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Gátéri Kedves Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában.
Telik a nyár, mindannyian szenvedünk a rekkenő hőségtől,
de azért az önkormányzatnál zajlik a munka is.
A 2021-ben kapott Magyar Falu Program támogatásból
megoldottuk a Faluház udvarának és a Községházának a
környezetrendezését, valamint elkészült a temető
térkövezésének utolsó szakasza is. Az új temetőrészben két
szilárd burkolatú utat alakítottunk ki ugyanebből a
pályázatból.
A Magyar Falu Program 2022. évi támogatásából
augusztusban felújítjuk a Petőfi utca egy részének járdáját. A
munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosokat külön
értesítettük.
A fejlesztések mellett igyekeztünk a közösségi eseményekre
is figyelmet fordítani.
Június 17-én délután Filléres börzét szerveztünk a Faluházban.
Őszintén sajnálom, hogy ennyire csekély volt az érdeklődés!
Pedig sokféle, érdekes és hasznos kínálatból lehetett
válogatni, „fillérekért”. Hamarosan itt az új tanév kezdete, a
gyerekek a nyáron kinőttek sok ruhát. Biztos vagyok benne,
hogy van létjogosultsága ennek a kezdeményezésnek Gátéron
is, sok pénzt spórolhatnának a családok egy ilyen lehetőség
kihasználásával. A facebook adok-veszek csoportjai is
virágoznak, az ott vásárolt használt holmikért pedig még
szállítási díjat is kell fizetni. Az ősz folyamán ismét teszünk
egy próbát Filléres börze szervezésére, hátha segítünk vele
néhány családnak.
Új kezdeményezésként sportnapot szerveztünk július 2-án.
Délelőtt biciklitúrán vettek részt az érdeklődők. Minden
korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb résztvevő 1, a
legidősebb 80 éves volt.

Délután barátságos focimeccset játszottak a pálmonostorai és
a gátéri fiatalok, majd rönkhajító versenyt és játékos
vetélkedőt láthattak az érdeklődők. A rendezvény alatt
jógagyakorlatok tanulására is volt lehetőség. A gyermekeket
kézműves foglalkozással szórakoztatták az óvoda dolgozói,
illetve lovaskocsizás és lovagoltatás is szerepelt a
programban Pap Róbert és Papné Rozmán Judit jóvoltából.
Jó hangulatban telt a délután, ahogy mondani szokták: „a
foglalkozás elérte célját”. Mindenkinek hálásan köszönöm a
közreműködést, a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott
segítséget!
Július 16-án ünnepelte a gátéri nyugdíjas klub fennállásának
25. évfordulóját. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a klub
tagjainak az évek során nyújtott sok-sok segítségért, a
faluközösségért végzett önzetlen munkájukért. Köszönöm,
hogy mindig lehet rájuk számítani a közösségi alkalmak,
községi rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
Kívánok a klub minden tagjának jó egészséget, szeretetben
eltöltött hosszú, boldog életet!
Tisztelt Lakosság! Ismételten kérem Önöket, hogy a portájuk
előtti járdákat, vízelvezető árkokat rendszeresen takarítsák, az
úttestre kilógó vagy ráhajló ágakat nyessék le! A gyalogos és
járművel való közlekedés biztonságáért minden lakos maga
felelős a saját portája előtt!
Ismételten felhívom a lakosság figyelmét, hogy az utcai
kapukat tartsák bezárva még akkor is, ha otthon vannak!
Értékeiket ne hagyják szem előtt, idegeneket ne engedjenek
be még az udvarra sem, bármilyen megnyerő, elegáns
külsővel rendelkeznek is! Félő, hogy a mi kis békés falunkban
is megszaparodik a bűnesetek száma, főleg, ha a
figyelmetlenségünkkel segítséget is adunk hozzá!
Nagyon nehéz, bizonytalan világ köszöntött ránk. A nyugodt,
békés évek után mindenki tele van kérdéssel, aggódással,
félelemmel. Szorongva hallgatjuk a híreket a háborúról, az
áremelkedésről, a migrációról. Sajnos, ezeket mi, kisemberek
nem tudjuk befolyásolni, csak elszenvedői vagyunk az egész
Európában uralkodó válságnak. Azt viszont megtehetjük,
meg is kell tennünk, hogy sokkal jobban figyelünk egymásra,
a szomszédainkra, rokonainkra. Meggyőződésem, hogy
túlélni csak összefogással lehet. Fontos, hogy tudjunk
egymásról, és merjünk segítséget kérni, ha szükséges. Kérem
Önöket, figyeljenek, főleg az egyedül élő szomszédaikra,
keressenek lehetőséget egy kis beszélgetésre, és segítsenek,

ha szükséges! Az önkormányzat is igyekszik mindenkinek
segítséget nyújtani a lehetőségein belül, akiről tudomást
szerzünk. Tartsunk össze, figyeljünk egymásra!

Helytörténeti kiállítás
Kedves Gátériak! Elkészült a plébánia épülete, amelyet
részben közösségi térként, részben kiállító térként szeretnénk
hasznosítani. Régóta tervezzük már egy helytörténeti kiállítás
megrendezését, amire most a plébánia utcai szobáiban lenne
lehetőség. Ezért tisztelettel arra kérem a Lakosságot,
hozzanak be olyan régi használati tárgyakat, fotókat, régi
hivatalos dokumentumokat (Tsz tagsági könyv, katonakönyv,
felvásárlási jegy, marhalevél, stb.), amelyekből össze tudnánk
állítani egy kiállítást. Egyelőre a Községházán gyűjtjük a
behozott tárgyakat. Most már csak Önökön múlik! Minél
gyorsabban összegyűlik az anyag, annál előbb meg tudnánk
nyitni a kiállítást, akár az átutazó turisták előtt is.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Jubileumi ünnepség
2022. július 16-án megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a gátéri nyugdíjas klub. A klub megalakításával célunk
a magány feloldása volt, a szürke hétköznapokat feledtetve
mosolyt csalni az arcokra, ami már kevés alkalommal adatik
meg. Segítséget nyújtunk és bekapcsolódunk községünk életébe, örülünk, egymás sikereinek, és osztozunk egymás fájdalmában is. Sok kedves emlék van mögöttünk, klubéletünket
igyekszünk tartalmassá tenni, jól érezzük magunkat egymás
között, várjuk a találkozások napjait.
1996-ban kezdtem dolgozni a Faluházban, akkor még Művelődési Otthonban és eltökélt szándékom volt, hogy községünkben is legyen olyan közösség, amely összefogja az idős
embereket. Ehhez a következő évben partnerre találtam dr.
Gönczöl Imréné jegyzőasszony és Urbán Istvánné polgármester személyében. Kezdeményezésemre 1997. július 9-én 33
fővel megalakult a klub, de azt álmomban sem gondoltam,
hogy mind idáig én maradok a vezetője. Megtiszteltetés ez
számomra és köszönöm a mindenkori tagság bizalmát. 1998tól baráti kapcsolatot ápolunk a Csongrád-bokrosi nyugdíjasklubbal és reméljük, ez a továbbiakban is megmarad.
1998-ban a klubtagokból Népdalkör is alakult, de sajnos már
utánpótlás híján, a tagok egészségi állapota és életkora miatt
nem dalolunk.
Viszont van egy kártyaklubunk, melynek tagjai 2017-töl havi
egy alkalommal összeülnek „elütni” az időt. Bár én nem kártyázok, de mindig várom az összejövetelek napját. Jókedvükkel engem is feltöltenek.
Klubunkból többen tagjai vagyunk a 2 éve megalakult szenior
tánccsoportnak. Felléptünk már gátéri rendezvényeken, Pálmonostorán, Kiskunmajsán és legutóbb Kiskunfélegyházán,
a környékbeli szenior táncosokkal közel 70-en táncoltunk a
Béke téren. A szenior tánc szlogenje: Mozgás, öröm, agytorna.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy nyugdíjasklubunk
2016-ban megkapta a "Gátér Községért" kitüntetést.
Hálásan köszönjük községünk mindenkori Önkormányzatának a megalakulásunk óta nyújtott anyagi támogatást és
együttműködést.
Ünnepségünk elején néma főhajtással emlékeztünk mindkét
klub azon tagjaira, akik már örökre eltávoztak közülünk, majd
emléklappal és egy-egy szál virággal kedveskedtünk Babóth
Istvánné, Huszka Ferencné, Katona Andrásné, Kiss Mihályné

és Samu Józsefné alapítótagoknak. Egészségi állapotuk miatt
nem lehettek jelen, de mindig szeretettel gondolunk Görög
Ferencné és Rozmán Károlyné alapítótagokra is. A 25 év képeiből összeállított dia mosolyt csak az arcokra, jó volt viszszaemlékezni. Meglepetésvendégünk, Kabai Alex előadásmódjával és dalaival megalapozta az ebéd utáni fergeteges
hangulatot.
Igaz, sokan még nem ismerték fel a klub, a közösségi élet lehetőségeit, pedig a klubélet egy kicsit kárpótolja mindazt,
amire fiatalabb korukban nem volt lehetőségük.
Köszönöm Mindenkinek a színvonalas jubileumi ünnepségünk megrendezéséhez nyújtott támogatását és segítségét. A
tagok nevében köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták
meghívásunkat és velünk együtt ünnepeltek.
Rádi Józsefné klubvezető

Fotópályázat
Alföldi tájak, emberek - fotópályázat
A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb
alakja születésének 200. évfordulója alkalmából a magyar Országgyűlés 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakot Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította. Ebben
a két évben országszerte kiemelt figyelmet kapnak a költő
születéséhez kapcsolódó események, rendezvények.
Községünkben az emlékév alkalmából, a Falulap 2022. 2.
számában felsoroltak közül elsőként fotópályázatot hirdetünk
– Alföldi tájak, emberek címmel. A pályázaton korra való tekintet nélkül bárki részt vehet és beküldhet kategóriánként
max. 2-2 db fotót a következő témákban:
1. az alföldi ember és környezete (városok, falvak, tanyák, létesítmények, gazdasági élet)
2. jellegzetes alföldi tájak, mesterségek
3. alföldi népművészet, hagyományok, szokások
4. alföldi születésű vagy itt élő hírességek.
A fotók telefonnal és fényképezőgéppel egyaránt készíthetők
legalább 1600x1200-as felbontásban.
A képeknek kérjük, adjanak címet is és digitálisan juttassák
el a radijozsefne57@gmail.com e-mail címre, vagy valamilyen adathordozón a Könyvtárba, valamint nyilatkozatot arról, hogy a szerző engedélyezi az önkormányzatnak a képek
felhasználását kiadványaiban.
Beküldési határidő: 2022. augusztus 17.
Eredményhirdetés az augusztus 20-i ünnepségen.
A pályázatra beküldött fotók a Faluház előterében megtekinthetők lesznek.

Augusztus 20-án tartjuk államalapító Szent István
király és az új kenyér ünnepét
Program:
8:00 - ünnepi szentmise a Szent Anna templomban
a II. világháborús emlékmű koszorúzása a központi parkban
9:00 – községi ünnepség a Faluházban

Gondolat
„Lehet, hogy mindannyian külön csónakkal érkeztünk.
De most mindannyian ugyanazon a hajón foglalunk
helyet.”
Martin Luther King

Záró sajtóközlemény
Múltunk értéke, közösségünk jövője
2022.04.26.
2022. május 1-jén zárul a Szank Községi Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú,
„Múltunk értéke, közösségünk jövője” című pályázat. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében, 43,38 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Területés Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás
keretében valósult meg.
A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és
Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósította meg.
A szakmai munka a konzorciumban részt vevő 6 településen a közösségfejlesztési folyamatok fejlesztése
érdekében közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és kérdőíves felméréssel kezdődött. Ezután a
közösségi felmérés tapasztalatait összegezve elkészült a Helyi Cselekvési Terv. A projekt szakmai
megvalósítására a Helyi Cselekvési Terv szerint került sor.
A pályázat keretében Szank településen 1 fő szakmai vezető és 2 fő közösségszervező foglalkoztatására,
eszközbeszerzésre, egy térségi kalendárium, egy helyi érték munkafüzet, és egy helytörténeti kiadvány
kiadására, kulturális programok és a helyi identitást erősítő gyermektáborok megszervezésére, valamint
egy közösségi kiállítás megrendezésére került sor.
Gátér településen eszközbeszerzésre, falukönyv készítésére, és a helyi érték kiállítás megrendezésére nyílt
lehetőség.
Pálmonostora településen a pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzés, közösségek szomszédolása,
falukönyv kiadása, és a helyi értékeket bemutató szórólapok, képeslapok kiadása, valamint egy fotófal
elkészítése valósulhatott meg.
Petőfiszállás községben a projekt keretében eszközbeszerzés, tankatalógus elkészítése, tanulókörök
szervezése és a helytörténeti dokumentumok gyűjtése valósult meg.
Jászszentlászlón a pályázatból eszközbeszerzésre, helytörténeti kutatásra, tankatalógus elkészítésére,
tanulókörök szervezésére, helytörténeti előadások, workshopok megszervezésére nyílt lehetőség.
A pályázat keretében Móricgát településen helytörténeti előadások szervezésére, helytörténeti
dokumentumok gyűjtésére, eszközbeszerzésre és szomszédoló rendezvény megszervezésére kerülhetett
sor.
A projekt során 3 fő közösségfejlesztő szakemberképzésen vett részt. Jó gyakorlatok megismerése céljából
a települések közösségszervezői, közösségépítésben résztvevő szakemberei belföldi és külföldi
tanulmányutakon vehettek részt.

További információ kérhető:
Palotás Olga Judit, pályázati referens
Szank Községi Önkormányzat
Telefonszám: +36 77 495 087
E-mail cím: szankgazdalkodas@t-online.hu
Honlap: https://szankmuvhaz.hu/multunk-erteke-kozossegunk-jovoje/

