Gátéri Falulap
2012-04-01. II. évfolyam 2. szám
A szerkesztésért felel: Jánosi Benő
Megjelenik minden páros hónap elsején.

Kiadásért felel: a helyi önkormányzat

A folytatásról
Tisztelt Lakosok!
Amikor életre keltettük ezt a kis helyi sajtót, abban reménykedtünk,
hogy hiányt pótolva majd tódulnak a megjelentetni kívánt írások a
lakosság részéről is. Ezzel szemben volt olyan időszakok, amikor
Csak egy A4-es lapot tudtam összeollózni a hírekből. Vannak
állandó rovatok, mint ezen az oldalon is és másik lapokon látszik, de
színesebb lenne, ha tényleg megosztanák gondolataikat többen a
lakosokkal. Hisszük, hogy ezzel közelebb lehetne hozni egymáshoz
az embereket. Hisz csak úgy ismerhetjük meg mások gondolatát, ha
tudjuk, mi foglalkoztatja.
Ezért sarkallok mindenkit az aktívabb részvételre az újság hasábjain.
Komolyan vallom, hogy ezt a falut nagyon sok, jó gondolkodású
ember lakja. Használjuk ki egymás tehetségét, és közösen oldjuk
meg a falusi életforma kínálta lehetőségeket!

Mátyás király szülőházát, lovasszobrát, és sok más érdekes és
gyönyörű épületet csodálhattunk meg.
Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket, sok
feledhetetlen programot szerveztek nekünk. Nagyon jól éreztük
magunkat, s reméljük legközelebb, ha lehetőség lesz rá, még több
gátéri tanuló is elmondhatja magáról, hogy a KÖÁI segítségével
eljutott egy ilyen szép helyre, mint Torda.

Feketéné Borbély Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

Óvodánkról
Jánosi Benő
Tisztelt Gátéri Lakosok!

A gátéri Széchenyi István Általános Iskola
életéből
Gátéri iskola tanulói Tordán
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola testvériskolai
kapcsolatot létesített a romániai Torda városában lévő Jósika Miklós
Elméleti Líceummal, mely százszázalékosan magyar nyelvű iskola.
Március 15-én került sor ünnepélyes keretek között a szerződés
aláírására, melyre a KÖÁI tanulói egy közös műsorral készültek. A
gátéri tagintézmény diákjainak is lehetősége nyílt, hogy részt
vegyenek a közös műsorban verbunkos néptánctudásukat
bemutatva. A gátéri diákok közül a következő tanulók utazhattak
Tordára: Pallagi Lilla 5. osztály, Drozdik Kornél 5. osztály, Pintér
Julianna 6. osztály, Lendér Csaba 6. osztályos tanulók. Kísérő
nevelőjük Körmöcziné Deák Krisztina volt. Február hónaptól
rendszeresen próbákkal készültek a gyerekek, ezt a műsort mind a
négy tagintézményben be is mutatták. Gátéron március 13-án volt
látható a színvonalas és sokoldalú műsor.
Március 14.én reggel utazott a delegáció Tordára és március 17-én
érkezett haza.
Az ünnepi megemlékezésre a helyi római katolikus templomban
került sor. A KÖÁI tanulóinak szívhez szóló előadása könnyeket
csalt a tordai emberek szemébe. Sok szép dologgal
szembesültünk,elénk tárult a gyönyörű Erdély dombjaival,
völgyeivel. Láttuk a híres Tordai hasadékot, eljutottunk a különleges
Tordai sóbányába, múzeumba. Ellátogattunk Kolozsvárra is, ahol

2012. április 16./hétfő/ 8.00 órától 16.00 óráig és 2012. április 17.
/kedd/ 8.00 órától 16 óráig szeretettel várjuk az új óvodásokat
beíratkozásra!
Örömhír számunkra, hogy a sok hulladékból gyűlt pénzt, sikerült
elköltenünk, így szépen gyarapodott játékkészletünk! Ezúton is
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített, hogy a gátéri
gyerekek ilyen szép játékokkal játszhatnak óvodánkban.
Továbbra is várjuk támogatásukat, a PET palackokat az óvoda
udvarán elhelyezett zsákba tudják elhelyezni!
Gulyásné Vida Gyöngyi
Tagóvoda vezető
____________________________________________________

NAGYHETI SZERTARTÁSOK TEMPLOMUNKBAN 2012
Nagycsütörtök: du. fél 5 órakor – ünnepi szentmise (Utolsó vacsora
emlékére)
Nagypéntek: du. 4 órakor – keresztút, fél 5 órakor: szertartások
Nagyszombat: du. 5 órakor - tűzszentelés, ünnepi szentmise,
feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap: de. 8 órakor – ünnepi szentmise
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös ünneplésre!
Nagy Attila

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, ismét tájékoztatom Önöket az Önkormányzat
által végzett munkáról.
Az elmúlt két hónap a 2011. év pénzügyi zárása, és a 2012. év
pénzügyi tervezésének jegyében telt. A 2011. évet a tervezett
24 897e Ft-os forráshiány helyett 5874 e Ft hiánnyal zártuk. A
kiadásaink csökkentésével és az ÖNHIKI pályázaton nyert 17 325 e
Ft-tal sikerült ilyen nagy mértékben csökkenteni a hiányunkat. A
2012. évre előre látható forráshiánya a településnek 24 838 e Ft.
Ennek csökkentésére idén is beadjuk pályázatunkat az ÖNHIKI
támogatásra, és megpróbálunk takarékosan gazdálkodni.
2013. január 1-től Gátér a kiskunfélegyházi járáshoz tartozik majd.
De hogy milyen ügyekkel kell majd a járási hivatalhoz fordulni, és
milyeneket tudunk továbbra is helyben megoldani, pillanatnyilag
még nem ismert számunkra. Természetesen tájékoztatni fogjuk
Önöket, ha lesz érdemleges információnk.
Bizonyára már tudnak róla, hiszen a Petőfi Népe, sőt a TV2 Tények
című műsora is foglalkozott vele, hogy az egy évvel ezelőtt
megnyert zebra-pályázatunk kivitelezése a tervezett 2,8 millió Ft
helyett 6,3 millióba kerül. Az Önkormányzatot továbbra is csak a
költségek 10 %-a terheli. Mivel a pályázat kapcsán már befektettünk
390 ezer Ft-ot, a Képviselő-testület úgy határozott, hogy kipótoljuk
még a hiányzó 240 ezer Ft-tal, és épüljön meg a két gyalogátkelő.
Ha ezt nem vállaljuk, elveszítjük a közel négyszázezer már
befektetett forintot is.
Ebben az évben el kell kezdenünk az önkormányzati épületek
villamoshálózatának a felújítását. Az összes épület felújítási költsége
2,8 millió Ft. Mivel ez a kiadás egy évben nem fér bele az amúgy is
szűkös költségvetésbe, ezért ütemezve végeztetjük a munkálatokat.
Április hónapban az óvoda elektromos felújítására kerül sor.
Falugyűlésen elhangzott a lakosság részéről, hogy a tanyasi utak
mentén lévő illegális szeméttelepet fel kellene számolnunk. Ehhez
többen is felajánlották a tevékeny segítségüket. Mivel április 22-én,
a Föld Napja alkalmából a Magyar Közút is tervez hulladékgyűjtést,
összekötnénk a két akciót. A részletekről később, szórólapon
tájékoztatjuk Önöket.
Az elmúlt két hónapban Bakainé Fekete Mónika közmunkás
meglátogatta a faluban élő időseket, és a tanyákon élőket. Sok olyan
problémára fény derült, amit különben nem tudtunk volna meg. Ha
lehetőség lesz rá, jövő tavasszal is szeretnénk hasonló látogatást
szervezni. De addig is ismételten kérem Önöket, ha valakinek olyan
gondja, baja van, amiben tudunk segíteni, keressen bennünket!
Jánosiné Gyermán Erzsébet

____________________________________________________

Köszönjük!
Kedves Terjék György!
Gátér utcáin járva-kelve gyakran látjuk Önt, hogy betegségéből
lábadozva, terápiás gyakorlatként szedi az utcákon itt-ott
lehullott, szétdobált szemetet. Az egész lakosság nevében köszönöm
Önnek, hogy gyógyulását a közösség szolgálatába állítja, és
mindannyiunk számára hasznossá teszi a munkáját, sőt követendő
példát állít elénk. Kívánunk Önnek mielőbbi teljes felépülést, jó
egészséget, nyugodt, békés, hosszú életet.
Köszönettel és tisztelettel: Jánosiné Gyemán Erzsébet

Meghívó
A 18. Tavaszköszöntő keretében a Kismakkos Néptáncegyüttes és
barátai bemutatják a „Tiltnak, rózsám, tiltnak tőled” című műsort.
Időpont: 2012. április 14. 16 óra. Helyszín: Faluház. A műsor után
táncház hajnalig. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
Kismakkos Néptáncegyüttes
______________________________________________________

Tavaszi használt „HOL-MI” börze
Közkívánatra újból megrendezzük a használt HOL-MI börzét a
Faluház nagytermében
2012. április 19-én, csütörtökön 16-18 óráig. Ezen a rendezvényen
helypénzt, támogatójegyet nem kérünk!
Mindenkit szeretettel várunk, aki felesleges játékot, könyvet és ruhát
tudna értékesíteni, vásárolni.
Görög Zsoltné

Tisztelt Lakosság!
A Széchenyi István Általános Iskola diákjai is papírgyűjtést
szerveznek. Kérjük Önöket, hogy a papírhulladékot összekötve vagy
bedobozolva április 5-én, csütörtökön délután 4 óráig rakják ki a
kapuk elé! Szülők segítségével összegyűjtjük a kirakott papírt. A
gyűjtés eredményéről és a pénz felhasználásáról a Falulapban
tájékoztatjuk Önöket. A tanulóifjúság nevében tisztelettel köszönöm
a segítségüket.
Sinkó Andrea
DÖK segítő tanár

Gondolat
„A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság, dr. Jókedély.”
C.H.Spurgeon

Hamarosan!!!

Közérdekű oldal
-

Ez történt…..

-

„Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és minden éj leple
mögött ott vár egy mosolygós hajnal.”
Kahlil Gibran
- Február 4-én a Kölyökklub ügyességi vetélkedőt rendezett,
melynek állomáshelyeit a Faluházon belül alakítottuk ki. Az egyik
állomás helyszíne a Könyvtár volt, ahol a könyvtárunkkal
kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. A vetélkedőn a
következő eredmények születtek:
I. helyezett: PIROS csapat: Kiss Klára, Nagy Flóra, Bense Norbert,
Bakai Bianka
II. Helyezett: ZÖLD csapat: Bujáki Zoltán, Rékasi – Nagy
Dominik, Körmöczi Márton, Kocsis Karola, Bense Roland.
III. helyezett: KÉK csapat: Lendér Csaba, Rékasi – Nagy Bence,
Gémes Klaudia, Kocsis Debóra.
Február 7-én véget ért a KÖNYVTÁRI INFOSULI
internethasználói tanfolyam,melyen 10 fő kapta meg a
tanúsítványt: Bálint Gyula, Bujáki Lajosné, Kerekes Lászlóné,
Kuklics Lászlóné, Lajos István, Lajos Istvánné, Mészáros Mihály,
Mészáros Mihályné, Sinkó Lajosné, Vargáné Keserű Márta,

Az óév elbúcsúztatása, a vízkeresztkor lebontott szép karácsonyfa
után
már
a
tavaszt
várjuk.
Első biztató jele a tavasz eljövetelének a farsang, mely
vízkereszttől a Húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig,
azaz
hamvazószerdáig
tart.
A farsang a tavaszvárás ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a
mulatozás, tréfacsinálás, eszem-iszom időszaka.
Február 23-án: "Jöjjön a tavasz,vesszen a tél!" az
óvodásokkal és az iskolásokkal a téltemetés régi népszokásait
elevenítettük fel. A gyerekek és felnőttek papírdarabokra írták rá,
hogy mitől szeretnének megszabadulni, ezeket ráerősítettük a
kiszebábra és a bábot bedobtuk a tűzbe. A babona szerint a
kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bajtól.
- Február 25-én: Könyvtárunk először csatlakozott a Wass
Albert Olvasómaratonhoz, melyet idén február 24-én és 25-én
rendeztek meg. Olvasóink közül 11 fő jelentkezett a felolvasásra.
Február 25-én, 14 órakor kezdtünk, Wass Albert életéről néztük
meg a "Csillag-ösvényen hazatérek újra" című film első
részét,majd az erdélyi író műveiből olvastunk fel. Pihenésképpen
megnéztük a film 2. részét. Az olvasódélután 18 óráig tartott.
Március 15-én: „Tisztelet 1848 hőseinek” címmel
ünnepséget tartottunk, melyet egy igen jól sikerült családi
vetélkedő előzött meg. A vetélkedő feladatai kizárólag március 15hez kapcsolódtak, melyben volt szöveg kiegészítés, képkirakás,
zenefelismerés. Bár a meghirdetett határidőre olyan kevesen
jelentkeztek, hogy már a vetélkedő megtartása kérdéses volt, az
utolsó pillanatra azonban 5 csapatot sikerült kiállítani
nagyszülőkből, szülőkből és gyerekekből, akik egy jó hangulatú
vetélkedéssel mérték össze tudásukat.
A községi ünnepségen szerepeltek: Kiss Anikó- Terjék Dóra- az
általános iskolások, felkészítő tanáruk:Csanádi Gergely- a
Kismakkos Néptáncegyüttes tagjai – a Nyugdíjasklub Népdalköre
és a citeraszakkörösök. Az ünnepi megemlékezést a hagyományos
fáklyás felvonulással zártuk.

Tisztelt Lakosság!
Kérjük Önöket, hogy a hirdetéseken megjelölt határidőket mindig
tartsák be! Ezzel a mi előkészületi munkánkat segítik. Köszönjük.

Április

14-én,

szombaton

16

órakor

Tavaszköszöntő.

-

-

Április 22: a Föld Napja, melyet
Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Ebből az alkalomból a
Faluházban a Kiskunsági Nemzeti Park vándor paravános
kiállítása lesz majd megtekinthető, valamint egy rendkívüli
természetismereti órát tart a Nemzeti Park munkatársa a gátéri
Fehér-tóról. A rendezvény még egyeztetés alatt.
- Április 28-án: 16 órakor gyermek táncgála.
- Április 29-én: 15 órától KI MIT TUD?, melyre várjuk a
jelentkezőket gyermekektől az idősekig vers, mese, tánc, ének,
hangszeres kategóriákban. Valamint keresünk olyan
személyeket, akiknek bármilyen gyűjteményük van és
szívesen bemutatnák egy
kiállítás keretében.
Jelentkezési határidő: április 24 kedd, 18 óra!!! a
Faluházban.
Április 30-án: ismét megrendezzük a
pingpongversenyt ifjúsági és felnőtt kategóriákban. Gyakorlásra az előző évhez hasonlóan a Faluházban most is
van lehetőség.
Jelentkezési határidő: április 24 kedd, 18 óra!!! a Faluházban
Május 26: „Pünkösdölő” családi nap.
Családok, baráti közösségek, civil szervezetek
főzése, házi készítésű sütemények versenye a „Gátér Ínyes
Mestere” címért, kézműves foglalkozás, ügyességi vetélkedő.
A részletekről később.

Felhívás!
Elsősorban lányoknak, asszonyoknak! Terveim között szerepel egy
ASSZONYTORNA foglakozás indítása a Faluházban, mely egy
kondicionáló, lazító, általános tornát foglal magába. Célja: az
állóképesség javítása, izomerősítés, aktív kikapcsolódás, emberi
kapcsolatok erősítése. A foglalkozást heti két alkalommal, hétfőn
és
csütörtökön
tartanánk.
Hétfőn: egyik héten biciklitúrák 10-15-20-25 km távon, másikon
futás az iskolai sportpályán.
Csütörtökön: tornagyakorlatok. Helyszín: a Faluház nagyterme.
Jelentkezés a Faluházban április 10-ig!!! személyesen, telefonon:
06-76-426-138
vagy
06-20-4626225
és
e-mailben:
radijozsefne@freemail.hu. Megbeszélés: április 10-én, 17.30-kor.
Az első alkalom tervezett időpontja április 12, csütörtök. A
részvétel ingyenes.

Egy kis hagyomány
Április 8-9. húsvét, napjainkban a kereszténység legfontosabb
ünnepe, de a valláson kívül a tavasz eljövetelének, a
tavaszvárásnak az ünnepe is. Úgynevezett „mozgóünnep”: a
tavaszi napéjegyenlőséget (március 21) követő első holdtölte utáni
első vasárnap. A húsvétot a negyvennapos böjt előzi meg és az
ünnepkör pünkösddel (húsvét utáni ötvenedik nap) zárul. Húsvét
előtt csütörtökön a „harangok Rómába mennek” és nagypénteken
nincs mise. Nagyszombaton: sötétedés utáni mise,a húsvét vigíliája
az év legszebb, több részből álló szertartása. A húsvét
hagyományos ételei a bárányhús, a tojás, a kalács, a sonka és a bor.
A tojás az újjászületést, a főtt tojás a családi összetartást jelképezi.
A hétfői locsolkodásnak a víz megtisztító, megújító erejébe vetett
hit az alapja.
Talán ma már ünnepelni mást jelent, mint régebben. Ma már
inkább külsőségekben készülünk, mint lélekben és ez elveszi az
ünnepek jelentőségét, lényegét.
Talán ami megmaradt a hagyományból: „Piros tojás – fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.”
Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok!
Rádi Józsefné

Önök írták
Hírek a Gátér Községért Egyesületről

Akikre büszkék vagyunk

Tisztelt Lakosság!

Március 2-án Nyíregyházán járt a Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény gátéri, kunszállási és pálmonostori
néptánccsoportja. A gátéri fellépők:

2011. december 9-én hivatalosan is megalakult a Gátér Községért
Egyesület.
Az Egyesület célja, hogy segítse Gátér község és környéke építészeti,
környezeti és természeti értékeinek megőrzését, ápolja a lakóhely
hagyományait, szervezze a lakosság önkéntes társadalmi munkáját,
előmozdítsa a település fejlődését, szépítését, az idegenforgalmi
vonzerő növelését.
Az Egyesület létrehozására azért volt szükség, hogy a Községi
Önkormányzaton kívül legyen egy másik hivatalos szervezet, amely
jogosult – az Önkormányzatnál kedvezőbb feltételek mellett –
pályázni, hivatalos formában közreműködni a gátéri emberek
életének, környezetének jobbá, szebbé tételében.
Az Egyesület alapító tagjai: Dr. Szegesdi Henrietta elnök, BaksaBabar Andrea titkár, Körmöcziné Deák Krisztina alelnök, Iványiné
Kulik Erzsébet, Nagy János, Kovács József, Juhász László, Mészáros
Imre, Deák Sándorné, Görögné Katona Terézia, Gémes Anikó, Bálint
Gyula, Tóth Gábor, Tóth Gáborné, Kocsis József, Kocsis Józsefné,
Horváth Istvánné, Gulyásné Mácsai Edit.
Az Egyesület tagságához bárki csatlakozhat, aki elfogadja az
Egyesület alapszabályát, és befizeti az éves tagdíjat. (2000 Ft/év.)
A tagok sorából bármikor ki is lehet lépni egy kilépési
szándéknyilatkozat kitöltésével. Mint minden szervezetnek a Gátér
Községért Egyesületnek is pénzre van szüksége ahhoz, hogy a céljait
meg tudja valósítani. Ehhez kérjük a lakosság támogatását. Minden
család az anyagi lehetőségéhez mérten segítse az Egyesület munkáját!
A helyi önkormányzat ebben az évben nem tervezi semmilyen új adó
bevezetését, vagyis kötelező jellegű befizetése a lakosságnak nem
keletkezik. Ezért kérjük, hogy támogassák önkéntesen az
Egyesületet, hozzájárulva ezzel közös falunk szépítéséhez,
jobbításához.
A pénz felhasználásáról a tagság közgyűlésen dönt, az elköltésének
szabályosságáról könyvelő és a tagok közül megválasztott felügyelő
bizottság gondoskodik. A támogatásokat személyesen Baksa-Babar
Andreánál lehet befizetni (Gátér, Petőfi S. u. 125.), vagy
átutalással a OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732071-20048367
számlára.
Az Egyesület 2012-ben a következő célt tűzte maga elé:
- községi termelői piac kialakítása az Önkormányzattal közösen,
amennyiben a kiküldött kérdőívek szerint erre a lakosság igényt tart.
A helyi piac kialakításával a helyi termelők termékeinek lakossághoz
való közvetlen eljutásának lehetőségét és színterét kívánjuk
megteremteni. Azáltal, hogy a gátéri termékek helyben
megvásárolhatóvá válnak, az itt élők és az ide látogatók fogyasztása a
helyi lakosságot juttatja bevételhez, a helyi gazdaságot élénkíti,
- a Bajcsy-parkban egy családi szabadidő-park kialakítása, amely
lehetőséget biztosítana családi, baráti kisközösségek és a helyi
rendezvények lebonyolítására
- előadások tartása a kistermelői élelmiszer (feldolgozott termék)
előállításról, annak szabályozásáról, termékek piacra jutásának
elősegítéséről és egyéb témákban a lakosság igényei szerint.
Számítunk minden segítőkész, jó szándékú emberre.
Dr. Szegesdi Henrietta
________________________________________________________

Pintér Julianna
Pallagi Lilla
Juhász László
Lendér Csaba
A
gyerekek
a
rangos
Vécsey-Vásárhelyi
Kamara
Néptáncversenyen mérettették meg magukat, ahol közel 40
műsorszám került színpadra. A zsűrit elismert szakemberek
alkották: Dr. Ratkó Lujza néprajzkutató, Kökény Richárd, a
Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője, valamint Lukács
László, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője.
Az utazás komoly összefogást, illetve szervezői munkát igényelt,
amit a zsűri értékelésében külön kiemelt. Kifejtették, hogy az
iskolában színvonalas szakmai munka folyik, és szeretnék a
tanulókat hasonló rendezvényeken viszontlátni. Mind a felkészülés,
mind maga a verseny komoly közösségformáló élményt jelentett a
résztvevő gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.

Varga Andreas
néptáncoktató, koreográfus

Felhívás!
(Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány hirdetése)
Ha gyermeke „tanulási problémára vagy viselkedési rendellenesség
miatt” pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy gyermeke
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt! Az
Alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf: 182. Tel: 06 1/
342 63 55 Weboldal: www.emberijogok.hu. Minden
információt bizalmasan kezelünk.
Fegyveres Krisztina alapítványi képviselő

Humor
Három férfi beszélget:
- Engem, ha meghalok, fektessenek az anyám mellé! - sóhajt az
első - Addig volt nekem jó dolgom, amíg ő élt!
- Engem meg a feleségem mellé! - mondja a második. - Áldott jó
asszony volt, hűséges a sírig.
A harmadik hallgat.
- Hát te? - faggatják a barátai.
- Engem fektessenek a postáskisasszony mellé!
- De hiszen ő még él!
- Na és? Én se vagyok éppen halott!!!

