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Kedves Gátéri Lakosok! 
 

A Falulap legutóbbi száma óta két nyertes pályázatról tudom 

tájékoztatni Önöket. Nyert a Magyar Falu Programban igényelt, 

a Faluház udvarának lefedését célzó pályázatunk, valamint a 

plébánia felújítására beadott kérelem is. Bár ez utóbbit az 

egyház koordinálja, de mégis csak a mi falunk szépülésére 

szolgál majd.  

 

Kicsit visszafogottan teltek a hetek a vírusjárvány miatt, de az 

önkormányzat háza táján zajlott az élet. Néhány közérdekű 

döntést szeretnék megosztani Önökkel: 

 
Civil képviselők: 2013-ban, a Helyi Közösségi Akadémia 

kereteiben azzal a céllal hívtuk életre a „civil önkormányzati 

képviselőket”, hogy minél szélesebb teret biztosítsunk az 

önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációnak. A 

kiválasztott személyek minden képviselő-testületi ülésre névre 

szóló meghívót kaptak, és igyekeztünk általuk a megfelelő 

tájékoztatást, információt megosztani a lakossággal, gyakran 

megkérdeztük a véleményüket a döntéseink előtt. Mostanra ez 

az „intézmény” idejétmúltnak tűnik, ezért a megszüntetés 

mellett döntöttünk.A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, 

azokon bárki  részt vehet meghívó nélkül is. Az ülések előtt 

néhány nappal a Meghívók a napirendi pontokkal együtt 

felkerülnek a hirdetőtáblákra, és községünk facebook oldalára 

is. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.  
 

Helyi tudástár: ugyancsak a Helyi Közösségi Akadémia 

kapcsán elkészítettük a településünk tudástárát. Ebben 

összegyűjtöttük azoknak a lakosoknak a nevét, címét, akik 

vállalták, hogy szakmai vagy egyéb tudásukat, hobbijukat, a  
 

 

 

közösség számára is használható értékeiket felajánlják a 

lakosság számára. Azóta eltelt 7 év, ez a tudástár frissítésre 

szorul. Kérem Önöket, ha szakmai tudásukat, hobbijukat,  

bármilyen „értéküket” szívesen közkinccsé tennék, jelezzék 

vagy nekem, vagy a Faluházban Rádi Józsefnének.  
Olyan „gyűjteményt” hoznánk létre, amely az egész falut 

szolgálná. Tervezzük ennek a tudástárnak az online bővítési 

lehetőségét is, jelenleg ez még nem üzemel. A Facebookon 

adunk majd róla tájékoztatást.  

 

Pályázat! Önkormányzatunk és a Helyi Értéktár Bizottság 

közös pályázatot hirdet a települési értékeink népszerűsítése 

céljából. A pályázat címe: Kedvenc helyi értékem. Témája: 1 – 

1,5 perces videofelvétel készítése a kedvenc helyi értékről 

képekkel, szöveggel, vagy legalább egy A/4 oldal terjedelmű 

fogalmazás a kedvenc értékről. A videofelvétel akár 

mobiltelefonnal is készíthető, a fogalmazásnak egyéb formai 

megkötése nincs. A pályázatokat elektronikusan és papír alapon 

is be lehet nyújtani 2020. augusztus 12-ig a Faluházba vagy a 

Községházára. Eredményhirdetésre az augusztus 20-i községi 

ünnepségen kerül sor.  
 

Sportolási, szórakozási lehetőség! Felhívom az érdeklődő 

lakosok figyelmét, hogy a Faluházban van pingpongozási és 

csocsózási lehetőség! Csupán időpont egyeztetés szükséges, és 

az eszközök ingyenesen használhatók.  
 

Kirándulás: július 29-én kiránduláson vehettünk részt a 

Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából. A kirándulás célja a 

Lakitelekre költözött Nemzeti Művelődési Intézet 

tevékenységének népszerűsítése volt. Délelőtt egy nagyszerű 

színházi előadást láthattunk, délután pedig a Hungarikum 

Ligettel (Népfőiskola) ismerkedhetett a csoport. A nagy meleg 

ellenére jó hangulatú, tartalmas napot töltöttek el a résztvevők. 
  

Köszönetet mondunk azoknak a lakosoknak, akik a 

templomunk búcsú ünnepén süteménnyel kedveskedtek az 

összegyűlt híveknek, vendégeknek.  
 

Továbbra is várom, és örömmel fogadom kérdéseiket, 

észrevételeiket, javaslataikat a falunk építésével, szépítésével 

kapcsolatban. 

          Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

 



 

 

 

Kiárusítás 

 

Az önkormányzat jelképes áron kiárusítja az épületek felújí-

tása miatt feleslegessé vált bútorokat, nyílászárókat. A kiáru-

sítás időpontja: 

2020. augusztus 7. péntek 8-13 óra, és augusztus 10. hétfő 8-

16 óra. 

Helyszín: Községháza, régi orvosi rendelő.  

A kiválasztott bútorok azonnal elvihetők.  

 

Felhívás Időseknek! 

Hétfőtől az önkormányzat megbízásából diákmunkás lányok 

fogják felkeresni az időseket, egyedül élőket. Szeretnénk meg-

tudni, hogy vannak, van-e valakinek segítségre szüksége. Fo-

gadják őket bizalommal, mondják el olyan gondjaikat, amely-

ben az önkormányzat esetleg tudna segíteni. 

 

Tervezett programok az év hátralévő részében 

 
- Községi ünnepség augusztus 20-án 

- Szüreti felvonulás és bál szeptember 26-án 

- Idősek Napja október 

- Gyermek néptáncgála október 17. 

- Adventi hétvégék  

- Szilveszteri séta 

 

 

 

SENIOR ÖRÖMTÁNC 

 
Első foglalkozás 2020. augusztus 4-én, kedden 17 órakor a 

Faluházban. 
 

A zene lélekemelő hatása ötvöződik a mozgás örömével. 

Szellemileg és fizikailag frissít és közösségi élmény 

egyidőben. 

Részvétel egyedül vagy társsal alkalmanként, de hatékonyabb 

rendszeresen. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár Kocsisné Móczár Julianna 

foglalkozás vezető 

 

 

 

Gondolat 

 
„A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.” 

 

Arisztotelész 

 
 

 

 

 

 

 

Községi ünnepség augusztus 20-án 
 

8 órakor kenyérszentelés a Szent Anna templomban 
9 órakor községi ünnepség a Faluházban 

 megemlékezés a z államalapításról 

 az új kenyér ünnepe 

 települési új érték bemutatása 

 a II. világháborús emlékmű koszorúzása a 

központi parkban 
 

A rendezvényre Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

Akire büszkék vagyunk! 

 
Pedagógus nap alkalmából a Kiskunhalasi Szakképzési    

Centrum főigazgatója Papp Gyula a kiváló szakmai-pedagógiai 

munka elismeréséért Mészárosné Gémes Anikónak a „Siker 

kovácsa” díjat adományozta. 
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 

 

 

 

Képek a július 29-i kirándulásról 
 

 
A Nemzeti Művelődési Intézet új épülete 

 

 

Pihenő 

 

Rádi Józsefné 


