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Kérjük, ha ismernek ilyen személyeket, biztassák őket, hogy
mutassák meg portékáikat, és nevezzenek a „Helyi termékek
bemutatójára” 2016.
augusztus 31-ig
az Önkormányzati
Hivatalban.
Az értékes termékekből bemutatót szervezünk, és ennek sikerétől
függően tovább gondolkodunk a helyi termékek népszerűsítéséről.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kovács Boglárka(Rozmán Viktória)
Majoros Melánia (Ficsór Erika)
Kis-Lőrincz Kolos (Lőrincz Edina)

Köszönettel: Helyi Közösségi Akadémia
Elhunytak: Trombitás Lászlóné szül: Vida Mária
Angyal Tóth István

Köszönet!
Köszönöm szépen mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult a
búcsúi ünnep szebbé tételéhez.

GÁTÉR-TÁBOR
Tisztelt Gátéri Lakosok!

Nagy Attila

Idén is lesz Gátér-tábor. Augusztus 14-20. között várjuk szeretettel
a fiatalokat művészeti táborunkba. Az előző években rengeteg
segítséget kaptunk, melyekért rendkívül hálásak vagyunk. Idén is
szűkre szabott a költségvetésünk, így szívesen, hálával fogadjuk a
felajánlásokat az óvoda konyhájára. Zöldséget, gyümölcsöt,
ásványvizet, szörpöt.
Tisztelettel és köszönettel:
Jánosi Eszter
táborvezető

Ünnepeltünk a Nyugdíjasklubban
A gátéri Nyugdíjasklub életében rendhagyó volt a 2016. 07.05-én
tartott összejövetel, ugyanis kerek születésnapokat és házassági
évfordulót ünnepeltünk. Örülünk és jó érzéssel tölt el bennünket,
hogy megadatott klubunk életében ez a pillanat.
Sikerült is emlékezetessé tenni ezeket a kerek évfordulókat, mert
ilyen ünnepre az életben csak egyszer adódik alkalom .
Huszka Ferencné Piroska néni 2016. 03.29-én (a klub alapító tagja
volt 1997-ben) és Kálmán Karcsi bácsi 2016.06.2-án töltötték 80.
életévüket.
Nagy Jani bácsit és feleségét, Piroskát pedig 50. házassági
évfordulójuk alkalmából köszöntöttük. Összetartozásuk pecsétje
május 28-án volt 50 éves. S hogy ma is együtt vannak, mind azt
bizonyítja, hogy ez mindenre képes, erős pecsét lett. A hosszantartó
szeretet kiállta az idő próbáját és megerősödött.
Az elkövetkezendő évekhez mindannyiunk nevében még sok-sok
örömet, boldogságot és jó egészséget kívánok az ünnepelteknek!

Helyi termékek kerestetnek!
Kedves Gátáriak! Ismernek olyan személyt maguk körül, akinek
helyi specialitása van?
Finom házikenyeret süt, szép tojást tojnak a tyúkjai, különleges
zöldségeket termel, ételkülönlegességeket készít, pl. lekvárt, tésztát,
szörpöt, tejterméket, mézet. Vagy valamilyen kézműves terméket,
használati tárgyat, népi motívumokkal ékesített dísztárgyakat készít?
Olyan személyeket keresünk, akik ezeket a helyi kincseket
megmutatnák a falu lakosainak is.

Rádi Józsefné
klubvezető
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A Polgármester oldala

Gondolat
„Nincs tökéletes, probléma nélküli élet, a küzdésmentes jólétben
elpusztulna a test, és elbutulna az elme….Nem azok az életélvezők,
akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a
legjobbat tudják kihozni abból, amijük van.”

Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, a Falulap legújabb számában tájékoztatom
Önöket az elvégzett munkánkról.
Június 30-án lejárt a Lélekharangok Kht-val kötött Közszolgáltatási
szerződése az önkormányzatunknak. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2016. július 1-től ismételten a Lélekharangok Kht-t
bízza meg a temetési szolgáltatások elvégzésével.
Továbbra is várjuk a Tisztelt Lakosság észrevételeit, javaslatait a
Településrendezési terv és építési szabályzat felülvizsgálata,
módosítása témában. A jelenleg érvényes szabályzat a község
honlapján megtekinthető. Amennyiben az azokban foglaltaktól
eltérő javaslatuk vagy újító gondolatuk van, jelezzék – lehetőleg
írásban – az Önkormányzati Hivatalban.
Folytatódik a járdák felújítása. Azokat a szakaszokat, amelyek
jelenleg is rendezettek, jól és balesetmentesen járhatóak, nem fogják
a közmunkások teljesen felszedni, csak megigazítani a lapokat, ahol
szükséges. Szakmai szempontból így ítéltük meg helyesebbnek.
Köszönjük szépen a lakosság kedvességét, hogy kávéval, üdítővel
megkínálják a nagy hőségben is szorgalmasan dolgozó
közmunkásokat.
Ugyancsak köszönetet mondok azoknak a lakosoknak, akik a SzentAnna templom búcsú miséjére süteményeket ajánlottak fel. Úgy
gondolom,
az
a
néhány tálca
sütemény
községünk
vendégszeretetéről árulkodott, és jó hírünket vitte szét a szentmisén
résztvevő vendégek, vidékiek által.
Gátér község is képviseltette magát a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat által szervezett, „A mi megyénk, a mi járásunk” című
turisztikai jellegű kiállításon, amelyet Kecskeméten, a Megyeháza
előtti téren rendeztek meg július 8-án. Községünkből a települési
értékeket igyekeztünk megmutatni a falitablók segítségével, a
rendelkezésünkre álló reklámanyagokkal, sőt élőben is láthatták –
hallhatták a gátéri értékeket a kíváncsiskodó érdeklődők. A
Kismakkos Néptáncegyüttes képviseletében 6 gyermek egy-egy
rövid néptáncos blokkal szórakoztatta a közönséget. Ezúton is
köszönetemet fejezem ki a kis táncosoknak: Mészáros Majának,
Mészáros Ritának, Bodor Virágnak, Gulyás Csengének, Jókai
Orsolyának és Németh Boglárkának. Köszönet illeti a szülőket is,
akik vállalták, hogy gyermekeiket elszállítják erre a rendezvényre
útiköltség térítés nélkül.
A gátéri értékek közül ugyancsak élőben hallhatták Rádi Józsefné
citerajátékát és hangszerbemutatót is láthattak. Köszönetet mondok
Rádiné Icunak és Babóthné Gizike néninek, akik a forró nyári napon
háziasszonyai voltak a gátéri kiállításnak.
Ebben az évben is tudott az önkormányzat egy kisebb összeget
fordítani a külterületi utak karbantartására. Most csak kb.
hatszázezer forintot tudtunk erre a célra szánni. Ebből
megigazították a Sós-dűlő tavaly felújított szakaszát, és további 600
méterrel tovább árkolták, töltötték a hatalmas gödrökkel teli
dűlőutat. Nagyon reméljük, hogy az időjárás kedvezőbben alakul,
mint tavaly, és kevesebb bosszúságot fog okozni az új út.

Prof. Dr. Bagdy Emőke

Tisztelt Lakosság!
Gátér Község Önkormányzata és a Faluház közös szervezésében az
alábbi programok kerülnek megrendezésre:
2016. augusztus 6-án, szombaton 16 órától tartjuk hagyományos
Családi Lovas Délutánunkat a sportpályán.
Program:
Ügyességi verseny fogatosoknak. Kiegészítő program: arcfestés,
kézműves foglalkozás, lovagoltatás, kocsikáztatás, tűzoltó autó
megtekintése, 17 órától „kutyás játszóház” – vezeti Farkas Márta.
Majd este 8 órától bál élőzenével a Faluházban.
Belépő: 500 Ft/fő.
A Faluházban este 7 órától minden kedves gátéri lakost vendégül
látunk egy tányér gulyáslevesre.
2016. augusztus 20-án 9 órakor községi ünnepség.
Program:
8.00 Kenyérszentelés a Szent-Anna templomban
9.00 Községi ünnepség a Faluházban
Megemlékezés az államalapításról
Gátér Községért kitüntetés átadása
Az új kenyér ünnepe
Gátéri települési új értékeink bemutatása
A II. világháborús emlékmű koszorúzása a központi
parkban
Mindenkit szeretettel várunk!
Rádi Józsefné

Fogadóóra
Tisztelt Gátéri Lakosok!
2016. augusztus 2-án, kedden 17.00 -19.00 óráig
képviselői fogadóórát tartok a Faluházban.
Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek
Várok mindenkit sok szeretettel!
Tábi Dávid képviselő

Kedves Gátériak!

HUMOR

Kérem Önöket, keressenek bátran a gondjaikkal, észrevételeikkel.
Csak akkor tudunk segíteni bárkinek, ha tudunk róla, kinek miben
kell segítség. Továbbá bíztatom Önöket, hogy keressék bátran a
civil önkormányzati képviselőket, akik éppen azt vállalták, hogy
hozzák, viszik a híreket az önkormányzat és a lakosság között.

Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a hőség óriási.
Az öreg székely, fiával kaszál kint a réten.
Megszólal a fiú:
-Ez nem igazság édesapám, mi itt a nagy melegben
kaszálunk, míg otthon anyám a húgommal a hűvös pincében
kötöget.
-Ne búsúlj fiam! Lesz ez másképp is.
Gondold csak el, jön a tél, mi a jó hűvösben fent a hegyen
vágjuk a fát, de anyádék otthon a nagy melegben kell
kötögessenek.

Civil képviselők: Gémes Anikó, Rádi Józsefné, Csáki Benjáminné,
Kiss Istvánné, Gyovai András, Gyovai Andrásné, Katonáné Rozmán
Dóra, Rozmán Károlyné, Sinkó Lajosné, Dakó Tamás, ifj. Gyöngyi
László.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
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