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2021-06-01. XI. évfolyam 3. 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
Születtek: Tóth Levente (Palásti Judit), Pap János (Horváth
Mária)
Házasságot kötöttek: Bánfi Vivien – Gyermán András
Elhunytak: Szabó Istvánné szül: Bálint Magdolna, Szabados
Kálmánné szül: Gila Mária, Toldi Károlyné szül: Véninger
Franciska, Kis-Czakó Dezső
Kedves Gátériak! Tisztelettel arra kérjük Önöket, jelezzék az
önkormányzatnál, ha valamilyen anyakönyvi esemény
történik a családjukban! A temetésekről rendszerint van
információnk, de a születésekről és a házasságkötésekről
csak a falusi pletykák révén. Így történt meg az, hogy Tóth
Levente már januárban megérkezett közénk, de csak ebben a
számban tudjuk hírül adni, mert a legutóbbi Falulap
szerkesztésekor még nem tudtunk a születéséről. Isten hozta
közöttünk, szép és boldog életet kívánunk neki és minden
kisbabának, akik közénk érkeznek a jövőben!

Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában!
Az elmúlt két hónap nem bővelkedett eseményekben.
Mindenki a vírushelyzet jobbra fordulását várta, amely
szerencsére el is kezdődött. Ma már sokkal szabadabban
élhetjük a napjainkat, bár még a védelmi intézkedések egy
részére figyelnünk kell.
Az önkormányzat életében azért zajlottak az események.
Pályázatokat adtunk be a Magyar Falu Program kiírásai közül
a Faluház és a Községháza udvarának felújítására, a temető
új részének további szépítésére. A 2020-as Magyar Falu
Program
támogatásából
elkészült
a
Községháza
fűtéskorszerűsítése, folyamatban van a napelemek
felszerelése is. Júliusban az irodák belső tereit is felújítjuk
majd. Egy Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatás

felhasználásával elkezdődött a községünk kulturális és
településfejlesztési koncepciójának kidolgozása. Ehhez
szakemberek segítségét vesszük igénybe, és figyelembe
vesszük a lakosság véleményét, elképzelését is, akiket 10 fő
képvisel a koncepció kidolgozása során. A koncepció
végleges példányát községünk honlapján fogják megtalálni
hamarosan.
Május 27-én, csütörtökön hivatalosan is átadtuk a települési
értéktár kiállító termét, amelyet a régi orvosi rendelőből a
HUNG-2020 pályázati támogatás segítségével valósítottunk
meg. A kiállítás hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig látogatható.
A községházáról lehet elkérni a kulcsot a terembe való
bejutáshoz.
Ismételten jelzem a Tisztelt Lakosságnak, hogy építési
törmeléket (beton, cserép, tégla, cementlap) be lehet hozni
a Községháza udvarába. A lehetőséget szeptember 30-ig
biztosítjuk.
Tisztelettel kérek mindenkit, a portájuk előtti járdát
rendszeresen gyomtalanítsák, a fák, bokrok ágait nyessék
le annyira, hogy azok a közlekedőket ne akadályozzák!
Többen is érdeklődtek már, hogy a Faluházban lehet-e
magánrendezvényeket szervezni. A jelenlegi járványügyi
korlátozások értelmében zárt térben csak védettségi
igazolvánnyal rendelkezők részére lehet összejövetelt tartani,
vagyis még nem kötetlenül. Amint a Kormány rendelkezései
szabaddá teszik a közösségi tér használatát, ismét
rendelkezésre bocsátjuk a Faluházat magánszemélyeknek is.
A járványügyi rendelkezések szerint május 22-től szabad
téren korlátozás nélkül lehet rendezvényeket tartani, 500 fő
részvételéig. Ezzel a rendelkezéssel lehetővé vált, hogy a
Gátér Községért Egyesület és az Önkormányzat
megszervezze az elszármazottak találkozóját, amelyet
összekapcsolnánk a falunappal. A részletekről hamarosan
külön szórólapon tájékoztatjuk Önöket.

„Gátér Községért” kitüntetés
Önkormányzatunk ebben az évben is várja az önök javaslatait
arra a személyre, akit érdemesnek tartanának a „Gátér
Községért” kitüntetésre. Javaslataikat leadhatják a
Faluházban elhelyezett gyűjtődobozban, vagy elektronikusan
a gater@freecomp.hu email címre. Jelölőlap kérhető a
Faluházban, vagy letölthető községünk honlapjáról is.
Jelölési határidő: június 20. Az Önök javaslataiból a
Képviselő-testület választja majd ki azt a személyt, akinek az
augusztus 20-i községi ünnepségen adjuk át az
emlékplakettet.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Falulap újragondolva!
Tisztelt Lakosság! 2010.12.01-jén jelent meg a Falulap 0.
évfolyam 0. száma, mely azóta minden páros hónap elsején
Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila jóvoltából eljut az Önök
otthonába. Jánosi Benő 4 évig gyűjtötte és szerkesztette az
információkat, 2014.12.01-től ezt a megtisztelő feladatot én
végzem. A falu lakóit hiteles forrásokból tájékoztatjuk a
közösségünket érintő dolgokról, melyben helyet kapnak
Gátér problémái, sikerei, kérdései és válaszai. A vírushelyzet
miatt az elmúlt egy évben szinte minden lapszám csak 2
oldalas volt, a rendezvényeinket nem tarthattuk meg, a
közösségi élet a nyári, pár hónap kivételével teljesen
megszűnt. Tehát nem tudtunk miről beszámolni. De!
Újragondoltuk a Falulap tartalmát, melyben kérjük a
Lakosság segítségét és aktivitását. Függetlenül attól, hogy az
elkövetkezendő időszakban a közösségi élet terén mit
engednek meg a rendelkezések, kérjük Önöket, küldjenek
saját verset, saját szerkesztésű keresztrejtvényt, említésre
méltó családi eseményt, bármi téren elért sikert (legyen az
tanulmányi, sport vagy a munkájuk területén elért siker),
köszönet nyilvánítást, képeket, stb. A közlendő cikkeket
juttassák el hozzám a könyvtárba és a lap következő számába
beletesszük. Írjuk közösen a Falulapot!

Szatmáriné Csemba Tímea, Pintér Anita, Rácz Rita, Terjék
Tímea, Farkas Imréné, Kiri Józsefné és Tóth Szabina.
3 bátor kisfiú: Vincze Martin, Vincze Csongor és TrungelNagy Koppány Zoltán vállalta, hogy legszebb locsolóversét
kamera előtt is elmondja.
Mindannyian könyvjutalomban részesültek.
NÉZZ UTÁNA! Ki mit m tud településünk értékeiről?
A Gátér értékeit bemutató állandó kiállítás 2021. május 27-én
tartott megnyitó ünnepséghez kapcsolódóan vetélkedőt
hirdettünk online térben, de volt lehetőség papíralapon történő
kitöltésre is. Az űrlap 15 kérdésből állt, melyhez kettős céllal
segédanyagokat is megjelöltünk: egyrészt az érdeklődők
ismerjék meg és olvassák a hungarikum.hu honlapot, a
megyei- és a gátéri értékek weboldalát és az értékeikről szóló
helyi kiadványokat. Másrészt pedig, hogy minél több helyes
válasz érkezzen.
A játékban 12 fő online, 5 fő pedig papíralapon küldte be
válaszát. És akiknek gratulálunk a kivétel nélküli helyes
válaszokhoz:
Kis-Fekete Lászlóné, Rádi Szilvia, Szatmári Józsefné,
Tarjányi Jánosné, Nagy Irén, Jókai Orsolya, Dömötör
Józsefné, Jaksa Erika, Kiri Józsefné, Pintér Anita, Fazekas
Lászlóné, Rácz Lászlóné Feith Mária, Farkas Imréné,
Mészáros Imréné, Deák Istvánné, Görög Lászlóné, Rozmán
Károlyné
Köszönjük szépen Mindenkinek a részvételt, mindannyian
jutalomban részesülnek, melyek előzetes telefonon (0670/586 7224) történő egyeztetés után átvehetők a Faluházban.
Rádi Józsefné

Gondolat
Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.
Henry Ford

A kiállítóterem és előtere
Események és eredmények a virtuális térben
Már több, mint egy éve a járványhelyzet nehezíti a mindennapjainkat. Sokan idegenkednek még az online megoldásoktól, hiszen a közös események helyszínét még a virtuális tér
adja. A sikeres adventi ablaknyitogató után a „Virtuális Húsvétoló” különböző programjaira hívtuk a gátéri családokat,
személyeket.
A Ki mit tud a húsvétról? online űrlapon kitölthető totót öszszesen 19 fő küldte be, melyből 8 fő töltötte ki hibátlanul:
Rácz Rita, Pintér Anita, Szatmáriné Csemba Tímea, Jókai Orsolya, Nagy Irán, Rácz Lászlóné Feith Mária, Sztakó Ildikó,
Takácsné Medveczki Zsuzsanna.
Az ünnepi alkalomra saját kezűleg díszített kül- és beltéri tojásfákról összesen 7 személytől érkezett nevezés:

