GÁTÉRI
FALULAP
2020-10-01. X. évfolyam 5. szám. A szerkesztésért felel: Rádi Józsefné Kiadásért felel: a helyi önkormányzat
Megjelenik minden páros hónap elsején.
Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila

Anyakönyvi hírek
Született:
Tóth Bianka (Gyurgyik Ramóna)

Elhunytak:
Kiss István, Berta János, Görög Szabolcs, Lehoczki Péterné
szül:Horváth Zsuzsanna, Busa Istvánné szül: Kiss Erzsébet

Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában! Az
elmúlt két hónap eseményeiről az alábbiakban
tájékoztatom Önöket.
Koronavírus járvány:
Az előzetes várakozás szerint megérkezett a vírusjárvány
2. hulláma. Bár most nincsenek olyan szigorú
kormányzati intézkedések, mint tavasszal voltak, a
Lakosság felelőssége egyáltalán nem kisebb, sőt még
nagyobb odafigyelést követel tőlünk az új helyzet.
Nagyon sok és sokféle véleményt, cikket, blogbejegyzést
lehet olvasni a járvánnyal kapcsolatban, gyakran
egymásnak ellentmondó tartalommal. Melyik az igaz?
Kinek higgyünk? Ezt mindenkinek saját magának kell
eldönteni, én csak a személyes véleményemet osztom
meg Önökkel. Gátér lakossága közvetlenül még nem
érezte meg a betegséget, mostanáig nem volt számottevő
fertőzött a falunkban, súlyos eset egyáltalán nem. Talán
ezért nehezebb belátni a védekezés fontosságát. Ha mi
magunk nem is félünk a betegségtől, meg kell tisztelnünk
embertársainkat azzal, hogy viseljük a maszkot zárt
térben, betartjuk a megfelelő távolságot. Ugye, nem is
olyan nagy dolog ez, csak egy kis odafigyelést igényel
mindenki részéről. Ennyit igazán megtehetünk egymásért!
És magunkért is, hiszen senki nincs biztosítva az ellen,
hogy esetleg ő lehet a következő fertőzött személy. Kérem
Önöket,
vigyázzanak
magukra,
vigyázzanak
embertársaikra! A vírushelyzet miatt segítségnyújtásért
forduljanak bizalommal az önkormányzathoz.
A Képviselő-testület döntése értelmében egyelőre nem
tartjuk meg a szokásos, vagy tervezett rendezvényeket
sem. Úgy érezzük, túl nagy a kockázata annak, hogy akár

tömeges megbetegedés következzen be a zárt térben
hosszasan együtt lévő, a rendezvény természeténél fogva
maszk nélküli embertömeg miatt. Egyébként a Kormány
napi utasításai szerint igyekszünk eljárni, a javaslatokat
betartani. Helyi intézkedést egyelőre nem tartok
indokoltnak.
Falugyűlés:
A Falulap június 1-jei számában beszámoltam Önöknek az
önkormányzat elmúlt éves működéséről, ahogy a
falugyűlésen szoktam. Bíztunk benne, hogy az ősz
folyamán tarthatunk hagyományos falugyűlést, de a
vírushelyzet ezt ismét megakadályozza. Ezért kérem
Önöket, ha van olyan ügyük, észrevételük, javaslatuk,
amely az önkormányzatot érinti, keressenek meg
közvetlenül engem vagy bármelyik képviselő-társamat.
Igyekszünk mindenre megoldást találni, ha csak lehet.
Pályázataink:
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Falu
Programba beadott pályázatunk nyert. Ebből a 8 millió
Forintból tudjuk lefedni a Faluház udvarának egy részét.
A munkálatok el is kezdődtek. A végeredmény több mint
200 m2 fedett terület lesz, amely esős időben is
lehetőséget ad a kültéri rendezvények bonyolítására.
Ugyancsak támogatásban részesült a HUNG-2020 kiírásra
beadott kérelmünk, amelyből egy települési értéktár
kiállító termet rendezünk be a régi orvosi rendelő
helyiségeiben. Erre 3,3 millió Ft áll rendelkezésünkre.
Sajnos elutasították a gördeszkapálya telepítésére beadott
pályázatunkat, de tovább keresem a lehetőséget, hogy ezt
is megvalósíthassuk.
A csapadékvíz elvezetés II. üteméről még nem született
döntés.
Galambászok, madarászok, figyelem!
Ígéretem szerint előadásra hívtam Berente József urat, a
Röp-,Dísz és Haszongalambtenyésztők Egyesülete
Kiskunfélegyháza elnökét.
Az előadás október 14-én, szerdán 17 órakor lesz a
Faluházban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, akit
érdekel a kisállat tartás, hobbi galambász, vagy csak egy
szakértő sok-sok ismeretét, tudását szeretné meghallgatni
a felelős állattartásról. Az előadás ingyenes!
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Bursa Hungarica

Gazdálkodók figyelmébe!

Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő gátéri
lakosságot, hogy önkormányzatunk ebben az évben is
csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz. A
jelentkezés határidejéről és módjáról az internetes
felületen tájékozódhatnak az érdeklődők.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Köszöntjük az időseket!
Október az idősek hónapja. Ilyenkor országszerte
köszöntik a szépkorúakat, ünnepségeket szerveznek a
tiszteletükre, apró ajándékokkal kedveskednek nekik a
fiatalabbak.
Kedves Gátéri Szépkorúak!
Községünk lakói nevében én is tisztelettel köszöntöm
Önöket. Kívánom, hogy nyugdíjas éveikben is legyenek
egészségesek, találjanak az életükben örömöt, célt,
elfoglaltságot. Kívánom, hogy minél gyakrabban vegye
körül Önöket az unokák vidám kacagása, a családtagok
féltő szeretete.
Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm
azokat a gátéri szépkorúakat, akik a 90. életévükön túl is
velünk vannak, gazdagítanak bennünket a jelenlétükkel,
emlékeikkel, bölcs tanácsaikkal.
Köszöntöm: Kasza Gergelynét, Kiri Antalnét,
Kalapács Istvánt, Dóka Jánosnét, Balogh Dezsőnét,
Bense Mihálynét.
Távollétében köszöntöm Szabados Kálmánné Gila
Máriát, aki 1918. augusztus 28-án született.
Kecskeméten él a testvérével, és korához képest
elfogadható egészségnek örvend.
„Megöregedtem, ami természetes folyamat, s aki okos,
nem is lázad ellene…mert aki magasabban jár már az
élet hegyén, annak többet fog be szeme a
látóhatárból.” (Mezei Mária)
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„Az életben a legjobb dolgokért nem kell fizetni vagy legalábbis nem sokat. Gyönyörködni a
naplementében, virágot szedni a mezőn, majd a
csokorral meglepni kedvesünket, csodálni az őszi
falevelek színgazdaságát, feltöltődni az
istentiszteleten, kéz a kézben sétálni egyet, vagy
egyszerűen csak ücsörögni a verandán és
tücsökzenét hallgatni - nem kerül semmibe.”
Gary Chapman

Azon őstermelők, akik még a 2020. évre nem
érvényesítették az őstermelői igazolványukat (nem kértek
értékesítési betétlapot), október-november hónapban még
megtehetik. (A kártyán feltüntetett időpont a kártya
hatályosságát jelenti, nem az érvénességét. Ez
megtévesztő lehet sokak számára.)
Akik már érvényesítették az igazolványukat, azokat is
kérem, hogy keressenek fel ügyfélfogadási időben
adategyeztetés céljából.
Meghívó
A mezőgazdasági őstermelők tevékenységét és adózását
érintő
változásokról,
valamint
támogatásokkal,
pályázatokkal kapcsolatos aktualitásokról csoportos
tájékoztatót tartok a Faluházban október 16-án 17 órai
kezdettel. Minden érdeklődő megjelenésére számítok.
Kucsora Tamás falugazdász

KSH Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági
összeírás
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a KSH Agrárcenzus 2020
elnevezésű
mezőgazdasági
statisztikai
összeírás
megkezdődött, az adatfelvétel/kikérdezés, várhatóan
október végéig tart. Az adatszolgáltatás a Központi
Statisztikai Hivatal által rendelkezésemre bocsátott
címjegyzékben szereplő háztartásokra vonatkozik.
Az összeírás célja, hogy statisztikai adatokkal valósághű,
tárgyilagos képet adjon a magyar mezőgazdaságról, az
ágazatban bekövetkezett változásokról. Az összeírt egyedi
adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.
A statisztikai adatok csak összesítve kerülnek közlésre,
így semmilyen hátrányuk nem származhat belőle, ha
válaszolnak a kérdésekre.
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező
az adatfelvételre kijelöltek számára.
A lakásokba nem fogok bemenni, aláírásra nincs szükség,
a KSH által biztosított tableten rögzítem az adatokat
maszkban, megfelelő távolságtartással.
Segítő együttműködésüket köszönöm!
Toldiné Tóth Edit

Felhívás
Tisztelt Lakosok! Tisztelt Ebtartók és
Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1)
bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási
helye
szerint
illetékes
önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Ennek érdekében 2020. évben az ebösszeírást az
alábbiak szerint kívánjuk megvalósítani: Önkéntes
adatszolgáltatás
Az ebtartók, ebtulajdonosok a mellékelt adatlapot
kitöltve eljuttathatják a Fornetti boltban vagy a
Faluházban elhelyezett gyűjtődobozba, vagy
elektronikusan a gater@freecomp.hu e-mail címre.
Leadási határidő: 2020. október 31.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni!
További adatlap beszerezhető Faluházban és a
Fornetti boltban, illetve letölthető www.gater.hu
weboldalról.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az
adatszolgáltatási
kötelezettség
elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális
információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az
ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban
bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni:
személyesen vagy postai úton: 6111 Gátér,
Petőfi S. u. 16.
elektronikusan a gater@freecomp.hu email címre.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók
figyelmét, hogy kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a
négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben
a jogszabályban meghatározott kötelezettségének
még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel
nem
rendelkező
ebeket
állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket
köszönöm!

és

adatszolgáltatásukat

G á t é r, 2020. szeptember 28.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

A jóga Gátér életében
Megkérdeztük a gátéri Faluházban szervezett rendszeres
jógafoglalkozások résztvevőit, miért szeretnek jógázni.
Íme a válaszok – ki hosszabb, ki rövidebb formában:
- Napjaink rohanó világában mindenkinek szüksége lenne
egy olyan mozgásformára, ami életkortól, alkattól
függetlenül lehetőséget nyújt a test formálása mellett a
belső lelki egyensúly megteremtésére is. Községünkben
több éve lehetőség van a jóga gyakorlására. Nyugodt és
vidám légkörben minden korosztály megfelelően
végezheti a különböző gyakorlatokat, saját testi
képességeinek megfelelően. Több éve jógázom, így
elmondhatom, hogy a rendszeres, kitartó mozgás során a
test formálódik, erősödik, a hajlékonyság nő, az erőnlét
jobb és gyógyírt jelent egyes mozgásszervi problémákra is.
A testi változások mellett megtanultam, hogyan figyeljek
a szervezetem által adott visszajelzésekre, a testi és lelki
egyensúly megteremtésére. Az órák alatt úgy érzem,
kilépek a „rohanó” mindennapokból és a külvilág
kizárásával csak saját magamra tudatosan odafigyelve
végzem a különböző gyakorlatokat. Engem minden egyes
alkalom energiával tölt fel annak ellenére, hogy valójában
testmozgást végzek. A mindig más gyakorlatok, a jókedv,
a vidám hangulat teszi mindegyik alkalmat változatossá.
Úgy gondolom, az elmúlt évek alatt jó pár ember életében
pozitív változást hozott a jóga, mint mozgáskultúra. Ez az
oktató türelmes, nyugodt személyisége, precíz, segítőkész,
motiváló és kitartó munkája és több éves szakmai
tapasztalata, tudása révén valósulhatott meg. Mészárosné
Gémes Anikó
- Mert ez egy könnyed mozgás, amitől jobb a közérzetem.
Bálint Ilona
- Az ízületekre kifejtett gyógyító hatása és a jó társaság
végett. Deák Józsefné Marika néni
- Nekem a jóga a testi egészség mellett a lelki harmóniát
biztosítja. Mindig várom a hétfőt, hogy a rohanó
mindennapokban egy kis fényt hozzon a számomra.
Fekete Katalin
- Az egészségem megőrzése és a jó társaság miatt.
Feketéné Borbély Zsuzsanna
- Engem jól átmozgat. Görögné Katona Terézia
- Azért szeretek jógázni, mert kikapcsol, megnyugtat.
Fontosnak tartom, hogy foglalkozzak a testemmel,
átmozgassam és érzem is jótékony hatását. Jó a társaság,
bár vegyes korosztály, de nagyon szuper csapat. Örülök,
hogy a faluban van erre lehetőségem. Gurbó Regina
- Átmozgat tetőtől talpig, és jó alkalom elcsendesedni,
befelé figyelni. Kicsi gyerekek mellett minderre nagy
szükségem van. Gyovai Annamária.

- Sok egészségmegőrző gyakorlatot tanultam és a jógának
köszönhetően nem kell gyógytornára járnom. Hasznos a
testnek és a léleknek egyaránt. Kiss Mária Anna
- A jóleső mozgás és jó társaság végett járok. Ónodi
Sándorné Piroska néni
- Amióta jógázom, nőtt az önbizalmam. A relaxáció
nagyon jól hat rám és a jó társaság miatt is szeretem.
Pallaginé Fekete Krisztina
- Egészségmegőrzés céljából, hogy megelőzzek bizonyos
mozgásszervi megbetegedéseket és nyugtatólag hát rám.
Szatmári Józsefné
- Könnyebb a mozgásom és nagyon jó a közösség.
Tarjányiné Terike
- Azért szeretek jógázni, mert megnyugtat, és ki tudok
kapcsolódni miközben végzem a gyakorlatokat.
Egyszerűen feltölt testileg és lelkileg, ezáltal új lendületet
kapok a hétköznapokhoz. Kuklics Diána
A rendszeres foglalkozásokat Zsigó István, MJSZ és YAI
minősített jógaoktató tartja a gátéri Faluházban
hétfőnként 18-20 óra között. Szeretettel vár minden
érdeklődőt!
FONTOS! A vírushelyzetre tekintettel kérjük, hogy a
foglalkozásra jógamatracot és takarót mindenki hozzon
magával.

A mi kis „ékszerdobozunk”
Kedves Gátériak!
Templomunk az elmúlt évben belső felújítást kapott,
hamarosan már külsőleg is megszépül. A teljes
felújításhoz azonban a kerítést is rendbe kell tenni,
melyhez kérjük az Önök segítségét. Reméljük, mivel
Gátéron sok jószándékú ember él, összefogással ezt is
meg tudjuk oldani.
A festést október 17-én, szombatra tervezzük. Előtte,
október 15-16-án csiszolás és tisztítás. Gyülekező a
templomnál mindhárom nap 8:00 órakor. Rossz idő esetén
a társadalmi munka áttevődik a következő hétvégére,
október 24-re.
Minden segítséget hálásan fogadunk, legyen az akár pár
óra is.
Tarjányi Jánosné

Ünnepségek, események…..
Az augusztus 20-i ünnepségen Gátér Község
Önkormányzata a község érdekében sok-sok éven át
végzett munkájuk elismeréseként " Gátér Községért"
kitüntetést adományozott Berta Istvánnak és Berta
Mihálynak. Köszönjük önzetlen segítségüket! Szívből
gratulálunk! Jó egészséget és szeretteik körében eltöltött
örömteli
éveket
kívánunk
mindkettőjüknek!
Önkormányzatunk elismerését és köszönetét fejezte ki
azoknak a gátéri lakosoknak is, akik társadalmi
munkájukkal hozzájárultak községünk szépítéséhez és
fejlesztéséhez. Ebben az évben elismerésben részesültek:

Huszka Jánosné, Kocsisné Patyi Rozália, Nagyné Szepesi
Teréz, Nagy Attila, Kis-Fekete László, Gellér Csaba,
Bodor Gábor, Kovács József, Terjék György, Varga Attila,
Kovács Csaba, Gátér Községért Egyesület, Kismakkos
Néptánc Egyesület, Nyugdíjasklub és a Polgárőr
Egyesület.
Az ünnepségen mutattuk be Bálint Gyula falvédő- és
kézimunka gyűjteményét, melyből kiállítást is rendeztünk.
A gyűjtemény 20. a helyi értékeink sorában.
A Faluházban augusztus 4-én indult el a szenior örömtánc.
Minden héten, kedden 17 órától a mosolyé és a vidámságé
a főszerep, mely a foglalkozásokat végigkíséri. Mottója:
Mozgás! Öröm! Agytorna! A foglalkozásokat Kocsisné
Móczár Julianna vezeti, aki sok vidámságot hozott nekünk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Adventi ablaknyitogató
Még két hónap és kezdődik az adventi készülődés!
Szeretnénk
elkészíteni
Gátér
világító
adventi
kalendáriumát. A kezdeményezés Solymáron indult el
2016-ban. Lényege, hogy decemberben minden nap
másnak a kidíszített ablaka világít a jelentkezők között
előzetesen kiosztott, titkos sorszámok alapján. Az
ablakdíszben meg kell jelennie a sorszámnak is. Végül
pedig Szenteste egyszerre világít majd az összes ablak.
Hogy melyik nap, hol található a sorszámmal ellátott
kidíszített világító ablak, az meglepetés, mert azt a
településen sétálva kell megkeresni, lefényképezni és
feltölteni Nyertes, díjazott, első és második nincs, mert ez
nem egy verseny. Itt mindenki nyer, mind a díszítő, mind
a „vadász”, illetve az is, aki csak gyönyörködik egy-egy
ilyen szép ablakban. Azok a gátéri lakosok, vállalkozók,
közintézmények, akik csatlakozni szeretnének az ünnepi
játékhoz, jelentkezzenek november 25–ig.
Jelentkezéseket (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
adatokkal) leadhatják személyesen a Faluházban vagy a
radijozsefne57@gmail.com e-mail címre elküldve.
A kisorsolt sorszámokat november 26-án kapják meg a
jelentkezők. Indítsuk el, ha tetszik a kezdeményezés,
legyen
ez
meg
minden
évben.
Adventi hétvégék: november 29. december 6. december 13.
december 20.
- November 29: első gyertyagyújtás – 2020-ban született
kisbabák és a 90 éven felüliek köszöntése – „Gátér Ínyes
Mestere” házi sütemények versenye
- December 6: advent második vasárnapja – a Bugaci
Tanyaszínház előadása, a színdarab címe: Páros élet
A részletekről a szokásos módon tájékoztatjuk a
lakosságot. További adventi hétvégékről a Falulap
december elsején megjelenő számában olvashatnak.
Rádi Józsefné

