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A Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Ismét eltelt két hónap, Önök a Falulap legújabb számát olvashatják.
Az alábbi eseményekről, történésekről tudok beszámolni Önöknek:
Folyamatosan zajlanak az EFOP pályázat keretében megszervezett szakkörök,
tanfolyamok. Az oktatáshoz szükséges anyagokat, eszközöket is folyamatosan
szerezzük be a pályázat költségvetése terhére. Megkezdődött a csapadékvíz
elvezető hálózat rekonstrukciója, folyamatban van az önkormányzati
bérlakások felújítása, és intézzük az óvoda felújításához szükséges előzetes
papírmunkákat is.
Megtartottuk a szokásos önkormányzati rendezvényeinket, ünnepeinket. Még
egyszer köszönetet mondok azoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak
községünk fejlődéséhez, szépüléséhez, támogatták az önkormányzat munkáját.
Szeretettel gratulálok a Gátér Községért kitüntetés ez évi díjazottjának, Kasza
Tímeának. Az óvodások néptáncoktatásában nyújtott több mint 10 éves
segítségéért és a Gátér-tábor háttérmunkáiban való részvételért kapta az
elismerést.
Augusztus végén a mi községünkben forgatott a Duna televízió Ízőrzők című
műsorának stábja. Köszönetet mondok azoknak a lakosoknak, akik vállalták
a kamerák előtt való sütést-főzést: Mészáros Imréné, Kiss Istvánné, Pintérné
Samu Ildikó, Fazekas Lászlóné, Katonáné Rozmán Dóra, Nagy László.
Köszönjük a varró szakkör tagjainak, hogy a forgatásra elkészítették a
kötényeket. A műsor októberben kerül a képernyőre. A honlapon, a Facebook
oldalunkon és a hirdetőtáblákon is tájékoztatni fogom Önöket a pontos
időpontról.
Szeptember 7-én vehettük át a Megyei Értéktárba felvett két gátéri érték
díszoklevelét: a Fehér-tó és a lovas postás nyerték el ezt a megtisztelő
elismerést. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kis falunk is büszkélkedhet
olyan értékkel, ami az egész megye, sőt az ország figyelmére is érdemes.
Továbbra is keresünk ifjú polgárőröket. Nagyon fontos, olykor
nélkülözhetetlen fontosságú az az önkéntes munka, amelyet a polgárőreink
végeznek. Sajnos, az átlagéletkoruk növekszik, utánpótlás pedig egyelőre nem
látszik. Kedves Fiatalok, Fiúk, Lányok! Várjuk a jelentkezéseteket! Legalább
próbáljátok ki! Iskolai közösségi szolgálatként is tudja igazolni az egyesület a
részvételeteket!
Kutatjuk a község múltját! Önkormányzatunk önkéntes segítő bevonásával
kutatni és dokumentálni kezdte a település múltját. Terveink szerint
felkeresünk olyan személyeket, akik a község régi életéről, múltjáról
mesélnek a hétköznapoktól az intézményeken keresztül a történelmi
eseményekig. Az így összegyűlt szóbeli közléseket papírra vetjük, és a
lehetőségeink függvényében szerkesztett változatban a jövőben közzétesszük.
Kérjük a Lakosságot, akinek valamilyen régi fényképe, írásos dokumentuma
van, adja át egy rögzítés erejéig! Ugyancsak szívesen vennénk, ha régi
tárgyakat segítenének gyűjteni, amelyeket egyszer egy helytörténeti kiállítás
részévé teszünk.

FIGYELEM! ÚTLEZÁRÁS!
Október első felében helyszíni betonozással fogja az
önkormányzat a 451.sz. főút és a temető lejáró
csatlakozását kijavítani. A munkát egy nap alatt elvégzik,
de a beton kötése miatt a lejáró 3 napig le lesz zárva. Kérem
az autósok, mezőgazdasági gépesek szíves türelmét és
megértését! Ugyancsak ezen a mellékúton aszfaltozni fogja
a MÁV a vasúti sín mindkét oldalán az utat. Ennek
időpontját még nem tudjuk, de az ősz folyamán sor kerül rá.
Kérjük megértésüket!

Bursa Hungarica
Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő gátéri lakosságot,
hogy önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a
Bursa Hungarica pályázathoz.
A jelentkezés határidejéről és módjáról az internetes
felületen tájékozódhatnak az érdeklődők.

HIRDETMÉNY
téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri természetbeni támogatásáról
Tisztelt Lakosaink!
A Kormány a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata
alapján egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
Az
igénybejelentők
háztartásonként
egy
darab
igénybejelentést nyújthatnak be az Önkormányzati
Hivatalhoz (6111 Gátér, Petőfi S. u. 16.) legkésőbb 2018.
október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Igénybejelentő lap a Hivatalban és a Faluházban
személyesen átvehető, vagy letölthető a www.gater.hu
oldalról.
Az igénylések jogosságát a katasztrófavédelem ellenőrizheti.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Anyakönyvi hírek
Született:
Molnár Virág Mária(Tóth Erzsébet)
Elhunytak:
Huszka Lajos, Gémes Józsefné szül: Balanyi Margit, Nagy Ferenc, Buzder
Ferencné szül: Dulicsek Erzsébet

Ezen a napon adom fel a betegek kenetét azoknak, akik
elmúltak 65 évesek, illetve egészségi állapotuk ezt igényli.
Ne féljünk tőle, ez nem az utolsó kenet! November 1-jén a
temetőben tartok szentmisét elhunytjainkért 10 órakor.
November 4-én lelki sebeink gyógyulását elősegíteni jön el
hozzánk Bocsa József atya Vácról. November 25-én jubiláló,
kerek évfordulót ünneplő házaspárjainkat köszöntjük.
Jelezzék a kedves testvérek ezen házaspárokat nekem! A
betű sok, de talán elég is! Áldott szép őszt kívánok
mindannyiuknak!
Attila atya

ÁLHÍREK!!!

MEGHÍVÓ!

Tisztelt Lakosság! A Facebookon ismét terjed az a hír, hogy minden magyar
családnak alanyi jogon jár 2,5 millió Ft támogatás lakásfelújításra, vagy ettől
kevesebb összeg bármi másra, és az önkormányzatnál lehet igényelni a
támogatásokat. Tájékoztatom Önöket, hogy a HÍR NEM IGAZ! Kérem, hogy
az internetes felületeken megjelenő bármiféle írást nagyon erős kritikával,
józan ésszel mérlegelve fogadjanak és inkább járjanak utána,
kérdezősködjenek, mielőtt bármilyen megtévesztő, valótlan tartalom
áldozataivá válnának!

2018. október 12-én, pénteken 13 órától „A 2020. utáni
Közös Agrárpolitika várható kereteiről” címmel csoportos
tájékoztatót tartok a Faluházban, melyre ezúton hívok
minden érdeklődőt.
Október 1. és december 31. között lehetőség van az
őstermelői igazolványok 2019. évre történő érvényesítésére.
Szükséges dokumentumok:
- Személyi igazolvány, lakcímkártya
- Adókártya, adószám
- Földhasználati lap, tulajdon lap
- Tenyészetkód, tartókód
- Termelt mennyiségek
- Értékesíteni tervezett mennyiségek

Jánosiné Gyermán Erzsébet

Kedves Gátériak! Köszönjük!
Augusztus 18-án reggel lezárult a 8. Gátér-tábor.
Az előző évekhez hasonlóan idén is rendkívül sok segítséget kaptunk
Önöktől, talán minden eddiginél többet!
A tábor jó hangulatban telt, sok szép élménnyel gazdagodtunk valamennyien.
Nagy hálával mondunk köszönetet minden segítségért, adományért.
Tisztelettel: Jánosi Eszter és a Táborlakók

Kedves Gátéri Hívek!
A múltkori újságban a búcsúnk szép ünnepéről írtam, és ebben próbáltuk
felidézni a múltat. Akkor, amikor Gátéron vagyok, vagy a falunkat érintő
dolgokkal foglalkozom, nagyon sokszor felvillan előttem az 1900-as évek
eleje is. Tudniillik, ekkor épült meg szép templomunk a gátériak
összefogásával. Ez hatalma dolog. A megtalált alapító okirat, harangjaink,
padjaink réztáblái, a templomi berendezések márványtáblás címzései egyaránt
arról tanúskodnak, hogy a gátéri híveknek fontos volt a templom szépsége.
Akik vendégként eljönnek hozzám, illetve hozzánk, nem állják ki szó nélkül:
de szép templomuk van. Valóban, a gátéri templom egy kis ékszerdoboz.
Sajnos az idő keménysége nemcsak a plébánia épületét, hanem a
templomunkat is kikezdte. Ezért is van lezárva a homlokzat környéke. Nem
mindig, de időnként szeles, esős időben nagy darab betondarabok hullnak le,
és nem szeretném, hogy bárkiben, vagy a járműveikben kárt tegyen. Adva van
a baj, szeretném majd megoldani. Október első vasárnapjától kezdve minden
hónap első vasárnapján a templom rendbehozatalára gyűjtjük a
perselyadományokat. Előre is köszönöm szépen a testvérek segítségét!
Természetesen külső segítséget is szeretnék kérni, állami pályázatot szeretnék
igénybe venni ehhez a feladathoz. Lassan, igaz megcsúszva, de október
közepén lesz megcsinálva a plébánia teteje. Mindannyian tudjuk, hogy a
szakemberek, nagyon el vannak halmozva munkákkal. A plébánia belépőjét
és egyik szobáját vakoltuk, kifestettük, kitakarítottuk, ezzel már van egy
„tiszta szobánk”. Szeretném szépen lassan a többi szobát is rendbe tenni a
lehetőségeinkhez képest. A templomban kialakításra került egy gyertyagyújtó
hely, a bejárat mellett, itt elhunyt szeretteikért gyújthatnak a testvérek mécsest.
A szentélyben
a valamikori felfagyás miatt a járólapok feljöttek,
felpúposodott a sík felület. Ezt is sikerült rendbe hozatni.
Ha a lelki életet nézzük, ott is van öröm: zarándokolni voltunk szép számmal
szeptember közepén, elindult a felnőttek szentségi életre való felkészítése havi
egy alkalommal. A hideg beálltával szeretném újra a filmklubot elindítani,
valamint Bibliaórát, egy kis beszélgetős alkalmat tartani havi egyszer. Október
7-én terményhálaadásra kérem a testvéreket, hogy hozzanak kerti
terményeikből, kifejezve Isten ajándékai iránt hálánkat.

Kucsora Tamás falugazdász

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt hónapokban kettő nagy, népszerű és sikeres
rendezvényt bonyolítottunk az Önkormányzattal karöltve.
Nagy összefogással jött létre a Családi Lovas Délután és a
Szüreti ünnepség, melyeknek legnagyobb támogatója az
Önkormányzat volt, de lelkes kis csapat vette ki részét az
előkészületi munkákban és a lebonyolításban.
Köszönjük MINDENKINEK a bármiféle módon nyújtott
támogatást és a részvételt!!

Hamarosan….
- Október 13-án Idősek Napja
- Október 23-án megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcról
- December 2-ra tervezzük a „Gátér Ínyes Mestere”
versenyt karácsonyi sütemények kategóriában
A rendezvények részleteiről szórólapokon, plakátokon,
facebookon és a honlapon értesítjük a lakosságot.
Rádi Józsefné

Gondolat
Mi volna, ha minden évben egyetlen napra felvennénk
egy pólót, amelyre reggel felírjuk a titkunkat?
Hatalmas, színes, ragyogó, harsogó felirattal
hirdetnénk ki azt, ami miatt a leginkább félünk az
emberek ítélkező tekintetétől. Mindannyian
láthatnánk egymás gyöngéit, és felismerve, hogy
mindenkinek megvan a maga keresztje, az
előítéleteket, a rosszindulatú pletykálást és az
egymásról és önmagunkról gyártott hazugságokat
felcserélné az együttérzés.
Steiner Kristóf

