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Iskolánkról
Az elmúlt időszakban az 1. osztályos tanulóknak
„Csibeavató”-t tartottunk játékos vetélkedő keretében. A
szülők süteménnyel és üdítővel vendégelték meg az
elsősöket és az iskola minden tanulóját is. Ezt a napot vidám
zenés délutánnal zártuk.
Tanulóink több rajzpályázatra is beneveztek: Pl.: Jobb veled
a világ, Parlament rajza, Kultúra napja, stb. A résztvevők
szép eredményt értek el, Szabó Máté 4. osztályos tanuló
külön díjban részesült.
Február 16-án a KÖÁI közös farsangot rendezett a
Kiskunfélegyházi Sportcsarnokban, ahol a gátéri gyerekek
közös pingvintánccal léptek fel. Sok dicséretet, elismerést
kaptak a tanulók. A táncot Sinkó Andrea tanárnő találta ki és
tanította be. Munkáját a többi pedagógus is segítette.
A következő hétvégén itt helyben is megtartottuk
télbúcsúztató rendezvényünket a Faluházban. A gyerekek
jelmezes felvonulása után kiszebáb égetést tartottunk, amivel
sajnos csak többé-kevésbé sikerült a telet elégetni, elzavarni.
Február 23-án 4 gátéri gyermek (Pallagi Lilla 6. o, Lőrincz
Adrienn 6.o, Ipacs Fanni 7.o,és Körmöczi Márton 7.o ) indult
a Platán utcai iskolában megrendezett Fekete Pál
nyelvészversenyen 6 másik városi iskola tanulóival együtt. A
csapat nagyon szépen helyt állt, hisz a 2. helyezést szerezte
meg, legyőzve ezzel több városi iskolát is! Felkészítőjük:
Körmöcziné Deák Krisztina volt.
Március elsején rendkívüli testnevelés órát tartottunk a
gyerekeknek az 501-es légió magyarországi helyőrségének
köszönhetően. Ez a nap és ez az esemény kitörölhetetlen és
emlékezetes marad a tanulók számára!
Szabó Máté 4. osztályos tanuló részt vett Lakiteleken a Kis
matematikusok versenyén, ahol nemcsak a magyarországi
kisiskolák, hanem a határon túliak is részt vettek. Máté a 17
negyedikes kisdiák között az előkelő 6. helyezést érte el.
Felkészítője: Mucsi Mónika tanítónő volt.
Március 15-én tanulóink a Faluházban emlékeztek meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A
jeleneteket betanította: Csanádi Gergely. A zord időjárás
ellenére sokan megtisztelték jelenlétükkel műsorunkat.
Nagyon örültünk az elismerő és dicsérő szavaknak!
Ezúton is tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a leendő 1.
osztályosok beíratása április 8-án és 9-én lesz 8- 18 óráig az
iskolában.
Fodorné Bori Aranka
Munkaközösség-vezető

Óvodánkról
Tisztelt Gátéri Lakosok!
2013. április 08-án /hétfőn/ 8.00 órától 18.00 óráig és 2013. április
09-én /kedden/ 8.00 órától 18.00 óráig szeretettel várjuk az óvodás
korú gyerekeket beiratkozásra! A részletes tájékoztatót
megtekinthetik óvodánkban!
Ebben az évben is mozgalmasan teltek a napok az óvodánkban. A
só szobánk rendszeres látogatása mellett sokat használtuk azt a sok,
mozgást elősegítő játékot, amelyet a hulladék pénzből vásároltunk.
Akár esett az eső, akár fújt a szél, a csoportszobánkban ezekből a
játékokból könnyen alakítottunk ki játszóteret a gyerekeknek, hogy
minél többet mozoghassanak. Egyszer- kétszer azonban kipróbáltuk
az új szánkóinkat és a hólapátjainkat is, amikor esett egy kis hó. Tél
végén Farsangot tartottunk óvodánkban, ahol a bűvész bácsi
varázsolt el mindenkit. Sokat játszottunk, és a jelmezeink is szépek
lettek. Volt, akit alig lehetett felismerni. Alig ért véget a
télbúcsúztató, már is március 15-ére készültünk. Az ünnepet
bensőséges hangulatban tartottuk, előadót hívtunk, aki sok szép
népdalt és katonadalt énekelt a gyerekeknek, meneteltünk,
verseltünk. Most pedig húsvéti készülődés van nálunk. Többféle
tojásdíszítési technikát próbálunk ki a gyerekekkel, és várjuk a
Húsvéti nyuszit, hátha ebben az évben is hoz valami meglepetést
óvodás gyermekeinknek, amelyet el szokott rejteni az óvoda
területén.
Az óvodába járó gyerekek és az óvoda dolgozói nevében kívánok
mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Gulyásné Vida Gyöngyi
Tagóvoda vezető

MEGHÍVÓ
Gátér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április
8-án 18 órakor FALUGYŰLÉST, közmeghallgatást tart, amelyre
szeretettel meghívjuk és várjuk Önt.
Napirend:
- beszámoló a 2012. év történéseiről,
- terveink a 2013. évben,
- egyéb kérdések

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, amelynek önkormányzati eseményeiről az
alábbiakban tájékoztatom Önöket.
Amennyire az időjárás engedte, elkezdtük a falu központi részének
a tavaszi nagytakarítását, szépítgetését. A Faluház előtt kiszedtük az
elöregedett rózsabokrokat, tujasorral és fenyőcsemetékkel pótoltuk
a helyüket. A tujákat az önkormányzati hivatal udvarában,
dugványozással szaporítottuk, nevelgettük már másfél éve. A
fenyőfákat ajándékba kaptuk, melyekért köszönetet mondok
Kerekes Lászlónak és Feleségének. Szeretnénk még a többi öreg
rózsa helyére is frisseket ültetni. Ezért kérem, ha valakinek van
fölösleges rózsatöve, és szívesen felajánlaná a közterületekre, hozza
be a hivatalba! A környezet rendezettsége végett a Faluház előtti
kerékpár tárolókat áthelyezzük a Faluház belső udvarába. Az
áthelyezéssel egyidőben térfigyelő kamerát szerelünk fel a
kerékpártároló védelmére. Kérek mindenkit, hogy a Faluház elé a
továbbiakban kerékpárt ne tegyenek le, főleg tilos az épület
falának támasztani azokat!
Bizonyára figyelik Önök is a belvízelvezető árkokat. Sajnos,
folyamatosan emelkedik bennük a vízszint. Nyomatékosan kérek
mindenkit, hogy a saját portája előtti árkot tegye rendbe, az áteresz
csövet szükség esetén tisztítsa ki! Amennyiben valamelyik
magántulajdonban lévő ingatlan előtt az árok rendezetlensége miatt
megáll a belvíz elfolyása, a tulajdonos számítson büntetésre!
Szükségesnek tartom, hogy a közmunka program folyamatáról és
szabályairól tájékoztassam a Tisztelt Lakosságot:
Közmunkára az a felnőtt hívható be az Önkormányzathoz vagy
bármelyik más munkáltatóhoz, aki foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult. Ehhez legalább egy évig regisztrált
munkanélküliként együtt kell működni a Munkaügyi Központtal.
Az általuk megadott névlistából választhatjuk ki a behívandó
közmunkásokat. Azt is meghatározza a Munkaügyi Központ év
elején, hogy az adott évben összesen hány főt hány órában
foglalkoztathat az önkormányzat, és ezt a beosztást nekünk év
elején le is kell adni, amelytől eltérni csak rendkívüli helyzetben
lehet. Hogy melyik hónapban kiket hívunk be, azt a hivatalban
döntjük el aszerint, hogy várhatóan milyen munkákat kell
elvégeztetni. 2013-ban az engedélyezett keret a gátéri
önkormányzat számára is csak a tavalyi keretnek a fele. Ez azt
jelenti, hogy nem tudunk minden gátéri, közmunkára jogosultat az
önkormányzatnál foglalkoztatni, más munkáltatónál kell a segély
folyósításához szükséges 2 hónap munkaviszonyt megszerezniük.
Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzatnak egyáltalán nem
kötelessége minden érintettet behívni közmunkára. Ettől
eltekintve azért törekedni szoktunk arra, hogy a 2 hónap kötelező
foglalkoztatása minél több embernek meglegyen, hiszen itt Gátéron
nincs más munkáltató, aki közmunkásokat alkalmazna. Aki pedig
évente egyszer 1 hónap 8 órás munkaviszonyt nem tud igazolni, az
nem kaphatja tovább a 22 800 Ft támogatást.
Tisztelt Lakosság!
Sajnos, ismét előfordult a falunkban lopási kísérlet. Szerencsére
nem vittek el semmit, csak a kerítést bontották meg. De ez
mindannyiunkat arra figyelmeztet, hogy figyeljünk oda jobban saját
értékeinkre és a szomszédainkra is! Ígéretet kaptam a körzeti
megbízottaktól, hogy éjszakánként is többet cirkálnak majd a falu
utcáin, a polgárőrök is teszik a dolgukat, de mindez a lakosság
elővigyázatossága és odafigyelése nélkül kevés. Nem beszélve
arról, hogy a rendszeres figyelmeztetéseink ellenére is beengednek
a lakosok az otthonukba házaló árusokat, egyéb idegeneket. Ezzel
tálcán kínálják fel a lopás lehetőségét. NE TEGYÉK! Vigyázzunk
egymásra mindannyian!
2013. március 1-től – a törvény rendelkezése szerint – a
Körjegyzőség közös önkormányzati hivatallá alakult. Ez a három
település életében (Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér) csak

papírformai változást jelent, a mindennapi munka és az
ügyfélfogadás rendje, menete megegyezik az elmúlt évben
megszokottakkal. A járáshoz átkerült ügyeket itt Gátéron továbbra
is péntek délelőttönként, az ügysegéd közreműködésével intézhetik.
Ha sürgős dologban hamarabb kell intézkedniük, a kiskunfélegyházi
polgármesteri hivatalban működő járási székhelyen állnak az
ügyintézők az Önök rendelkezésére.
Gratulálunk Gémes Klaudia 6. osztályos tanulónak, akinek az „Így
látom a Parlamentet” című rajzpályázatra beküldött alkotását a
neves művészekből álló zsűri kiválasztotta, és a többi nyertes
rajzzal együtt kiállítják a Parlament épületében. A kiállítás
ünnepélyes megnyitója április 12-én lesz.
Egyúttal kérem Önöket, hasonló szép eredményekről, sikerekről
hallva szóljanak nekünk, hogy megoszthassuk az örömöt községünk
lakóival, és mindannyian büszkélkedhessünk tehetséges, sikeres
gyermekeinkkel, felnőtt lakosainkkal.
Köszönetet mondok Tóth Csabának, aki önkéntes felajánlásból már
többször is letakarította községünk utcáiról a havat. Segítségével
már kora hajnaltól járhatóvá váltak az utcák. Csaba, köszönjük!
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet
____________________________________________________

Gondolat
„..a szeretet olyan, mint a nap, amelynek melegétől időnként
megfosztanak minket a felhők. A nap azonban mindig ott van az
égen. Az élet hol boldogságot, hol meg csalódást ad nekünk, de a
bennünk élő szeretet ettől nem lesz kevesebb. „
Benjamin Shield

Közérdekű oldal

Értesítem a lakosságot, hogy április 8-tól november 20-ig, hétfői
és keddi napokon Szegeden, a Somogyi-könyvtárban könyvtári
asszisztens képzésen veszek részt. Ez időtartam alatt a Könyvtár
keddi napokon zárva tart.

Ez történt……..
Március 15-én: délután három órakor kezdődő ünnepségen
tisztelegtünk ’48 hősei előtt. Az általános iskolások színvonalas
műsora után a fáklyás felvonulás a rossz idő miatt sajnos elmaradt.
Így az ünnepség végén a nagyteremben énekeltünk néhány Kossuth
nótát.
Március 20-27. között rendezte meg az Informatikai és Könyvtári
Szövetség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával immár 14.
alkalommal az Internet Fiestát, melyhez Könyvtárunk is
csatlakozott. Ezen programok egyike volt a „Tavaszváró vigasság” a
Baba-Mama klubban. A zenés- verses foglalkozáson az apróságok
jelmezekbe
öltözve
búcsúztatták
a
telet
vendégbohóc
közreműködésével. Az anyukák nevében is köszönöm Rozmán
Juditnak, hogy most bohócruhába bújva örvendeztette meg a
gyerekeket. December elején, a Mikulásváró ünnepségünkön ő volt
a Mikulás is.
Március 27-én délután a napközisek látogattak el a Könyvtárba. Ez
alkalommal az aktuális témánk a húsvéti ünnepkör volt.
Az általános iskolások február 22-én tartották a farsangi
ünnepségüket a Faluházban, melyen szó esett két farsangi
népszokásról is. Az egyik: Cibere vajda és Konc király küzdelméről,
a bőjt és a farsang jelképes alakjairól. Valamint a télűző
farsangolásról, melynek kapcsán az udvaron elégettük a telet
jelképező szalmabábot. A népszokások ismertetése végén egy
játékra hívtam a közönséget. Az első kérdés az volt, hogy milyen
étel a cibere? A cibere erjesztett gabonalé, mellyel a leveseket
savanyították. A második kérdés: mit jelent az, hogy a húsvét mozgó
ünnep? A húsvét minden évben más-más napra esik. Hogy mikor
ünnepeljük, a tavaszi napéjegyenlőségtől és az azt követő holdtölte
időpontjától függ. A kiszámítás fő szabálya, hogy Húsvét a tavaszi
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap, így dátuma
március 22. és április 25. között változhat. Az idén március 31.
A helyes válaszokat beküldők: Jókai Orsolya és Nagy Irén
könyvjutalomban részesültek.
A Faluházban március 28-án, csütörtökön társastánc oktatás indult
óvodás nagycsoportosoknak és iskolásoknak 6-16 éves korig.. A
foglalkozások csütörtökönként 17-18 óráig tartanak. Oktató: Barát
Enikő.
Hamarosan……..
Április 13-án: Tavaszköszöntő.
Április 27-én: Gyermek néptáncgála.
Május 18: A hagyományos „Pünkösdölő”. Főzés, Házi sütemények
versenye, vetélkedő. Részletekről később.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Csányi Panka (Veres Marianna), Bakos Liza (Vízi
Veronika)
Meghaltak: Kocsis Lászlóné, id. Kasza Imréné, Cseh István, Tápai
Józsefné

Jánosiné Gyermán Erzsébet

Nem közérdekű. Vagy talán mégis?
Tisztelt Lakosság! Ezúton mondok köszönetet Gátér Község
Önkormányzatának, a Nyugdíjas Klub tagjainak, a Kismakkos
Néptáncegyüttesnek, az Óvoda, Posta és a Széchenyi István
Általános Iskola dolgozóinak, valamint mindazon személyeknek,
akik szeretett párom és édesanyám temetésére eljöttek, mérhetetlen
fájdalmamban együtt éreztek velem, segítő kezet nyújtottak és
nyújtanak.
E cikk megírására az késztetett, hogy ezt a nehéz időszakot még
tovább keserítették ferde híresztelések, melyek a gyászra sem voltak
tekintettel. Sajnos mások jobban tudták mi történt, mint én jó
magam. Közéleti tevékenységet végezve szinte naponta
szembesülök olyan „elferdített hírekkel”, amelyek másokra nem
éppen jó fényt vetnek, vagy képesek embereket egymás ellen
fordítani. Kis közösségben élünk, össze kellene tartanunk. Ha csak
azzal, hogy nem avatkozunk mások életébe, örülünk a másik
sikerének, észrevesszük a szép és jó dolgokat, segítünk másokon,
már sokat tennénk környezetünk jobbá tételéért, összetartóbb,
élhetőbb falu lehetnénk. Ezeket csak mi tudjuk megteremteni
magunknak.
És persze, ha az információkat biztos helyekről szerezzük be.
Rádi Józsefné

Emlékeztető:
TÁMPOP-2.1.2. Program: „Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése”.A program 100.000 felnőtt számára teszi
lehetővé a fenti képzésen való részvételt. Minden, 18. életévét
betöltött felnőtt jelentkezhet, aki állami oktatásban nem vesz részt.
Kiemelt figyelmet kapnak az alacsony iskolai végzettségűek, a
kistelepüléseken élők, 45 éven felüliek, kismamák, nyugdíjasok. A
képzésre 2014. augusztus 31-ig kerül sor. Az érdeklődőket mentorok
segítik a jelentkezéstől a képzés befejezéséig. A program célja: az
idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztésével
hozzájárulni a foglalkoztatás bővüléséhez.Községünkben a mentori
tevékenységet január 1-től én látom el. E tájékoztatás messze nem
teljeskörű. Részletes információk: a www.emagyarorszag.hu
vagy a www.tudasodajovod.hu
személyesen a Könyvtárban.

Rádi Józsefné

honlapokon

vagy

Kedves Ica!
Nem tudom konkrétan, mi indított ennek a cikknek a megírására, de
azt kell mondanom, egyetértek veled. Valóban sokszor terjednek a
faluban alaptalan szóbeszédek, igaztalan vádaskodások, az
önkormányzat munkájával kapcsolatban is. Tisztelettel kérek
mindenkit, ne higgyen el mindent ellenőrzés nélkül!
Nyugodtan, bármikor keressenek meg akár engem, akár a
képviselőket, szívesen tájékoztatjuk Önöket mindenről, a valóságról,
ami a faluban közérdekből történik. Ezt a célt szolgálja többek
között ez a Falulap is.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Önök írták
A Szülői Munkaközösség hírei

Tavaszköszöntő

Február,március hónapban SZMK-t érintő iskolai programokról:
Február 22-én pénteken a DÖK szervezésében Télbúcsúztatót tartott
az iskola a Faluházban. A büfét az SZMK szolgáltatta, szendviccsel,
üdítővel, süteménnyel vártuk a vendégeket. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani a szülőknek a sok felajánlott házi készítésű
süteményért. A jelmezverseny díjazottjait és a nyitó táncot előadó
hatodikosokat is tortával jutalmaztuk.
Március elsején pénteken rendkívüli testnevelés órán vehettek részt
- Obi Van Kenobi és 5 birodalmi rohamosztagos katona - látogattak
el hozzánk,jótékonysági alapon,önként lemondva a tiszteletdíjukról.
Több tv társaság és újság tudósított a rendezvényről. Teljes titokban
folyt a szervezés,a gyerekek nem sejtettek semmit,úgyhogy nagy
volt a meglepetés, amikor a tesi óra menetét a rohamosztagosok
bevonulása törte meg. Átvették a hatalmat,a testnevelés tanárt
likvidálták a teremből. Rohamosztagos kiképzést tartottak a
gyerekeknek,aminek a felbukkanó jedi lovag vetett véget. Tőle jedi
képzést és a kardforgatást tanulhatták meg a diákok. Közben
megjelent Darth Vader, rohamosztagosok gyűrűjében és élet-halál
harcot vívott a jedi lovaggal. A sötét Nagyúr végül a gyerekekkel is
megküzdött. A tesi óra után a légió kíséretében vonultak a gyerekek
ebédelni,utána egy nagy csata várta őket az iskola udvarán,a
gyerekek csapatát Vader vezette. Megvárták az iskola buszt is,az
arra járó autósok legnagyobb örömére. Benéztek a napközibe,a
tanszobán pedig rögtönzött órát tartottak,melynek témája:hogyan
építsük meg a harmadik Halálcsillagot.
Ez a rendezvény is nagy sikert aratott a gyerekek körében,
felejthetetlen élményt nyújtva nekik.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Faluújság hasábjain
keresztül mondjak köszönetet a szülőknek, akik aktív munkájukkal
segítik az SZMK programok lebonyolítását.

Szeretettel meghívjuk
Tavaszköszöntőre

Görög Zsoltné

_________________________________________
Tisztelt Lakosság!
Az Önkormányzat az elmúlt évben pályázat útján traktort, ekét és
talajmarót vásárolt. Ezekkel a gépekkel van lehetősége a
lakosságnak is a kerti munkákat elvégeztetni. Erre vonatkozó
igényüket jelentsék be az önkormányzati hivatalban, és amint az
időjárás engedi, elkezdjük a munkát. A szántás díja 600
négyszögöles portákhoz tartozó kertek esetében 3000.-Ft, a
talajmarózás ára ugyanennyi. Kisebb porták esetében az ár
arányosan kevesebb, nagyobb földterületeknél pedig arányosan nő.
A fizetés módjáról a hivatalban tájékozódhatnak a gazdálkodási
előadónál (Szarvasné Pannika).
Jánosiné Gyermán Erzsébet

_________________________________________

Önt

és

kedves

családját

a

19.

Helyszín: Faluház, Gátér,
Időpont: 2013. április 13. 16 óra
Program:
- A Kismakkos Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjainak műsora
- A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának gátéri
csoportja
- A Kismakkos Néptáncegyüttes és barátaik bemutatják a
Nem úgy van most mint volt régen c. műsorukat
Ezt követően táncház hajnalig.
Muzsikálnak: Tormási Elek és Barátai
Belépődíj: 500 Ft, melyből a befolyt összeget Pintér Róbert
családjának ajánljuk fel.
Belépődíj gyermekeknek: 200 Ft, három év alattiaknak ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kismakkos Néptáncegyüttes

Humor
-

Apa! Az ökrök is nősülnek?
Csak azok, Fiam!

