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A Polgármester oldala

Kedves Gátéri Lakosok!

Az elmúlt két  hónapban többnyire  olyan munkákat végeztünk az
önkormányzatnál,  amelyeknek  nincs  látható  eredménye,  de  a
szabályos működéshez, a beruházások szabályszerű elszámolásához
elengedhetetlen munkálatok. 

Bár  az  új  egészségházat március  21.  óta  használja a  lakosság,  a
pályázati  elszámolás,  a végleges lezárás csak május közepén fog
megtörténni.  Azóta  ismét  keletkezett  jónéhány  dokumentum  a
pályázati anyaghoz. Ugyanez a helyzet a csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatban  is.  Végre  megvannak  az  engedélyes  tervek,
elkezdődött  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása,  de  a  fizikai
munkakezdésről  egyelőre  nincs pontos időpontunk. 

Áprilisban elkezdődtek az  EFOP pályázat kapcsán megszervezett
szakkörök. Ugyancsak elkezdődött a szükséges eszközök beszerzése
is, remélem, hamarosan használni is tudják az érintettek. 

A fű  és a  gaz a  szárazság ellenére is nagyon gyorsan nő.  Kérek
mindenkit, a portája előtt lévő utcarészt tartsa rendben! A lekaszált
füvet a  vízelvezető  árkokból ki  is  kell  szedni,  mert  eltömítik az
átereszeket, megáll  a víz. Sajnos, van néhány elhanyagolt porta a
faluban. Pedig a legtöbbnek itt él a tulajdonosa, naponta látja, hogy
gondozatlan az utcája, még sem tesz ellene. Az önkormányzat tud
kiküldeni  felszólítást,  súlyos  esetben bírságot  is  tud kiszabni,  de
miért  kell  ezt  megvárni?  Én  úgy  tartom,  hogy  alapvető  emberi
szükségletünknek  kell  lennie,  hogy  a  környezetünket  tisztán,
rendben tartsuk. Nem tudok olyan elesett, magatehetetlen lakosról,
aki a fizikai állapota miatt nem lenne erre képes. De ha van ilyen,
kérem jelezzék, annak segítünk. 

Tájékoztatom  a  Lakosságot,  hogy  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  a  RSZTOP  4.1.1-16
pályázat  keretében  élelmiszercsomagot  juttat  el  a
szociálisan rászoruló,  megváltozott  munkaképességű  és
rendkívül  alacsony  jövedelmű  időskorú  személyek
számára.  Gátér  községben ez 22  személyt  érint.  Gátér
Község Önkormányzata sem a pályázat beadásáról, sem
az  érintett  személyek  kiválasztásáról  nem  értesült.  Az
önkormányzattól  csak  a  csomagok  átadás-átvételében
kért  segítséget  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi
Főigazgatóság. 

Köszönjük megértésüket.

Hulladékszállítási rendről

Tisztelt  Lakosság!  A  hulladékszállítást  végző  cég  részletes
tájékoztatót adott ki a lomtalanítás, zöldhulladék szállítás, szelektív
gyűjtés rendjéről. A tájékoztató megtalálható  községünk honlapján,
az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Faluházban. 
Néhány részlet a tájékoztatóból: 
Lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal ingyenesen történik,
az  ingatlantulajdonossal  előre  egyeztetett  időpontban.  A
lomtalanítási  igényt  a  0620/246-3223 telefonszámon  lehet
bejelenteni.
Zöldjárat  naptár:  június  13.,  július  11.,augusztus  8.,  szeptember
5.,október 3., 31., november 28., december 26.
A szelektív hulladékgyűjtőbe dobható: műanyag, papír, üveg, fém.
Elszállítása páratlan heteken, szerdai napokon történik.

Szabadtéri tűzgyújtásról

Felhívom  a  Lakosság  figyelmét,  hogy  a   belterületen  történő
tűzgyújtást   a  7/2015.  (V.  01.)Önk.  rendelet  szabályozza.  Ennek
értelmében Gátér belterületén reggel 8-tól este 20 óráig szabad tüzet
gyújtani, vasárnap és ünnepnapokon tilos!
A rendelet teljes terjedelmében megtalálható községünk honlapján. 

„Gátér Községért” kitüntetés

Önkormányzatunk ebben az évben is várja az önök javaslatait arra a
személyre,  akit  érdemesnek  tartanának  a  „Gátér  Községért”
kitüntetésre.  Javaslataikat  leadhatják  a  Faluházban  elhelyezett
gyűjtődobozban, vagy elektronikusan a  gater@freecomp.hu email
címre. Jelölőlap kérhető  a Faluházban, vagy letölthető  községünk
honlapjáról is. Jelölési határidő: június 20. Az Önök javaslataiból a
Képviselő-testület  választja  majd  ki  azt  a  személyt,  akinek  az
augusztus 20-i községi ünnepségen adjuk át az emlékplakettet.

  Jánosiné Gyermán Erzsébet

Érettségi előtt állók figyelmébe!
Kedves Fiatalok! Az érettségi vizsgát megelőző  kötelező  50 órás
közösségi szolgálatot civilszervezeteknél is el lehet tölteni. A Gátéri
Polgárőr Egyesület szeretettel hívja és várja azokat a fiatalokat, akik
szívesen teljesítenének a polgárőrökkel közösen szolgálatot. Ezek
egy része a körzeti megbízottakkal együtt végzett falu és tanyajárás.
Jelentkezni  Babar  Istvánnál,  az  Egyesület  elnökénél  lehet,  de
bármelyik  polgárőr  szívesen  ad  tájékoztatást  az  érdeklődőknek.
Várunk Benneteket!

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgárőr



Anyakönyvi hírek

Az elmúlt két hónapban nem született kisbaba községünkben.

Elhunytak: 

Csáki Benjámin Károly
Pázsit Dezsőné szül: Csomor Mária
Nagy Andrásné szül: Gulyás Rozália

Iskolánk életéből

Az előző Falulap megjelenése óta történt:

Április  5-én  Iskolaváró  játékos  foglalkozást tartottunk,  melyet
interaktív tábla használatával is színesítettünk.

Április  11-én  a  székhelyintézményben  megrendezett  Múzsák
találkozóján Németh Boglárka 4.o.  és Siha Levente  4.o.  tanulók
képviselték  iskolánkat  verssel,  tánccal.  Igazgatói  dicséretben
részesültek.

Április 20-án megemlékeztünk a Föld napjáról.

Áprillis  21-én  szombaton  papír-és  flakongyűjtést szerveztünk.
Ezúton  köszönjük  a  szülőknek  és  a  falu  lakosságának,  akik
támogattak bennünket.

Április  26-án  a  DÖK-napon homokvárépítéssel  kezdtük  a
programot. A Faluházban népi hangszer bemutatón  vettünk részt.
Köszönjük Kisgyőri Krisztián tanár úrnak az érdekes foglalkozást.
Közösen  megtekintettük  az  újonnan felavatott  Petőfi  szobrot.  A
parkban  elrejtett  meglepetéseket keresgélhettek  a  tanulók.  Az
iskolában  játékbörzét rendeztünk.  A  Szülői  Közösség
megvendégelte őket reggelivel, ebéddel.

Május 10-én, csütörtökön tartottuk az anyák napi ünnepségünket,
mely  nagyon  jól  sikerült.  Ezen  a  napon  tanóra  keretében
megemlékeztünk a madarak és fák napjáról.

Május 11-én, pénteken napközis foglalkozás alkalmával elmentünk
a Faluházba,  ahol  Könyvtár mozi keretében mesefilmet néztünk.
Utána  a  mesével  kapcsolatos  TOTO  kitöltésére került  sor.
Köszönjük Rádiné Icunak mindkét foglalkozás lehetőségét!

Június  13-án,  szerdán  kirándulni  megyünk  a  szegedi
Vadasparkba.

Tanévzáró ünnepélyünk időpontja: június 18. hétfő 18 óra.

Tanítónők

Gondolat

Általában az az ember jut a legmesszebb, aki
hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha

nem jut messze a parttól.

(Dale Carnegie)

Ahogy még kicsiny falunkat nem láttuk! 

Az elmúlt nyáron kedves ismerőseim - ifj.Szatmári Pisti, felesége
Adri és a kis Olivér - látogattak haza családjukhoz Svédországból. 
November közepén a facebookon egy filmre figyeltem fel, melyet
Pisti készített repülés közben Gátérról.
A film a következő linken érhető el: https://youtu.be/pifiJPqp8Qc 
Most  pedig  Pisti  szavait  tolmácsolom  minden  kedves  gátéri
Lakosnak: 
„A héten egy másik gyönyörű  emlék maradt meg nekem. Nézze
csak meg, hogy mi felett repülök? Gátér bizony! Olyan gyönyörű
volt!  Nagyon  nagy  élmény  volt  számomra.  Idén  elhoztam
magammal a sárkányrepülőmet, mert módosítani kellett a sárkányon
a gyárban, ami Ausztriába van. Így elhoztam mindent és repültem
itthon, amiről már régen álmodoztam.
Apám (Szatmári István) után én is érdeklődtem a repülés iránt. 2013
óta repülök és most lett rá alkalom, hogy Gátér felett repülhessek.
Számomra felejthetetlen élmény volt. Remélem többször is lesz rá
alkalmam.  Egy  úgy  nevezett  gyalogsárkánnyal  repültem.  Arra
tervezték,  hogy  egy  embert  hevederben  fekve  repülhessen  vele.
Gátér felett egy motoros hevederrel repültem, amire egy nagyon kis
kétütemű motor van felszerelve. Ennek segítségével tud felrepülni
az  ember  és  a  levegőben  maradni.  Gátér  felett  csak  egyszer
repültem, 45 percig. A magasság 305 és 325 méter között volt a falu
felett. Természetesen az összes légi szabályt betartva repültem. A
repülés szabályai szerint a megengedett minimum magasság 300 m
község  felett.  Arra  az  esetre,  ha  a  motor  meghibásodna,
biztonságosan ki lehessen siklani a falu felől. Mivel ilyen könnyű a
repülő  felszerelés, ezért  érzékeny az időjárásra is.  Ezért  repültem
este felé, amikor szélcsend volt. A hevederre elsősorban azért van
szükség,  hogy  a  pilóta  optimálisan  át  tudja  helyezni  a  sárkány
súlypontját. Ha a pilóta jobbra akar fordulni, akkor jobbra helyezi a
súlypontot. Ha balra, akkor pedig balra. Ha csökkenteni akarom a
magasságot,  akkor  magam  felé  húzom  a  kormány  részt.  A
kormányrész  tulajdonképpen  támaszként  szolgál  arra,  hogy  át
tudjam helyezni a súlypontot. Azaz nem tekinthető botkormánynak.
A  gyalogsárkányok  átlagosan  11-18  m2  vitorla  felülettel
rendelkeznek. Minél több a felület annál több súlyt bírnak el. Ezek a
sárkányok mint a vadászgépek, le vannak tesztelve, hogy kibírják a
+6, -3 G-erőket (nehézségi gyorsulás).”
Kedves Pisti! Sok-sok élményekkel teli repülést kívánunk Neked. A
filmet pedig köszönjük.
Kérem Önöket,  aki teheti, nézze meg, csupán 3  perc.  Csodálatos
élményben lesz része.
Hamarosan a könyvtárban is vetítésre kerül.

Rádi Józsefné

 Humor

Apa, az ott egy halászhajó?
- Nem kisfiam, az egy yacht.

- És hogy kell írni, j-vel vagy ipszilonnal? És h-val vagy
ch-val?

- Tudod kisfiam, így jobban megnézve mégiscsak egy
halászhajó. 


