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Gazdálkodók figyelmébe!
Október 1-től lehetőség nyílik a mezőgazdasági őstermelői igazolványok
2020. évre történő érvényesítésére. Azon Termelők számára fontos ez,
akik főállású őstermelők (a bevételük alapján fizetnek járulékokat),
továbbá akik már az év elején értékesíteni szándékoznak. Ettől
függetlenül is javaslom, azoknak is, akik a fenti körbe nem tartoznak,
hogy keressenek fel adategyeztetés céljából.
Az érvényesítéshez szükséges dokumentumok:
 őstermelői igazolvány (kártya, betétlapok),


személyi igazolvány, lakcímkártya



adókártya, kötőjeles adószám,



földhasználati lap, tulajdoni lap,



tenyészetkód, tartókód

Kedves Gátériak! Hosszas előkészítő és gyűjtőmunka után
elkészült egy kiadvány a templomunk 90 éves történetéről.
Köszönetet mondok azoknak a lakosoknak, akik felhívásainkra
fotókkal, adatokkal segítették a munkánkat. Sajnos, eléggé
hiányosak az ismereteink egyházközségünk 70-80 évéről, de a
jelenleg rendelkezésünkre álló információkból is szép füzetet
tudtunk összeállítani. A kiadványt minden gátéri családhoz
eljuttatjuk. Továbbra is kérjük Önöket, ha találnak a múltból
valamilyen írásos emléket, osszák meg velünk, hiszen lesz a
falunknak is, a templomunknak is még jeles születésnapja,
legyen miből gazdálkodniuk a jövőbeli szerkesztőknek is!
Akik szeretnének több példányt a kiadványból, 610 Ft/db áron
tudunk nyomtatni, de ehhez összesen legalább 50 db
megrendelése szükséges. Kérem, október 11-ig jelezzék
igényüket a Faluházban vagy a Községházán!
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Kedves Gátéri Lakosok!

Az aktuális feladatokról és fontos tudnivalókról csoportos tájékoztatók
tartását tervezem október 18-án 14 órától és november 15-én 14 órától
a Faluházban.
Kucsora Tamás
falugazdász

Ásatások a temetőnél
Képviselő-testületünk még 2018-ban elkezdte a temető bővítés
engedélyeztetési eljárását. Ennek részeként már elkészült a Talajvédelmi
terv, amely a terület művelés alóli kivonásához szükséges. Mivel a
parcella avar kori régészeti lelőhelyként van nyilvántartva, kötelező a
régészeti vizsgálat lefolytatása is. A próba ásatásokat elvégeztük (ezek
nyomán keletkeztek a most látható árkok), amelynek során a régész több
pontos is lelőhelyre bukkant. Emiatt az egész területet fel kell tárni.
A feltárás költsége több millió forintba fog kerülni, és az önkormányzat
költségvetését terheli. Forrás hiányában a munkálatok csak tavasszal
folytatódnak majd.

A Gátéri Liget Óvoda dolgozói, gyermekei a szülők segítségével
ismét megszervezzük PET palack, papír, elektromos és
elektronikai hulladékgyűjtési akciónkat! A papírt és PET
palackot kérjük 2019. október 13-án vasárnap délután 14. óráig
az útszélén elhelyezni, elszállításáról gondoskodunk.
Az elektromos és elektronikai hulladék beszállítható 2019.
október 11-én, pénteken (az óvoda nyitva tartása alatt bármikor
(7-17 óráig) és 2019. október 13-án vasárnap 15-17óráig. A
beszállításról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.
Ezeken a napokon óvodánkba várjuk a használaton kívüli,
működésképtelen vagy csak megunt, lecserélésre szánt
háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s
minden olyan berendezést, ami valamikor árammal, elemmel
működött. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően
gondoskodunk. Elemek gyűjtésére sajnos nincs lehetőségünk!
Kérem, ne hozzanak az óvodába más egyéb jellegű szemetet,
hulladékot sem, mert elszállíttatása plusz költséget jelent!
Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással támogassák az
óvodánkat!
Szívesen fogadnánk még segítséget személygépkocsival,
utánfutóval rendelkező lakostól, hogy minél gyorsabban össze
szedhessük vasárnap a kihelyezett hulladékokat! Jelentkezését
várjuk az óvodában!
Köszönettel: Gyerekek és az Óvoda dolgozói

Kedves Gátéri Lakosok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2014-2019. évi önkormányzati ciklus
utolsó Gátéri Falulapjában!
Készülődve ennek a cikknek az írására elolvastam az előző cikluszáró
falulapot. Akkor, 5 évvel ezelőtt azt láttam a legnagyobb kihívásnak,
hogy anyagi stabilitást kell teremteni az önkormányzat működésében:
függetlenné válni a kiegészítő állami támogatástól, növelni a saját
bevételt a minél nagyobb arányú fejlesztés érdekében. Most, 5 évvel
később úgy látom, ennek a kihívásnak sikerült megfelelnünk. Jelenleg nagyon takarékos és észszerű gazdálkodással - stabil az önkormányzat
anyagi helyzete. Már nem félünk az évvégétől, sőt van egy kevés
tartalékunk is a váratlan kiadásokra. Évek óta rendkívüli támogatással
tudjuk segíteni ősszel a gyermeket nevelő családokat és községünk
legidősebb lakóit. Az elmúlt öt évben olyan arányú fejlesztéseket tudtunk
megvalósítani, amelyre a legelső önkormányzati ciklus óta nem volt
példa. Hozzávetőlegesen több mint 219,4 millió forintot költöttünk kis
falunk építésére, szépítésére, az itt élők életminőségének javítására.
Íme a részletek:
2015.










Ivóvízminőség-javító program elindult (Víztorony,
bekötővezetékek, gerincvezeték részbeni cseréje: nem
önkormányzati finanszírozás)
Petőfi utcán elektromos hálózat korszerűsítése (nem
önkormányzati finanszírozás)
Faluháznál a mozgáskorlátozott feljáró és a férfi mosdó
felújítása: 200 e Ft
külterületi utakból 1,5 km felújítása: 1 300 e Ft
önkormányzati terepjáró beszerzése: 6 400 e Ft
önkormányzati szántóföldek saját művelésbe vonása
Települési értéktár pályázat: 920 e Ft
Testvértelepülési együttműködésre pályázat: 500 e Ft
Helyi Közösségi Akadémia működtetése (civil önkormányzati
képviselők, értéktérkép, hosszú távú stratégiai program
kialakítása)

2016.
-

-

START járási közfoglalkoztatási programban járdák felújítása:
2 363 e.-Ft ( Faluház és Önkormányzati Hivatal előtt
térkövezés, utánfutó, betonkeverő stb)
Külterületi utak részbeni felújítása: 600 e Ft.
Büszkeségpont kialakítása: 3 067 e Ft.
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
támogatása: 10 001 e Ft (Faluház szigetelés, homlokzat festés,
önkormányzati hivatal nyílászáró csere, külső felújítás,
ravatalozó átépítése önerővel kiegészítve)
szociális tűzifa pályázat: 48 m3, 569 e Ft.

2017.






START mezőgazdasági mintaprogram: 6.739 e Ft. (traktor,
gépek, kézi szerszámok stb)
TOP pályázatból egészségház felújítása: 18 000 e Ft.
TOP pályázatból belterületi csapadékvíz elvezetés: 50 000 e Ft.
Hungarikum pályázatból süteményes kiadvány, értéktár
kiadvány, kisfilm: 1 290 e Ft.
Szociális tűzifa pályázat: 51 m3, 853 e Ft.

2018.
-

EFOP pályázatból oktatók díja, anyag és eszközszükséglet:
38 000 e Ft.
START közfoglalkoztatásból kisgépek, kézi szerszámok: 518 e
Ft.
Petőfi-szobor talapzata: 244 e Ft.
Önkormányzati bérlakások felújítása: 20 000 e Ft.
Óvoda energetikai korszerűsítése: 38 000 e Ft.
Szociális tűzifa pályázat : 54 m3 + 24 m3, 1 173 e Ft.

2019.
-

TOP Helyi identitás fejlesztése pályázat: 1 390 e Ft.
Konyha eszközfejlesztése: 3 500 e Ft.
Falunap: 1 500 e Ft.
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése pályázat: 1 100 e
Ft
Magyar Falu Programból Faluház korszerűsítése
(világítás, fűtés, napelem): 10 000 e Ft.
Szociális tűzifa pályázat: 51 m3, 1 101 e Ft.

Összesen a számszerűsíthető eredményeink: 219 328 e Ft.
Beadott, de még nem értékelt pályázataink a Magyar Falu
Program keretében: temető felújítás, óvoda udvar
rekonstrukció, közterületek rendben tartásához gépvásárlás
(15 000 e Ft.)
Egyéb tevékenységeink:
-

Helyi Értéktár Bizottság megkezdte a munkáját,
települési értéktár létrehozása (2015)
Temetői kereszt felújítása felajánlásból (2016)
Emléktábla a „Gátér Községért” kitüntetésben
részesülők számára
Új települési honlap indítása (2015)
Tanyagondnoki szolgálat elindítása (2016)
Gyermekes családok és 75 éven felüliek egyszeri
pénzbeli támogatása
Rendezvények szervezése
Részt veszünk a BURSA Hungarica ösztöndíj
támogató rendszerben
Szorosan együttműködünk a civilszervezetekkel

Ezekben az eredményekben nagy szerepe van annak, hogy
stabilizálódott az ország költségvetése is. Hatalmas fejlesztési
források nyíltak meg, amelyekből a kis települések is
részesülhettek, ha kapaszkodtak, és hozzátették a saját
munkájukat, erőfeszítésüket. Bátran, nyugodt lélekkel jelentem
ki, hogy mi kapaszkodtunk, és egyetlen lehetőséget sem
szalasztottunk el, amely a községünk fejlődését szolgálta.
Megújultak a középületeink, illetve folyamatban vannak a
felújítások a Faluházban, óvodában, temetőn. Szépültek
közterületeink, megújult a ravatalozó. Beszereztünk olyan
eszközöket, gépeket, amelyek az önkormányzati munkát, a
közterület karbantartást segítik. A lakosság életminőségének
segítésére elindítottuk a tanyagondnoki szolgálatot. Szociális
tűzifát
osztunk,
részesei
vagyunk
a
BURSA
ösztöndíjrendszernek, ingyenes oktatást biztosítunk az
érdeklődőknek egy EFOP pályázat segítségével.
Aki nyitott szemmel, tiszta szívvel jár a falunkban, naponta
láthatja a munkánk eredményeit. Aki pedig megkeresi a
www.gater.hu honlapunkon a Gátéri Falulap számait, egészen
pontosan tájékozódhat az elmúlt 5 év történéseiről.
Ebben a ciklusban tehát nem a pénztelenség, hanem az emberi
erőforrás szűkössége jelentette a legnagyobb kihívást. Ugyanis a
megvalósult vagy még csak folyamatban lévő beruházások,
fejlesztések mögött hatalmas, a kívülálló emberek számára
láthatatlan munka van. Akinek még nem volt része egy pályázat
lebonyolításában, el sem tudja képzelni, mennyi adminisztráció,
szervezés, intézkedés, papírozás szükséges ahhoz, hogy az a
beadástól az elszámolás jóváhagyásáig eljusson. A
kivitelezőkkel való együttműködés, a tényleges, kétkezi,
szemmel is látható munka szinte a legegyszerűbb része a
megvalósításnak. A munka láthatatlan része teljes egészében az
önkormányzati hivatalban zajlik. Ezért most is, ebben a cikkben
is köszönetet mondok a kollégáimnak, akik velem együtt
figyelték, bonyolították a beruházásokat, segítségemre voltak és
vannak abban, hogy a jelenleg folyamatban lévő 12-féle
fejlesztés folyamatát követni tudjam, és a törvényi
szabályozásnak megfelelően bonyolítsam. Mindezek mellett
ugyanakkor zajlik a hétköznapi élet, a mindennapok kötelezően
végzendő tevékenysége is. Próbáljuk rendben tartani a
közterületeket, szervezzük az ünnepségeket, rendezvényeket.
Nagyon kevesen vagyunk a sok feladathoz, de igyekszünk
becsülettel helyt állni, lehetőség szerint minden ügyes-bajos
dolgot kezelni.

Legtöbbször sikerül is, de vannak olyan történések, amelyre vagy
hatáskör hiányában, vagy egyszerűen az emberi megértés hiányában nem
találunk megoldást.
Ilyen ügyeink voltak eddig is, és azt gondolom, lesznek is. Hiszen
nagyon sokfélék vagyunk, lehetetlenség úgy dolgozni, hogy az
mindenkinek a megelégedésre szolgáljon.
Szerencsére a gátériak többsége megértő, segítőkész, akikre lehet
számítani. Vannak, akik adománnyal, kétkezi munkával is segítik a
faluközösség előbbre jutását, vannak, akik csak egy elismerő vagy
bíztató szóval erősítenek minket abban, hogy jó úton járunk. Nagyon
hálásak vagyunk ezekért is, fontos számunkra a pozitív visszajelzés, de
fontos az építő szándékú kritika is, amelyet nem a rosszindulat szül.
Ugyancsak hálásan köszönöm a Képviselő-testület munkáját. Voltak
nehéz döntéseink, de úgy gondolom, mindig a település érdekeinek szem
előtt tartásával határoztunk. Remélem, ebben meg tudnak erősíteni azok
a civil képviselők is, akik meghívottként részt vettek a testületi üléseken,
és tanúi voltak a döntéseink többségének.
2020-tól új korszak nyílik a pályázatok világában, hiszen új uniós
finanszírozási ciklus kezdődik. Jelenleg nincsenek ismereteim ennek
tartalmáról, irányvonaláról. Nem tudom, milyen fejlesztési területekre,
milyen feltételekkel vonatkoznak majd a megnyíló pályázati lehetőségek.
Nem tudjuk, a mi falunk méretét és lehetőségeit tekintve megfelel-e a
támogató szándékának. De azt tudom, és felelősséggel ígérem, hogy
minden olyan lehetőséget meg fogok ragadni a fejlesztésre, amellyel
Gátért tovább tudjuk építeni, szépíteni. Bízom benne, hiszem, hogy Önök
továbbra is segíteni fognak.
Nagyon remélem, hogy a mostanában ide költözők is bekapcsolódnak
majd a közösség életébe, eljönnek a rendezvényeinkre, támogatják
faluszépítő munkánkat. Minden gátérira számítunk!
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester
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GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Gátér Község Önkormányzata 38,55 millió forint támogatást nyert a
Széchenyi 2020 fejlesztési program Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programjának TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című pályázat felhívására benyújtott,
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00024
„Gátér Község Önkormányzati épület Energetikai korszerűsítése”
című pályázatával. A projekt támogatás mértéke az elszámolható
összköltség 100 %.
A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00024 kódszámú projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásával valósult meg 2018.06.05. – 2020.08.31. között.
A projekt során a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató (konyha)
épületein (6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 12. ) az energetikai korszerűsítése
valósult meg.
A felújítás során az óvoda és konyha épületein elvégzésre kerültek a
nyílászárók cseréje (ablakok Uw?1,15, az ajtók Uw?1,45 W/m2*K),

a homlokzat (16cm kőzetgyapot) a lábazat (10cm XPS),
valamint a födémek (20cm ásványgyapot) hőszigetelése.
Megvalósult továbbá a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá
kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek felszerelése.
A hőszigetelés során megfelelő vastagságú EPS hőszigetelő
tábla, a nyílászárók cseréje során ugyancsak megfelelő
hőszigetelő képességű üvegezés és tokozású eszközök kerültek
beépítésre. A fejlesztés eredményeként az üvegházhatású gázok
kibocsátásának becsült éves csökkenése: 25,95 t CO2.
A beruházás hozzájárul az önkormányzat által közcéllal
működtetett (100%-os önkormányzati tulajdonban lévő)
intézmények primerenergia-felhasználásának csökkentéséhez,
ezáltal az abból adódó ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez és
népszerűsíti a település lakosságának körében a megújuló
energiaforrások hasznosítását
Projekttel kapcsolatos további információ kérhető:
Jánosiné Gyermán Erzsébet, polgármester
e-mail: gater@freecomp.hu

Óvodánk életéből
Gyorsan elröpült a nyár. Kinek gyorsan
telt, kinek még gyorsabban! Mindenki
izgatottan, kíváncsian várta a szeptembert.
Az óvoda dolgozói újult csapattal, nagy
szeretettel várták szeptember elején az
óvodás gyerekeket!
A nyár elején és a nyár végén rengeteget
dolgoztak azért, hogy a kicsi gyerekek
zökkenőmentesen kezdhessék meg az óvodai évet. Szépült a
konyha, szépült a csoportszoba! Köszönöm kitartó munkájukat!
Ebben a tanévben 19 kisgyermek kezdhette meg az óvodai
tanévet.
A nyár folyamán megtörtént az óvoda energetikai felújítása. Ez
bizony nagy munkát jelentett az épület kiürítése és
visszaköltöztetése szempontjából. Szerencsére nagyon sok
önzetlen ember él településünkön, és nagyon sok segítséget
kaptunk ehhez mind a lakosok, mind a szülők részéről.
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett az
óvoda megújulási munkálataiban és elősegítette, hogy a gátéri
óvodás gyerekek ilyen szép tiszta, modern környezetben
kezdhették a tanévet.
Az EFOP pályázat keretén belül a varró szakkör segítségével az
óvoda új textíliákat kapott. Köszönjük munkájukat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy szeptember közepén a „Boldog
Óvoda” címünk harmadik éve újul meg és elnyertük az „Örökös
Boldog Óvoda” címet. A cím által működtetett program keretein
belül a gyerekek lelki egészségét, érzelmi intelligenciáját
fejlesztjük és az élethez való pozitív hozzáállásukat. Az óvoda
minden dolgozója az óvodánktól iskolába kerülő gyerekeknek
sikeres iskolakezdést, sok dicséretet, élményekben gazdag
tanévet kíván!
Gulyásné Vida Gyöngyi
intézményvezető

Gondolat
„Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de
mindig meg kell tenni azt, amit lehet.”
Bethlen Gábor

Iskolánk életéből

Önök írták………….

Mielőtt még becsengettek…

Utazás Erdély csodálatos tájain

Visszatekintés az előző tanév eseményeire:
Kedves Olvasóink! Nagy öröm számunkra, hogy szeptember 2-án
becsengettek a gátéri iskolába, s hat tanulóval elindulhatott a 2019/20-as
tanév. Az első tanítási napon Baráth Klaudia szülő meglepetéseként a
bejárat és a közösségi terek igényes, az évszaknak megfelelő díszítése
várta régi és új tanulóinkat, illetve bennünket dolgozókat. Köszönjük
Klaudia kedvességét!
Mint Önök előtt ismert, az iskola léte még a tavalyi tanévzáráskor
kétséges volt. Aranka néni 40 éves munkaviszonyát betöltve búcsúzott az
iskolától. Már tanév közben pedagógusváltás történt, melynek
köszönhetően a második félévben dr. Ónodiné Nyisztor Enikő
személyében új pedagógus látta el a tanítói feladatokat Erika néni
mellett.
A tavalyi tanév nehézségei ellenére sikeres tanévet zártunk, tanév ismétlő
tanulónk nem volt, a legjobbak egész évi munkáját jutalomkönyvvel
díjaztuk.
A papírgyűjtés a gátéri lakosok összefogásával kimagaslóan eredményes
volt. Ezúton is köszönjük fáradozásukat! Nagy büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy a kiskunfélegyházi nagy iskolákat magunk mögött
hagyva, a gyűjtéshez kapcsolódó versenyt a mi kis iskolánk magas
fölénnyel megnyerte, így 300. 000 Ft összeget vehettek át iskolánk
képviselői.
Ebből a pénzből lehetőség nyílt arra, hogy tanulóink
osztálykirándulásának költségeit teljes egészében fedezzük.
Mindemellett a tanév végén valamennyi tanulónk 10. 000 Ft-os vásárlási
utalványt vehetett át, amelyet tanszervásárlásra fordíthattak a szülők.
A fennmaradó összeget ebben a tanévben a jelenlegi tanulóink
szabadidős programjainak támogatására kívánjuk felhasználni. Így
többek között az a döntés született, hogy a gyerekek éves színházbérletét
is ebből fizetjük. Reméljük ezzel is könnyíthetünk a szülők anyagi
terhein.
Az aktív szülői közösségnek köszönhetően a tanévzáró kerti parti ebben
az évben is jó hangulatban telt el. Köszönjük mindenkinek, aki
jelenlétével, vagy hozzájárulásával támogatta iskolánkat!
A nyári karbantartások mellett számos tárgyi feltétel fejlesztése valósult
meg: új, korszerűbb digitális tábla, szélessávú internet bekötés, új
sötétítő függönyök, égőcserék, rajz és technika óra anyagszükségletének
közel 90.000 Ft. értékben történő finanszírozása.
A kis létszámnak köszönhetően tanulóink továbbra is családias,
gyermekbarát, nyugodt légkörű környezetben tanulhatnak, magatartás
problémával nem küzdünk. A tanórák egyénre szabottan szerveződnek, a
gyermekek egyéni fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk.
Már az első hónapban sok program valósulhatott meg, úgymint
szeptember 19-én a József Attila iskolában népi játékok kipróbálására
nyílt lehetőségük a gyerekeknek, délután pedig Farkasházi Réka
színművésznő és együttese koncertjén vettünk részt.
Iskolánk névadójának, gróf Széchenyi István születésnapját szeptember
20-án ünnepeltük, tiszteletére az iskola bejáratánál lévő domborműnél
fejet hajtottunk, virágot helyeztünk el.
A Mihály-napi népszokások felelevenítése sem maradhatott el, melyet
kézműves foglalkozással színesítettünk.
A szeptemberi hónap zárásaként a népmese világnapját a kedvenc mesék
felolvasásával tettük emlékezetessé.
Az októberi hónapra is változatos programokkal készülünk: állatok
világnapja, nemzeti ünnepeink, csibeavató, tök nap.
Továbbra is fontosnak tartjuk tanulóink egészséges életmódra,
környezetünk megóvására való nevelését. Ennek jegyében részt veszünk
az Európai Unió „Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-”, valamint
„ Iskolatej” programjában, gyermekeinknek minden nap gyümölcsöt és
tejterméket kínálunk.
Juhász Béláné és dr. Ónodiné Nyisztor Enikő
tanítónők

Az elmúlt 30 évben jelentős szerepet játszottak életemben az
Erdélyben tett kirándulások. Ez idő alatt szerzett élmények,
tapasztalatok elmesélése indította el egy 4 napos erdélyi utazás
szervezését. A lelkes segítőknek köszönhetően 41 fővel
indultunk útnak 2019. augusztus 17- én, hogy felfedezzük
Erdély szebbnél szebb helyeit.
A határ átlépése után Nagyszalontán Arany János
szülővárosában megnéztük a Csonkatornyot. Tovább folytattuk
az utazást hegyek és meredek szerpentinek között a Királyhágó
felé. A hágó „Erdély kapuja”, 582 méter magasan. A természet
különleges csodái az alföldi kis csapatot nagyon lenyűgözték.
Lassan, de biztosan haladtunk egyre beljebb, Székelyudvarhely
és Fenyéd érintésével Zetelakára, a szállásunkra. A fáradt
csapatot nagyon kedvesen és sok szeretettel fogadta Győző bácsi
és családja, akik régi szokáshoz hűen pálinkával és kaláccsal
kínáltak meg bennünket. A házigazda szívet és lelket megérintő
verset mondott a Hargitáról és magyarságuk megtartásáról. Egy
igazi erdélyi vacsora elfogyasztása után mindenki fáradtan, de
sok élménnyel gazdagodva foglalta el szállását.
A második napon a Hargita meghódítása volt a cél, igen csak
változatos módon (traktor, gyalog) sikerült eljutni az 1801
méteres csúcsra , ahol egy székely ember által faragott kopjafát
helyeztünk el Gátér nevével ellátva. Ezt követően az elképesztő
sziklamagaslatokkal, sziklafalakkal szegélyezett Békás-szorost
néztük meg, amit évmilliók során a Békás patak alakított ki.
Végighaladva káprázatos élményben volt részünk, amint a folyó
mentén lejjebb és lejjebb értünk. A lélegzetelállítóan fölénk
magasodó 200-300 m magas függőleges sziklafalak természeti
ritkaságának számítanak.
A harmadik napon a Csíki Sör Manufaktúrát látogattuk meg,
ahol nem csak bepillantást nyerhettünk a sörgyártás titkaiba,
hanem mindenki annyi sört kóstolhatott, amennyi csak belefért.
A sör készítés élményeivel és sörrel gazdagodva utaztunk le egy
földalatti kisvárosba, a parajdi sóbányába, ahol kis boltok,
étkezőrészek, gyerekek számára játszótér, sőt még kápolna is
található, ahol rendszeres időközönként misét tartanak. A
nagyon tiszta levegő frissítően és élénkítően hatott ránk.
Negyedik nap reggelén kissé szomorú szívvel vettünk búcsút
házigazdánktól, de indulni kellett, hiszen hosszú út át előttünk,
hogy hazaérjünk kicsiny falunkba. Az utazást megszakítva
megcsodáltuk a korondi fazekasmesterség alkotásait, melynek
ősi hagyományai vannak ezen a területen. Fáradtan, de vidáman
és sok-sok élménnyel gazdagodva értünk haza.
Úgy gondolom a közel 1600 km során megismertük a természet
csodáit, a táj különleges szépségét, megtapasztaltuk az erdélyi
emberek kedves vendégszeretetét és a finom ételeket.
Visszarepülve az időben kicsit részesei lehettünk a történelmi
Magyarországnak is.
Ha valaki szeretné megtekinteni ezeket a csodálatos úti
élményeket, szeretettel várjuk januárban az utazás során készült
film vetítésére és azt követő vacsorára.
Gémes Mihály

Tisztelt Gátéri Lakosok!
2019. október 4-én, pénteken 18. órakor mindenkit szeretettel
várunk a Gátéri Faluházba a képviselő jelöltek bemutatkozó
fórumára.
Tisztelt önkormányzati választáson induló jelöltek. Önöket is
hívjuk egy kötetlen beszélgetésre.
Tisztelettel: Gulyás János József és Oroszi Norbert
képviselőjelölt

