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Kedves Gátéri Lakosok!

amelyet egy műszaki ellenőr felügyelt. Nem volt egyszerű
időszak, és még nincs vége. Bár innentől már csak papíron
folytatódnak az események, illetve garanciális javítások merülnek
fel, amelyet még el fognak végezni az év során. Nagyon
köszönöm a megértésüket, köszönöm a menet közben észrevett és
jelzett hibákat. Igyekszem keresni a lehetőséget a folytatásra,
hiszen tudom, hogy vannak még olyan területek, amelyeket
javítanunk kellene.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Falu Programba
beadott pályázatunk támogatásban részesült. Több mint 10 millió
Ft-ot nyertünk a Faluház klímafűtésének kialakítására, a belső
világítás felújítására és egy 10 KWH teljesítményű napelem
felszerelésére. Ezeken túl még 120 db új székkel is gyarapszik a
Faluházunk berendezése. A kivitelezést még az ősz folyamán
szeretnénk elvégeztetni.

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. A júniust egy
nagyszabású, szinte az egész falut megmozgató rendezvénnyel
kezdtük, a falunappal. A másfél milliós költségvetéssel zajló
rendezvényhez egy pályázati támogatásból biztosítottuk a pénzt.
Illetve reméljük, hogy megkapjuk, hiszen a támogatás
utófinanszírozott: az önkormányzat kifizette a keletkezett számlákat,
és a Támogató majd utólag adja át a támogatás összegét. Bátran és
büszkén mondhatom, hogy a rendezvény jól sikerült, gördülékenyen
zajlottak a programok, az időjárás is kegyes volt hozzánk. A
visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát, aki részt vett a
rendezvényen. Nagyon sokan hozzájárultak a sikerhez a
munkájukkal, a szervezésben és az elpakolásban egyaránt. Ezúton is
nagyon hálásan köszönök meg minden apró és nagyobb segítséget.
Június közepén elkezdődött az óvodánk épületének az energetikai
felújítása. Ez teljes külső nyílászáró cserét, homlokzat és padlás
szigetelést, a központi fűtés cseréjét és mozgáskorlátozott átalakítást,
valamint némi belső felújítást jelent. Őszintén remélem, hogy
szeptemberre végeznek a szakemberek, és vissza tud állni az óvoda
és a konyha működése is a régi rendbe. Nagyon szépen köszönöm a
segítségét azoknak a fiataloknak és már régebb óta fiataloknak, akik
segítettek az épületet határidőre kiüríteni, a bútorokat és konyhai
berendezéseket kicipelni. Legalább ekkora feladat lesz a
visszapakolás is, amelyhez már most kérek segítséget, főleg
férfiaktól. Azt kérném, hogy aki tudna segíteni augusztus utolsó
napjaiban, jelezze nekem valamilyen módon. A pontos időpontról
küldök tájékoztatást.
Megtörtént a csapadékvíz-elvezető hálózat felújításának műszaki
átvétele. Az építési folyamat során a Lakosságtól kapott
észrevételeket igyekeztünk figyelembe venni, de a kivitelezőnek
elsősorban a tervdokumentáció szerinti megvalósítás volt a feladata,

Ugyancsak támogatásban részesült a tanyagondnoki szolgálatunk
fejlesztésére beadott pályázatunk is. Több mint egymillió Ft-ból
vásárolhatunk olyan eszközöket, amelyek a tanyagondnokunk
munkáját segítik, köztük egy defibrilátor készüléket is.
Jó szívvel, örömmel számolok be Önöknek a mindenkori
pályázati sikereinkről, azok megvalósulásáról. A gátéri
önkormányzat anyagi helyzetében a fejlesztések, bővítések,
felújítások területén csak akkor lehet nagyot gondolni, ha ahhoz
pályázati támogatást is tudunk szerezni. Az elmúlt 5 évben erre
szerencsére volt lehetőség. Igyekeztem is minden olyan alkalmat
megragadni, amivel előrébb lehetett mozdítani kicsinyke falunkat.
Durva számításaim szerint kb.180 millió Ft-nyi fejlesztési
összegnél tartunk, 2014 óta ennyit fordíthattunk Gátér épülésére,
szépülésére.
És még lesz folytatás, legalábbis remélem, hogy a további
pályázataink is legalább ilyen szerencsésen alakulnak majd.
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„Bármit megkaphatsz az életben, amit csak
akarsz, ha eleget segítesz másoknak megkapni
azt, amit akarnak.”
(Zig Ziglar)

„Szeretettel jöttem ide Gátérra és itt is - mint korábbi
helyeimen - nagyon sok esetben megtapasztaltam már a
hívek jó szándékát, segítőkészségét. Szeretném felkínálni a
lehetőséget önöknek, hogy bármilyen egyházi kérdésben,
lelki dologban szívesen állok rendelkezésükre.”

Kedves Testvérek!
Kettő évvel ezelőtt ezekkel a sorokkal fordultam
Önökhöz a Faluújságban, és lám meghallgatásra
is talált.
Hála a jó Istennek és Önöknek, sok közös gyümölcsöt tudtunk
teremni. Úgy gondolom, hosszú volna felsorolni a gátéri
egyházközségben kapott ajándékokat, akár én kaptam Önöktől, akár
Önök a jó Istentől általam! Elbúcsúzó szentmisémben is arról
beszéltem, hogy hála van a szívemben a sok Isteni ajándékért, és
Önökért! Én megígérem, hogy a sok emlék, közös élmény nem megy
nálam feledésbe, hiszen eddigi szolgálati helyeimen is hasonló
lelkülettel éltem és hasonló lelkülettel jöttem el. Igaz ugyan, hogy
fiatal vagyok, de az emlékeim, melyek szépek, sokszor támadnak
majd fel bennem a jövőben is Gátérral és Önökkel kapcsolatban!
Tudom azt, hogy ami jó volt Gátéron az egyházi életben, az a sok jó
szándékú, segítőkész embernek volt köszönhető. Igyekeztem jó
pásztora lenni Gátér népének, és az Úr ezt meg is áldotta, segítette!
Az alábbi verssel szeretnék a kedves testvérektől elbúcsúzni
szeretettel, és kérem, hogy az új plébános atyát is ezzel a szeretettel
tessenek körülvenni, támogatni!
Aranyosi Ervin: A szeretet jegyében
A szeretet jegyében élek és cselekszem,
ha lehet, nem bántok, és nem is veszekszem.
Mindig a legjobbat adom önmagamból,
hisz, amit kiküldök, végül nálam landol.
Velem együtt ébred szívemben a hála,
amire csak vágyom, mind valóra válhat!
Ettől aztán persze még szebb lesz az élet,
nincsen bennem sértés, nincs bennem ítélet.
Látom a szeretet mi mindenre képes,
így közeledem hát a mások szívéhez.
A szeretetemtől a világ gazdagabb,
s boldogabbá tesznek a dicsérő szavak.
Hisz dicsérni könnyű, semmibe sem kerül,
és a jó érzésem emelkedik belül.
Hála és szeretet jobbá teszi lelkem,
szeretet jegyében utamat megleltem.
Szécsényi Attila atya

Gratulálunk!
Babar István, a Gátéri Polgárőr Egyesület elnöke 2019. június 1jén vehette át a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségétől a Kiváló Polgárőr Szolgálatért emlékérmet.
Kitüntetéséhez szívből gratulálok, és településünk lakossága
nevében köszönetet mondok a közbiztonságunk érdekében
végzett áldozatos munkájáért.
Fodorné Bori Aranka tanítónő vehette át Lezsák Sándortól a
Dobos Krisztina oktatáspolitikus emlékére, a Népfőiskola
Alapítvány által meghirdetett „Pedagógusok a kistelepülésekért”
díjat. Szép és méltó befejezése a 40 éves tanítói munkásságának,
amelyből 39 évet a gátéri iskolában, a gátéri gyermekek
fejlődésének szolgálatában töltött.
Mindkét kitüntetettnek jó egészséget, további sikeres, tartalmas
életet kívánunk!

Tisztelt Lakosság!
- Örömmel számolok be arról, hogy a gátéri Nyugdíjasklub
Népdalköre a Petőfiszállás-Pálosszentkúton megrendezett, „Az
Idősek Bács-Kiskun Megyei művészeti és kulturális „Ki Mit
Tud”-ján kiválóan szerepelt. Az EFOP pályázatnak köszönhetően
készülnek a fellépő ruháink, az augusztus 20-i ünnepségen és
szeptember 7-én a felgyői V. Népdalköri Találkozón már ezekben
tudunk színpadra állni.
A Népdalkörbe szeretettel várunk új tagokat!
- DJP (Digitális Jólét Pont -helye a Könyvtár) program!
Augusztus 14-én, szerdán 17 órakor: Digitális Médiaműveltség
Szülőknek címmel tájékoztató előadást tartok szülőknek,
nagyszülőknek arról, hogyan segíthetik gyermekeiket a digitális
médiakörnyezet biztonságos használatában. Az előadásra
jelentkezni augusztus 8-ig lehet a Könyvtárban!
- Augusztus 16-án, pénteken 16 órakor KönyvtárMozi program
keretében a Mágnás Miska című film kerül levetítésre, melyre
mindenkit szeretettel várok.
- Augusztus 20-án községi ünnepséget tartunk, melynek részletes
programjáról szórólapokon, plakátokon, a község honlapján:
www.gater,hu és a facebookon tájékoztatjuk Önöket.
- Szeptemberben heti 2x2 órában újra indul a számítógép
használat tanfolyam kezdőknek, haladóknak, gazdálkodóknak,
időseknek. Jelentkezés augusztus 30-ig a Könyvtárban! Saját
eszköz használata lehetséges.
- A szüreti felvonulás és bál időpontja: 2019. szeptember 28. Az
ünnepségre várom csőszpárok (4 pár) jelentkezését.

Kedves Attila atya!
„Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék és legszebb öröm,
amit egymásnak adhatunk, amiért nem tudjuk elégszer mondani:

Tájékoztatásul közöm, hogy a Családi Lovas Délután
érdeklődés hiányában elmarad.
Valamint a Faluházban, a szeptember 9-én kezdődő felújítási
munkák miatt a terembérlés az év hátralévő részében szünetel.

KÖSZÖNÖM!”
A Jóisten az eddigiekhez hasonló örömmel és lelkesedéssel áldja meg
további szolgálatát, melyhez jó egészséget kíván a hívek nevében a
Gátéri Egyháztanács

Rádi Józsefné

