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Megjelenik minden páros hónap elsején.
Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila

Kedves Olvasók!

December

Négy évvel ezelőtt megálmodtuk, létrehoztuk ezt az
információs lapot. Azért tettük, mert éreztük a hiányát. Egy
évig a saját költségemen és a saját munkám eredményeként
jelent meg, tájékoztatva Önöket a falu életéről. Aki
rendszeresen olvasta, talán érezte, hogy ez nem egy „sajtó
orgánum”, de a feladatát betöltve tárgyilagosan tájékoztatott.
Önök, akik ismerik a lapot, tudják, láthatták, hogy sosem
neveztem

magam

főszerkesztőnek,

mint

ahogyan

ez

nemrégiben itt a falunkban néhány írott lapon megjelent.
Sosem

éreztem

magam

annak.

Én

igyekeztem

az

információkat összegyűjtve megszerkeszteni és az Önök
otthonaiba Terike és Attila révén eljuttatni. Nekik nagyon
köszönöm ezt a segítséget. Köszönöm továbbá Önöknek,
rendszeres

olvasóknak,

hogy

igényt

tartottak

rá.

1-től

én

vettem

át

a

szerkesztést,

nagy

megtiszteltetésnek érzem a felkérést.
Meleg szívvel és jóleső érzéssel köszöntöm a Falulap olvasóit!
Mint említettem, szükségesnek tartom a Falulap további
megjelenését, mert már jól működik és objektíven tájékoztatja
a falu lakóit a közösségünket érintő dolgokról. Egy újság,
amelyben helyet kapnak Gátér problémái, sikerei, kérdései és
válaszai.
Továbbra

is

lehetőséget

civilszervezeteknek,

nyújtunk

magánszemélyeknek,

vállalkozóknak,
hogy

a

falu

társadalmi, társasági életét érintően megosszák gondolataikat.
Az újságcikkeket minden páratlan hónap 24-ig szíveskedjenek
eljuttatni a radijozsefne@freemail.hu e-mail címre, vagy
személyesen leadni a könyvtárban.

A

Rádi Józsefné

továbbiakban átadom a szerkesztés lehetőségét másnak.
Minden Olvasómnak jó egészséget kívánva köszönök el
szerkesztőként.
Tisztelettel: Jánosi Benő

Anyakönyvi hírek

Tisztelt Lakosság!
Kedves Benő! Köszönöm minden gátéri lakos nevében a négy
évi munkádat! Úgy érzem, hogy nagyon nagy szükség volt
erre az információs lapra, hiszen mindenki hiteles forrásokból
tájékozódhatott a falu életéről.

Született:
Trungel –Nagy Koppány Zoltán (Józsa Nikolett)
Elhunytak:
Az elmúlt két hónapban községünkben haláleset nem történt.

A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Mindenek előtt hálásan köszönöm a helyhatósági választásokon rám
adott szavazataikat. Teljes erőmmel azon leszek, hogy megszolgáljam
az Önök bizalmát. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Gátér
tovább fejlődjön, szépüljön, az itt élők számára minél élhetőbb legyen
kis falunk.
Az új önkormányzati ciklus kezdetén a megválasztott polgármesternek
ismertetnie kell a polgármesteri programját, az előttünk lévő ciklusra
szóló fejlesztési elképzeléseit. Terveznie kell öt évre előre úgy, hogy a
gazdasági és jogszabályi lehetőségeket nem látja. A mi községünkben
a polgármester, a képviselő-testület és a lakosság közös, legnagyobb
feladata a pénzteremtés. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket,
amelyekből pótolni tudjuk az állam által biztosított működési célú
forrásokat. Meg kell találnunk az utat a szegénység gödréből való
kilábalásra. Ha ez sikerül, akkor tudjuk a pályázatokat is nagyobb
számban igénybe venni, akkor tudunk fejlődni, szépülni. Legnagyobb
esélyünk erre akkor van, ha közösen gondolkodunk, nyitott szemmel
és füllel járunk a világban, és átadjuk az információkat, megosztjuk
egymással a gondolatainkat, ötleteinket. Erre az együttműködésre,
erre a közös gondolkodásra kérem Önöket. Ez a gondolat
fogalmazódik meg a polgármesteri programomban is, melynek teljes
szövegét a község honlapján olvashatják.
Bizonyára észrevették, hogy a Gátéri Falulapnak új szerkesztője van:
Rádi Józsefné. Az előző négy éven át Jánosi Benő végezte ezt a
munkát felajánlásból, ingyen, a szabadideje alatt. Köszönetet mondok
a munkájáért, segítségéért, az ötletekért, és a szerkesztő munkája révén
a leadott írásokban felfedezett hibák kiküszöböléséért.
Önkormányzatunknál az elmúlt két hónapban az alábbi események,
munkálatok zajlottak:
Lassan befejeződik az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatként kapott 10 milliós állami támogatás felhasználása.
Ebből a pénzből cseréltünk nyílászárókat a Faluházban,
álmennyezeteket szereltünk fel az állandóan fűtött helyiségekben,
felújítottuk a hivatal tetőfedését, befejeztük a hivatal
melléképületeinek villamos felújítását.
A Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázatból új asztallapokat vettünk a Faluházba,
felújítunk néhány régi széket, függönyöket vettünk és szereltettünk az
új bejáratra.
Bizonyára észrevették, hogy elkészültek az utcajelző táblák,
amelyeknek a fa- és vasanyagára, a festékre és csavarokra az anyagi
fedezetet a Gátér Községért Egyesület biztosította a pályázati
nyereményéből. Az elkészítés pedig ismét közösségi összefogásból,
önkéntes segítők önzetlen munkája nyomán valósult meg. Köszönetet
mondok a segítségéért Kis Illésnek, Oroszi Istvánnak, Tóth Lászlónak,
Gyovai Norbertnek. Köszönetet mondok a Gátér Község
Egyesületnek, hiszen az ő közcélú munkájuk nyomán egy színfolttal
ismét gazdagabb lett a mi kis községünk.
A szociális tűzifa programba ebben az évben sem kapcsolódtunk be. A
fát ugyan tényleg magas támogatással adták volna, de az önerő és a
fuvarköltség meghaladta volna az önkormányzatunk egész éves
segélykeretét, és nem is jutott volna fa minden rászoruló családnak.
Még kora tavasszal pályáztunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szervezésében meghirdetett Helyi Közösségi Akadémia
című
képzésre. A program célja, hogy a település számára egy olyan
fejlesztési stratégiát dolgozzunk ki közösen, amely a következő
években iránymutatással szolgál. Az országból összesen 77 település
vesz részt ebben a programban, melyhez szakértői segítséget kapunk.
A munkacsoport kialakításakor azt a célt tartottuk szem előtt, hogy a
település lakosságának legtöbb szegmense képviselve legyen.
Összesen 3 műhelyfoglalkozás során áll majd össze a községünk
stratégiai programja. Ezek időpontjáról a hirdetőtáblán és a facebook
oldalainkon tájékoztatjuk Önöket.

Idén is szeretnénk megrendezni
az év végi hagyományos
programjainkat: adventi koszorún gyertyagyújtás, szilveszteri futás.
Mire a Falulap megjelenik, az első gyertya már égni fog a község
koszorúján. A 2. gyertyát a Bugaci Tanyaszínház előadása után, a 3.
gyertyát a Bokros – Gátér nyugdíjas klubok találkozója után, a 4.
gyertyát a Kismakkos Néptáncegyüttes karácsonyi műsora után
gyújtjuk meg.
Ismét szeretnénk megrendezni a szilveszteri futást, amely igen
népszerűvé vált a lakosság körében. Ahogyan azt tavaly is tettük,
adománygyűjtő dobozokat helyezünk ki a községünk boltjaiba, azokba
tehetik bele az e rendezvényre szánt adományaikat. Az így összegyűlt
pénzből vásároljuk meg a résztvevők ajándékait.
Minden
lakost
szeretettel
várunk
ünnepi
pillanatainkra,
rendezvényeinkre.
Tisztelt Lakosság! Felhívom a figyelmüket, hogy a képviselő-testületi
ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, be sem kell jelentkezni.
Bíztatom Önöket, jöjjenek el, kövessék a munkánkat személyesen. A
testületi
ülésekről
készített
jegyzőkönyvek
továbbra
is
megtekinthetőek a községi könyvtárban.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gátéri Népfőiskola
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatásával tovább folytatjuk a
Gátéri Népfőiskolát egy téli előadás sorozattal. Ezúttal változatos
témákat igyekeztünk a hallgatóság számára biztosítani, amelyek a
fiatal felnőttektől a nagyszülőkig minden korosztályt érdekelhetnek.
Első előadásunk december 4-én délután 5 órakor kezdődik, melynek
címe: Az internet veszélyei gyermekeinkre. A nyár elején volt
szerencsém ezt az előadást meghallgatni. Szülőként, nagyszülőként,
felelősen gondolkodó felnőttként azonnal kerestem a lehetőségét, hogy
az előadásban elhangzottakat a gátéri szülőkkel is megismertethessem.
Kérem Önöket, szánjanak rá az idejükből másfél órányit, és jöjjenek
el az előadásra a saját gyermekeik, unokáik érdekében!
Második előadásunk december 9-én 17 órakor lesz, témája:
Gyermekkori nevelés útvesztői
Ezeken kívül lesz még orvosi előadás korunk népbetegségeiről, a
gyógynövények szerepéről és hatásairól az egészségünk védelmében.
Előadást hallgathatnak a helyi érték, nemzeti érték, hungarikum
témakörben, annál is inkább, mert Gátéron is elkezdődött a helyi
értéktár összeállítása. Végezetül a rendőrség előadója a környékünkön
történt izgalmas bűnügyekről tart nekünk beszámolót. Az előadások
teljesen ingyenesek, az időpontokról külön szórólapon, a község
honlapján, valamint a facebook oldalakon tájékoztatjuk Önöket.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Ismét Tanyaszínház
A Bugaci Tanyaszínház idén is bemutatja a gátéri Faluházban ez évi
nagy sikerű előadását, melynek címe: Naftalin
Az előadás időpontja: 2014. december 7. vasárnap 15 óra.
A belépés ingyenes, de kérem, hogy önkéntes adományaikkal
támogassák a Tanyaszínház működését! Adományaikat a Faluházban
kihelyezett dobozban helyezhetik el az előadás előtt és után.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. (Az előadás remek, én már
láttam, szívből ajánlom mindenkinek.)
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Bursa Hungarica
Községünk önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a
felsőoktatásban tanuló hallgatók anyagi támogatását segítő Bursa
Hungarica pályázati rendszerhez. Ebben az évben 10 hallgató adta be
kérelmét erre az ösztöndíjra. Községünk képviselő-testülete úgy
döntött, valamennyi pályázónak 3000 Ft támogatást biztosít a 2015.
évben.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„Ha megdicsérsz valakit, attól te is boldogabbá válsz. A dicséret a
pozitív dolgokra összpontosít, és amikor pozitív dolgokra gondolsz,
az élet szebbnek tűnik.”
Andrew Matthews

Közérdekű telefonszámok
Körzeti megbízottak elérhetőségei:

Gátéri Faluházban. Ezt azzal a céllal tesszük meg, hogy
megismertessünk az emberekkel olyan termékeket, amit egyébként a
minden napjainkban használunk és be tudjuk helyettesíteni az eddigi
általunk megszokott termékek helyébe.
Ezek az Amway Kereskedelmi Hálózat termékei.
Környezetbarát, biológiai úton lebomló, bőrgyógyászatilag tesztelt,
kizárólag természetes anyagokból készült termékek, amelyek nem
tartalmaznak foszfátot, marósavakat és lúgokat.
Betekintést nyerhet és ötleteket kaphat az ajándékozáshoz is.

otthonápolás


szépség ápolás



egészség ápolás



táplálkozás területén.

Úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek mit használ a
háztartásban, ha ez által tud pénzt is megtakarítani és tud vigyázni
önmaga és családtagjai egészségére.
Tekintse meg kínálatunkat, tegyen egy lépést egészsége védelmében!
A helyszínen nincs vásárlási lehetőség, de a résztvevők vásárlási
kupont kaphatnak, amely háromszori 15%-os vásárlási kedvezményre
jogosít. A kupont be lehet váltani az Ön által választott termékre
Nálam.

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, 06/76426-216
Orvosi ügyelet: 403 104

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk megismerni az Önök véleményét, igénylik-e továbbra is a
Gátéri Falulap című helyi kiadványt. Az elmúlt 4 évben minden páros
hónap elsején jelent meg, összes költsége alkalmanként 14 000.-Ft, a
nyomtatási költség. Kérem, jelöljék meg az Önöknek megfelelő
választ, illetve véleményükkel segítsék a Falulappal kapcsolatos
munkánkat. Ezt a szöveget vágják ki az újságból, és dobják be a
Fornetti boltban és a Faluházban elhelyezett gyűjtődobozokba,
legkésőbb december 20-ig.
igen, szeretném olvasni
nem tartom szükségesnek
Javaslatom:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………..

Köszönettel: Képviselő-testület

Környezetünk védelmében!
Ismét eltelt egy év, szokásunkhoz hűen újra megrendezzük a
karácsonyi termékkiállításunkat 2014. december 6-án 13-17 óráig, a

Tarjányi Jánosné

Az iskola életéből
A 2014/15-ös tanév az előzőekhez hasonlóan zökkenőmentesen
indult. Tanulóink családias, szép tiszta környezetben tanulhatnak, az
összevont tanítás jól működik, tanulóink szépen haladnak.
Október közepén 4 tanulónk: Márki Mária 4.o, Görög Anna, Baráth
Klaudia és Nagy Zsófia 3. o., képviselték iskolánkat Lakiteleken a
Kisiskolák helyesíró versenyén, ahol Nagy Zsófia az 50 gyerek
közül a 10. helyen végzett, de a többiek is szépen szerepeltek.
Felkészítőjük: Körmöcziné Deák Krisztina volt.
Délutáni foglalkozás keretében Halloween tökfaragást rendeztünk a
gyerekeknek a Szülői munkaközösség segítségével, támogatásával. A
jól sikerült tökök több hétig díszítették iskolánk udvarát.
Várjuk már nagyon a Télapót, Csibeavatót is rendezünk és készülünk
a karácsonyra.
A karácsonyi ünnepség időpontja: 2014. december 17. szerda,
délután 5 óra, melyre mindenkit szeretettel várunk az iskola
tornatermébe.
A téli szünet előtt karácsonyi discót is szervezünk ismét a szülői
közösség segítségével.
Iskolánk eddig is és most is részt vesz az iskolagyümölcs és
iskolatej programban, tehát a gyerekek minden nap valamilyen
tejterméket és friss gyümölcsöt, vagy ivólét kapnak.
Ezúton mondunk köszönetet az Önkormányzatnak és Deák Pálnak az
ősz folyamán nyújtott karbantartási és egyéb segítségekért!
Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik a flakon- és
papírgyűjtéssel támogatták iskolánkat. A gyűjtést továbbra is
folytatni kívánjuk, várjuk ezután is támogató segítségüket!
A téli szünet időpontja: dec. 22- jan 02-ig. Szünet előtti utolsó
tanítási nap: dec. 19. péntek, szünet utáni első tanítási nap: jan. 05.
hétfő.
Mindenkinek békés karácsonyt, és boldog új évet kívánunk!
Fodorné Bori Aranka és Körmöcziné Deák Krisztina tanítónők

Tisztelt Lakosság!
Már harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Adventi Filléres
Jótékonysági Vásár, melynek keretében használt ruhákat (gyermek,
felnőtt), cipőket, háztartási cikkeket vihetnek haza az érdeklődők
nagyon jelképes adomány ellenében.
Ideje és helye: 2014. december 11-én (csütörtökön) 8h-15h között a
gátéri Faluház Nagytermében.
Mindenkit szeretettel vár a Vásárt szervező Gátér Községért
Egyesület!
dr. Szegesdi Henrietta
elnök

A GÁTÉRI LIGET ÓVODA ÜNNEPI
ÜDVÖZLETE!
Lassan véget ér az év, az Advent kezdetével visszafelé számláljuk az
évből maradt napokat. A gyerekek lázasan várják a Mikulást, a
Karácsonyt. Minden egyes gyertyagyújtás az adventi koszorún
közelebb visz a Mikulás eljöveteléhez, a Karácsonyhoz. Ez az
időszak tele van izgalommal, várakozással, varázslattal.
Az elmúlt évre visszatekintve, soha ennyi segítséget, támogatást nem
kapott az óvoda és az óvodás gyerekek, mint ebben az évben. Nem
csak a szülők, hanem a gátéri lakosok is ott segítettek, ahol tudtak,
hogy a gyermekeknek még jobb, még több legyen, a „mi”
óvodánkban.
Sokszor a köszönetnyilvánítás kevés ahhoz, hogy kifejezzük,
mennyire nagy segítség ez a gyerekeknek. Tudjuk mindannyian, hogy
milyen fontos a minél színvonalasabb és hasznosabb játékokkal
eltöltött idő, és a biztonságos környezet.

Ez történt…….
2014. szeptember 27-én tartottuk községünkben a
hagyományos szüreti ünnepséget, mely újból része volt a Szent
Mihály napi „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” hétvége
országos programsorozatnak. A rendezvény ebben az évben is
megmozgatta a falu apraját-nagyját, érkeztek vendégek a környező
településekről is. Hajnalig tartó, teltházas bállal zártuk a napot.
Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek, aki munkájával,
részvételével és érdeklődésével hozzájárult az ünnep sikeréhez.
Október 21-én jó hangulatú, lángos-partival egybekötve,
összevont, közös névnapot tartottunk a Nyugdíjasklubban. Köszönjük
Huszkáné Margitkának és Katonáné Rozmán Dórának, hogy
megsütötték nekünk a finom lángost.
Október az Idősek hónapja. Ebből az alkalomból az
Önkormányzat üdvözlő lappal köszöntötte községünk minden
szépkorú lakóját: „Erőt, jó egészséget és sok örömet kívánunk
további élete minden napjához!”
Hamarosan…..

Az év során gyűjtött hulladékból játékokat vásároltunk a
gyerekeknek, amit a Mikulás fog hozni nekik. Szintén a
hulladékgyűjtésből készülő KRESZ park megvalósítása folyamatban
van. Terveink szerint tavasszal sikerül majd a gyerekeknek birtokba
venniük.
Kívánok minden gátéri lakosnak és minden kollégámnak kellemes
ünnepeket!
Simon Ágnes - Karácsonyi képeslap
A házak ablakában távoli fények
Átölelik hóarcát a didergő télnek
Csillagszóró szórja nevető sugarát
Szikrázik tőle a kristályos jégvirág
Fényekből árad a reménység csillaga
Bútok és gondotok ne legyen már soha
Mézízű üzenet az ünnepi kalácson
Szép legyen, jó legyen az idei karácsony

November vége már a karácsonyi ünnepekre való készülődés
jegyében zajlik. Elérkezett az év utolsó hónapja, itt van advent ideje,
a hit, a megbékélés, a szeretet ünnepe.
Idén is meggyújtjuk községünk adventi koszorúján a gyertyákat,
melyre mindenkit szeretettel várunk!

Gulyásné Vida Gyöngyi
Intézményvezető

December 12-én, 9.30-tól a Könyvtárban klubtalákozóra várom a
Babákat és Mamákat.
December 13-án: A gátéri és Csongrád-bokrosi nyugdíjasok baráti
találkozója és ünnepi évzáró rendezvénye.
A Faluházban tartandó egyéb programokról részletesebben – mint az
adventi gyertyagyújtás, a Gátéri Népfőiskola és a Helyi Közösségi
Akadémia - a Polgármester oldalán olvashatnak.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik egész évben segítették
munkámat. Köszönöm a Lakosságnak, hogy igen szép számmal
vettek részt rendezvényeinken és jó érzéssel tölt el, ha bármiben a
segítségükre lehettem.
Rádi Józsefné

A közelgő ünnepek alkalmából kívánok
mindenkinek szeretetteljes készülődést,
áldott, szép ünnepeket!
Rádi Józsefné

