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A szerkesztésért felel: Jánosi Benő
Megjelenik minden páros hónap elsején.

Kiadásért felel: a helyi önkormányzat

Párhuzam

Iskolánk életéből

Megfogadtam, hogy nem nyilvánulok meg a témában, de csak
nem bírom ki, hogy meg ne említsek egy nagyon régi színpadi
jelenetet. Akkor régen egy fotelt vásárolt a ház asszonya hétezer
forintért, ami szemet szúrt a férjnek. Szállóigévé vált mondata:
„Mi került ebben a fotelben hétezer forintba?”. És apró darabokra
szedte, hogy bizonyságot találjon.
Valamiért ez most nekem eszembe jut, ha végigsétálok a zebrás
utcán az unokámat tologatva. Lehet, hogy másnak is?

Május 10-én tartottuk az anyák napi ünnepséget iskolánk udvarán.
Tanulóink dalokkal, versekkel, jelenetekkel, virágokkal
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat.
Május 11-én pénteken tanulmányi kirándulást szerveztünk
Nőtincsre és Veresegyházra. Két busszal mentünk, szülőkkel
együtt. Nőtincsen egy élményparkba látogattunk el, mely nagyon
tetszett a gyerekeknek. Volt ott játszótér, kötélpálya,
állatsimogató stb. Kisvonattal körbevittek bennünket a környéken,
sétáltunk a közeli tó partján is.
A délutáni órákban továbbutaztunk Veresegyházra a
Medveotthonba, ahol a gyerekek nagy fakanál segítségével
mézzel etethették a medvéket. A nap végén kissé fáradtan, de
élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Jánosi Benő

Figyeljünk egymásra!
Sajnálatos eseményről szereztem tudomást községünkben. Május
közepén egy ismeretlen fiatalember leszólított egy hazafelé tartó
tizenéves kislányt, akinek olyan kérdéseket tett fel, amelyek
kimerítik az erkölcsi zaklatás fogalmát. A kislány megrémült,
ijedtében odafutott az éppen közelben tartózkodó rendőrökhöz, de
nem meret elmondani, mi történt. ( Szerencsére az ijedségen kívül
semmi.) Azóta a zaklató fiatalembert igazoltatták, előállították, de
konkrét bizonyíték hiányában szabadon is engedték. Kitiltották őt
Gátér területéről.
Ez az eset megerősíti bennem azt a gondolatot, hogy mi, gátériak
figyeljünk jobban egymásra, járjunk nyitott szemmel az utcán.
Mindannyiunk érdeke, hogy ha gyanús idegent látunk, vagy
gyermeket, felnőttet szokatlan helyzetben, segítsünk! Menjünk
oda, hívjunk segítséget akármelyik gyorsan elérhető felnőtt
személyében, értesítsük az önkormányzatot, rendőrséget,
polgárőrséget. Az ismeretlen, gyanús autók rendszámát írjuk le,
hátha szükség lesz rá.
Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink, unkáink, esetleg
önmagunk ne kerüljünk hasonló helyzetbe. Vagy tudjuk azt, hogy
számíthatunk az éppen arra járók segítségére, és merjünk bátran
segítséget kérni!
Figyeljünk, vigyázzunk egymásra még jobban!
Körzeti megbízottak elérhetőségei: Bába Csaba r. ftzls. 06/20539-5711 Magyar Tibor r. örm. 06/20-261-6575
Nagy Péter r. ftzls. 06/20-539-5663
A Polgárőrség részéről hivhatóak: Babar István 06/70-456-3708
Dakó Ferenc 06/70-275-2085 Deák Pál 06/70-339-5418
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220, 06/76426-216
Minden aggódó szülő nevében: Jánosiné Gyermán Erzsébet

________________________________________________

Fodorné Bori Aranka, munkaközösség-vezető

A Bajcsy park átalakul gátéri Családi Szabadidő Parkká!
2012. június 9-én délelőtt 9 órától várjuk mindazokat a Bajcsy
parkba, akik szívesen segítenének a gátéri Családi Szabadidő Park
létrehozásában. Kialakításra kerül egy szalonnasütő, padok és
asztalok, „Kalandpark”, Gátér térképe, felújításra kerülnek a
meglévő padok és hinták. A kiszáradt fák eltávolításáról, a
fűnyírásról és a kullancsmentesítésről az Önkormányzat
gondoskodik.
Amire szükségünk van:
- szerszámok (metszőolló, lapát, ásó, gereblye, talicska,
ecset…stb.) illetve
- segítő kezek.
Várunk mindenkit egy tevékeny, jó hangulatú közösségi napra,
melynek eredménye reményeink szerint egy olyan családi
szabadidő park lesz, amely a falu valamennyi lakosa előtt nyitva
áll és a község lakosságának új találkozási pontja lehet!
Minden dolgos kezet egy egyszerű ebéddel jutalmazunk. Tányért
és evőeszközt hozzanak magukkal!
Dr. Szegesdi Henrietta

Gratulálunk!

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Gátéri Falulap legújabb számában.
Az elmúlt két hónap is tevékenyen telt az Önkormányzatnál.
Áprilisban menetrendi egyeztetésen vettem részt. Kérésemre a
Volán a nyári szünet idején is indít egy járatot hétköznapokon 9 óra
környékén. Remélem, ezzel kényelmesebbe válik az utazás a piaci
bevásárlások kapcsán. Egyelőre naponta fog közlekedni ez a járat,
aztán az utasok számának megfelelően módosítják a sűrűséget, ha
szükségesnek látják.
A Föld napja alkalmából csatlakoztunk a Magyar Közút Zrt.
felhívásához, és községünkben is összegyűjtöttük a főútvonal
melletti szemetet. Kicsit rossz, csepergős időben indultunk útnak,
de az akció végére kisütött a nap. A gyermekeket pedig még egy
kis meglepetés is várta: Gémes Anikó megajándékozta őket egyegy sütivel, akinek ezúton is köszönetet mondok a felajánlásért.
Az április végi rendezvényekről a Faluház beszámolójában
olvashatnak. Én is köszönetet mondok minden fellépőnek és
minden gyűjtőnek, akik megmutatták, milyen sokszínű és érdekes a
gátéri lakosok érdeklődési köre, hobbija. Éppen ez volt a célunk
ezzel a rendezvénnyel: megmutatni a lakosságnak a rejtett
értékeket,
a sokszínű Gátért. Egyetlen fájdalmam a
rendezvényekkel kapcsolatban az volt, hogy a gátéri pingpong
bajnokság érdeklődés hiányában elmaradt. Pedig biztos vagyok
benne, hogy sokan ismerik és űzik ezt a sportágat. Jó lett volna egy
barátságos bulimérkőzést vívni, ha nem is a győzelemért, csupán a
gyakorlás, a barátság kedvéért.
Májusban megoldódott az óvoda épületének villamos felújítása. A
munkálatokat társadalmi munkában, ingyen végezték a falunkban
lakó villanyszerelők közül néhányan. Köszönetet mondok
elsősorban Pallagi Ferencnek, aki vállalta az anyagbeszerzést, a
munka koordinálását is. Köszönetet mondok továbbá Görög
Lászlónak, Terjék Pálnak, Babóth Istvánnak és Baksa Rolandnak.
Az ő segítségükkel az óvodai felújítás 200ezer forintba került.
KÖSZÖNJÜK!
Legnagyobb örömömre a Pünkösdölő családi nap az idén nagy
népszerűségnek örvendett. Úgy gondolom, aki eljött, jól érezte
magát. Igyekeztünk a hagyományőrzés mellett újdonsággal is
kedveskedni a résztvevőknek. Igazi családi hangulat uralkodott a
játszótéren és környékén. Remélem, jövőre még többen eljönnek,
még többen érezhetik, hogy milyen jó tartozni egy közösséghez,
milyen jó együtt lenni a barátainkkal, ismerőseinkkel.
Kedves Gátériak!
Elkészült a várva várt, oly sokat emlegetett, híres-hírhedté vált
zebránk. Azóta mindannyian tapasztalhatjuk, hogy vannak olyan
autósok is, akik megállnak, ahogy a KRESZ előírja, de sokan
áthajtanak lassítás nélkül. Kérem Önöket, vigyázzanak, legyenek
óvatosak továbbra is az átkelésnél. Egyetlen pillanatra se feledjék
azt a bölcs mondást: „Elsőbbsége annak van, akinek megadják.”!
Önkormányzatunk ebben az évben is megrendezi a fogathajtó
versenyt, melynek tervezett időpontja: augusztus 4., szombat. Az
Önök segítsége nélkül most sem fogunk boldogulni, mint ahogy
tavaly is történt. Tisztelettel kérem Önöket, tombolatárgyak
felajánlásával segítsék a rendezvény sikeres lebonyolítását! A
felajánlásokat leadhatják az Önkormányzatnál vagy a Faluházban.

Ismét büszkék lehetünk. Egy gátéri fiatalember, Tábi János tovább
öregbítette kis falunk hírnevét: a Magyar Íjász Szövetség Magyar
Bajnok sorozatának első állomásán első helyezést ért el.
Gratulálunk, további sikereket kívánunk. Ezúton kérem Önöket, ha
hasonló szép eredményről szereznek tudomást, szóljanak, hogy az
egész falu együtt örülhessen a helyezettnek, győztesnek,
bajnoknak.

Jánosiné Gyermán Erzsébet
______________________________________________________

FELHÍVÁS

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utcákon ismét
elszaporodtak a szabadon kószáló kutyák. 2012 áprilisától a
szabálysértési ügyek az önkormányzati rendeleti szabályozás
helyett a Szabálysértési hatóság, többek között a Kormányhivatal,
rendőrség, egyéb szervek jogkörébe tartoznak. Ez azt jelenti, hogy
az eddigi jóindulatú figyelmeztetések helyett minden szabálysértési
ügyben a hatóság azonnali intézkedése várható. A bírságok összege
is a többszörösére emelkedett. Ugyanezen elbírálás alá esnek a
közterületek, kertek, udvarok, vízelvezető árkok rendben tartása is.
Kérem, a saját érdekükben vegyék komolyan a leírtakat,
figyeljenek jobban környezetük rendezettségére, házi állataikra!

Jánosiné Gyermán Erzsébet
______________________________________________________

Gondolat

A kaktuszok bölcs üzenetei:
Néha nyitott szemmel álmodozz!
Gyakrabban mosolyogj és nevess! Próbálj minden nap három
embert megmosolyogtatni!
Ne pazarold az idődet pletykára!
Tanulj a múlt hibáiból, de ne hagyd, hogy elrontsa a jelent!
Életünket ne hasonlítsuk másokéhoz! Fogalmunk sincs, ők hogyan
élnek.
Ne törődj azzal, hogy mások mit gondolnak! Az irigység
időpocsékolás.
Legyél mindig boldog! Segítsd azokat, akik rászorulnak!

Közérdekű oldal
Ez történt………..
Tisztelt lakosság! Az elmúlt két hónapban történt programokról
szeretnék beszámolni Önöknek.
A Faluházban április 20-27-ig, a Föld Napja alkalmából volt
megtekinthető a Kiskunsági Nemzeti Park paravános
vándorkiállítása. Április 23-án a gátéri Fehér-tóról tartottak
előadást a Nemzeti Park munkatársai az általános iskolásoknak.
Április hónapban a néptáncé volt a főszerep. A Kismakkos
Néptáncegyüttes nagykorúvá vált,18. alkalommal rendezte meg
április 14-én a minden évben a várva várt műsorát, a
Tavaszköszöntőt. Két hét múlva a Gyermek Néptáncgála
műsorában gyönyörködhettünk, majd kultúránk határon inneni és
túli kincseiből mutattak be táncokat és énekeltek dalokat a
gyerekek.
Április 29-én került sor a Ki Mit Tud?- ra, mely bemutatkozó
jellegű volt. Nem volt zsűri, nem volt helyezés. A műsorral –
melyben láthattunk különféle táncokat, hallhattunk dalokat,
nótákat, hangszereket, verseket - azt kívántuk bemutatni, hogy ki
mivel tevékenykedik szabadidejében. Egy folklór műsorral
nyitottuk meg a műsort, melyet az ihletett, hogy 2012. a
generációk közötti szolidaritás éve, mikor is számtalan olyan
rendezvény volt és lesz is az országban, ahol a generációk együtt
szerepelnek, valamit együtt csinálnak. A folklór műsorban
szerepeltek ovisok: Bodor Virág, Bakos Zina, Görög Anna és
Kiss Petra, első osztályosok: Babóth Alexa, Babóth Luca és Jókai
Orsolya, citeraszakkörösök: Pallagi Lilla, Pallagi Réka, Bense
Norbert és Varga Levente, valamint a Nyugdíjasklub Népdalköre.
Ezzel a műsorral szerepeltünk az óvoda ballagási ünnepélyén,
valamint a falulap megjelenésével szinte egyidőben, június 2-án
Fülöpjakabon, a Kistérségi Nyugdíjasklubok Kulturális
Találkozóján is bemutatjuk.
A Ki Mit Tud? fellépői voltak még: Gémes Klaudia, Bakai
Bianka, Nagy Flóra, Baksa Roland, Baksa-Babar Andrea – tánc,
Pallagi Lilla, Pintér Julika, Lendér Csaba és Drozdik Kornél –
néptánc, ZUMBA táncosok:Kiss Anikó, Kiss Bettina,
Körmöcziné Deák Krisztina, Szivák Lajosné és Mészárosné
Gémes Anikó. Nagy Flóra, Görög Anna és Hegedűs István –
ének, Körmöczi Nándor és Virág Ádám – hangszer(hegedű) és
Kurucz Mónika – vers kategóriákban. Mónika 2007 óta ír
verseket, melyet elmondása szerint (idézem)” főként lelkem
gyógyítására alkalmaztam, mert könnyebb feldolgozni, átvészelni
a történteket, ha leírjuk vagy kibeszéljük”. Verseinek egy része
már nyomtatásba is került:66 verse jelent meg az Egyszer
megtalálom a fényt az alagút végén című kötetben.
Ugyancsak e napon rendeztük meg a hobbigyűjtemény kiállítást,
mely várakozáson felülire sikeredett. A kiállítás anyagát hozták:
Virág Györgyné – sportérmek, oklevelek és újságcikkek, Ráczné
Feith Mária – kelet kincsi és régiségek, Bakai Bianka és Oláh
Mónika – szalvéta gyűjteméy (410 db), Mészáros Imre – repülő
és hajómodellek, Kiss Anikó – pénzgyűjtő perselyek, Kiss Klára
– diafilmek és vetítők, Körmöcziné Deák Krisztina – batikolt
pólók, Szivák Lajosné - vekker órák, és Keserű Dávid – legók.
Rajzokat készítettek: Jakab Szilvia és Lendér Csaba. A
résztvevők emléklapot kaptak, melyet Kis Illés képviselő adott át
és jutalmul még egy-egy jégkrémet. Köszönjük mindenkinek a
részvételt, szereplőnek, kiállítónak és nézőnek egyaránt.
Reméljük legközelebb, 2 év múlva ismét teltház előtt mutathatjuk
be, ki mit tud, és kinél mit tartogat a ládafia.

A másik nagysikerű program volt a május 26-i „Pünkösdölő”
Családi Nap, melynek emléke talán még frissen él a
résztvevőkben. 4 csapat főzött: az Önkormányzat, a Gátér
Községért Egyesület, a Nyugdíjasklub, valamint a Szivák és Kiss
(István) család közösen. Amíg főtt a finom ebéd, a kecskeméti
Grapevine
Show
Dance
Tánc
Klub
műsorában
gyönyörködhettünk. Ez a műsor a „Közművelődési programok
tájoltatása Bács-Kiskun megye településein programsorozat”
része volt, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogat. Ezt követte
az „Ínyes Mester” Díj átadása, melyet a 15 nevező közül Kissné
Mészáros Kati nyert – szlibit szelet, II. helyezett Katona
Andrásné – habos krémes és III. helyen végzett Szatmáriné
Csemba Tímea – bueno szelet süteményével. Sütöttek még:
Gyovai Andrásné, Farkas Márti, Terjék Dóra, Fazekas Lászlóné,
Pintér Anita, Takács Réka, Kovács Józsefné Andi, Kulik
Istvánné, Pintérné Samu Ildikó, Kiss Anikó, Szivákné Ildi és
Ráczné Feith Marika.
Nagyon jó hangulatban telt az ügyességi verseny, melyen a
résztvevő csapatoknak 5 feladatot kellett megoldani. 5 csapat 5 –
5 fővel vett részt a vetélkedőn.
Ezt követte az először megrendezett, de nagy érdeklődéssel kísért
kutyaszépségverseny, melyen a 23 „nevező”közül Táborosi
Levente Odi nevű, 5 hónapos jack russel terrier kutyusát tartotta
legszebbnek a közönség.
A végén a meglepetést elsősorban a gyermekeknek tartogattuk
Gyermeknap alkalmából. Kulik Pityu pónifogatán kocsikázhattak
és Babóth Pityu lovagoltatta a nem kis létszámú gyereksereget.
Köszönet érte.
Remélem, a részletes beszámolót olvasva legközelebb még
többen kapnak kedvet a községi rendezvényeken való részvételre.
Megszívlelendő:
„Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és
melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom ételekkel,
az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az
anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán.”
Simon András

Hamarosan
Június 30-án: Népzenei Találkozó.
Július 14-én: A Nyugdíjasklub megalakulásának 15. évfordulója.
A programokról részletesen,
tájékoztatjuk Önöket.

a

szokott

módon

később

Rádi Józsefné
____________________________________________________
FELHÍVÁS
Gátér Község Önkormányzata 1 fő szakács végzettségű
munkavállalót keres a községi konyhára, főállásban. Kérem az
érdeklődőket, június 8-ig jelentkezzenek a polgármesternél vagy
a jegyzőnél. Az állás betöltésének részleteiről személyesen
kaphatnak információt.
A szokásos éves lomtalanítást 2012. június 6-án, szerdán végzi
községünkben a Csongrádi Víz és Kommunális Kft.
Önkormányzat

Önök írták
Kedves Gátériak!

Az ár tartalmazza az útiköltséget, a parkolási díjakat, az
autópálya díját, és a belépők díját.

Ismét megrendezzük a Gátéri Összművészeti Ifjúsági Tábort!
Szeretettel várjuk a felső tagozatosokat és a középiskolásokat,
akik idén még több művészeti ágból választhatnak egyet, és
tanulhatják a foglalkozásokon. Délután pedig kipróbálhatják,
hogyan is tudnak együtt dolgozni a többi szakon dolgozó
fiatallal. Este szabadidős programokon ismerhetik meg egymást
és az oktatókat, játszhatnak, kirándulhatnak együtt.
A művészeti ágak: kézművesség, gitár, zongora, ének, néptánc,
moderntánc, kreatív írás, színház.
A tábor díja: 9000 Ft/ fő/ hét. Az árba a kurzusok, az eszközök és
napi háromszori étkezés is beletartozik.
Időpont: augusztus 12−19. (12-én, vasárnap beköltözés, első
foglalkozás 13-án)
A gátériaknak idén is jár egy plusz lehetőség. Aki nem szeretne a
táborban enni, annak a tábor díja csak 3000 Ft/fő/hét.
A tábor utolsó napján, 18-án, szombaton, a gála előtt nyílt napot
tartunk. Ekkor Mindenkit szeretettel várunk a kurzusokra! Bárki
eljöhet, és megnézheti, hogyan folyik a munka a táborban, sőt, ki
is próbálhatja magát a választott szakon!
Köszönjük a szülők tavalyi bizalmát, reméljük, idén is sok gátéri
gyermek dönt mellettünk.

NEM TARTALMAZZA: a villányi borkóstolás költségét!

Tisztelettel: Jánosi Eszter, táborszervező

(Igény esetén előre bejelentkezés útján lehetőség van szervezett
csoportos borkóstolásra, melynek költsége 1000 Ft/fő /3 fajta
bor, 3x0,75 dl/)
Egész napi élelmet és innivalót mindenki hozzon magával, nem
lesz idő és lehetőség vásárlásra.
Indulás: reggel fél 6-kor az Óvoda előli buszmegállóból
Érkezés: kb: 21-22 óra körül.
Jelentkezni: Körmöcziné Deák Krisztinánál az összeg
befizetésével lehet.
Körmöcziné Deák Krisztina

Baksa-Babar Andrea

____________________________________________________

Tisztelt Gazdálkodók!

_________________________________________________

A Szülői Munkaközösség felhívása
A Széchenyi István Általános Iskola Szülői Munkaközössége
szeretettel meghívja Önt és kedves családját június 30-án, az
iskola udvarán megrendezésre kerülő, a múlt évihez hasonló
Kerti parti mulatságra. A jó hangulatról a Zafír duó (Norbi és
Piroska) gondoskodik. Ismét lesz koktélbár, büfé, vacsora (sült).
A részletekről később, plakát formájában értesítjük a kedves
érdeklődőket. Szeretettel várunk mindenkit.
Szülői Munkaközösség

Figyelem!
Július 7-én szombaton családi kirándulást szervezünk!
Utazás: 50 fős autóbusszal
Útvonal: Gátér - Pécsvárad – Abaliget – Máriagyűd - Villány Gátér
Program:
- Pécsvárad: Vár megtekintése
- Abaliget: Cseppkőbarlang
- Máriagyűd: Kegytemplom és 2,5 km-es túra a Csodabogyó
tanösvényen
- Villány: Borospincék – Önálló felfedezőút. (Borkóstolás
egyénileg!)
A kirándulás ára:
Felnőtt: 6000 Ft / fő
Diák, nyugdíjas: 5500 Ft/fő (érvényes diákigazolvány vagy
nyugdíjas szelvény esetén)

Június 1. és július 31. között igényelhető a termeléshez kötött
anyatehén-tartás támogatása.
Az igényléshez szükséges nyomtatványok június 1. után lesznek
elérhetők az MVH honlapján a www.mvh.gov.hu címen a
közlemények rovatban, valamint a falugazdász irodában.
A kitöltött nyomtatványt igazoltatni kell az illetékes ENAR
felelős állatorvossal, majd ezután a fenti határidő előtt az eredeti
példányt postázni az alábbi címre:
MVH Megyei Kirendeltség 6001 Kecskemét Pf.:470.
A támogatás feltételei:
-fajta: magyar tarka vagy húshasznú fajták
-nyilvántartás: ENAR számmal rendelkező egyed,
-kor: legalább egyszer ellett tehén (2 éves), vagy 8 hónapot
betöltött üsző,
-tartási kötelezettség: a kérelem benyújtását követő 6 hónap,
-ellés: a támogatott állomány legalább 30 %-ának meg kell elleni
az idei évben,
-üsző arány: a támogatásra bejelentett létszám hoz képest nem
haladhatja meg a 40 %-ot.
-állomány-nyilvántartás: nyilvántartást kell vezetni az
állományban bekövetkezett változásokról
(ellés,elhullás,értékesítés,vágás stb.)
Eredményes gazdálkodást kívánok!

Kucsora Tamás falugazdász

Humor
-

Mi kell a sörösládák cipeléséhez?
???
Rekeszizom

