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Gratulálunk!
2013. június 27-én ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját
Szatmári József és Rehák Zsuzsanna. Gyermekeik, ifjabb Szatmári
József és dr. Szatmári Zsuzsanna elhatározták, hogy ebből az
alkalomból összehívják a nagy családot, és megszervezik a szüleik
aranylakodalmát. Július 27-én került sor a jeles eseményre. A Szatmári
és a Rehák családból majdnem 100 fő gyűlt össze a várva várt napra,
és Vincze Sándor vőfély vezényletével igazi lakodalmi hangulatban
ünnepelte a család a jubiláló házaspárt. Ezúton mondunk köszönetet
Józsinak és Zsuzsikának, amiért felvállalták ennek a hatalmas
rendezvénynek a megszervezését, és a szüleiken túl az egész családnak
lehetőséget adtak arra, hogy találkozhassunk, és örülhessünk
egymásnak.

futócsapat tagjaként országos bajnokok lettek, az ő nyakukba került az
aranyérem.
Éva az atlétika mellett a szertornában is bizonyította, hogy ha a
tehetség szorgalommal és kitartással párosul, akkor az az
eredményekben is megmutatkozik. Eddig nem volt olyan
tornaverseny, ahonnan érem nélkül kellett volna eljönnie. Részese volt
csapatsikereknek is, de számtalan egyéni 1. helyezésnek, különdíjnak
is. Legértékesebb eredménye az a 2. helyezés, amit egyéni összetett
versenyben szerzett a Kecskeméten megrendezett Diákolimpián.
„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A
sport tehát mindenre megtanít.” /Ernest Hemingway/

Köszönettel: Mészáros Imréné
Terjék Zoltánné
Kedves Jubiláló Házaspár!
Önkormányzatunk nevében szeretettel gratulálunk, további sok közös
évet kívánunk Önöknek, melyeket töltsenek egészségben,
nyugalomban, szerető családjuk körében minél hosszabb ideig.
Ugyancsak június 27-én ünnepelték házasságkötésük 50.
évfordulóját Magony László és felesége, Fricska Terézia.
Szeretettel gratulálunk nekik is, további életükhöz jó egészséget,
nyugodt, békés éveket kívánunk.
Tisztelt Lakosság!

Kedves Anna és Éva!
Gátér község minden lakója nevében gratulálok a szép sikereitekhez.
Nagyon büszkék vagyunk Rátok. Kívánunk Nektek további
eredményes versenyzést, jó egészséget, és sikeres, boldog életet.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
_____________________________________________________

A polgármesteri hivatalban nem áll rendelkezésünkre olyan lehetőség,
amelyből követni tudnánk községünk lakóinak személyes évfordulóit,
jeles eseményeit. Ezért kérem Önöket, ha családjukban, ismeretségi
körükben hasonló szép évfordulóról szereznek tudomást, jelezzék a
Falulap szerkesztőinek vagy az önkormányzatnak, hogy a Falulap
segítségével köszönthessük az ünnepelteket, és együtt örüljünk velük.

Jánosiné Gyermán Erzsébet
_________________________________________________________

Tehetség, alázat, munka….
Mindig jóleső érzés olyanról írni, amikor valaki a mi falunk, kis
közösségünk tagjaként tanulmányi, művészeti vagy sport versenyeken
kiválóan teljesít.
Terjék Anna és Terjék Éva az elmúlt tanév során számtalan városi,
megyei, országos atlétika verseny résztvevője volt. Ezek mindegyikén
dobogós helyezést, helyezéseket értek el. Anna azonban az egyéni
futószámokban, melyekben rajthoz állt, mindig elsőként ért célba.
Mészáros Gyula Emlékverseny (800 m), Platán-futás, Mezei
Futóverseny, stb. Éva csapatversenyekben (4 x 100 m, 4 x 600 m,
öttusa) Annával együtt szintén a győztes csapat tagja volt. Így
mindketten országos versenyek résztvevői lehettek. Diákolimpián
öttusában 20 csapat közül az előkelő 3. helyezést érték el. A 4 x 600-as

Munkalehetőség?
Tisztelt Gátéri Családok!
Gondolkodtak-e már azon – különösen a munkanélküli családok - ,
hogy a nevelőszülői hálózatba kapcsolódjanak? Információm szerint
2014. január 1-től a kormány a nevelőszülői tevékenységet
foglalkoztatási jogviszonnyá kívánja tenni, vagyis a nevelőszülői
munka szolgálati időnek minősül. No meg némi pénzbevételt is jelent
a családnak. Hivatásos nevelőszülőknek nyilván többet, nem
hivatásosnak kevesebbet.
Ha valakit érdekelne egy ilyen foglalkoztatási lehetőség, jelezze
nekem a hivatalban. Ha néhány érdeklődő jelentkezik, megfelelő
szakember fog részletes tájékoztatást adni a nevelőszülőséggel járó
kötelezettségekről és lehetőségekről is. Várom jelentkezésüket.

Jánosiné Gyermán Erzsébet

A Polgármester oldala
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Gátéri Falulap augusztusi számában.
Az elmúlt két hónap önkormányzati eseményeiről az alábbiakban
tájékoztatom Önöket.
Gátér Község Önkormányzata is bekapcsolódott a nyári
gyermekétkeztetés programba. 16 gyermeknek biztosítunk ingyen
ebédet a nyár folyamán.
A Belügyminisztérium által meghirdetett önkormányzati fejlesztések
pályázaton a gátéri pályázat, sajnos, nem nyert. Az óvoda külső
felújítását szerettük volna megoldani ennek a pályázatnak segítségével,
de elegendő forrás hiányában minket sem támogattak. 700 milliós
keretösszegre kb. 23 milliárdnyi igényt nyújtott be az ország, várható
volt, hogy nagyon sokan nem kapnak majd támogatást. Nyertünk
viszont a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton, amelyet a
Faluház felszereltségének bővítésére, belső felújításra lehet költeni.
Ebből az összegből újítjuk fel a színpadot, és kifestjük a Faluház
nagytermének falazatát. A rendelkezésünkre álló összeg összesen 239
ezer Ft. Az elképzelésünk megvalósításához ez csak úgy elég, hogy a
lakosság köréből ismét többen is segítettek önkéntes munkával,
akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki. Egy kiskunfélegyházi
vállalkozótól ingyen kaptuk a lambéria anyagát. Tóth László asztalos
segített az egyéb faanyag fuvarozásában, és a gyalulásban. Huszka
János és Felesége varrták meg és rakják fel az új színpadi
függönyöket. A Kismakkos Néptánc Egyesület tagjai lakkozták a
lambériát. Terjék Pál segített az elektromos falikarok felszerelésében.
Mindannyiuknak ismételten köszönetemet fejezem ki az önzetlen
segítségükért. Összefogásban ezúttal is példát mutatott kis falunk.
Ha a terveink szerint alakul minden, az augusztus 20-i ünnepség
keretében felavatjuk a községi üdvözlő táblákat is a községünkbe
bevezető utak mentén. Ez is régi álma már a településünknek, amelyet
most, hosszas előkészítés után végre sikerül megvalósítanunk. Ezek a
táblák igazán a mi tábláink lesznek, hiszen ismételten sok önzetlen
gátéri ember összefogásával értük el a felállításukat. A fákat még 2011
őszén vágtuk ki a Paksi erdőből. Oroszi István kifűrészelte deszkának,
az önkormányzat épületében kiszárítottuk, majd Oroszi István és Tóth
László segítségével meggyalultuk. Sinkó Andrea és Szabó Tibor
pedagógusok rárajzolták a betűket, Kis Zoltán kifaragta. Gyovai
Norbert színezte, Kis Illés elkészítette a fém talpakat, az
önkormányzati alkalmazottak és a közmunkások pedig lakkozzák,
fúrják, faragják, és a helyére állítják majd. És mindezt mindenki
ingyen, önzetlenül tette a falunk szépülése érdekében. Nagyon
köszönöm a munkájukat.
Lakossági kérésre felvettem a kapcsolatot a Magyar Posta
illetékesével a megváltozott nyitva tartási idő miatt. A fél 4 után
hazatérőknek ugyanis nem volt lehetőségük a küldeményeiket átvenni.
Kérésemre annyi változtatást sikerült elérnem, hogy szerdánként fél 5ig, pénteken fél 3-ig, a többi napokon pedig fél 4-ig lesz nyitva a
postahivatal.
Ugyancsak
lakossági
kérésre
próbáltam
a
délutáni,
Kiskunfélegyházáról 14.40-kor induló autóbusz járatot visszaállítani,
vagy egyéb megoldást találni arra, hogy a munkahelyeken 14 órakor
végzőknek ne kelljen 15.15-ig várakozniuk. Sajnos, egyelőre
elutasították a kérésemet, de a decemberi menetrend változtatásnál
visszatérnek rá, legalábbis ezt az ígéretet kaptam.
Ugyancsak lakossági kérésre levélben kerestem meg az Alsó-Tisza
Vidéki Vízügyi Igazgatóságot amiatt, hogy a Félegyházi-vízfolyás és a
Csukáséri-főcsatorna öblözetében lévő szántókról és legelőkről egész
nyáron nem tud lefolyni a víz. Emiatt az érintett gazdák se legeltetni,
se kaszálni nem tudnak. Kértem a Vízügyi Igazgatóság segítségét,
egyelőre még a válasz nem érkezett meg. Kértem az érintett gazdákat,
hogy jelezzék nekem, milyen helyrajzi számon, mekkora területüket
érinti a belvíz. Összesen 4 gazda adta le eddig az adatait, pedig sokkal
több területről van szó. Úgy gondolom, minél több személynek minél
nagyobb földjét érinti egy probléma, annál nagyobb eséllyel tudunk
harcolni a megoldásért. Ezért kértem a személyes adatokat.
Természetesen a válaszról értesíteni fogom Önöket.
A lakossággal történt beszélgetéseim során ismételten azt tapasztaltam,
hogy nincsenek tisztában a közmunkások alkalmazásának

feltételeivel. Az előző Falulapban is írtam már erről, a Falugyűlésen is
szó esett róla. Mivel a közmunkások fizetésének a 85%-át az állam
adja, így az állam azt is meghatározza, hogy kiket, hány napra és hány
órában foglalkoztathat az önkormányzat. A közfoglalkoztatás egyik
feltétele pedig az, hogy minden munkanélkülit, aki a Munkaügyi
Központ listáján szerepel, be kell hívnunk legalább 2 hónapra, napi 6
órás foglalkoztatásra. Ebben az évben nem is kaptunk annyi keretet,
hogy ennek a feltételnek eleget tudtunk volna tenni, a Vízügyi
Igazgatóság segítségével tudták csak a gátéri közmunkások a kötelező
foglalkoztatási időt teljesíteni.
Tisztelt Lakosság!
Kérem, olvassák el a Falulapot, sőt, az abban szereplő információkat
adják tovább szomszédaiknak, ismerőseiknek. Éppen azzal a
szándékkal hoztuk létre, és dolgozunk ezen az újságon, hogy a
Lakosság rendszeresen képet kapjon az önkormányzatnál folyó
munkáról. Ne csak találgassanak, olykor kitaláljanak igaztalan
eseményeket, helyzeteket, inkább tájékozódjanak a Falulapból, a
községi honlapokról! Vagy kérdezzenek! Szívesen látunk mindenkit,
aki megtisztel azzal, hogy személyesen hozzánk fordul, akár a
hivatalban, akár azon kívül is.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

_____________________________________
Válasz egy névtelen levélre
Kedves Névtelen Levélíró!
Először is kérem, hogy a nekem szánt levelet ne az édesanyám
postaládájába dobják be!
Másodszor: nem értem, miért névtelenül fordult hozzám. Úgy
gondolom, mindenkivel tisztelettudóan és udvariasan szoktam
beszélni, aki bejön hozzám a hivatalba, megállít az utcán, vagy
felkeres az otthonomban. Sőt! Ha csak lehetőségem van rá, igyekszem
mindenkinek segíteni az ügyes-bajos gondjai megoldásában.
Valószínű, ha személyesen keresett volna meg, tudtam volna Önnek is
segíteni.
A válaszom az Ön által felvetett problémára: a hivatal damilos
fűkaszáival nem vágunk és nem is vágtunk füvet magánszemélynek.
Egyszerűen azért, mert a hivatal fűkaszái olyan állapotban vannak,
hogy örülünk, ha a közterületeket rendben tudjuk tartani. Két gép
dolgozik, a harmadik pedig rendszerint javítás alatt áll. Embert sem
tudok biztosítani a kaszákhoz, hiszen olyan sok a közterületeken,
középületekben és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához
kapcsolódó a munka, hogy az állandó alkalmazottak és a kevés
közmunkás alig győzik. Az önkormányzat egyik dolgozójának van
saját tulajdonában is fűkasza. A saját kaszájával dolgozott eddig is
hétvégén, vagy délutánonként. A saját gépével pedig munkaidő után és
hétvégén ott és annak dolgozik bármelyik önkormányzati alkalmazott,
akinek akar. Munkáltatóként ebbe nincs jogom beleszólni.
De ha Ön, vagy bárki felkeres a fűnyírás megoldásával kapcsolatban,
biztos vagyok benne, hogy találunk rá megoldást.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

__________________________________________
Gondolat
„A boldogsághoz a következők feltétlenül kellenek:
legyen kit szeretnünk,
legyen mit csinálnunk,
legyen miben reménykednünk.”
Tom Bodett

Önök írták

MEGHÍVÓ

III. Gátér-tábor
Kedves Gátériak!
Augusztus 12-18 között már harmadik alkalommal rendezzük meg a
Gátéri Összművészeti Ifjúsági Tábort. Ebben az évben már több mint
60 résztvevő lesz részese az élményekben gazdag hétnek. A lakosság
az előző két tábor során is nagyon sokat segített nekünk
felajánlásaival, kedvességével, vendégszeretetével, amelynek biztosan
része van abban, hogy a tábor létszáma egyre növekszik. Idén már
külföldi vendégeink is lesznek: 3 vajdasági magyar táncos gyermek is
velünk tölti a hetet.
Szívesen vennénk, ha ezt a tábort is segítenék felajánlásaikkal.
Örülnénk zöldségfélének, gyümölcsnek, de üdítővel, ásványvízzel és
süteménnyel is javíthatják a táborozók hangulatát. Reméljük, hogy ez
a hét tovább öregbíti majd a Gátér-tábor, és vele az egész falunk
hírnevét szerte az országban.
Köszönettel: Jánosi Eszter táborszervező
_________________________________________________________
Ruhabörze
A Gátér Községért Egyesület 2013. augusztus 5-én, hétfőn 16-18
óráig, és augusztus 6-án, kedden 8-10 óráig használt ruha vásárt tart a
Faluházban (főleg gyermekruhák). A kiválasztott darabok jelképes
összegért elvihetőek. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Gátér Községért Egyesület

_________________________________________________________

Humor
Mit parancsol, Uram?
- Mindegy, csak nagy legyen, hideg, és sok vodka legyen benne.
- Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem.

Községünk önkormányzata 2013. augusztus 18-án, vasárnap délután
Családi lovas délutánt szervez.
15 órától a községi futballpályán helyi fuvaros fogatosok
vetélkedője, utána gyermek hajtók ügyességi vetélkedője (felnőtt
felügyelettel), családok ügyességi vetélkedője. Szeretettel várunk
minden gyermeket és felnőttet, akinek van kedve egy vidám délutáni
rendezvénybe bekapcsolódni.
Közben folyamatos lovagoltatás gyermekeknek, arcfestés, kézműves
foglalkozás.
Ugyanezen délutánra rajzpályázatot hirdetünk gyermekeknek és
fiataloknak 18 éves korig „Barátom, a ló” címmel, tetszőleges
technikával, A/4 méretben. A rajzok leadási határideje: augusztus 15.
A délután résztvevőit vendégül látjuk egy tányér gulyáslevesre este 7
órától a Faluházban.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a főzés miatt mindenki legkésőbb
augusztus 15. csütörtök 16 óráig jelezze személyesen a Faluházban,
telefonon(426-138),
vagy
e-mailben
gater.muvhaz@freemail.hu). Azok is jelentkezzenek, akik
csak a kézműves foglalkozásra, lovaglásra vagy csak szurkolni jönnek,
de velünk töltik a délutánt. Nekik is jár egy tányér leves!
Augusztus 18-án este 20 órától Country bál a Faluházban. Belépő:
200 Ft. A zenét Táborosi Levente szolgáltatja. A bál hangulatát a
megfelelő country öltözékkel javíthatják.
Remélem, sokan megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel, és jó
hangulatú, emlékezetes délutánt és estét tölthet együtt a Lakosság.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Közbiztonság
Körzeti megbízottak elérhetőségei:
Bába Csaba r. ftzls. 06/20-539-5711
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 0620/ 2203-458 Deák Pál 06/70-339-5418
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220,

Közérdekű oldal
A Faluház életéből……..
A nyár az iskolai szünet és szabadságolások időszaka, ezért a közösségi
programok tekintetében a június és július is csöndesebb. A falak között
azért zajlik az élet, mert folyamatban van a színpad felújítása, a
nagyterem festése. Augusztus 20. körül már a megújult nagyterem
fogadja a látogatókat.
A Nyugdíjasklub Népdalkörének azonban nem telik szabadsággal a
nyári időszak. Két nagy lélegzetű rendezvényen vagyunk túl és
készülünk augusztus 20-ra.
2013.június 29-én 14. alkalommal rendezték meg Lakiteleken az
egészségkárosultak napját, melyen Nyugdíjasklubunk Népdalköre is
részt vett. Az „Együtt Egymásért” rendezvény istentisztelettel
kezdődött, majd Lezsák Sándor,az Országgyűlés alelnöke és Hanó
Mihály, a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun megyei elnöke
köszöntötte a vendégeket. A műsor Faragó Laura népdalénekes
műsorával kezdődött és a továbbiakban szinte minden műfaj
képviseltette magát: ének, vers, színpadi jelenet, hangszeres zene, tánc.
2013. július 26-án rendezték meg az „Idősek határon átívelő kulturális
és művészeti KiMitTud-ját” a 60 év felettiek részére. A megyei
döntőnek Petőfiszállás-Pálosszentkút adott helyet, s mintegy 35!!!
fellépő (egyéni és csoportos) közül választotta ki a zsűri kategóriánként
a legjobbakat, akik továbbjutottak a Pécs városában megrendezésre
kerülő országos elődöntőre. Gátért képviselte ének kategóriában a
Nyugdíjasklub Népdalköre, szóló ének kategóriában Hegedűs István akinek előadását a zsűri III. helyezéssel jutalmazta – és Huszka
Ferencné, Piroska néni a kézműves kategóriában, gyönyörű hímzései
közül állított ki néhányat. Lezsák Sándor, a zsűri elnöke elismerő
szavakkal méltatta a Népdalkör megjelenését és produkcióját.
Köszönöm kitartásukat és töretlen szorgalmukat!
Augusztus 20-a körül szeretnénk minél színesebb programmal
kedveskedni községünk lakosságának. Ezért figyelmükbe ajánlom:
az augusztus 18-án, 15 órakor kezdődő helyi fuvaros
fogatok ügyességi versenyét sok más kiegészítő
programmal a sportpályán,
ugyanezen a napon, az este 20 órakor kezdődő Countrybálat, melyre most is be lehet öltözni,
a rendezvényhez kapcsolódó rajzpályázatot: Barátom a
ló címmel, leadási határidő: augusztus 15!!!!!
dr. Garai István babagyűjteményéből rendezett kiállítást,
mely augusztus 18-tól egy hétig megtekinthető
lesz a Faluházban,
valamint a hagyományos augusztus 20-i községi
ünnepséget.
Tisztelettel hívunk és várunk MINDENKIT rendezvényeinkre !!!

Említésre méltó nyári jeles napok:
Június 3. vasárnapja: Apák Napja, 21: a zene ünnepe, 24: „Szent Iván
Éj”, közelében: a Múzeumok éjszakája, 27: a cukorbetegek világnapja.
Július 1: Semmelweis Ignác születésnapja1(818) a magyar
egészségügy napja, 22: a nándorfehérvári diadal emléknapja, 26: Szent
Anna, 3. vasárnapja: Polgárőr Nap Magyarországon, 31: a segesvári
ütközet napja, Petőfi Sándor halála (1949).
Augusztus 1: az anyatejes táplálás világnapja, valamint a forint
bevezetésének napja, 10: Lőrinc napja, 13: a balkezesek világnapja, 15:
a repülősök napja. 18: Európa Nap Magyarországon, 20: Szent István
király- az alkotmányosság, jogállamiság napja- az új kenyér ünnepe,
23: a rabszolgakereskedelemről és annak eltörléséről való
megemlékezés nemzetközi napja, 24: a magyar fotográfia napja, ezen a
napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen
fénykép.
„A XXI. század embere már nagyon keveset tud a régi idők
népszokásairól, amelyekben a magyar nép lelkivilága, parasztságunk
szellemi kultúrája olyan jellemzően mutatkozott meg. Legtöbb
népszokásunk az ünnepekhez, az esztendő jeles napjaihoz fűződik, ezek
a napok hosszú századokon át a paraszti közösség ünnepei voltak.
Népszokásaink hasonló nemzeti értéket jelentenek, mint a népzene
vagy a népművészetnek más ágai, ezért megőrzésük vagy legalábbis
emlékezetben tartásuk magyar kötelesség”.

Rádi Józsefné

Felhívás!
2013. január 1-től kezdődően a beszedett gépjárműadó 60 %-a a
központi költségvetést illeti meg, 40 % marad az önkormányzatnál. Az
állam nagy hangsúlyt fektet az adók beszedésére, ezért felhívjuk a
lakosságot, hogy a gépjárműadó beszedése és behajtása érdekében azon
adóalanyoknál, akiknek egy évi adótételt meghaladó gépjárműadó
tartozásuk van, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárművük
forgalomból való kivonását. A folyó évi adótartozások behajtása
érdekében az adóhatóságnak joga van, hogy az adós munkabéréből,
járandóságából, nyugdíjszerű ellátásból az adótartozást letiltsa.
Kérjük a lakosságot, hogy aki lakásfenntartási támogatásban
részesül, kísérje figyelemmel azt, hogy melyik hónap végéig van
megállapítva részére a támogatás. A lakásfenntartási támogatás egy
évre kerül megállapításra. Ahhoz, hogy folyamatos legyen a támogatás,
még az év lejárta előtt újabb kérelmet kell benyújtani a polgármesteri
hivatalban.

Megj.: Folyamatos nyomás alatt élünk, az állandó kényszer
feszültséggel tölt el bennünket nap mint nap. Fontos, hogy a napi
daráló mellett megtaláljuk azt az egyensúlyt, ami segít abban, hogy
jobb kedvvel élhessük a mindennapokat. Használjuk ki azon
lehetőségeket, amelyekben több időt fordíthatunk magunkra és
családunkra. Vegyünk részt közös programokban, ünnepségeken. Az
ünnepeket nem szabad száműzni életünkből - ezek megtisztítanak, erőt
adnak a hétköznapokhoz. Próbáljunk meg megállni egy pillanatra, s a
körülöttünk lévő kavalkád és egyhangúság ellenére megtölteni őket
igazi értékkel!
Hamarosan.............
Szeptember 28-án: A hagyományos szüreti ünnepség.
Rendezvényeinket, a róluk készült képeket, a közérdekű információkat
figyelemmel kísérhetik a Gátér Faluház facebook-oldalon is.

Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvi hírek
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