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Kedves Gátériak!
Ez az adventi készülődés, ez a karácsony sokak
családjában más lesz, mint amit megszoktunk,
amilyet szeretnénk. A koronavírus járvány
rátelepszik a mindennapjainkra, rátelepszik az
ünnepeinkre is. Vásárlási idősávot követünk,
maszkot hordunk, távolságot tartunk egymástól, és
közben gyanakvóan figyeljük egymást. Egyre több
ismerősünk lesz beteg, egyre több rémítő hír vesz
körül bennünket. Ameddig az ember saját maga bele
nem kerül ebbe a betegségbe, bizonytalan,
kételkedik a szabályok szükségességében. Higgyék
el, a félelem jogos, a betegség itt terjeng közöttünk,
és nagyon nehéz talpra állni belőle. Amikor már az
ember azt hiszi, 10 nap után túl van a nehezén és a
gyógyulás elkezdődött, akkor megint jön a láz és a
rettenetes fejfájás. Nincs jártányi erő, nem esik jól az
étel, és már nem esik jól feküdni sem, mert már az is
fáj. Én mindezt átéltem, átélem, hiszen 2 hét
elteltével sem érzem egészségesnek magam. Kérem
hát Önöket, tényleg tartsanak be minden
óvintézkedést, és csak akkor menjenek közösségbe,
ha muszáj. Nagyon vigyázzanak magukra,
szeretteikre!
Az általános rendezvénytilalom miatt idén
elmaradnak a községünk adventi rendezvényei.

De Gátér Község Önkormányzata igyekszik
odafigyelni arra, hogy a lakosaink érezzék az
odafigyelést, a törődést.
Anyagi lehetőségünk szerint egyszeri támogatást
tudtunk adni a gyermekes családoknak és a 75 éven
felülieknek.
Hagyományaink szerint advent első vasárnapján
köszöntenénk az újszülötteket és a legidősebb
polgárainkat. Bár az ünnepség elmarad, de ezúton
szeretném köszönteni közöttünk Banos Izabellát,
Rigó-Provits Boglárkát, Tóth Biankát, Keller Mirát,
Gácsi-Varga Zsoltot kedves Szüleikkel együtt. Isten
hozta őket közösségünkbe, kívánunk nekik nagyon
jó egészséget, hosszú, boldog életet. A kis levélkék
felkerültek az Újszülöttek fájára a babák neveivel, és
igyekszünk személyesen eljuttatni hozzájuk az
önkormányzat apró ajándékát. Ugyancsak nagy
szeretettel köszöntöm azokat a lakosainkat, akik
életük 90. éve után is itt élnek közöttünk,
élettapasztalatukkal, bölcsességükkel támogatnak
bennünket. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget,
szerető családot, örömteli napokat. Köszöntöm
Kalapács Istvánt, Kasza Gergelynét, Dóka Jánosnét,
Balogh Dezsőnét és Bense Mihálynét.
Sajnos, a Bugaci Tanyaszínház előadását sem
láthatjuk a második hétvégén, ahogy terveztük. De
amint a vírushelyzet megengedi, vendégül fogjuk
látni őket, mert a legutóbbi előadásukat is érdemes
megnézni. Roppant szórakoztató!
Hagyományaink szerint idén is lesz közös
karácsonyfánk! Köszönjük a felajánlást Schal
Lászlóné Marikának!
Ebben az évben is szeretnénk élelmiszercsomaggal
kedveskedni a családoknak karácsony alkalmából.

A Képviselő-testület tagjai nem hordanák szét
mindenkinek a lakására a csomagot, hanem
december 10-11-12-én reggel 8-tól 16 óráig a
Faluházban vehetné át mindenki személyi
igazolvánnyal. A családtagok most is átvehetik
egymás csomagját. Kérem, segítsenek nekünk abban,
hogy minél gördülékenyebben eljusson önökhöz az
önkormányzat ajándéka! Köszönjük szépen!
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Bursa Hungarica
A következő évre összesen 2 pályázat érkezett
önkormányzatunkhoz
a
Bursa
Hungarica
támogatásra. Az önkormányzat döntése értelmében
mindkét pályázót havi 5000 Ft-tal fogjuk támogatni
a 2021. évben.

Felajánlás
Katona Tibor helyi vállalkozó felajánlásából az elkövetkezendő napokban lecseréljük a településünk
belterületén lévő közlekedési táblákat.
Nagyon szépen köszönjük, valóban, már nagyon
időszerű volt ez a felújítás.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Gondolat
Bár a modern orvostudomány vívmányai nagy
utat tettek meg a fertőző betegségek megfékezése irányába, (…) egyszerű cselekedeteink és
egyéni döntéseink a járványok megfékezésének leghatékonyabb eszközei közé tartoznak.
Kit Yates

Közszolgálati felhívás
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra
Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési
rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
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Köszönet
A sok szorgalmas embernek köszönhetően októberben megtörtént a templomkerítés festése. Nagyon jól
eső érzés ez az összefogás, hogy vannak emberek,
akik szívügyüknek érzik a közösség segítését. Hálás
szívvel mondunk köszönetet a kerítésfestésben végzett munkáért és a templomkertben a levéltakarításért. Bármilyen munkában önzetlenül segítenek:
Berta István, Berta Mihály, Kaszáné Klárika, Görög
László, Görögné Zsuzsi, Deákné Zsuzsi, Lászlóné
Margó, Szatmáriné Erzsike, Istenesné Icu, Terjék
Pál, Szekercésné Mónus Márti, Mónus Kati, Kristófné Terike, Vincze István, Kulikné Erzsike, Kissné
Ibolya, Mészárosné Marika, Tarjányi Ferenc, Tarjányi János, Tarjányi Jánosné. Köszönjük Gémes Anikónak a finom, meleg pogácsát, mellyel megvendégelte a kis csapatot.
Áldott Ünnepeket kívánunk Mindenkinek!
A gátéri Egyházközösség nevében
Tarjányiné Terike

Tisztelt Lakosság!
Az elrendelt szigorítások miatt a hagyományos adventi gyertyagyújtások elmaradnak. A Faluház előtti
jelképes adventi koszorúval, a feldíszített fenyőfával
és az adventi ablaknyitogatóval igyekszünk különlegessé tenni a karácsonyi készülődést. December 124-ig minden adventi napon valamely intézmény
vagy család ablakát öltöztetik ünnepi díszbe a gátéri
lakosok, számmal jelezve, hány nap telt el a várakozásból. Az Önök feladata lesz esténként megkeresni
az aznapi feldíszített ablakot, készíteni róla egy fotót
és elküldeni a radijozsefne57@gmail.com e-mail
címre vagy a messengeren. A keresést megkönnyítésére a facebook oldalamon és a Faluház előtti hirdetőtáblán közzé teszem az aznapi utcaneveket, hogy
hol érdemes „vadászni”.
Az ablakdíszítőknek örömteli készülődést, a „vadászoknak” hangulatos keresgélést kívánok!

A karácsony hangulatában átélt sok szép pillanatot, az új évben örömteli napokat és jó
egészséget kívánok!
Rádi Józsefné

