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Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket 2020 első Falulapjában
.
A karácsonyi pihenő után lassan felvettük a fordulatot, és
folytatjuk a munkát. Bár jelenleg nem látványos
tevékenységek zajlanak a falunkban, de a Községháza falain
belül a beruházások dokumentálását teljes kapacitással
végezzük. Lassan zárjuk az óvoda felújítási pályázatot,
elszámoltunk a Magyar Falu Programból megvalósult Faluház
korszerűsítéssel, folyamatban vannak a temető és óvoda udvar
felújítások. Közben tervezzük a 2020. évi beruházásokat,
fejlesztéseket, hogy kész elképzelésünk legyen, mire a
pályázati kiírások megjelennek.
Március 31-én zárul a kétéves EFOP pályázatunk. Az
eddigi szakkörök anyagi támogatása is befejeződik. De a
megszerzett eszközök: számítógépek, varrógépek, angol
könyvek stb. önkormányzati tulajdonban maradnak. Arra
bíztatom Önöket, használják ki ezt a lehetőséget! Akiknek
lenne kedvük tovább folytatni a szakkörben elkezdett munkát,
beszéljék meg az oktatóval, és saját költségből
finanszírozva az óradíjat tovább működhetnek a szakkörök.
Új tagokat is be lehet vonni, hiszen már nem köt bennünket a
pályázati feltétel. Az önkormányzat továbbra is biztosítja a
Faluházat és az eszközöket.
Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy március 1-től
megváltozik a Gátér posta nyitva tartása. Az új nyitva
tartás: hétfőtől pétekig 7:30 – 11:30, 13-16 óra. Szombatvasárnap zárva.
Hálásan köszönöm Önöknek a sok felajánlást, amelyet a
tűzesetet szenvedett orgoványi családnak adományoztak. 22én az önkormányzati autóval és utánfutóval el is juttattuk

hozzájuk. Adományaikért tolmácsolom az érintett család és Gál
Szilvia polgármester asszony háláját és köszönetét is.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából prózaíró versenyt
hirdetett az önkormányzat. A versenyre csupán egyetlen írás
érkezett, „Mi egy vérből valók vagyunk” kategóriában. A
nagyon szívhez szóló, elgondolkodtató írás Józsa Nikoletta
Zsanett tollából született. Szívből gratulálunk a szerzőnek, és
hozzájárulásával az írás részletét közzétesszük a Falulapban. A
díj átadásáról készült fénykép a község facebook oldalán
látható.
Megosztok Önökkel
még egy gondolatot, amely
szomorúsággal tölt el, és nagyon szeretném, ha pozitív
irányban történne változás. Nevezetesen: advent 2.
vasárnapjára meghívtuk azokat a családokat egy ismerkedős
beszélgetésre, akik nem rég óta gátériak. 20 névre szóló
meghívót küldtünk szét, és csupán 3 család tisztelt meg
bennünket azzal, hogy eljött a rendezvényre. Pedig még
ajándékkal, pogácsával is készültünk a fogadásukra. Gátér egy
kis falu, kis közösség, ennek minden előnyével és hátrányával
együtt. Úgy tapasztaltam az itt töltött 32 év alatt, hogy az
emberek barátságosak, elfogadóak, figyelnek egymásra.
Észreveszik, ha valaki bajban van, segítenek, vagy segítséget
szereznek. Tisztelik egymást, tudnak együtt dolgozni is, együtt
mulatni is, ha éppen az kell. Nem célunk senkinek a
magánéletébe belelátni, főleg nem beleszólni, de úgy
gondolom, szükségünk van vagy lehet egymásra. Érezzük hát
át ennek a felelősségét, és tegyünk érte! Mindannyian!
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
Megbecsülés, fény rang, dicsőség - bármily nagy
értéket látnak mögöttük a többiek, tudd, hogy az
emberség mindegyiknél nagyobb.
Hioszi Tatiosz

Gazdálkodók figyelmébe
Az őstermelői
érvényesítésének

igazolványok
határideje

egész évre
március

történő
20.

A nitrát-érzékeny területen tápanyag visszapótlást (szerves
trágyával,
műtrágyával)
folytató
gazdálkodóknak
adatszolgáltatási kötelezettségük van, melyet március 31ig tehetnek meg kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül.
Kucsora Tamás falugazdász

Vacsorajegy ára: 3500 Ft/ fő
Gyermek vacsorajegy 1500 Ft/fő
Támogatójegy: 500 Ft/ fő
Tombola: 200 Ft/darab
Vacsora utáni belépés: 12 éves korig díjtalan,
12 éves kor felett 1000 Ft/fő (21.30 -tól)
A zenéről Dakó Tamás gondoskodik.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel!
Sok szeretettel vár mindenkit a Szervezőség!

Összetartozás

Felhívás!
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Ebben az évben 40 éves lesz a Falu Óvodája! A születésnapot
ősszel tervezzük megünnepelni.
A születésnap méltó megszervezéséhez szeretnénk
segítségüket kérni.
Gyűjtenénk, és archiválnánk minden olyan fényképet,
csoportképet, újságcikket, kiadványt, amely a 40 év alatt
birtokukba került.
A régi intézményvezetőkről készült fényképeket, az óvoda
épületéről készült képeket lemásolnánk, ha behozzák hozzánk
az óvodába.
Ballagó tarisznyákat is szívesen fogadnánk kölcsön, az ünnep
idejére!
Együttműködésüket, segítségüket előre is köszönjük!
Az óvoda dolgozói

Óvodánk életéből:
Ismét megszervezi a szülői munkaközösség jótékonysági
bálját az óvodás korú gyerekek javára. A vacsorajegyek csak
korlátozott számban kaphatóak már a plakáton feltüntetett
személyeknél.
A tombolatárgyakhoz, a bállal kapcsolatban adományokat
szívesen elfogadunk! Támogató jegyek is vásárolhatóak!
Aki nem igényli a vacsorát, a bálhoz 21:30órától kapcsolódhat.

Nőnapi bál az ovisokért!
Szeretettel várunk Mindenkit
2020. március 7-én 20 órára a gátéri faluházba.
Vacsora: Sültes tál.
A jegyek megvásárolhatók Ráczné Gémes Arankánál
(0630/5563738), Kiss-Lőrincz Edinánál (0670/949861),
Gémes Anikónál (a boltban) és Katonáné Rozmán Dóránál az
óvodában.
Jelentkezési határidő: 2019 02. 28. –ig.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett pályázaton
az Ismerős Arcok zenekar-Nélküled című számából, „Mi egy
vérből valók vagyunk” kategóriát választottam. Ez az
összetartozásról szól. Zeneszerzője és dalszövegírója Nyerges
Attila, a zenekar énekese. Az együttes híres a nemzeti
érzelmükről. Ez a dal összefogja határon túli és jelenlegi
határon belül élő magyarokat. Erőt és hitet adva annak az
ötmillió magyarnak, „akit nem hall a nagyvilág”. Számtalan
eseményen felcsendült már a szám, több jelentős
sporteseményen is. Mára már szinte himnuszává vált a nemzeti
érzelmű embereknek. Mindig mosolyt csal az arcomra, ha épp
valakinek így szólal meg a telefon csengőhangja.
Az emberek életében a legkisebb, de egyben a legfontosabb
egység a család. Egy erős kötelék ami összetart. Örömöt,
bánatot egyaránt megoszthatjuk egymással. Ahogy mondani
szokás: együtt sírunk és nevetünk. Bár senki sem választhatja
meg a családját, legyünk boldogok és hálásak a sorsnak, hogy
vannak nekünk. Mindenhol vannak nehezebb pillanatok és
súrlódások, de próbáljuk kerülni a veszekedést. Minden nap
egy ajándék, hogy élünk. Próbáljuk hát szebbé varázsolni
egymás életét. Addig mondjuk el a gondolatainkat, amíg élünk.
Utána, ha nem tesszük meg, már lehet késő lesz. Használjunk
ki minden percet. Adjunk egymásnak egy mosolyt vagy akár
egy kedves szót vagy ölelést. Hisz ezek nem kerülnek
semmibe, de sokat adnak. Bearanyozza a napját és feltölti azt is
aki adja és azt is aki kapja. Legyen az gyerek, felnőtt és idős
egyaránt.
A családi kapcsolatok mellett a barátság is egy összetartozás.
Barátainkat magunk választjuk. Fontos számomra benne az
őszinteség és a bizalom. Az igazi barátok tudják a jó és a rossz
tulajdonságaid és ennek ellenére szeretnek és elfogadnak. Nem
ítélnek el azért, hogy mert hibát követsz el. Lehet velük együtt
nevetni, sírni. Nem az számít, hogy minél több barátot
gyűjtsünk, hanem csak párat, akivel ott tudjuk folytatni a
beszélgetést, ahol legutóbb abbahagytuk. Nem a találkozások
száma határozza meg az összetartozást. Egy kedves jó barát
jóban, rosszban velünk marad. Legyünk azokkal akiket nagyon
szeretünk. Nem lehetünk persze mindenkinek szimpatikusak.
Adjuk meg azért a tiszteletet mindenkinek.
Józsa Nikoletta Zsanett

