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A szerkesztésért felel: Jánosi Benő Kiadásért felel: a helyi önkormányzat
Megjelenik minden páros hónap elsején.
Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila

Óvodánk életéből
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Az elmúlt hónapokban sokat fejlődtek óvodás gyermekink.
Nagy várakozással készültünk a Farsangra, ahol sokat
játszottunk, mindenki bemutatkozott a saját jelmezében,
mondókáztunk, verseltünk, énekeltünk, finom süteményeket
ettünk, a szülőknek köszönhetően.
Március elejétől új óvónéni kezdte meg munkáját
csoportunkban Nagyistókné Szaszkó Éva személyében, akit
pályázat útján választottunk ki. Az új kolleganő felvételével
gördülékenyebbé vált az óvoda vezetésével kapcsolatos
feladatok napi lebonyolítása.
A jó idő beköszöntésével szívesen tevékenykedtek a gyerekek
kerti munkával, így már beültettük a kiskertünket
zöldségekkel, felfedeztük, hogy felébredtek az óvoda
udvarában lakó gyíkok, bogarak.
Jánosi Ágival folyamatosan készülünk az április 12-én a
Faluházban megrendezésre kerülő Tavaszköszöntő néptánc
műsorra. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy Rádi
Józsefné a faluházból minden pénteken átjön hozzánk
citerázni, és a népi hangszer megismerésén és
megszerettetésén túl segít gyakorolni a népdalokat.
Március 15-én Nemzeti ünnepünk alkalmából a gyerekeknek
csoportos közös programot szerveztünk óvodánkban. A
gyerekek egész héten izgalommal készítették a csákókat,
kokárdákat, sokat énekeltek, meséltek, beszélgettek, a hét
utolsó napján pedig beöltöztünk jelmezekbe, ki mibe
szeretne, és eljátszottuk Az ember a legerősebb című mesét.
Következő ünnepünk a víz világnapja lesz március 22-én,
ahol szintén érdekes foglalkozásokat szervezünk a gyerekek
számára, ismereteik gyarapítása céljából.
Április 16-án nyílt napot tartunk az óvodába járó gyerekek
szüleinek, ahol betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi
életébe. Kiemelt témánk:
- környezet tevékeny megismerése
- mese feldolgozása drámajátékkal
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
A föld napját április 22-én, játékos foglalkozásokkal
szervezzük, a gyerekek világképének tágítása, a környezet
megóvása a célunk.
Május elején ünnepeljük az édesanyákat, szeretettel várjuk
őket a csoportunkba, pontos időpont szervezés alatt.
Május elején díszítjük fel az óvoda májusfáját, a „mi fánkat”.
Madarak és fák napját ünnepeljük május 10-én, ahol
változatos tevékenységekkel töltjük a délelőttöt.
Május végén gyermeknapot ünnepelünk. A hagyományokhoz
híven anyukákat és ötleteiket várva szervezünk a
gyerekeknek játékos foglalkozásokat.
Május végén tartjuk az évzárónkat és ballagásunkat (időpont
szervezés alatt).
Az év zárásaként júniusban kirándulni megyünk a
gyerekekkel és szüleikkel, a kirándulás helye szervezés alatt.

Azt gondolom, hogy ez a pár hónap tele lesz érdekesebbnél érdekesebb
tevékenységekkel, programokkal. Bízom benne, hogy minden hozzánk
járó kisgyerek fejlődik, tapasztalatokat szerez, és jól érzi majd magát
óvodánkban.

Ebben a tanévben is szeretettel várjuk az új óvodásokat, az óvodai
beiratkozás időpontja megtalálható lesz az óvoda ablakában
kifüggesztve, vagy érdeklődhetnek intézményünkben.

Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtést
szervezünk
2014. május 22-én (csütörtökön) és május 23-án
(pénteken)
Ezeken a napokon óvodánkba várjuk a használaton kívüli,
működésképtelen vagy csak megunt, lecserélésre szánt háztartási
gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s minden olyan
berendezést, ami valamikor árammal, elemmel működött.
Az elektronikai hulladékot a kommunális hulladékkal keverni tilos, azt
külön, szelektíven kell gyűjteni. A hatékony begyűjtésért óvodánk
bevételhez jut.
Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy mikróval tudják
támogatni az akciót, akkor is sokat segítettek.
Az elszállításról az Eu szabványnak megfelelően gondoskodunk.
Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással támogassák az óvodánkat!
Gulyásné Vida Gyöngyi Intézményvezető

Iskolánk életéből
Decemberben hagyományainktól eltérően karácsonyi ünnepségünket
nem a Faluházban, hanem az iskola tornatermében tartottuk meg,
amelynek hangulata családias és bensőséges volt.
Január közepén lezártuk az első félévet, bukás nem volt, szép
eredmények születtek.
A Kultúra Napja alkalmából megrendezett szépíró versenyen 10
tanulónk vett részt, közülük 3-an helyezést is értek el. A műsorban
iskolánk két tanulója szerepelt.
Február 22-én a városi farsangon szerepelt iskolánk a
Kiskunfélegyházi Sportcsarnokban. Kis csapatunk Hupikék törpikéknek
öltözött be és néhány perces színvonalas zenés műsorral állt ki.
Március elején iskolánkban Tavaszváró- Télbúcsúztató délutánt
rendeztünk, ahol jelmezes felvonulással, büfével, tombolával és tánccal
zavartuk el a telet és hívogattuk a tavaszt.
Ne légy Jeti! program keretében március közepén tanulóink különböző
foglalkozásokon vettek részt. Kézműves-, sport- és ökofoglalkozást
( környezetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
foglalkozást) tartottak a Kiskunfélegyházi Művelődési Központból
érkező kollégák, melyen a gyerekek szívesen vettek részt.
Ugyanezen a napon Jókai Orsolya 3. osztályos tanuló Lakiteleken a
kisnyelvészek versenyén az előkelő 3. helyezést érte el 29 társa közül.
Felkészítő tanára: Körmöcziné Deák Krisztina volt.
Iskolaváró játékos foglalkozásra hívjuk és várjuk a leendő 1. osztályos
kisgyerekeket és szüleiket, 2014. április 15-én kedden 9-10 óráig.
Fodorné Bori Aranka

Körmöcziné Deák Krisztina

tanítónők

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. Az elmúlt két hónap
eseményeiről az alábbiakban számolok be Önöknek:
A sajtóból bizonyára értesültek róla, hogy az adósságkonszolidációban
nem részesült önkormányzatok is kapnak támogatást az államtól. A
rendelet megjelent, lakosságszám arányos elosztás szerint Gátér
község 10 millió Ft-ra nyújthatott be igényt, előre meghatározott
témákban és feltételekkel. (Ha január elsején a lakosságszám elérte
volna az 1001 főt, akkor 20 millióra lettünk volna jogosultak, de csak
985-en voltunk!) A Képviselő-testület döntése szerint a 10 milliós
összeget az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására
pályáztuk ( hivatal tetőfelújítása, Faluházban teljes nyílászárócsere, a
kisebb helyiségekben álmennyezet kialakítása, az önkormányzati
melléképületekben a villamoshálózat felújítása). A pályázatunkat
elfogadták, a pénz átutalására várunk. Remélem, sikerrel.
Az élelmezésvezetői pályázatra 3 érvényes pályázat érkezett. Közülük
a Képviselő-testület Katonáné Rozmán Dóra pályázatát fogadta el,
Dóra április 1-től veszi át a nyugdíjba vonuló Szatmári Józsefné
munkakörét. Sok sikert, kitartást kívánunk a munkájához.
Szatmári Józsefné 29 év után adja át a munkát az új
élelmezésvezetőnek. Nyugdíjas éveihez jó egészséget, nyugodt,
boldog életet kívánunk.
Köszönetet mondok azoknak a fiataloknak, akik vállalták a március
15-i községi ünnepségen való szereplést, és köszönöm a Kismakkos
Néptáncegyüttes tagjainak a közös éneklést. Sajnos, az időjárás
jóvoltából a felvonulás ismét elmaradt, de így meg tudtuk adni a méltó
emlékezést és tiszteletet 1848 hőseinek.
A hulladékszállítást eddig végző Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.
jogszabályi rendelkezések miatt átalakult. Bár a szállítást továbbra is
ugyanazok az autók és személyek végzik, de a hivatalos ügyintézési és
levelezési cím megváltozott. Akinek ezzel kapcsolatos problémája
adódik, az alábbi elérhetőségeken tud intézkedni: Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft, 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90. Telefon:
79/524-821, E-mail: fbhkft@fbhkft.hu
A korai tavaszi időjárás lehetővé teszi, hogy a házikertekben
elkezdődjenek a vetési munkák. Az önkormányzat talajmarója ebben
az évben is áll a Lakosság rendelkezésére, a tavalyi feltételek szerint.
Az önkormányzati konyhakertek számát is bővítettük: a Tavasz utca
legelején lévő kis parcellát is használni fogja az önkormányzat, az
iskolakerteken kívül. Köszönetemet fejezem ki Kis Illésnek és KisFekete Lászlónak, akik segítenek az önkormányzati traktor
karbantartási munkálataiban.
Kérem Önöket, ha a Volán járataival, működésével kapcsolatban
valamilyen észrevételük, igényük, módosító javaslatuk van, legkésőbb
április 4-én 16 óráig jelezzék nekem. Most kezdődnek a decemberi
menetrend változással kapcsolatos egyeztetések, későbbi időpontban
módosító javaslatot már nem tudnak elfogadni.

Falugyűlés
Tisztelt Lakosság! Gátér Község Önkormányzata 2014. április 8-án,
kedden 17 órától Falugyűlést, közmeghallgatást tart a Faluházban.
Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Biogazdálkodás
Az elmúlt két hónapban négy estén keresztül a biogazdálkodás
fortélyairól hallhattunk előadásokat a Faluházban. Ezek egyben az
úgynevezett Gátéri Népfőiskola első lépései is voltak, a Lakiteleki
Népfőiskola Alapítvány támogatásával. Ez a négy este megérttette
velünk, hogy a biogazdálkodás elkezdése és tökéletesítése
mindannyiunk számára kötelező feladat, főleg faluhelyen, ahol a saját
kertünkben termelhetjük meg a családi zöldség-gyümölcs szükséglet
jelentős részét.
Az évtizedek óta tartó kizsigerelő földművelési szokások, a sok
műtrágya és vegyszer, permetszer használata miatt ma már a saját
kertünk sem ad olyan minőségű alapanyagot, mint nagyapáink idején.
A megbetegedések közel fele viszont az egészségtelen
táplálkozásunknak köszönhető. Falusi édesanyaként kötelességemnek
érzem,
hogy
a családom egészségének védelmében jobban
odafigyeljek, és változtassak a termesztési szokásaimon.
Sok mindenről szó esett az előadások alatt, de minél többet
beszélgettünk, annál jobban éreztük, hogy mennyi mindent nem
tudunk még. Igyekezni fogunk mielőbb beszerezni a községi
könyvtárba néhány alapvető irodalmat, szakkönyvet az érdeklődők
számára. De ez nem elég. Talán hatékonyabban haladnánk előre, ha
szerveznénk egy biogazdálkodók
klubját, és havonta egyszer
összejönnénk, megosztanánk egymással a tapasztalatokat, olvasottakat.
Hatékonyabban okosodnánk összevont erőkkel.
Másrészt
az
önkormányzati konyhakertekben is igyekszünk vegyszer és műtrágya
mentes zöldségféléket termeszteni, de a készlet nem elég. Szívesen
pótolnánk a hiányzó zöldséget, gyümölcsöt helybéli gazdától, főleg
olyantól, aki hozzánk hasonló szemlélettel műveli a földjét.
Aki egyetért velem, és szívesen bekapcsolódna a biogazdálkodást
elkezdők táborába, vagy csak szeretné az ismereteit bővíteni, azt
szeretettel várjuk minden hónap első szerdáján 5 órára a
könyvtárba. Esetleg megszervezhetnénk egy ALGINIT szállítmányt is,
ha lenne rá érdeklődés.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Kedves Gátériak!
Május 1-jén ünnepeljük községünk önállóvá válásának 90.
évfordulóját. A jeles ünnep méltó megünnepléséhez ismét szükség
van az összefogásunkra. Egyrészt azért, mert az önkormányzat és a
civil szervezetek erre az alkalomra beadott pályázatai nem nyertek, és
így a legkisebb költségvetésből kell megoldanunk a rendezvényeket,
másrészt szeretnénk megmutatni a meghívott vendégeinknek, milyen
sokszínű, értékes, szépségben és lelkiekben gazdag település a mi
Gátérunk.
Tervezett programunk:
10 órától községi ünnepség, benne a 90 éven felüli idősek köszöntése,
testvér települési megállapodás aláírása, ünnepi műsor a helybéli
művészeti csoportok és gyermekek közreműködésével.
15 órától kulturális műsor, színes kavalkád helybéli és vidéki
szereplők részvételével, utána kiállítás megnyitó.
19 órától az ausztriai vendég táncosok táncházat tartanak, 20 órától
egy főiskolás fiatalokból álló vendég zenekar bemutatkozó koncertje,
utána bál hajnalig. Minden rendezvényünk ingyenesen látogatható, sőt
nagy szeretettel hívunk és várunk minden gátéri lakost.
Köszönettel vesszük, ha édes és sós süteménnyel, ásványvízzel,
üdítővel segítik a vendégeink ellátását, délelőtt is, délután is sok
vendéget várunk.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Anyakönyvi hírek
Született:
Rácz Bence Gergely (Gémes Aranka)
Elhunytak:
Nagy-Kovács Ferenc, Pintér Róbert, Horváth István, Szabó Sándor

Gondolat
„Az idő túl lassú azoknak, akik várnak, túl gyors azoknak, akik félnek,
túl hosszú azoknak, akik gyászolnak és túl rövid azoknak, akik
örvendenek. De azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít.”

Közérdekű oldal
Az ünnep különleges esemény, legyen szó egy személy, egy
család, egy közösség vagy egy nemzet alkalmi vagy ciklikusan
visszatérő ünnepéről. Ilyenkor másképp viselkedünk, mint a
hétköznapokon. Máshogy öltözünk, másféle tevékenységet végzünk,
másfajta előírásokat követünk. Az ünnep igen jellegzetes jegye egy
közösségnek, üzenetek sora, felismerhető benne a közösség
értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az előretekintés
jele is.

április 7-én
interneten tesszük közzé a Faluház honlapján:
www.gatermuvhaz.gportal.hu, a Faluház facebook oldalán:
https://www.facebook.com/gater.faluhaz
és
papír
alapon
a
Könyvtárban. Lesz lehetőség a papír alapon történő beadáshoz is.
Eredményhirdetés a községi ünnepségen.
Szintén május 1-jére kézimunka kiállítást rendezünk, melynek
megnyitója 1-jén délután, a kulturális műsor után lesz. A kiállításhoz a
kézimunkákat kérjük a Faluházban leadni április 24-én, csütörtökön
este 6 óráig.
Rádi Józsefné

Tisztelt Lakosság!
Rendhagyó módon kezdem a Faluház életéről szóló cikkem. Miért is?
Mert a következő két hónapban Gátér történetében fontos események
ünneplésére kerül sor. Április 12-én kerül megrendezésre a Kismakkos
Néptáncegyüttes 20. Tavaszköszöntő műsora, és május 1-jén Gátér
község önállóvá válásának 90. évfordulóját ünnepeljük.
De mi is történt az elmúlt két hónapban?

Ez történt…….
Január 29-én könyvbemutatóra invitáltuk a közönséget.
Bemutatásra került Spangel Péter: Himnusz kívülről, belülről című
interjúkötete, mely Lezsák Sándor életpályáját mutatja be.
Február 8-án Nyugdíjasklubunk részt vett a Csongrádbokrosi klub megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen.
Február 12-én kezdődött a biogazdálkodással kapcsolatos
előadássorozat. Előadók voltak: Nemes Mátyás fülöpjakabi biogazda
és dr.Solti Gábor geológus Piliscsabáról. A Biogazda füzetek
sorozatból könyvtárunkban helyben olvashatók a következő könyvek:
Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban, Fűrészpor és
fahamu felhasználása és Növénytársítások/Rokonszenv és ellenszenv a
növények között.
Február 19-én elindult az Öltögető klub, melyben továbbra is
várjuk a varrni, kötni és horgolni tudó és vágyó lányokat,
asszonyokat. Foglalkozásainkat kéthetente keddenként, 17-órakor
tartjuk, legközelebb: április 1-jén.
Március 1-jén Olvasódélutánt tartottunk a Könyvtárban.
Megnéztünk egy filmet a kiskőrösi Petőfi Emlékházról, Petőfi Sándor
ismertebb verseit elevenítettük fel, majd a Kokology játékban
mindenki felfedezhette rejtett önmagát. Befejezésül Benedek Elek
meséiből olvastunk.
Március 7-én Tavaszváró vígasságra hívtuk a Babákat és
Mamákat. A Ringatófoglalkozás első felében Jánosi Ági segítségével
közösen énekeltek és játszottak, majd az apróságok jelmezbe öltözve
vették birtokukba a könyvtárat. Az anyukák süteménnyel
kedveskedtek a résztvevőknek. Jánosi Esztinek pedig köszönjük a soksok szép fotót.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2014. március 20.
és 27. között immár 15. alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, melyhez Könyvtárunk is
csatlakozott.

Hamarosan……..
Április 12-én: 20. Tavaszköszöntő
18-án: „Húsvétoló” a Baba-Mama klubban.
Május 1-jén: Ünnepség községünk önállóvá válásának 90. évfordulója
alkalmából.
A rendezvényről többféle módón, részletesen
tájékoztatjuk a lakosságot.
Május 3-án: Gyermek néptáncgála.

Felhívás!
ünnepségünk
alkalmából
internetes
Családi
helyismereti vetélkedőt szervezünk. A kiírást és a kérdéseket
Községi

Gazdálkodók figyelmébe!
˙A 2014. évben is lehetőség nyílik az egységes területalapú
támogatások igénylésére. A korábbi évek gyakorlata alapján, idén is
várhatóan április elején kerül megnyitásra a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) azon
elektronikus felület, melyen keresztül beadható a támogatási kérelem.
A beadás történhet:- saját Ügyfélkapun keresztül,
- falugazdász, tanácsadó, könyvelő, bármely ügyfélkapuval
rendelkező személy meghatalmazásával.
A kérelembeadás szankciómentes határideje: május 15. E napot
követően is igényelhető a támogatás június 9-ig, napi 1-1%
levonással a kifizetendő támogatás összegéből.
Az igénylés feltételei:-MVH-s regisztrációs szám megléte,
-Földhivatalnál
bejegyzett
jogszerű
földhasználat,
mely
Földhasználati
Lappal igazolandó ( a bejelentés határideje:június 9.)
-Az igénylő saját nevére szóló bankszámla.
Kérem, időpont egyeztetés céljából keressenek fel a Faluházban
szerdai napokon 8-tól 15 óráig, vagy hívjanak a 30/3942563
telefonszámon munkaidőben!
A Nemzeti Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megkezdte a
tagjai számára a tagsági kártyák kiadását, melyekkel kedvezmények
vehetők igénybe a termeléshez szükséges alapanyagok, eszközök
vásárlásakor,
tankoláskor,
pénzintézeti
szolgáltatások
igénybevételekor, kiállításokon, rendezvényeken, képzéseken. A
kedvezményt nyújtó partnerek fellelhetők a Kamara honlapján
(www.nak.hu).
Azon tagok, akik rendezték a belépési hozzájárulást és a 2013. évi
tagdíjat, átvehetik a névre szóló kártyát, akik ezután teljesítik
kötelezettségüket, a későbbiekben fognak a kártyához hozzájutni. A
tagdíj-kötelezettség elmulasztása akár 25.000.Ft. szankcióval is
sújtható.
2014-ben már huszonegyedik alkalommal várnak minden kiállítót és
kedves érdeklődőt az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napokra április 25-26-27-én Hódmezővásárhelyen. A kiállítás a
magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb jelentőségű szakmai
találkozójává vált, melyet a hódmezővásárhelyi Hód-Mezőgazda Zrt.
szervez kezdettől fogva a Magyar Állattenyésztők Szövetségének és
tagszervezeteinek társrendezésében.
Kucsora Tamás
Falugazdász, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Segítséget kérünk!
Tisztelt Lakosság! Egy rászoruló családnak szüksége lenne egy
használt, de még működőképes centrifugára. Ha valaki tudna
felajánlani, kérem, jelezze az önkormányzati hivatalban.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Önök írták
Társadalmi munka a templomunkért
Tisztelt Lakosság! A templomunk és a plébánia hivatal épületének
a kerítése nagyon igényelne egy festést. Ezért társadalmi munkára
hívom Önöket április 7-8-án, reggel 8 órától, ki meddig ér rá. Az
egyházközség megveszi a festéket, közös erővel pedig elvégezzük a
munkát. Kérem, hogy a férfiak hozzanak drótkefét, az asszonyok
ecsetet. De eszköz nélkül kétkezi munkásra is szükség van. Rossz
idő esetén 10-11-én végeznénk a festést.

Szeretném megköszönni azt a sok szépet és jót, amit az elmúlt 25
évben a falu lakóitól és a kollégáimtól kaptam. Köszönöm a
bizalmat, a segítséget, a sok ismeretséget, barátságot, szeretetet.
Szavakba sem lehet foglalni a sok élményt és jót, amit kaptam, és
úgy hiszem, adtam.
Községünk minden lakójának nagyon jó egészséget, sikeres életet,
minden jót kívánok.
Köszönettel: Gyovai Andrásné Gizike

Szeretettel várom Önöket: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Figyelem!

Tisztelt Gátéri Lakosok!
Elkezdtük a temető jobb oldalának rendbe tételét, takarítását,
átrendezését. Nyomatékosan felhívom a Lakosság figyelmét, hogy
akinek a hozzátartozója számára a helyi köztemetőben bármelyik
oldalon megváltott, de jelöletlen sírhelye van, legkésőbb április
20-ig gondoskodjék annak kijelöléséről. A későbbiekben a jelöletlen
parcellákért nem tudunk felelősséget vállalni.
Köszönttel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

2014. május 17-re (szombatra) CSALÁDI KIRÁNDULÁST szervezünk
Gátér – Ipolytarnóc – Hollókő – Gödöllő - Gátér útvonalon.
Utazás 50 fős kényelmes, klímás autóbusszal.
Program:
Ipolytarnóc – Ősmaradványok, tanösvény, lombkorona sétány
Hollókő – Hollókői vár
Gödöllő – Grassalkovich Kastély és parkja
A kirándulás ára: Felnőtt: 6.000Ft
Diák, nyugdíjas: 5.500Ft
(Érvényes diákigazolvány és nyugdíjas szelvény esetén.

Kedves Gátériak!
Amennyiben érdemesnek találják rá a Gátéri Kismakkos Néptánc
Egyesület munkáját, személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogathatják munkánkat. Adószámunk: 18367935-1-03 Minden
felajánlást köszönünk!

Az ár tartalmazza: az ipolytarnóci sétálójegyet, a hollókői
várbelépőt, az útiköltséget, autópályadíjat és a parkolási díjakat.
Nem tartalmazza: az ipolytarnóci 3D-s mozi árát (1250 Ft/fő =10
perc) Gödöllői kastély belépőt (2200 Ft/fő)
Egész napi élelmet és innivalót mindenki hozzon magával!

Meghívó
A Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület szeretettel hív mindenkit
hagyományos tavaszi rendezvényeire:
2014. április 12-én 16 órai kezdettel rendezzük meg a 20.
jubileumi Tavaszköszöntőt. A műsorban felidézzük az elmúlt 20 év
legfontosabb eseményeit.
2014. május 3-án lesz a II. Megyei Meghívásos Néptánc- Népi
ének Minősítő Verseny, ahol a Kismakkos gyermekcsoportjai is
versenyezni fognak. Szeretettel várunk mindenkit!

Indulás: reggel fél 6-kor, az óvoda előli buszmegállóból, érkezés:
21-22 óra körül
Jelentkezni 2014. április 30-ig lehet, Körmöcziné Deák
Krisztinánál vagy a 70/663-5733-as telefonszámon.

Körmöcziné Deák Krisztina

Baksa-Babar Andrea

Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület

Humor
-

Miért nincs bástya a vonaton?
Mert a vonat nem vár.

Köszönet!
Eljött az az idő, amikor már nem én viszem a leveleket, nem rám
várnak, hogy vigyem a nyugdíjat, nem rám ugat a kutya, ha
csengetek. Hiszen mostantól már én is a nyugdíjasok életét élem, én
is várom, mit hoz a POSTÁS.

- Hogyan tanítja a varázsló úszni a pókot?
- Hókusz, pók ússz!

Gátéri Települési Értéktár - Helyi érték!
A 2012-ben hozott Hungarikum-törvény lehetőséget nyújt minden
településnek egy helyi értéktár felállítására, amelyet egy értéktár
bizottság fog kezelni. A három tagú gátéri települési értéktár bizottság
alakulóban van, képviselőtestületi jóváhagyásra vár.
Gátér egy olyan település, amely bőven rendelkezik olyan értékekkel,
melyek helyet kaphatnak ebben az értéktárban. Az itt megalakuló
bizottság feladata lesz, hogy a beérkező javaslatokból kiemelje azokat,
amelyek valóban méltóak a védelemre. A bizottság feladata lesz
továbbá eldönteni a védelem szintjét is, ami lehet helyi, megyei vagy
országos.
Nem feltétlenül kell nagyon különleges és egyedi, tárgyias formában
megjelenő értékekre gondolni. Lehet ilyen érték akár a Kismakkos
Néptánc együttes és a fiatalok által jól ismert gátéri Off Road is.
Legfontosabb kérdések:
Miért fontos a helyi értéktár létrehozás? Úgy gondoljuk, hogy a
gátéri értéktárnak nagyon fontos feladata megtanítani a községünkben
élőket arra, hogy a mindennapi életünk számtalan olyan értékben
gazdag, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elsétálni. Álljunk meg
egy pillanatra, vegyük számba és becsüljük meg jobban ezeket az
értékeket! Ennek olyankor van igazán nagy jelentősége, amikor már
egy következő generációnak akarunk átadni fontos dolgokat, vagy egy
turistát akarunk beavatni a mi életünk fontos epizódjaiba. A helyi
értéktár kialakítására azért is szükség van, mert az identitásunkat,
kötődéseinket és gyökereinket jelentő tárgyi-szellemi értékek egyre
inkább veszendőben vannak.
Mi számít helyi értéknek? Nehéz meghatározni, mi is az az „érték”.
Egy település történetének minden írott és íratlan forrása, tárgyi és
szellemi hagyatéka, de természeti és néprajzi kincsei is azok, amelyek
méltóak arra, hogy megmentsék és az utókornak, a jövő generáció
tagjainak továbbadják.
Szükség van erre, mert a helyben élők sokszor fel sem fogják, hogy
milyen értékek veszik őket körül. Megszokták, munkájuk van vele,
ezért elsikkad a figyelmük. Az emberre amúgy is jellemző, hogy
szívesebben keresi a távolabbi értékeket, ez vezet oda, hogy a
tengerpartra megyünk nyaralni, ahelyett, hogy a helyi természeti
környezetben pihennénk ki magunkat.
A Helyi Értéktár az Önkormányzat koordinálásával fog működni.
Arról, hogy mi kerüljön az Értéktárba, mindig az adott közösség dönt,
természetesen az egyes ágazatok szakembereinek támogató javaslata
alapján.
Mik kerülhetnek az értéktárba? Nagyon nehéz meghatározni, mi
kerülhet bele a helyi értéktárba, mert a jogszabály kifejezetten
megengedő, csupán néhány ágazatot nevesít, ilyenek pl: a természeti, a
kulturális, az épített értékek, az agrárium és a néphagyomány-néprajz
is, de ez csak szempontrendszer. A helyi értéktárba akár egy ma élő
személy is bekerülhet, aki tevékenysége, vagy tanulmányi eredménye
révén büszkeségévé vált az adott közösségnek.
Az értéktárak kialakítását nem közgyűjteményként kell felfogni, ez
egy átfogóbb kategória, amibe több minden is beletartozhat pl: a gátéri
digitális településtörténeti adattár ugyanúgy, mint a gátéri lovaspostás
vagy a Fehér-tó, viszont a hungarikum törvény által lehetőség nyílik
ezen
értéktárak
ápolásának,
népszerűsítésének,
turisztikai
vonzerejének növelésére, továbbá ezek finanszírozására is kifejezetten
erre irányuló pályázati források által.
Használjuk ki a közösségünkben lévő elfeledett értékeket, mert ez utat
mutathat a jelenlegi alulfinanszírozott községi helyzetből, turisztikai
vonzerőt adhat, munkát teremthet, vásárlót hozhat termelőinknek,
vállalkozóinknak, példát mutathat más községeknek!

Milyen módon lehet javaslatokat tenni? A községi honlapon ezt
nyilvánossá tesszük majd, ezáltal mindenki számára elérhetővé válik,
vagy személyes segítséget kaphatnak a Faluházban. Fontos, hogy
minden javaslatot meg kell indokolni. Nem csak szakmailag
kidolgozott, hanem egyszerű, laikusként megfogalmazott javaslatokat
is várunk, hiszen a bizottság egyik feladata, hogy szakmailag
megtámogassa a kezdeményezést. Ez a honlap egyfajta útmutató is
lehet a turistáknak, mit is érdemes felkeresni, megnézni
településünkön.
Kikből fog állni a bizottság? Egy olyan szakmai értéktár bizottságot
próbáltunk felállítani, melynek a tagsága az élet legfontosabb területeit
lefedik. A szakmai feltételét és hátterét részben az önkormányzat,
részben pedig a civil szféra fogja biztosítani.
A Helyi Értéktárhoz kapcsolódóan a Gátér Községért Egyesület 2014
tavaszán egy nagyszabású projekt előkészítésébe kezdett, a gátéri
Digitális Településtörténeti Adattár létrehozásába, melynek keretében
digitalizálásra kerülnek a régi Gátért bemutató fotók, képeslapok,
cikkek, melyek a településsel, az itt élőkkel kapcsolatosak. Pl: az
1926-os templomszentelést bemutató fotók és cikkek, gátéri képeslap
1931-ből, képek a Gyula (Tarjányi) majorból, Rusz kastélyról, Sallai
major magtáráról…stb. Várjuk ehhez is régi fényképeiket, cikkeiket,
hogy gyermekeinknek, az érdeklődőknek megmutathassuk! E-mail:
gaterkozsegert@gmail.com
Célunk, hogy Digitális Településtörténeti Adattárat mindenki számára
hozzáférhetővé tegyük az interneten és nyomtatott formában is.
Jelenleg még üres a helyi értéktárunk, töltsük meg közösen
tartalommal!
Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a települési helyi értéktár
létrehozásának!
Köszönettel: dr. Szegesdi Henrietta

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. április 6-ára kiírt országgyűlési képviselők választásán
szavazataikat a Faluházban (Gátér, Petőfi S. u. 25.) adhatják le, 6 – 19 óra között a személyi
azonosságot és lakcímet vagy személyazonosítót igazoló érvényes igazolványok bemutatása után.
A szavazóhelyiségben a Helyi Választási Bizottság látja el a választással kapcsolatos feladatokat,
amelynek tagjai:
-

Toldiné Tóth Edit elnök
Nagy János elnökhelyettes
Benkó István tag
Baksa Babar Andrea tag
Kasza Klára tag

A jelölő szervezetek által delegált tagok:
- Nagy Kovács Péterné
- Varga Gácsi János
- Gyöngyi Lászlóné
- Tábi Dávid
A Helyi Választási Iroda tagjai:
- Hegedűs Róbert Jenőné
- Dakó Ferencné
- Terjék Annamária

Gátér, 2014. március 25.
Toldi Zsolt HVI vezető

