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Imádkozom, és azon dolgozom magukkal együtt, hogy
plébániánk közös otthonunk legyen!

Születtek:
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Szécsényi Attila plébános

Elhunytak:
id. Zsigó József, Vida Ferenc

Óvodánk életéből
Megújult a Zöld Óvoda címünk!!!

Fogadóóra Tisztelt Gátéri Lakosok!

2017 augusztusában lejárt a három évre megnyert Zöld Óvoda
címünk, ezért újra pályáztunk újabb három évre. Komoly kiírási
szempontoknak kellett megfelelni. Be kellett számolni az elmúlt
három évben végzett feladatokról, a pályázatnak átláthatónak kellett
lennie.
Mindenképpen érzékelhető fejlődést kellett bemutatni, amelyet a
gyerekek környezeti nevelése, környezet védelme terén elértünk. A
környezet megismerése, felfedezése, a fenntarthatóságra nevelés a
szűkebb óvodai környezettel, a falu életével, az óvni kívánó
szemlélet folyamatosságát kívántuk hangsúlyozni.
A pályázat megírása során mi magunk is meglepődtünk, mennyi
mindent csináltunk az óvodában a három év alatt.
A Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős
helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
köznevelésért felelős helyettes államtitkára meghozta döntését a
Zöld Óvoda pályázatokról, és nagy örömmel vehettük kezünkbe az
oklevelet, rajta a Zöld óvoda címet, melyet újabb három évig 2020
év végéig viselhetünk.
Kollégáimmal nagyon büszkék vagyunk az elért eredményekre!

2018. február 8-án, csütörtökön 17.00 - 19.00 óráig
képviselői fogadóórát tartok a Faluházban.
Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek!
Várok mindenkit sok szeretettel!
Tábi Dávid képviselő

Kedves Gátéri Lakosok!
Új esztendővel ajándékozott meg bennünket a jó Isten!
Igen, megajándékozott! Miért hangsúlyozom ezt? Mert minden
egyes napján a 2018-as évnek kapunk új és új lehetőségeket,
melyeket ki kell tudnunk használni! Sokféle lehetőség kínálkozik
mindannyiunk számára. Én azt kérem mindannyiunk számára, hogy
a jó Isten akarata szerint mindig a lehető legjobb lehetőséget tudjuk
választani és ne is veszítsük el sohasem.
Ami engem, mint plébánost illeti, a plébánia
rendbehozatalát tűztem ki célul, mely olyan lehetőség, ami régóta
kínálkozott. Ha rendbe sikerül hozni a falu ezen szép épületét,
szeretnénk élettel is megtölteni, mint az itt felnövekedettek
visszaemlékezései szerinti régebbi időkben. Ennek a célnak a
megvalósításához, tető rendbehozatalához (csak a plébánia teteje,
mely minden kis eső esetén beázik, és a mennyezet leszakadozik,
közel 2.000.000 Ft-ba fog kerülni), a vakolat helyrehozatalához,
meszes festéshez kérjük szépen a testvérek anyagi segítségét és az
esetleges fizikai munkában való támogatást is!
Tudatom a kedves testvérekkel, hogy Nagy Attila
sekrestyés és felesége szolgálatát 2018-01-29-től megszüntettem a
gátéri egyházközségben.
Nyomatékosan kérem szépen, hogy bármilyen egyházi
ügyben engem tessenek megkeresni, és az egyháznak szánt anyagi
adományokat csak nekem átvételi nyugta ellenében tessenek átadni.
Megértésüket köszönöm szépen!

Gulyásné Vida Gyöngyi
Intézményvezető

Gondolat
A gyerekek képesek és hajlandók komolyan venni szüleiket, de
ehhez előbb nekik is azt kell tapasztalniuk, hogy komolyan veszik
őket, és hogy a szülők egymás iránt is ugyanilyen tiszteletet
tanusítanak.
Jesper Juul
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A Polgármester oldala

számban jutnak be a lakott területre a vadak, rókák, nyulak, amelyek
kárt okoznak a kertekben és a baromfi állományt is veszélyeztetik.
Továbbá nyomatékosan felszólítom a kutyatartó lakosokat,
hogy gondoskodjanak a kutyák megfelelő tartásáról, zárásáról. Ismét
nagyon sok az utcákon a kóborló, bár nem gazdátlan eb.
Amennyiben a felszólításunk ellenére is találunk az utcán
beazonosítható kutyát, haladéktalanul jelezzük a járási hatóságnak,
további intézkedés céljából.

Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap 2018. évi első számában.
Egy kis visszatekintés: decemberben minden hétvégén valamilyen
rendezvény keretében gyújtottuk meg az adventi koszorúnkon a
gyertyákat. Az első gyertyagyújtás előtt köszöntöttük a 2017-ben
született gyermekeket, és a 90. évüket betöltött idős lakosainkat.
Összesen 7 kisbabának és 5 idősnek tudtunk meghívót küldeni és
ajándékot készíteni erre az ünnepre. Még egyszer szeretettel
köszöntöm valamennyiüket, és nagyon jó egészséget, békességet
kívánok nekik és szeretetteiknek.
A második hétvégén „Gátéri értékek népszerűsítése” című
pályázatunk megvalósításaként értékőrző délutánt tartottunk a
testvértelepülésünk, valamint Petőfiszállás és Pálmonostora
képviselőnek részvételével. Vendégünk volt Lezsák Sándor
országgyűlési képviselőnk is. Ez a délután elég sok szervezést,
előkészületet igényelt, amelyhez a lakosságtól is kaptunk segítséget.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a legapróbb segítséget is.
Ugyancsak ennek a pályázatnak az eredményeként valósult meg az a
süteményes füzet és értékőrző mappa, amelyeket a karácsonyi
élelmiszercsomagban minden háztartásba eljuttattunk.
A harmadik hétvégén néhány lelkes gyermek és egy-két szülő
részvételével díszeket készítettünk a község karácsonyfájára. Bár
kevesen voltunk, de ez a délután is kellemesen telt.
A negyedik gyertya meggyújtása előtt – hagyományainkhoz hűen –
a Kismakkos Néptánc Egyesület karácsonyi műsora hozta meg az
ünnepi hangulatot. Nagyon szépen köszönjük az Egyesületnek és a
táncos gyermekeknek az érzelemgazdag ünnepi műsort, a kedves
kis ajándékot.
Ugyancsak köszönetet mondunk Dömötör Józsefnének a községi
karácsonyfáért.
A 2017. évet egy kicsit csepergős, de vidám szilveszteri sétával
zártuk.
Minden
kereszteződésben
vicces
feladatokkal
gondoskodtunk a jó hangulatról, és minden kitartó résztvevő
csokoládéval pótolhatta a séta során elvesztett kalóriákat.
December 19-én átadtuk a felújított ravatalozót, amelyet részben
pályázati támogatásból, részben saját erőből valósított meg az
önkormányzat. Köszönjük mindenkinek a felújítás során tanúsított
türelmét, megértését, segítségét.
A néhány napos pihenő után, az új évben folytattuk a megkezdett
munkát. Az egészségház építési munkálatai befejeződtek.
Februárban megérkeznek az új bútorok, megszerezzük a használatba
vételhez az engedélyeket, és végre elkezdődhet a rendelés a szép,
modern épületben. Az átadó ünnepség időpontjáról a szokott
módon tájékoztatjuk majd Önöket.

A döglött tyúkok esete
Szégyenkezve írom le Önöknek ezeket a sorokat, de most már itt az
idő, hogy a Lakosság segítségét kérjem. Képzeljék el, él itt
közöttünk Gátéron valaki, aki a megdöglött tyúkjait
reklámszatyorba csomagolva szétdobálja a faluban. Eleinte még
klórmésszel is gondosan beszórta, és bedobta egy magánszemély
udvarába. A következőt már csak a kapuban tette le, a harmadikat a
Vízmű közben a vizesárokba dobta. Jelenleg az 5. tyúknál tartunk,
ez utóbbi már nem volt becsomagolva. A nyári hónapokban
kezdődött ez az eset, amely minden szempontból elítélendő és káros,
a részletezéstől eltekintenék, hogy miért. Kérem Önöket, segítsenek
kideríteni, ki lehet ez a józan emberi ésszel fel nem fogható tettet
elkövető gátéri lakos. A leggazdagabb fantázia sem elég ahhoz,
hogy erre elfogadható indokot találjunk, pedig erősen törjük a
fejünket, mi, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültünk a
döglött jószágokkal. Kérem, segítsenek!

Szociális tűzifa
Tájékoztatjuk a Lakosságot, a Képviselő-testület a január 18-i
ülésén elbírálta a szociális tűzifa támogatásra beérkezett kérelmeket,
és úgy döntött, hogy valamennyi igénylőnek fél m3 tűzifa
támogatást biztosít. A tűzifa szétosztása megkezdődött, kérjük
szíves türelmüket és megértésüket.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Tisztelt Lakosság!
2018 január elején Balog Péterrel létrehoztuk az „Élet a régi
Gátéron” facebook-csoportot. Az oldal nyílt, a politikamentességet
szeretnénk megőrizni, tagja bárki lehet. Keresünk régi képeket,
videókat, történeteket, melyeket megosztanának egymással, s talán
helytörténeti szempontból is értékesek lehetnek.
Akinek
szkennelési lehetősége nincs, de szeretne kizárólag csak a faluval
kapcsolatos dokumentumokat (régi újságcikk, fotó, hanganyag)
megosztani, szívesen segítek.

EFOP – 3.7.3. pályázatunk, amelyet

Pálmonostorával és
Petőfiszállással közösen adtuk be, támogatásban részesült. Ennek
keretein belül 2 éven keresztül ingyenes tanfolyamokra,
előadásokra, rendezvényekre várjuk az érdeklődő lakosokat. Február
1-től kezdődnek: alapfokú informatika, angol kezdő

A könyvtárban 2018-ban olvasható és kölcsönözhető folyóiratok:
Petőfi Népe, Autó-motor, Az otthon, Bravó, Buci maci, Családi lap,
Csodaceruza, Kiskegyed otthona, Kistermelők lapja, Nők lapja, Nők
lapja egészség, Nők lapja évszakok, Nők lapja psziché, Praktika,
Vidék íze.

és haladó csoport, szabás-varrás, színjátszó,
énekkar és citera oktatás, néptánc, gazdasági
alapismeretek és még más is. Ezekre a képzésekre
FELNŐTTEK jelentkezését várjuk. (18. életévüket betöltött

Hamarosan…..

személyeket). A részletekről a Faluházban és nálam személyesen
vagy telefonon érdeklődhetnek. Várjuk azok jelentkezését, akiket
érdekel bármelyik téma a felsoroltak közül, és szeretnének
INGYEN, mindenféle kötelezettség nélkül valamelyikben részt
venni. Azért ragadtuk meg ezt a pályázati lehetőséget, mert itt
helyben, az esti órákban tudunk olyan képzést biztosítani a
Lakosságnak, amelyért máskor utazni és fizetni kellene, ugyanakkor
sokak számára hasznos tudást és ismereteket nyújtanak. Várjuk a
jelentkezéseket!

- 2018. február 24-én, szombaton rendezzük hagyományos farsangi,
télbúcsúztató Családi Délutánunkat.
- Március 15-re ebben az évben is tartalmas műsorral készülünk.
A programokról, rendezvényekről a megszokott módón tájékoztatjuk
a Lakosságot: plakát, szórólap, honlap, facebbok.
Szívesen veszem az ötleteket, javaslatokat. Úgy gondolom, Önökkel
együtt a kulturális élet területén is a tavalyihoz hasonló
eseménydús, sikeres évet tudhatunk majd magunk mögött.

Kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kertek végén lévő
elgazosodott, művelésre alkalmatlan területeket is takarítsák ki
(ahol van ilyen). Ezeken a helyeken ugyanis sokkal nagyobb

Rádi Józsefné
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