GÁTÉRI
FALULAP
2021-12-01. XI. évfolyam 6. 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: Gyovai Norina (Terjék Annamária),
Szabó Zsófia (Ficsór Erika)
Elhunytak: Kurucz József Attiláné szül: Vízi Erika, Kocsis
Ferenc, Bense Mihályné szül: Nagy Ilona,
Czakó Ilona, Kozma Ferencné szül: Lehóczki
Ilona, Tápai István

Kedves Gátéri Lakosok!
Köszöntöm Önöket a Falulap 2021. évi utolsó számában. Az
elmúlt két hónapban az alábbi eseményekről, hírekről tudok
beszámolni Önöknek:
Pályázatainkról: Október közepére befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer felújítását célzó beruházás II. üteme.
Bár a kivitelezők már rég elvonultak, a zárási munkálatok
még zajlanak itt bent a hivatalban. Ugyancsak egy pályázati
rendezvénysorozat folytatásaként idegenvezetéssel egybekötött túrán vehettek részt az érdeklődők. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai vezettek végig bennünket a Gátéri Fehér-tó egy részén, sok-sok érdekes és értékes információt
megosztva velünk a túra során. Tavasszal ismét szervezünk
hasonlót, akit érdekel, figyelje majd az újságot, a facebook
oldalunkat!
Októberben egy kellemes, vidám délutánon köszöntöttük
községünk szépkorú lakóit. 75 fő fogadta el az önkormányzat
meghívását, remélem, mindannyian jól érezték magukat.
A Magyar Falu Program támogatásából új padokat telepítettünk a temetőre. A bejárat és az új rész útjainak burkolása is
része lesz a beruházásnak. Ugyancsak a Magyar Falu Programból elkészült a Faluház fedett teraszának aljzatbetonozása. Hamarosan burkolják a lépcsőket is, majd a melléképület külső rendbe tétele zárja ezt a programot.

Sikeresen lezajlott a Felelős állattartás elősegítése pályázatunk, amelynek során összesen 22 kutyát és macskát ivartalanítottak községünkben összesen 850 000.-Ft értékben.
Sírhely megváltás: tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat 6/2015 (V.01.) Önk. rendelete szerint a megváltott
koporsós sírhelyek az utolsó rátemetéstől számított 25 évig,
az urnafülkék 10 évig érvényesek. Akiknek a hozzátartozói
ennél régebben nyugszanak a gátéri temetőben, kérjük, hogy
mielőbb jelentkezzenek a Községházán, és rendezzék a sírmegváltást! 2022 őszén a lejárt és újra nem váltott sírhelyeket
felszámoljuk.
Bursa Hungarica ösztöndíj: tájékoztatom Önöket, hogy
2022-re 2 fő felsőoktatásban résztvevő hallgató nyújtott be
kérelmet erre az ösztöndíjra. A Képviselő- testület mindkét
hallgatónak havi 5000 Ft támogatást ítélt meg.
Karácsonyi csomag: a Képviselő-testület döntése szerint ebben az évben is ad az önkormányzat a családoknak karácsonyi
élelmiszer csomagot. Arra kérem Önöket, legyenek segítségünkre a csomagok szétosztásában. A tavalyi módon a Faluházban lehet átvenni a csomagokat aláírás után, személyi igazolvány felmutatásával.
Az osztás időpontja: december 10. péntek 8-16 óráig, 11.
szombat 8-16 óráig és 12-én, vasárnap 8-11 óráig. A közeli
családtagok átvehetik egymás csomagját.
Nagymamától tanultam: szeretnénk összegyűjteni és az értéktárunk részévé tenni azokat a régi ételeket, amelyeket a
nagymamáink még főztek, még emlékszünk az elkészítés
módjára, az íze is megmaradt az emlékeinkben, de mi már
nem főzzük. Kérem Önöket, írják le ezeket a recepteket, és
juttassák el a Faluházba vagy a Községházára! Ha össze tudnánk gyűjteni legalább 30-40 régi ételt, készíttetnénk egy kiadványt belőlük, hogy a későbbi korok számára is legyen lehetőség ezek megismerésére. Február 28-ig várjuk a recepteket!
Bugaci Tanyaszínház előadása: amennyiben a Kormány intézkedései megengedik, december 4-én, szombaton a Bugaci

Tanyaszínház előadását láthatják az érdeklődők a Faluházban. Az előadás kezdete: 17 óra, címe: Páros élet.
Az előadás ingyenes, de önkéntes felajánlásokat szívesen fogadnak a fellépők, ahogy ez eddig is történt. Bugaci vendégeink nagyon örülnének egy kis házi süteménynek, ezért kérem és bíztatom a gátéri asszonyokat, lepjék meg vendégeinket néhány szelet süteménnyel!
Az előadást mindenki a saját felelősségére látogathatja!
Maszkot viselni kötelező, de védettségi igazolványt nem fogunk kérni. Kérem, mindenki maximálisan tartsa be a védelmi intézkedéseket! Amennyiben a járványügyi intézkedések vagy megbetegedés indokolja, az előadást lemondjuk, arról a facebookon és a hirdetőtáblákon értesítjük a lakosságot.
Járvány: sajnos, ismét tombol a koronavírus járvány az országban, Gátéron is. Zárt terekben kötelező a maszk viselése,
ezért az Önkormányzat az elmúlt napokban minden háztartásba eljuttatott 2-2 darab maszkot. Nagyon kérem Önöket,
tartsák be a védekezési szabályokat! Vigyázzanak magukra,
vegyék komolyan ezt a helyzetet! Ez a vírus nem válogat, viszi a szeretteinket, ismerőseinket! Tegye meg mindenki azt,
amit a lelkiismerete diktál mindannyiunk védelme érdekében!
Adventi gyertyagyújtás: hagyományaink szerint advent első
vasárnapján köszöntöttük községünk 90 éven felüli lakosait:
Balogh Dezsőné, Dóka Jánosné, Huszka Mihályné és Kasza
Gergelyné személyében. Sajnos, egészségi állapotuk már
nem tette lehetővé, hogy személyesen vegyenek részt a rendezvényen, ezért kértük a családtagokat, hogy képviseljék
idős hozzátartozójukat és vigyék el nekik az önkormányzat
jelképes ajándékát. Ugyancsak ezen az ünnepen köszöntöttük
a 2021-ben született babákat és kedves szüleiket. Sajnálom,
hogy nem minden meghívott tisztelt meg minket a jelenlétével.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat
„Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem
mindig igazak, s az igazak nem mindig szépek.”
Jókai Mór

Óvodánk életéből
Kedves Gátéri Lakosok! Nagyon jól sikerült a november 13ára szervezett hulladékgyűjtési akciónk! Rengeteg üveg és
ruhanemű gyűlt össze. Köszönjük mindenkinek az adományokat, mellyel segítették az óvodás gyerekeket. A befolyt
összegből játékokat szeretnénk vásárolni. Köszönjük a gyűjtésben résztvevő szülők, kollégák áldozatos munkáját is, akik
segítettek a hulladékok összegyűjtésében, válogatásában, tárolásában. Áldott, Békés Karácsonyt és minden jóban, örömökben, sikerekben gazdag, egészségben eltöltött, nagyon
Boldog Újévet kívánunk!
Gulyásné Vida Gyöngyi intézményvezető

Együtt minden könnyebb…….
Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik részt vettek
a templomkertben a falevelek eltakarításában és hónapról hónapra önzetlenül segítenek templomunk nagytakarításában.
2021. december 21-én 13:00 órától közös karácsonyfa díszítést tartunk a templomban, melyre szeretettel hívunk és várunk gyerekeket, szülőket és bárkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni és segíteni.
Minden gátéri lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Gátéri Egyházközösség

Gátér világító adventi kalendáriuma 2021
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Községünkben a tavalyi nagy sikerre tekintettel ebben az évben is meghirdettük az adventi ablaknyitogató játékot.
2021-ben újra elkészítjük Gátér világító adventi kalendáriumát.
December 1-től minden este másnak a kidíszített ablaka világít. Hogy melyik nap, hol található a sorszámmal ellátott kidíszített világító ablak, az meglepetés, mert azt a településen
sétálva kell megkeresni és lefényképezni, majd még aznap
este 8 óráig részemre a messengeren vagy e-mailben (radijozsefne57@gmail.com) elküldeni.
Segítségül az aznapi utcaneve(ke)t minden reggel megosztom
a facebook-on és kifüggesztem a Faluház előtti hirdetőtáblán.
A játékban részt vevők jutalomban részesülnek.
És még……A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ABLAKTÁROGATÓ VERSENYRE HÍVJA A MEGYE TELEPÜLÉSEIT! Az a település ugyanis, ahonnan összeáll a teljes (24
fotóból álló) sorozat, különleges jutalmat tudhat magáénak: a
jövő évben a MESEFÖLD-ÉLMÉNYBUSZ lesz a település
vendége egy napig, előre egyeztetett időpontban fantasztikus
gyermekprogramokkal, foglalkoztatással, mesékkel, helyi termékbemutatóval. Ezért minden nap este 6 óráig elküldöm a
fotókat az adott e-mail címre, megadva az esélyt a jutalomra.
Kívánok Mindenkinek örömteli "vadászást", tegyük együtt
szebbé az ünnepre való készülést! Szóljon ez az időszak a
megállásról, a pihenésről, a saját lelkünkről, a befelé figyelésről.

Szeretetben gazdag, áldott ünnepeket és jó
egészséget kívánok!
Rádi Józsefné

