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A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!

Anyakönyvi hírek
Az elmúlt két hónapban nem született kisbaba községünkben.

Köszöntöm Önöket a Gátéri Falulap legújabb számában.
Nyáron egy kicsit lassul a hivatali élet, gyérülnek a történések, de azért
nem unatkoztunk az elmúlt két hónapban sem. Még mindig tart az
egészségház felújítási pályázat záró dokumentálása. Mivel ez az első
záródó egészségügyi beruházás a megyében, most tanuljuk közösen a
projektvezetővel és az Államkincstár dolgozóival a szabályos, teljes
körű záró dokumentáció megfelelő elkészítését, összeállítását.
Közben a csapadékvíz elvezetést célzó pályázat keretében lezajlott a
közbeszerzési eljárás, kiválasztottuk a kivitelező céget. Augusztus első
hetében lehet szerződést kötni velük, és remélhetőleg el is kezdődik a
munka.
Az óvoda felújítási pályázat dokumentálása, szerződés előkészítése is
halad.
Az EFOP keretében meghirdetett szakkörök, tanfolyamok elindultak, a
visszajelzések szerint zökkenőmentesen zajlanak.
Ezeken kívül végezzük a szokásos munkákat, igyekszünk rendben
tartani a közterületeket. Önöket is arra kérem, a járdákat, árkokat,
átereszeket rendszeresen kaszálják, gyommentesítsék, takarítsák!
Sajnos, mindig van néhány elhanyagolt porta a mi falunkban is, amelyek
igencsak rontják az összképet. Köszönöm megértésüket, tevékeny
közreműködésüket abban, hogy gondozott, szép kis faluban élhetünk.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Házasságot kötöttek:
Szabó Edit Klára – Harkai Zoltán
Elhunytak:
Donka Ferencné ( Nagy Julianna)
Sinkó Zoltán

Gátér-tábor
Kedves Gátériak! Ebben az évben augusztus 13-19-ig szeretnénk
megrendezni a Gátér-tábort, immár a 8. alkalommal. Az előző
években is nagyon sok felajánlást, segítséget kaptunk Önöktől,
amellyel hozzájárultak a táborozás jó hangulatához. Nagyon
hálásak vagyunk minden segítségért. Az idei költségvetésünk is
eléggé szűkre szabott, ezért most is elfogadunk zöldségféléket,
gyümölcsöt, ásványvizet, szörpöt. Nagyon szépen köszönünk
minden adományt.
Tisztelettel: Jánosi Eszter táborvezető

Kedves Gátéri Hívek!
Gondolat
A szeretet nyelve a cselekvés. A legszebb szavak pedig: az ölelés,
simogatás, megnevettetés, mosolyra fakasztás, odafigyelés,
meghallgatás, törődés és bátorítás. Minden nap szánj időt arra, hogy
ezen a nyelven szólj azokhoz, akiket az élet neked ajándékozott.
facebook.com/A lélek útja

Vissza a múltba, és mégis megélve a mát!
Szent Anna szereti a gátéri népet! Ez a gondolat fogalmazódott
meg bennem egy éves itteni szolgálatom alatt. Július 29-én,
vasárnap Gál József csólyospálosi plébániai kormányzó atya
tartotta meg ünnepi búcsúi szentmisénket. Hála az Úrnak, sok
helybéli és sok vendég is részt vett a szentmisén. Régen volt,
amikor többen segítkeztek az ünnep előkészítésében. De most újra
sok jó hívő jött, és segített. Köszönöm szépen mindazok munkáját,
akik szebbé tették ezen ünnepünket: a búcsúi szónok atyának, a
kántor úrnak,

sekrestyésnek, gondnoksági tagjaimnak, a füvet nyíróknak, a virág
ajándékozóknak, a takarításban segítőknek, a plébániát rendbe tevőknek,
a vendégeknek, hogy eljöttek hozzánk, és mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult ünnepünk szépségéhez!
Talán az idősebbek még emlékeznek arra, hogy valamikor a plébánián
búcsú alkalmából az esperes kerület atyái és a falu elöljárói közösen
ültek le egy asztalhoz az ünnepi ebéd elfogyasztására. Ezt a szép szokást
elevenítettük fel idén. Szent Anna és Szent Joachim ünnepén újra együtt
étkeztünk a Művelődési házban, jó hangulatban. Köszönetet szeretnék
ezúton mondani mindazoknak, aki segítettek ennek az ebédnek az
elkészítésében: több jó asszony főzött, sütött, terített és tálalt, van aki
felajánlással támogatta ezt az alkalmat.
De ne csak a múltba kalandozzunk, hanem tekintsünk előre is. Ha
minden jól megy, akkor szeptember elején a gátéri plébánia előtt nem
lehet majd a járdán egy darabig közlekedni. Ennek oka, hogy a tető,
melynek javítására régóta készülünk, a mindenféle engedélyek
megérkezésével megújulhat, ezáltal megakadályozzuk a plébánia
további romlását. Lesz itt ács, bádogos és kőműves munka. Biztosan
velem együtt többen is látták a körmenet alatt, hogy a pár nappal ezelőtti
szél kidöntötte teljesen a plébánia melléképületének déli végét. Nagyon
szeretném, ha rend lenne a plébánia körül és magán a plébánián is. Az
elmúlt időszakban az évek alatt összegyűlt szemét, használhatatlan
tárgyak ki lettek válogatva és el lettek szállítva. Célom, hogy mindig,
ahogyan a lehetőségeink engedik, egy kicsit javítsunk a templomunkon
és plébániánkon. Ezúton szeretném megköszönni, mindenki mindenfajta
segítségét, melyet plébániánkért tesznek! Isten senkinek sem marad
adósa! Mindenkit megjutalmaz!
Ha egy kicsit előre tekintünk, akkor egy számomra fontos dologra
szeretném a kedves hívek figyelmét felhívni! Szeptemberben elindítjuk
a felnőttek és fiatalok számára a felkészülést a szentségek felvételére.
Aki szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz járulni, meggyónni,
megbérmálkozni havi egy alkalommal kell eljönnie egy kis közös
együttlétre, beszélgetésre, hitünk megismerésére! Feltétel: olyanok
jelentkezhetnek, akik szeretnének vallásos életet élni: imádságban,
templomba járással, a 10 parancsot megtartva járni itt a földön. Várok
minden érdeklődőt sok szeretettel!
Mindenkinek Istentől megáldott hátralévő szép nyarat kívánok!

Hamarosan……….
Gátér Község Önkormányzata és a Faluház közös szervezésében
a gátéri sportpályán 2018. augusztus 11-én, szombaton 16 órai
kezdettel
rendezzük meg az V. Családi Lovas Délutánt.
Program:




Ügyességi verseny fuvarosoknak és lovasoknak
Kiegészítő program: arcfestés, kézműves foglalkozás,
lovagoltatás, kocsikáztatás
 A rendezvény alatt vércukorszint és vérnyomás
mérésre is lesz lehetőség. Aki szeretné a vércukrát
megméretni, a pontos eredmény érdekében vizsgálat
előtt 2 órával már ne egyen.
 19 -20 óráig vacsorára látunk vendégül minden
kedves gátéri lakost és versenyen résztvevőt a
Faluházban
Jegyek igényelhetők a könyvtárban vagy a 06/70-5867224-es
telefonszámon augusztus 9-én, csütörtökön este 6 óráig!!!!!
 20 órától BÁL a Faluházban.
Belépő: 700 Ft/ fő (14 éves korig ingyenes)
DJ: Patai János

Községi ünnepség augusztus 20-án
8 órakor kenyérszentelés a Szent Anna templomban
9 órakor községi ünnepség a Faluházban
 megemlékezés a z államalapításról
 az új kenyér ünnepe
 települési új értékeink bemutatása
 a központi parkban szoboravatás és a II.
világháborús emlékmű koszorúzása


A rendezvényekre Mindenkit szeretettel várunk!

Szécsényi Attila plébános

Röviden a Digitális Jólét Programról
Köszönet
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a búcsúi közös
ebédre a Faluházban került sor.
Hálás köszönet a finom ételek készítőinek: Kiss Istvánné
Ibolyának, Mészáros Imrémének, Mónusné Keresztesi
Mártikának és Sinkó Lajosnénak, valamint a sütemények
felajánlóinak: Babóth Istvánnénak, Mészáros Imrénének,
Kissné Mészáros Katalinnak, Rozmán Károlynénak, Görög
Lászlónénak, Szekercésné Mónus Mártának, Kiri Józsefnének
és Pallaginé Fekete Krisztinának.
Rádi Józsefné

Korszerű eszközökkel és megújult tudástárral várnak mindenkit az
országszerte ingyenesen elérhető 1500 megújult közösségi
internet hozzáférési Digitális Jólét Program ponton (korábbi
néven: eMagyarország pontok). A közösségi internet hozzáférési
pontok pályázaton könyvtárunk sikerrel pályázott, s a következő
eszközállománnyal gyarapodott: 3 laptop, 2 tablet, 2 okostelefon,
1 multifunkcionális nyomtató, 1 projektor, 1-1 kültéri-beltéri Wifi,
1 router. Az eszközök nyilvános bemutatása: 2018. augusztus
16-án, csütörtökön 16 órakor lesz a Könyvtárban. Használatuk
ingyenes, a kezdők tanfolyam keretében sajátíthatják el ezen
eszközök használatát.
A tanfolyamokat (kezdőknek-haladóknak) kis csoportokban
tervezem, jelentkezni nálam, a könyvtárban lehet. Kezdési
időpontot egyeztetjük. Tájékoztatásul: a könyvtárban működő
DJP pont által szervezett tanfolyam független a már folyamatban
lévő EFOP informatikai szakkörtől.
Legyen a mi könyvtárunk is olyan közösségi hely, ahol az idősek
megfiatalodnak, a fiatalok bölcsebbé válnak és az eszközök életre
kelnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Rádi Józsefné

