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Megjelenik minden páros hónap elsején.
Terjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila
önkormányzat. Emiatt ki kellett cserélnünk a törött lapokat, vagy
pénz visszafizetési terhet szabnak ki ránk.

Gátér községért
„Önkormányzatunk ismét kéri a lakosságot, tegyenek
javaslatot, kinek adományozhatnánk ebben az évben a „Gátér
községért” kitüntetést. Egy alkalommal csak egy személyre
vagy szervezetre adhat javaslatot bármely választójoggal
rendelkező természetes vagy jogi személy, szervezet, aki az
Európai Unió bármely tagállamában lakóhellyel rendelkezik.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy
közösség nevét,továbbá azon tevékenység leírását, amellyel a
javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntető címre.
A javaslattételen tüntessék fel a javaslattevő nevét, lakcímét
is. A javaslatot írásban vagy elektronikusan, legkésőbb 2012.
augusztus 8. napjáig lehet leadni az Önkormányzatnál vagy
a Faluházban. A kitüntetésre tett javaslatokat a Képviselőtestület tárgyalja meg és hozza meg a döntést. A kitüntetést
ünnepélyes keretek között adjuk át az augusztus 20-i
ünnepség keretében.
Várjuk ajánlásaikat.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Augusztus 4-én ismét megrendezzük a fogathajtó versenyt. Úgy
gondoljuk, akármilyen szegény és bizonytalan világot élünk is,
közösségi rendezvényekre szükség van. Gátér életében a lovasnap
olyan esemény, amely talán a legtöbb helyi lakost kicsalogatja a
pályára, és távoli településekre is elviszik a mi falunk
vendégszeretetének jó hírét. A szervezés során igyekszünk a
legolcsóbb lehetőségeket megtalálni, támogatókat keresünk, saját
magunk megcsináljuk, amit csak lehet. De szükség van a lakosság
pozitív
hozzáállására
is.
Ismételten
kérem
Önöket,
tombolatárgyak felajánlásával segítsék a rendezvény sikerét, és
minél többen jöjjenek ki a pályára szombaton! A lovasnap részletes
programját a hirdetőtáblán, a Faluház honlapján és a Facebookon is
olvashatják.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Családi Szabadidő Park felavatása
A polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!

Elkészült a Családi Szabadidő Park (Bajcsy-Park) kialakításának
2012-re tervezett I. üteme. 2012. augusztus 24-én délután 17 órától
várunk mindenkit egy kötetlen „parkavató”, nyárbúcsúztató
szalonnasütésre és zsíroskenyér-partyra.
Gátér Községért Egyesület vezetősége

Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában.
Az elmúlt két hónap vonatkozásában az alábbi eseményekről
tájékoztatom Önöket: június elején példás összefogással
megújult a Bajcsy park. Köszönetet mondok a Gátér
Községért Egyesület tagjainak és minden önkéntes segítőnek
az adományokért, a kétkezi munkáért. Közel 50 fő dolgozott
a park szebbé tételéért. Most már csak az hiányzik, hogy
használjuk is ki az új bográcsozó-szalonnasütőt, vagy csak
egy beszélgetés erejéig jöjjenek össze a barátok, és töltsenek
kellemes órákat a szép parkunkban.
Június végén a Faluház nyertes pályázatának segítségével
népzenei találkozóra hívhattuk a körjegyzőségi és más
környékbeli együtteseket, énekkarokat. Sajnos, nagyon kevés
helyi lakos volt kíváncsi erre a rendezvényre. Kérem Önöket,
tiszteljék meg egymást, családtagjaikat, szomszédaikat,
barátaikat azzal, hogy eljönnek a közösségi rendezvényekre,
és együtt örülnek velük. Az öröm is akkor igazi, ha meg
tudjuk osztani másokkal.
Elkészültek az elárusító asztalok. Köszönetet mondok
Mészáros Imrének és Boda Károlynak a felajánlott
segítségért. Nem akartunk konkrétan megjelölni napokat az
árusításra, mert biztosan nem találtunk volna olyan időszakot,
amely mindenkinek megfelel. Ezért döntöttünk úgy, hogy
használja mindenki lehetősége szerint. Kérem, használják!
Olyan régi igény volt ez a lakosság részéről, most már adott a
lehetőség, próbálják ki!
2010 nyarán pályázati pénzből újította fel az önkormányzat a
Petőfi utca egy szakaszán a járdát. Ennek a pályázatnak része,
hogy 5 éven keresztül fenntartási kötelezettséget vállalt rá az

Figyelem! Pénzkereseti lehetőség!
Új gazdára talált a sportpálya melletti „kinder üzem”. Egy zöldséggyümölcs felvásárló telep kezdi meg működését. A jövőben itt, a
faluban megtermesztett uborka, különböző paprikák felvásárlását is
tervezik Jelenleg bodza (vadbodza is) felvásárlására van lehetőség.
A teljesen érett, fekete fürtöket kell kb. 10 cm-es szárral
összegyűjteni, csak ilyen állapotú termést vesznek meg. A
részletekről Bakai István ad felvilágosítást. Tel: 07 70/4536309.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
"Munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de
munkálni mindig. Másban csak akkor keresni elmaradást, mikor
már rajtunk nem múlt, és legfőképpen kötelességet teljesíteni, ha
más nem teljesíti is."
Széchenyi István

Figyelem felhívás

Közérdekű oldal
Ez történt….
A gátéri Nyugdíjas Klub Egyesület 2012. január 14-én pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez, a
KOR-TARS Idősügyi program 2011-nyugdíjasklubok kulturális
programjainak támogatására.
A pályázaton elnyert 52.150 Ft vissza nem térítendő támogatásból
tudtuk megvalósítani a június 30-án, 15 órakor kezdődő Népzenei
Találkozót, melynek mottója: „A zene legyen mindenkié!”
Mivel január 1-től körjegyzőség működik Gátér, Pálmonostora és
Petőfiszállás között, a pályázatomban említettem, hogy a három
település közötti együttműködés- reméljük- kiterjed más
területekre is, többek között a kulturális- és sportéletre, valamint a
civil szervezetek közös programjaira.
A fellépők elsősorban ezen településekről érkeztek.
A találkozón részt vettek: a Gyöngyvirág Citerazenekar és
Őszirózsa Népdalkör-Pálmonostora, a Gátéri Népdalkör, a
citeraszakkörösök, az ovisok és az elsősök (Jókai Orsi, Babóth
Alexa és Luca), a Béke Klub Népdalköre-Kiskunfélegyháza, az
Emerenciás
Együttes-Pálmonostora,
Zsirmik
IstvánPálmonostora, Lendér Csaba-furulya, Görög Anna, Bodor Virág
és Fanni –ének, Rádi Józsefné –vers és citeraszóló, KAMI
néptáncosok.
A műsor végén a fellépők és a közönség együtt elénekelte az Este,
este csendes este kezdetű népdalt.
A rendezvény zárógondolata: „…és mint az ékszer is holt kincs a
láda fenekén, életet akkor kap,ha viselik: a népdal is mennél
többeké lesz,annál nagyobb lesz világító és melegítő
ereje.”Kodály Zoltán

Hamarosan
Augusztus 4: Amatőr Fogathajtók Szabadidős Versenye.
Augusztus 18: RETRO-buli a Faluházban.
Augusztus 20-án: Szent István-napi megemlékezés és koszorúzás.
Szeptember 29: Szüreti felvonulás és bál.
Részletekről
később:
szórólapokon,
plakátokon,
a
www.gatermuvhaz.gportal.hu honlapon, facebookon.

Események, melyek a Faluház és a Könyvtár 2012.
évi terveiből megvalósultak:
Ingyenes internettanfolyam 10 fő részére, a Magyar Kultúra
Napja, Wass Albert olvasó délután, Tisztelet 1948 hőseinek:
március 15-i ünnepség és vetélkedő, Föld Napja alkalmából
kiállítás és előadás, Ki mit tud? Pünkösdölő Családi Nap, „A zene
legyen mindenkié” Népzenei Találkozó.
A Kismakkos Néptáncegyüttes szervezésében: Tavaszköszöntő,
Gyermek néptáncgála.
Könyvtári programok: mesefilm nézés több alkalommal,
téltemetés-kiszebáb égetés, Internet Fiesta, májusfaállítás,
könyvtári
foglalkozások
óvodásoknak,
könyvtári
órák
iskolásoknak.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság illetékességi területén
augusztus hónapban fokozott közlekedés biztonsági akciót fognak
végrehajtani, mely kiemelten a kerékpárosokra fog vonatkozni.
Ellenőrizni fogják:
−a személyazonosságot,
−a kerékpár világítás- és fékrendszerét,
−lakott területen kívül a láthatósági mellény meglétét,
−valamint szondáztatni is fognak.
Polgárőrség

Akire ismét büszkék vagyunk!
2012. június 23-án Budapesten rendezték meg a diákolimpiát a legjobb
magyar íjászoknak. A történelmi kadett fiú kategóriában Tábi János
első helyezést ért el, diákolimpiai bajnok lett.
Gratulálunk a Bajnoknak, további munkájához sok sikert, jó egészséget
kívánunk.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Toborzó
A Magyar Honvédség mint munkaadó – a Honvédségen belüli
fluktuációnak köszönhetően – folyamatosan munkát kínál a dolgozni
szerető és akaró emberek részére. A közeljövőben lehetőség nyílik közel
400 fő foglalkoztatására a szerződéses katonai rendszer keretein belül,
mely alapját képezi honvédségünknek.
Ezen foglalkoztatás elősegítése céljából 2012. augusztus 30-án 15.00
órakor a jászszentlászlói Művelődési házban az érdeklődök egy
korrekt tájékoztatón vehetnek részt.
A tájékoztató alapvetően kettő témát ölel fel, az egyik a
szerződéses katonai rendszer, mely lehetőséget kínál mindazon 18. – 45.
év közötti magyar állampolgársággal és állandó lakhellyel rendelkező
nőknek és férfiaknak, akik szerződést kötve munkát vállalnának a
Magyar Honvédség alakulatainál (a teljesség igénye nélkül:
Hódmezővásárhelyen, Szentesen , Szolnokon, Kecskeméten stb). E
munkával lehetőséget tudunk biztosítani egy tisztességes megélhetés
biztosítására. A fiataloknak karrier lehetőségre, egy kiszámítható
jövőkép, egy egészséges értékrend kialakítására, melynek központi
eleme a közösség, a család és ezek mellett az egyéni karrier építése.
Célunk, hogy a középkorosztály számára is, egy biztonságos
megélhetést nyújtó munkát ajánljunk. A tájékoztatónk második elemét
az önkéntes tartalékos rendszer (ÖTR) népszerűsítése képezné. Ebben a
tájékoztató blokkban ismertetnék a jelenlévőkkel az ÖTR-hez való
csatlakozás lehetőségeit, előnyeit, illetve mindazon kötelezettségeket,
amelyek a belépőket terhelik.

Felhívás:
- Várom azon felső tagozatos és középiskolás fiatalok
jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy betlehemes
játékban, felelevenítve azt a régi hagyományt, amikor még házrólházra járva mutatták be a betlehemezés népszokását.
Jelentkezés a Faluházban augusztus 17-ig személyesen, a 0676/426-138-as
telefonszámon,
vagy
e-mailben:
gater.muvhaz@freemail.hu.
- Augusztus 7-től újra indul a Baba-Mama klub a Könyvtárban.
9.30-tól várom a babákat 0-3 éves korig, szüleikkel együtt!!!
Külön értesítés nélkül!
- Augusztus 6-tól: Az Asszonytorna folytatódik hétfőnként 18.30tól biciklizés, csütörtökönként 18.30-tól torna. Terv: augusztusban
biciklitúra
szervezése
a
pálmonostori
Bagi-malomhoz
lovaskocsikázással egybekötve.
Rádi Józsefné

Tisztelettel: Nagy László Tibor őrnagy sk.
2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Központparancsnok

Értesítés!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus 8-án ruhaadományok
érkeznek a Faluházba. 5 db ruhát ingyen vihet mindenki, azon felül
jelképes összegért: 50-100-200 Ft /darab áron lehet „vásárolni”. A
válogatási / vásárlási lehetőséget augusztus 8-án, szerdán 13-18 óráig és
9-én, csütörtökön 8-12 óráig biztosítjuk. A befolyt összeget a Gátér
Községért Egyesület az alapító okiratában megfogalmazott közösségi
céljainak megvalósítására fogja fordítani.
Valamint: akinek megunt, kinőtt, jó állapotban lévő ruhaneműje van, de
nem használja és kidobni sem akarja, szerdai napokon behozhatja a
Faluházba, melyeket továbbadunk a ruhaszállítmányt felajánló
szervezetnek.
Gátér Községért Egyesület

