GÁTÉRI
FALULAP
2021-04-01. XI. évfolyam 2. 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
Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba.
Elhunyt: Pozsár János
Házasságot kötöttek: Fekete Éva és Sinkó János,
Ficsór Erika és Szabó Zsolt

Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap ez évi második számában.
Sajnos, a koronavírus nem kíméli a mi falunkat sem. Egyre
több gátériról derül ki, hogy megfertőződött, esetleg
kórházba is került. Mindannyiunk érdekében nyomatékosan
kérem Önöket, fokozottan figyeljenek a védelmi előírások
betartására! A település teljes közterületén viseljék a maszkot,
tartsák a másfél méteres távolságot, és csak akkor hagyják el
az otthonaikat, ha feltétlenül szükséges! Mindannyiónkat
megvisel ez a hosszú bezártság, ráadásul hideg van, a kerti
munkákkal sem tudjuk lefoglalni magunkat. De bíznunk kell
benne, hogy hamarosan véget ér a rossz, és visszatérhetünk a
megszokott mindennapokhoz. Sok erőt, türelmet, kitartást
kívánok Önöknek!
Bizonyára már többen is látták, hogy egy másik autóval
gyarapodott az önkormányzatunk jármű állománya. Egy
Suzuki Ignis személygépkocsit vásároltunk kifejezetten azzal
a céllal, hogy a megnövekedett ebédkiszállítási igényt ki
tudjuk elégíteni. A tanyagondnoki autó ugyanis gyakran a
kiskunfélegyházi kórháznál várakozik ebédhordás időben,
vagy éppen beteget szállít. Ha az egészségügyi ellátás
rendeződik, még több betegszállítási feladata lesz, így
ebédhordásra nem ér haza. Az autó használt, 850 000.-Ft volt
az ára, amelyet az önkormányzat saját tartalékából fizettünk.
Még az elmúlt év végén elkészült a 2016-ban beadott
pályázatunk eredményeként a sportpark. Az önkormányzat
feladata a park rendben tartása, rendszeres felügyelete, így az
ütéscsillapító burkolat tisztán tartása is. Azért nem adtuk át
azonnal a lakosság használatára, mert nagyon sáros
időszakban telepítették az eszközöket, a burkolatról pedig
rendkívül nehéz letakarítani a beletaposott sarat.

Készítettünk egy betonjárda kapcsolatot a parkhoz, amelyen a
füves területről tiszta lábbal meg lehet közelíteni az
eszközöket. Nagyon szépen kérek minden sportolni vágyót,
legyen gondos, jó gazdája a parknak, hogy sokáig öröme
teljék benne a lakosságnak! Sajnos, azt is le kell írnom
Önöknek, hogy valaki már leszakította a tájékoztató táblát
a tartószerkezetről. Ez nem lehetett véletlen baleset,
szándékos rongálás történt. Nem tudom megérteni, milyen
gondolatok járhatnak az olyan emberek fejében, akik a
közösség vagyonával így bánnak. Egyáltalán nem tisztelik azt
a munkát, erőfeszítést, amelyet sokan azért teszünk, hogy a
Gátéron élőknek jobb legyen. Nekem végtelenül rosszul esik
az ilyen viselkedés, és igyekezni fogok kideríteni, ki követte
el. Hadd tudja meg az egész falu, kivel is élünk egy
közösségben!
Hasonló bosszúságot okoz nekem, amikor a Községháza előtti,
szépen felgereblyézett virágoskertnek a szélén valaki végig
tapos az egyik lábával. Úgy gondolom, elég széles a járda,
hogy egy személy elférjen rajta. Olyan nehéz lenne egymás
mögött haladni azon a néhány méteren? Vagy ennyire nem
érdekli az elkövetőt a másik ember munkája? A falu
központjának a rendezettsége? Apróság, tudom, helyrehozni
sem nehéz, de a szándék és a hozzáállás elkeserítő. Emberek!
Gátér nem ilyen! Nem szabad ilyennek lennie! Becsüljük már
egymást egy kicsit jobban!
Építkezésből, felújításból származó beton, tégla és cserép
törmeléket be lehet szállítani a Községháza udvarára
munkanapokon 8-16 óra között, és a kijelölt helyen lepakolni!
Felhívom azonban a beszállítók figyelmét, hogy a vályog,
fahulladék, egyéb szemét tartalmú szállítmányokat nem
vesszük át, azokat vissza kell vinniük! Valamelyik
önkormányzati dolgozó ellenőrzi a behozott törmeléket,
amely csak a jóváhagyása után borítható le!
A belterületi égetésről!
2021. január 1-től tilos a tarló, az avar és kerti hulladék
égetése A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény alapján. Ugyanakkor 2021. január 1jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a
települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok rendelettel történő megállapítása. Gátér Község

Képviselő-testülete rendelete szerint hétköznapokon 8-20
óra között szabad belterületen kerti hulladékot égetni,
vasárnap és ünnepnapokon tilos!
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést
követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen
irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének
időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy
helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése
előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szervéhez – megyei igazgatósághoz - írásban,
elektronikus formában a bacs.titkarsag@katved.gov.hu címre
be kell jelenteni.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
Minden apróságért hálás vagyok, minden kis darab
ételért, egy sétáért, vagy azért, hogy láthatom a gyönyörű virágokat nőni. Megtanultam jobban észrevenni
és megbecsülni a dolgokat, és azt is, hogyan kell szeretni még azt is, amit nem szeretek.
Edith Eger

„Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak,
halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert,
ahol nagyapja diófájának a gyümölcsét töri,
és fát ültetve unokáira gondol.”
Lénárd Sándor

Felhívás Gátérról elszármazottak találkozójára
A Gátér Községért Egyesület és az Önkormányzat
2021. július 3-án, szombaton 9 órától rendezi meg a
Gátérról elszármazottak találkozóját.
Rendezvényünkre szeretettel és tisztelettel meghívjuk és
várjuk azokat a településről elköltözött lakosokat, akiknek
Gátér otthonuk volt egykor, de már nincs közvetlen rokoni
kötődésük a faluhoz, szívesen elbeszélgetnének az elmúlt
évek történéseiről, kíváncsiak egykori lakóhelyük fejlődésére és egy kellemes összejövetelen találkozhatnak régi ismerősökkel, barátokkal és a helyi lakosokkal.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a regisztrált
személyeket tudjuk vendégül látni.
Kérjük, a részvételi szándékot az alábbi elérhetőségeken
szíveskedjenek előre jelezni 2021. június 11-én, pénteken
18 óráig.
Faluház-Rádi Józsefné; telefon: 06-70/586 7224
e-mail: radijozsefne57@gmail.com;
Gátér Község Önkormányzata- Jánosiné Gyermán Erzsébet;
telefon: 06-76/426-220; e-mail: gater@freecomp.hu

Gátéri Fornetti bolt-Gémes Anikó; 8-15 óráig személyesen
vagy telefonon: 06-30/606 9756
Program:
9:00 – 10:00 Vendégek fogadása
10:00 Mise a Szent-Anna templomban
11:00 Elszármazottak köszöntése, ünnepség
12:00 Ebéd
14:00 Szórakoztató programok
20:00 Bál
A rendezvény részletes programját a www.gater.hu honlapon
és Gátér facebook oldalán közzé tesszük.
Tisztelt Lakosság!
Kérjük, értesítsék elszármazott rokonaikat, ismerőseiket, és
hívják haza a Gátérról elszármazottak találkozójára. A részvételi szándékot, a résztvevő nevét, címét és telefonszámát,
ha van, e-mail címét a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezzék!

Virtuális „Húsvétoló”
A járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a húsvétot (is)
rendhagyó módon ünnepeljük. Gátér Község Önkormányzata
és a Faluház az ünnepre hangolódás jegyében idén online
térben várja játékos kedvű gátéri Családok, személyek
jelentkezését a következő programokra:
- Családi húsvéti Totó: Ki Mit Tud? a húsvétról. Közzétéve a
facebookon, kitöltés online űrlapon. Beküldési határidő:
2021. április 1. csütörtök éjfél
- Várunk fotókat az ünnepi alkalomra saját kezűleg díszített
kül- és beltéri tojásfákról.
- GYEREKEKNEK! Mondd el a legszebb locsolóversed!
Kérd meg Apát vagy Anyát, hogy vegye fel telefonon és a jó
minőségben rögzített felvételt küldjétek el a megadott címre!
(Kérjük a Szülőket, hogy a felhívást közöljék gyermekeikkel és
segítsék a videó elkészítését, beküldését.)
Fontos! A fotók és videók beérkezésének határideje: 2021.
április 6. kedd 18 óra a radijozsefne57@gmail.com email
címre vagy a messengeren részemre.
A játékban résztvevők jutalomban részesülnek.
A beérkezett fotókat és videókat feltöltjük a Facebookra.
A résztvevők a játékban való részvétellel beleegyezésüket
adják, hogy bármely tartalom korlátozás nélkül megjelenhet
online felületeinken.
Bízunk benne, hogy a húsvéti játékunk is olyan népszerű lesz,
mint az adventi ablaknyitogató és a kis közösségünk
összetartó erejével a Családok húsvéti szokásai tovább élnek.

Szeretettel kívánok
Mindenkinek
áldott húsvéti ünnepeket!
Rádi Józsefné

