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Anyakönyvi hírek
Születtek:
Az elmúlt két hónapban nem született kisbaba a faluban.
Elhunytak: Bense Mihály
Özv. Jakab Jánosné (Sarusi-Kis Julianna)

Kedves Gátéri Lakosok!
Bár a mindennapok kicsit felfordultak velünk a koronavírus
járvány miatt, de az élet nem áll meg. Ismét megjelenik a
Falulap a legújabb információkkal, hírekkel.
Az elmúlt két hónapban az önkormányzati munka
zökkenőmentesen folyt. Elkészítettük a 2020. év költségvetését
és a 2019. év zárszámadását. Gazdasági helyzetünk előre
láthatóan stabil, megfontolt gazdálkodással, jelentős káresemény
bekövetkezése nélkül biztosítottnak látom az év végéig a
működési kiadásaink fedezetét. Folytatjuk a megkezdett
pályázati beruházások megvalósítását, elszámolását. Elkészült a
Faluház fűtés és világítás korszerűsítése, elkészült a temető
térkövezése, kész az urnaoszlop. Az óvoda udvari játékainak a
telepítése is megtörténik a tavasz folyamán. Tudtunk beszerezni
hótolót, sószórót, fűnyírót, ezeket a közterületeink
karbantartására használjuk majd. Továbbra is figyelemmel
kísérjük a pályázati kiírásokat, és ha a feltételek megfelelőek,
pályázunk.
A márciusban meghirdetett 4 órás parkgondozói állásra egy fő
jelentkezett, Tarjányi János. Ő április 1-től október 31-ig fog
dolgozni az önkormányzatnál, elsősorban a közterületek
karbantartásában lesz a segítségünkre.
Jelenlegi ismereteink szerint úgy gondoljuk, az áprilisban
szokásos FALUGYŰLÉS elmarad. Ettől függetlenül várok és
szívesen fogadok minden kérdést, kérést, amely Önöket érdekel,
vagy a megoldásában az önkormányzat az illetékes. Jelezzék
nekünk telefonon, emailben, Facebookon, ha bármilyen
közügyben tájékoztatást vagy segítséget szeretnének!
A koronavírus járvány kapcsán kialakult helyzet az
önkormányzatra is új, szokatlan feladatokat ró. A kihirdetett
veszélyhelyzet idején a településen a polgármester a kijelölt
felelőse a meghozott vagy a későbbiekben meghozandó
intézkedéseknek. Az általam meghozott döntésekben minden
esetben követem a Kormány és egyéb állami intézmények

(ÁNTSZ, Kormányhivatal, Járási Hivatal stb.) kiadott
utasításait, javaslatait. A lakosságot szórólapokon, illetve a
község Facebook oldalán rendszeresen tájékoztatom.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít azokra az idős
lakosokra, akik egyedül élnek, családtagjaik nincsenek a
faluban. Őket személyesen felkerestük, egyeztettünk az
ellátásukról. Szórólapon tájékoztattunk valamennyi lakost
arról, hogy igény esetén bevásárolunk, kiváltjuk a
gyógyszerét annak az idősnek, aki másként ezt nem tudja
megoldani. Telefonon van lehetőség jelezni az erre
vonatkozó
igényt
a
76/
426-220,
76/426-216
telefonszámokon. Egyelőre a tanyagondnok el bírja látni a
feladatokat, de azok sokasodása esetén újabb személy, Rádi
Józsefné is segíteni fogja az ellátás biztosítását. Kérek
mindenkit, ha a környezetében él olyan személy, aki
rászorulna a segítségünkre, jelezze felénk!
Az elmúlt néhány nap tapasztalatai alapján az
alábbiakra hívom fel a figyelmüket:
A Községházán minden nap az eddigiekhez hasonlóan folyik
a munka, minden dolgozónk elérhető. A személyes
ügyfélfogadást korlátoztuk, de sürgős esetben, telefonos
egyeztetés után lehet ügyeket intézni!
A tanyagondnok nagyon sok ügyet intéz. Sokan keresik őt
telefonon, amely hátráltatja a munkája végzésében.
Amennyiben a telefont éppen nem tudja felvenni, kérem a
Lakosságot, hogy próbálkozzon újra a hívásával. Bár
igyekszik visszahívni mindenkit, de az utóbbi napokban erre
nem mindig volt kapacitása.
Igény esetén továbbra is vállaljuk az idős embereknek a
bevásárlást, gyógyszer kiváltást. A bevásárlás menete:
hetente két alkalommal lehet a szolgáltatást igénybe venni.
Ebből egyik lehet nagyobb élelmiszer beszerzés, amelyet
előre elkészített bevásárló lista alapján teljesít a
tanyagondnok, a helyi boltból. Másik alkalommal
igyekezzen mindenki csak a legfontosabb élelmiszerekre
szorítkozni!
A szájmaszk viselésével kapcsolatban megoszlanak a
szakmai vélemények. Nem egyértelműen javasolt a viselése
mindenki számára. Viszont aki használja, annak felhívom a
figyelmét, hogy használat után azonnal (de legalább
naponta) ki kell mosni, fertőtleníteni, vasalni, különben még
nagyobb bajt okozhat! Hamarosan minden családhoz
eljuttatunk egy maszkot, amelyet a boltban, patikában való
vásárláskor használhatnak, illetve ki-ki belátása szerint.

A maszkok egy részét Kocsis Istvánné Rozika és Huszka
Jánosné Kati készítették felajánlásból, amelyet ezúton is nagyon
szépen köszönünk. A többit az óvodai dajkák varrták az
önkormányzat által biztosított anyagból. Nekik is köszönjük!
Azt gondolom, ebben a helyzetben semmivel sem lehet pótolni a
család, a barátok összefogását, egymásra figyelését.
Nagyon fontos, hogy mindannyian EMBEREK maradjunk, és
átérezzük annak a felelősségét, amit személy szerint ránk ró a
vírusjárvány. Kire mit. Leginkább azt, hogy maradjon otthon, aki
teheti. Akinek mennie kell, az tartsa be a védő intézkedéseket:
távolságtartás
más
személyektől,
gyakori
kézmosás,
fertőtlenítés. A tévéből gyakran, sok csatornán keresztül kapunk
javaslatokat.
Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy megértsük: valamennyien
hordozhatjuk a vírust, ha nem is tudunk róla. Nemcsak
karanténban lévő személy fertőzhet! Lehet, hogy mi magunk is,
csak nincsenek tüneteink, ezért nem tudjuk. A felelősség közös,
értsük ezt meg, és viselkedjünk ennek megfelelően! Bízom
Önökben, bízom a gátériak fegyelmezett hozzáállásában,
segítőkészségében!
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Fúrt kutak engedélyeztetéséről
Lakossági érdeklődésre az alábbiakról tudom tájékoztatni
Önöket:
Jelenlegi információnk szerint a fúrt kutak fennmaradási
engedélyeztetési eljárását legkésőbb 2020. december 31-ig kell
kérelmezni a tulajdonosnak.
Az eljárás rendjéről, az engedélyeztetés menetéről még
semmilyen hivatalos leírást, konkrét intézkedési tervet nem
kaptak az önkormányzatok. Arra kérem az érintett lakosokat,
legyenek türelemmel. Amint lesz bővebb információnk,
haladéktalanul meg fogjuk osztani Önökkel.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gazdálkodók figyelmébe!
A rendkívüli helyzetre tekintettel minden Falugazdász Iroda
átmenetileg zárva tart.
A területalapú támogatási kérelmek beadásán kívül minden
ügyintézés szünetel.
A kérelmeket előzetes telefonos, vagy e-mail-es megbeszélés
alapján tudom beadni.
Április első felében minden Termelőt meg fogok keresni
telefonon egyeztetés céljából.
Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérem, hogy írják
össze a kérelembe bevitt táblákat (terület nagyság, kultúra)!
Kérdés esetén a +36 70 436 1395 vagy a +36 30 394 2563
telefonszámokon vagyok elérhető.
Kucsora Tamás
falugazdász

Tisztelt Faluház Látogatók!
- A koronavírussal kapcsolatos országos és helyi
intézkedések alapján a Faluház, a Könyvtár, Információs és
Közösségi hely, valamint a könyvtárban működő DJP Pont
határozatlan ideig látogatókat nem fogad.
- Könyvolvasáshoz ajánlom a Magyar Elektronikus
Könyvtár honlapját: https://mek.oszk.hu/
Mindenki számára elérhető, számos kötelező irodalom
megtalálható itt. Használatához szükség esetén segítséget
nyújtok.
- A Gyógyszertár a szokott időben nyitva tart.
Információ kérhető: Rádi Józsefné
Tel.: 06-76/426-138; 06-70/586 7224
e-mail: radijozsefne57@gmail.com
A koronavírussal kapcsolatban hiteles és naprakész
információkról
a https://koronavirus.gov.hu/ és a https://www.kormany.hu
oldalakon értesülhetnek.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható
zöld számot, információs vonalat hozott létre a koronavírus
fertőzésekkel kapcsolatban. A vonal végén szakemberek
adnak korrekt, valós tájékoztatást a járvánnyal kapcsolatos
kérdésekre. A számok: 06 80/277 455 és 06 80/277 456
bármely telefonkészülékről a nap 24 órájában hívhatóak.
Forrás: Jánosiné Gyermán Erzsébet
Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Rádi Józsefné

TEGYÉL KI EGY SZÍVET AZ ABLAKBA
kezdeményezés!
Kedves Gyerekek(kicsik és nagyok), Fiatalok, Anyukák,
Apukák, Nagymamák és Nagypapák!
Rajzoljatok/rajzoljanak
egy
piros
szívet
és
ragasszátok/ragasszák
ki
az
ablakba,
kapura
KÖSZÖNETÜK jeléül MINDAZOKNAK, akik most értünk
dolgoznak! A rajzok feltölthetők a „Tegyél ki egy szívet az
ablakba” közösségi oldalra vagy elküldhetők a
radijozsefne57@gmail.com e-mail címre. A rajzokból
szeretnék egy albumot készíteni.
Tisztelettel kérem a Szülőket, Nagyszülőket és a nagyobb
Testvéreket, ismertessék a gyerekekkel a kezdeményezést,
segítsenek a rajzok készítésében, hogy kis községünk
ablakaiban is ott díszelegjen a szimbolikus hálaüzenet.
Köszönettel: Rádi Józsefné

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

