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Óvodánk életéből
Az óvodánk történetében nagy eseménynek számított a 2013 év nyara.
A Kistérségi társulásból kiválva a gátéri önkormányzat és
képviselőtestülete úgy döntött, hogy önálló intézményként működteti
tovább az óvodát.
Az önállóan működő óvoda vezetésére kiírt pályázatra beadott vezetői
programomra sok támogatást kaptam, így szeptember elejétől újult
erővel szervezem az óvodánk életét, remélem minden óvodával
kapcsolatban álló személy megelégedésére. Ezúton is szeretném
megköszönni a sok támogatást, pozitív visszajelzést, és szeretetet,
amellyel támogatott mindenki pályázatommal kapcsolatban.
A nyár folyamán ereszcsatornát kapott az új babaházunk. Köszönjük
munkáját Pántlika Patrik tatájának, Kis Illésnek, Deák Emília
apukájának, Boda Ákosnak és kollegáinak. Így megoldottá vált a
házikó esővíz elvezetése.
Ebben az évben 28 kisgyermek iratkozott be óvodánkba.
Köszöntöm óvodánkban az újonnan érkezett gyerekeket.
A tavaly év végén elballagott első osztályos gyerekeknek pedig jó
tanévkezdést kívánok.
Az őszi programjaink eseményben gazdagok lesznek!
A legközelebbi programjaink:
• 2013.szeptember 29-én vasárnap PET palack és
papírgyűjtést szervezünk a faluban. Kérjük, akinek van
felesleges hulladéka, ezen a napon 15.00 óráig helyezze ki
az út szélére, elszállításáról gondoskodunk.
• 2013. október 10-én 15,00 órai kezdettel tartjuk óvodánk
névadó ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk.

szeretne részt venni, időben jelezze az iskolában, a gyerekek
a Facebook oldalamon is megtalálnak. Előre eltervezett

útvonalon, felnőtt kísérettel vonulnak a gyerekek, ezért aki
szeretné, hogy egy kicsit „riogatva” legyen, kérjük időben

•

•
•

Köszönjük az év során folyamatosan hozott PET palackokat,
papírokat. A gyerekek óvodában eltöltött idejének jobbítására, játékok
vásárlására fordítjuk folyamatosan.
A szülőknek szeretném megköszönni, hogy a lehetőségeikhez mérten
támogatják az óvodai életet, ezzel élmény telibbé teszik gyermekeink
életét.
Kellemes vénasszonyok nyarát kívánok mindenkinek!
Gulyásné Vida Gyöngyi
óvodavezető

•

ISKOLÁNKRÓL
Az idei tanévet is változatos programokkal szeretné színesíteni a
Szülői Munkaközösség.
•
Október 26-án szombaton 15 órától várjuk a gyerekeket a
Faluházba, egy közös tökfaragásra.
17 órától Halloween felvonulás lesz a faluban, ahol a
gyerekek
beöltözhetnek
vámpírnak, boszorkánynak,
zombinak vagy bármilyen rémisztő jelmezbe bújhatnak. Aki

jelezze. Szeretnénk, hogy úgy, mint a Szilveszteri Futás, ez
is hagyománnyá válna a falunkban.
Továbbra is egész évben gyűjtjük a papírt és a műanyag
flakonokat. Azért, hogy könnyebben elérhetőek lehessünk
ez ügyben is, a Faluház melletti szelektív hulladékgyűjtőhöz
kihelyeztünk egy gyűjtő zsákot, amibe az iskola számára
lehet a műanyag flakonokat tenni.
Kérjük szépen a lakosságot, segítsék iskolánkat azzal, hogy
oda elviszik a műanyag hulladékot.
A Falulap hasábjain keresztül a későbbiekben is tájékoztatást
szeretnénk nyújtani iskolánk életéről, programjairól.
Lehet, hogy iskolánk kis létszámmal működik, de …..
a lehető legjobban felszerelt, így a tanórákat is pl.
digi tábla, számítógép használatával színesíthetik a
pedagógusok,
amíg az időjárás engedi, addig a testnevelés
órákon kihasználják azt, hogy hatalmas, zöld
területen, friss levegőn tornázhatnak a gyerekek,
a szünetekben szép füves, fákkal, bokrokkal
szegélyezett udvaron játszhatnak a gyerekek,
nem kínlódás folyik az iskolában, hanem
színvonalas
oktatás,
ugyanazokból
a
tankönyvekből, ugyanazokból a tananyagokból,
mint más iskolákban,
a kis létszám óriási előnye, hogy egy pedagógus
sokkal többet tud foglalkozni egy tanulóval, mint
egy nagyobb létszámú osztályban. Így jut idő arra
is, hogy azzal a gyerekkel, aki esetleg gyengébben
teljesít, külön tudjanak foglalkozni,
itt nincs szakkör, de van, lesz helyette: kézműves
foglalkozás, halloween felvonulás, csibeavató,
mikulás disco, farsang, biciklitúra, uszoda
látogatás,
tankert,
sószoba,
könyvtári
foglalkozások, rendszeres játszótér látogatás,
húsvéti KINDER meglepetés és még hosszasan
sorolhatnám.
Szeretnénk, hogy az iskolánkról újból, úgy mint régen, jó
hírét vinnék az emberek, a pedagógusok szívüket-lelküket
kiteszik azért, hogy a gyerekeink a legjobbat kaphassák, a
szülők is – köszönet érte – teljes mellszélességgel kiállnak
az iskola mellett és mindenki a lehetőségeihez képest segíti
az iskolát.
Görög Zsoltné

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában.
Ismét eltelt két hónap, az Önkormányzat munkájáról az alábbiakban
számolok be Önöknek.
Törvényi kötelezettségének eleget téve önkormányzatunknak is meg
kellett változtatnia a település egyik utcanevét. A Kun Béla utcát Kun
utcára változtattuk. Természetesen megkérdeztük az ott lakók
véleményét, velük egyetértésben döntöttünk, valamint igyekszünk
mindenben segíteni az érintett lakosokat a névváltozással kapcsolatos
tennivalók elvégzésében.
Nagy sikerrel zajlott augusztus 18-án a „Családi lovas délután”
rendezvényünk. Megítélésem szerint ez a délután beváltotta a hozzá
fűzött reményeket: gátéri lovas embereket mozgatott meg, nagyon sok
helybéli lakos kilátogatott a rendezvényre, a gyerekek sem unatkoztak.
Finom volt az esti gulyásleves is, köszönet érte a konyhai
dolgozóknak. És nem utolsó sorban sokkal kevesebb költségből meg
tudtuk oldani, mint az eddigi fogathajtó rendezvényeket. Így el tudtuk
érni, hogy sok falunkbeli értékes, kellemes délutánt töltsön el együtt.
Köszönet érte mindenkinek, aki segített a szervezésben,
lebonyolításban.
Remélhetően – mire Önök a Falulapot olvassák, megoldjuk a Vízmű
köz és a Szegfű utca kátyúzását. Az ott elvégzett munkák költsége
300.000.-Ft lesz. Ettől többet nem tud az önkormányzat útjavításra
költeni, illetve még saját munkásainkkal kijavítjuk a Bajcsy utca végén
lévő hatalmas töréspontot.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a vegyes tüzelésű kályhákban,
kazánokban ne égessenek az egészségre káros anyagokat (műanyag,
gumi, textil stb)! A természetes tüzelőanyag füstje is teljesen befedi a
falut esténként, a káros anyagok viszont élhetetlenné teszik a délutáni,
esti Gátért. Nem beszélve arról, hogy a környezetvédelmi hatóság
ellenőrzése esetén büntetést is vonhat maga után.
Kérem Önöket továbbá arra, hogy még az esős idő beállta előtt a
porták előtt húzódó vízelvezető árkokat tisztítsák ki, az átereszek
ellenőrzését végezzék el. Szeretném, ha a katasztrófavédelem a
rendszeres őszi ellenőrzése során mindent rendben találna.
Az előző Falulapban ígértem, hogy tájékoztatom Önöket a gátéri
belvíz elvezetésének kapcsán folyó tárgyalásokról. Jelenleg egy, a
Kiskunsági Nemzeti Park által elnyert pályázat segítségével talán
lehetőségünk nyílik a Régi Gátéri –csatorna elvezetésének
függetlenítésére a keresztező Félegyházi –vízfolyástól. Ez valamelyest
javítana a település belvizének gyorsabb elvezetésében. A tárgyalások
még folynak, konkrét eredmény csak hetek múlva várható.
Gátér is csatlakozott a Magyar Televízió országos felhívásához,
melynek lényege, hogy szeptember 28-29-én részese leszünk az
„Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” programnak. Ennek keretében
zajlik a szüreti felvonulás, a bál, és vasárnap este fél 10-kor Gátéron is
fellobban az összetartozást jelképező tábortűz. Mire a Falulap
megjelenik, addigra mindez már múlt időben értendő, de remélem,
hogy kellemes, élményekben gazdag hétvégét tudhatunk majd magunk
mögött.
Községünk képviselő-testülete tárgyalásokat folytat egy jövőbeli
pályázat keretében megvalósítható, Gátér község belterületét érintő
szennyvízelvezető hálózat kiépítéséről. Jelenleg még semmilyen
konkrét információ nem áll rendelkezésünkre. Lakossági fórumot csak
akkor fogunk összehívni, ha már érdembeli tájékoztatást tudunk adni a
beruházással kapcsolatban. A végleges döntés előtt mindenképpen
tájékoztatjuk, sőt megkérdezzük a lakosságot.
Ugyancsak gyakori beszédtéma a lakosság körében a 451. számú főút
felújítása, és a hozzá kapcsolódó kerékpárút létesítése. Jelenleg ez a
folyamat még csak a tervezés szintjén van. A tervezőiroda
módosítgatja a terveket az érintett települések észrevételei szerint.
Hamarosan szeretnék beadni engedélyeztetésre a megfelelő
hatósághoz. Még csak megközelítő időpontot sem tudtak mondani arra
vonatkozóan, hogy a tényleges felújítás egyáltalán mikor kezdődik el.
Tisztelt Lakosság!
Sajnálattal tapasztaltam ismét, hogy többen nem olvassák a Falulapot.
Ismételten kérem Önöket, hogy a Falulapból megismert információkat
adják tovább ismerőseiknek, szomszédaiknak! És bíztatom Önöket
arra, hogy kérdezzenek bennünket, akár a képviselőket, akár engem.
Szívesen válaszolunk a kérdésekre, így talán elejét lehet venni annak,

hogy a faluban keringő, alaptalan kitalációkkal bosszantsák egymást és
önmagukat.

Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Köszöntjük az időseket!
Október az idősek hónapja. Ilyenkor országszerte köszöntik a
szépkorúakat, ünnepségeket szerveznek a tiszteletükre, apró
ajándékokkal kedveskednek nekik a fiatalabbak.
Kedves Gátéri Szépkorúak!
Községünk lakói nevében én is tisztelettel köszöntöm Önöket.
Kívánom, hogy nyugdíjas éveikben is legyenek egészségesek,
találjanak az életükben örömöt, célt, elfoglaltságot. Kívánom, hogy
minél gyakrabban vegye körül Önöket az unokák vidám kacagása, a
családtagok féltő szeretete.
Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat a gátéri
szépkorúakat, akik a 90. életévükön túl is velünk vannak, gazdagítanak
bennünket a jelenlétükkel, emlékeikkel, bölcs tanácsaikkal.
Köszöntöm: Szabados Kálmánnét ( 95 éves), Deák Józsefnét ( 93
éves), Farkas Imrénét (92 éves), Borbély Gyulát (91 éves).
„ Megöregedtem, ami természetes folyamat, s aki okos, nem is
lázad ellene…mert aki magasabban jár már az élet
hegyén, annak
többet fog be szeme a látóhatárból.” (Mezei Mária)

Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
“Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk.
Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk.
Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell ültetnünk.
Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk.
Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat.
Ha azt akarjuk, hogy szeressenek minket, szeretnünk kell másokat.”

(Dan Millman)

Közérdekű oldal
Ez történt….
Tisztelt Lakosság! Szent Mihály havának utolsó napjaiban írom a
Faluházban történteket, amikor már egyre rövidebbek a nappalok, a
természetben gyönyörködhetünk a szebbnél szebb színekben pompázó
fákban, a madarak elvonulnak, a gabonákat betakarították és eljött a
szüret ideje is, melynek elmúltával az ember lassacskán a házba
húzódik, a „bent ideje” érkezik el.
A Falulapban azonban még néhány nyári programról számolhatok be
Önöknek:
Augusztus 18-án rendeztük meg a helyi fogatosok fuvaros
ügyességi versenyét, ahol egy előre kialakított pályán különféle
feladatokat kellett megoldani a fogathajtónak és a segédhajtójának
együtt. Legjobban teljesített Gyovai András, majd Pintér Péter és a III.
helyezett Gurbó József lett. Köszönjük a többi fogatosnak és a
segédhajtóknak is a részvételt. A családi vetélkedőnek is nagy sikere
volt, 6 csapat mérte össze tudását és erejét. A rendezvénnyel
párhuzamosan Táborosiné Marika és Gulyásné Gyöngyike segítségével
a gyerekek kézműveskedtek, Nagyné Editke pedig arcfestést készített
az apróságoknak. A Faluházban a finom gulyásleves elfogyasztása után
Country bálat tartottunk, melyben kicsiny falunk lányai és asszonyai
country táncot mutattak be oly sikerrel, hogy a pálmonostori
polgármesterasszony meghívására szeptember 7-én, a Falunapon is
eltáncolhattuk.
Köszönetet mondunk Gémes Klaudiának, aki betanította nekünk a
táncot, valamint Táborosi Leventének a zeneszolgáltatásért.

Hamarosan
Október 7-12- ig könyvtári Összefogás Hete. Különféle programokkal
várom majd a látogatókat a Könyvtárban.
Október 27-én, 12 órakor tartjuk községünk „szépkorú” lakosai
számára az Idősek Napját.
Október utolsó napjaiban: „Tök jó délután”.
A rendezvényekről részletesebben szórólapokon, plakátokon és a
facebook közösségi oldalon tájékoztatom a lakosságot.
A Könyvtárba október első hetében új könyvek érkeznek.
Várom a már beiratkozott és leendő olvasókat, valamint kérem a
Lakosságot, hogy rendezvényeinket tisztelje meg részvételével.
Rádi Józsefné

Anyakönyvi hírek
Az elmúlt két hónapban Gátéron nem született kisbaba.
Elhunytak:
Varga Gácsi Jánosné (született Kiss Veronika), Rigó Istvánné (született
Kádár Margit), Fazekas Lászlóné (született Nagy Julianna)

Augusztus 19-28-ig volt megtekinthető dr. Garai István
Levente országgyűlési képviselő babagyűjtemény kiállítása. A
kiállítást a Képviselő Úr nyitotta meg 19-én, délután 4 órakor.
Augusztus 20-án tartottuk községünkben a hagyományos, új
kenyér ünnepét és a Szent István napi megemlékezést, felavattuk a
község köszöntő tábláit és a központi parkban megkoszorúztuk a II.
világháborús emlékművet. A Faluházban tartandó ünnepségen- melyre
elkészült a szépen felújított színpadunk és a nagyterem is új festést
kapott - került sor a „Gátér Községért Díj” átadására, melyet az idén
Kis Illés vehetett át. Szarvas Lászlóné Pannika 40 éves „közszolgálatért
végzett munkájáért” kapott kitüntetést.
A háromnapos rendezvényhez kapcsolódóan rajzpályázatot
is hirdettünk „Barátom a ló” címmel. A rajzokat az előtérben
kiállítottuk. Óvodás kategóriában Gulyás Csenge, az iskolások közül
Jókai Orsolya, a felnőttek között pedig Virág György rajzát értékelte a
legszebbnek a zsűri. Mindenki díjazásban részesült.
Szeptember 8-án került sor a Gátéri és Csongrád-bokrosi
Nyugdíjasklubok baráti találkozójára. A Nyugdíjasklubunk
megalakulása (1997) óta tartja a kapcsolatot a bokrosiakkal. Köszönjük
a finom ebédet Pintérné Samu Ildikónak és Gyovai Andrásnak,
valamint a támogatást Gátér Község Önkormányzatának, a Monostor
Vadásztársaságnak és valamennyi klubtagunknak, akik bármi módon
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A Nyugdíjasklubbal szeptember 21-én részt vettünk Bugacon a Szent
Mihány napi vigasságon. Ez alkalommal került megrendezésre az V.
Kistérségi Nyugdíjasklubok Kulturális Találkozója is, melyen
Népdalkörünk nagy sikerrel szerepelt.
Ezúton
köszönöm
meg
a
Népdalkör
tagjai
nevében
polgármesterasszonyunknak a finom tortát, mellyel munkánkat
megköszönve és elismerve meglepett bennünket.
Amikor ezen sorokat írom, már javában készülünk a szeptember 28-án
tartandó szüreti ünnepségre, melyről a falulap következő számában
számolok be.

FELHÍVÁS
Parlagfű elleni védekezésre
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A
kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal
szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell
kiszabni, melynek összege 15.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedhet.
A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a
növény- és talajvédelmi igazgatóság , belterületen a települési
önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. Helyszíni
ellenőrzést külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző
végez.
Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket –
mindannyiunk

egészségének

megóvása

érdekében –

teljesítsék.

Önkormányzat

Humor
Igeidő
Tanárnő a gyerekekhez
Az, hogy férjhez fogok menni, milyen idő?
Móricka felelete:
A legfőbb ideje!

önként

Önök írták
Köszönjük!
A Gátér Községért Egyesület nevében köszönetemet fejezem ki
azoknak, akik részt vettek a Családi Szabadidő Parkban megrendezett
„batyus bulin”. A kissé hűvös idő ellenére jól éreztük magunkat,
reméljük, jövőre még többen velünk töltik majd a délutánt.

Templomunkról
A nyár folyamán sikerült a templom külső festését megvalósítani. Aki
adományaival segítette a munkát, köszönöm szépen.
Nagy Attila

Dr. Szegesdi Henrietta
____________________________________________________

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,
06/76-426-216

Szippantás
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Gátér területén
szennyvízszippantást végző új vállalkozó Csontos Imre.
Telefonszáma: 06-30/ 911-70-76. A szippantást ezen a telefonszámon
rendelhetik meg a megrendelő pontos nevének, címének és
telefonszámának megadásával.
Önkormányzat

Egészségesebb élhetőbb jövő…
A XXI. században minden ötödik ember valamilyen allergiában
szenved!
Mérgekkel, vegyszerekkel teli tisztítószerek melyekkel nap mind nap
érintkezünk.
Ha elolvassuk egy arckrém, mosópor, mosogatószer, fogkrém
összetevőinek címkéjét, nagyon sok idegen szóval találkozunk,
amelyekről bizton megállapítható, hogy nem természetes anyagokról
van szó.
A fejlett országokban már nem használják ezeket az anyagokat,
kutatásokkal alátámasztják, hogy ezek az anyagok nagy része
mérgező, allergiát és akár rákot is okozhat. Nehézfémek, kőolaj
származékok, tartósítószerek, mesterséges illatanyagok, színezékek és
még nagyon sok más található a mai tisztítószerekben és
kozmetikumokban. Reklámjai csillogó hajat, fehéren ragyogó fogsort,
ráncoktól mentes bőrt, tisztán ragyogó illatos lakást és foltmentes
ruhákat ígérnek.
Ezek az agresszív kémiai anyagok, látszólag pillanatnyi eredményeket
érnek el, de hosszú távon több kárt okoznak, mint hasznot!
Tegyünk saját magunk és családunk egészségéért!
Ismerjük meg az Amway Corporation termékeit, melyek az egész
világon megállták a helyüket.
Kizárólagosan természetes, növényi alapanyagokból készült termékek,
melyek biológiai úton lebomlanak, a gyártás folyamatában állandó
ellenőrzés és klinikai teszteken megy keresztül.
Gazdaságosan tudjuk vezetni a háztartásunkat, ez mellett még az
egészségünket és a környezetet is óvni tudjuk.
Ön is tegyen egy lépést az egészségesebb jövő és foszfátmentes
környezet érdekébe!
Látogasson el 2013. november 16-án szombaton 10-16-ig tartandó
ingyenes termékkiállításunkra.
Helyszín: Gátér Faluház
A résztvevők között ajándékot sorsolunk ki!
Tarjányi Jánosné

