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Anyakönyvi hírek
Születtek: az elmúlt két hónapban nem születte kisbaba a
községünkben.
Elhunytak: Bujáki Lajos, Szabó József, Csenki József János

Kedves Gátéri Lakosok!
Ezzel az újsággal megkezdődik a Gátéri Falulap 12. évfolyama. A lap indításával az volt a célunk, hogy korrekt, konkrét információkat osszunk meg Önökkel a falu közös dolgainak alakulásáról. Arra biztattuk és biztatjuk most is Önöket,
hogy tegyék közzé gondolataikat, észrevételeiket a Falulap
hasábjain. Minden írást megjelentetünk, ha az valóban a közösség érdekeit szolgálja. Az elmúlt 11 évben egyetlen lakossági bejegyzést sem utasítottunk el, sajnos, nem is nagyon
voltak ilyenek. Igaz, hogy a Facebook sok esetben átveszi az
információáramlás, tájékoztatás feladatát, de azt sem lehet
teljes körűnek tekinteni.
Örömmel adtunk és adunk hírt a gátéri lakosok által elért sikerekről is. Ebben a számban Bálint Gyula versét osztjuk meg
örömmel Olvasóinkkal. Bálint Gyula ezzel a művével a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete által, Romhányi József születésének 100. évfordulója
alkalmából meghirdetett irodalmi pályázat különdíjában részesült. Gratulálunk az elismeréshez!
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!

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.
451. sz. út felújítása: legnagyobb sajnálatomra jelenleg csak
annyi információm van az út felújításával kapcsolatban, hogy
decemberben kezdődtek meg a tervezési munkák. Az eredeti
tervekhez képest ugyanis több ponton módosításokra merült
fel igény. A pályázatot most is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő bonyolítja, az érintett települések vezetőit egyelőre nem
avatták be a részletekbe. Amint bővebb ismeretem lesz a felújításról, feltétlenül tájékoztatni fogom Önöket, hiszen az út
felújítása mindenkinek fontos és sürgős beruházás lenne.
Közlekedési akadályok! Már sokszor volt konfliktus abból,
hogy a település legszűkebb utcarészein is kinn parkolnak a
személyautók az utcán, jelentősen leszűkítve az úttest keresztmetszetét. Gyakran csak úgy lehet egymást elkerülni két személyautónak, ha az egyik lehúzódik és meg is áll valamelyik
kapubejáróban. Nyomatékosan felhívom a Lakosság figyelmét, hogy a parkolással ne akadályozzák a közlekedést! Az
utca közterület! Mindenkinek van udvara, ahol hosszabb ideig
biztonságban tarthatja az autóját! Köszönöm!

Áramszünet után
Tisztelt Lakosság! A vasárnapi áramszünet kezdete után fél
órával érdeklődtem a Szolgáltatónál, akik arról tájékoztattak,
hogy megkezdték a hibák elhárítását, de nem tudják megmondani, mekkora a baj, és mikorra végeznek. Áram és internet
híján ezt nem tudtam megosztani a lakossággal.
Így én is csak aggódva vártam a fejleményeket, és örültem,
hogy nem vagyok se tűzoltó, se villanyszerelő. Örültem, hogy
nem kell kimennem a rettenetes szélben a kidőlt, letört fákat
darabolni, hogy nem kell a vezetékeket húzgálnom és oszlopokra másznom az ítéletidőben. Belegondoltam azoknak a

helyzetébe, akik vasárnap délután egy telefonhívásra felpattantak a családjuk mellől és indultak, hogy az emberek megszokott életvitelét mielőbb vissza tudják állítani. Nem értek
rá közben azon gondolkodni, hogy néhány ember az otthona
meleg biztonságában a telefonját nyomkodva szidja őket és
elégedetlenkedik, mert néhány órája nincs áram. Valóban
nem volt kellemes áram nélkül, valóban gondolkodnunk kellett a másfajta fűtésen, a másfajta életvitelen. Otthon, a családunk mellett, a melegben. Köszönet illeti azokat a dolgozókat, akik a szélviharban, porfelhőben erejükön felül, megfeszítve dolgoztak azért, hogy a több mint 20 ezer háztartásban
mielőbb helyreálljon a rend.

Tisztelt Gátériak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Gátéri Polgárőr Egyesület
2021-ben sikerrel pályázott egy közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítésére. A beruházás a Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap keretében, a Miniszterelnökség és a Bethlen
Gábor Alapkezelő támogatásából valósult meg összesen
1 022 458.-Ft értékben. A kamerákat a Faluház előkertjében
szereltük fel, amelyek folyamatosan rögzítik a falu központján áthaladókat, az ott zajló eseményeket. A kamerarendszer
üzemeltetésére a Gátéri Polgárőr Egyesület üzemeltetési megállapodást kötött Gátér Község Önkormányzatával.

Tükröm, tükröm……
Szilveszter, az év utolsó napja. Vidámság, társaság, buli, alkohol, kontrollvesztés. Bizonyára ez történt azzal az ismeretlen személlyel, aki szilveszter éjszakáján az igencsak túlbuzgó tenni akarását, vagy rettentő fizikai erejét, vagy csak
egyszerűen az alkoholvezérelt gondolkodását egy közlekedési tükrön vezette le. Újév délelőttjén ugyanis a Vízmű köz
és a Dózsa utca kereszteződésében felállított közlekedési tükröt a földön fekve, letört burkolattal találtuk meg. Nem tudom, az elkövetőnek volt-e még annyi esze, hogy nem az utca
közepére hajította, hanem a padkára, vagy azt már egy jószándékú járókelő tette biztonságosabb helyre. A tükör ára
62 000.-Ft. De pénzben nem kifejezhető az a segítség, amit a
tükör biztosít az ott közlekedőknek. Ezért is igyekezett az Önkormányzat a rosszul belátható kereszteződésekbe felállítani
tükröket, a lehetőségeink szerinti eszközökkel támogatni a településen élők biztonságát. De ha az itt élők nem becsülik az
önkormányzat, vagy akár egy másik lakos törekvését, ha a
jószándékú tettekre rongálás a válasz, elkeseredünk. Joggal!
A jó gazda szemlélet, a tulajdon védelme nem pénz kérdése,
sokkal inkább emberségé. Remélem, sokan egyetértenek velem!
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Örömmel tájékoztatom önöket arról is, hogy támogatásban részesült a Polgárőrség Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázata is. Ebből a támogatásból a községi temetőre
fogunk térfigyelő kamerákat felszerelni összesen 350 000.-Ft
értékben. Ezt a beruházást is a Miniszterelnökség, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
Ezúton is köszönjük a támogatásokat!

Babar István elnök

Gazdálkodók figyelmébe!
Két fontos határidőre hívnám fel figyelmüket.

Gondolat
A dolgok értékét akkor tudod igazán megbecsülni, ha nem az "ilyen" vagy "olyan", hanem a
"van" vagy a "nincs" között kell választanod.
Moldova György

Február 1. és március 21. között nyílik lehetőség az
átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, valamint a
termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás
igénylésére. Az ügyintézéshez az instruktor által kiadott
igazolásra van szükség, mely támogatásra jogosult anyajuh
létszámot igazolja.
Március 31.-ig van lehetőség a nitrát jelentés beküldésére,
melyre a nitrátérzékeny területen gazdálkodók, valamint az 5
állategységet meghaladó állatlétszámmal rendelkező
állattartók kötelezettek. Az adatszolgáltatás az állatlétszámot,
a gazdaságban keletkezett és tárolt szervestrágya mennyiségét,
valamint a kijuttatott szerves trágya és műtrágya mennyiségét
tartalmazza.
Fontos: Ha a gazdaságban nincs állatállomány, és nem történt
trágya és műtrágya kijuttatás, az adatszolgáltatást akkor is
teljesíteni kell!
Mindkét ügyintézéshez Ügyfélkapu megléte szükséges.
Kucsora Tamás
falugazdász +36704361395

Bálint Gyula: A bölcs bíró
1., Hajdanában, múlt világban,
kis városban nagy vásár van.
Olyan rég volt, nem is látszik,
múlt ködéből karikázik.
Ott történt ez igaz eset,
tanulságos mi megesett.
2., Szamárkordén megérkezik
két fazekas tüsténkedik.
Pali Bátyó, Julis Néne
pakolgatnak a gyékényre.
Úgy gondolják, mind eladják,
mindet óvják, babusgatják.
3., Zsibong a nagy sokadalom,
nagyobb, mint tíz lakodalom.
Mint a méhkas, zsongnak-bongnak,
hangyabolyként szorgoskodnak.
Mert ugyancsak kiabálnak,
minden dolgot elkántálnak.
4., „Piros alma! Kocsi kerék!
Nyargaljanak csak közelébb!
Minden olcsó! Nem egy vagyon!
Nálam aztán minden vagyon!
Ide látok! Oda nézek!
Jó szerencsét hozok néktek!”
5., A mindenit! Mégis mi ez?
Mire ez a nagy csődület?
Borzalom az, amit látni,
szamár lábát kalimpálni.
A csődörnek iázása,
a kancának tipródása.
6., Jól látható gerjedelmük,
beteljesül a szerelmük.
Tapossák ám a cserepet,
edényeknek nincs kegyelem.
Korsó, kanna, tányér, szilke,
vihetik ki a szemétbe.
7., Pali Bátyó káromkodik,
Julis Néne sopánkodik.
„Végem van most! Tönkre mentem!
Maga beszél? Vén gazember!
Mert nem figyel! Mindig iszik!
Maga meg csak szenteskedik!”
8., Persze hogy a másé hibás!
Övé angyal! Nem is vitás.
„Mert a kendé tologatta!
Magáé meg csábítgatta!”
Mind a kettő úgy gondolja:
az ő kárát másik állja.
9.,Még szerencse, hogy a bajban
vásárbíró éppen ott van.
Azt is látta, hogy mi történt,
sürgetik is tegyen törvényt.
Gyorsan! Frissen! Mert vér folyik!
Mert a kakas tojást tojik!

10., A fele se tréfa ennek!
Fület feszít minden ember.
Vásárbíró gondolkodik,
mellényéből gombolkozik.
Aztán mondja komótosan,
érthetően, szabatosan.
11., „Ami történt, már megtörtént.
Megteszem én most a törvényt.
Ez a csődör ágaskodott,
ő csak két lábbal taposott.
Ám a kanca tipródása,
négy lábat vitt be a táncba.
12., Négyhatod kár Juliskámé,
kettőhatod meg a Pálé.
Ám a csődör kezdte. Bizony!
Döntésembe beszámítom.
Éppen ezért fele-fele,
nyugodjanak ebbe bele.
13., A szerelmet ne büntessék,
szamarukat meg ne verjék.
Fellebbezést nem tehetnek,
ha fizettek, elmehetnek.”
...Dévánkoznak, mit tehetnek,
külön úton hazamennek.
14., Otthon tovább civakodnak,
szomszédként is torzsalkodnak.
Ezen már az nem segített:
két kiscsikó megszületett.
Julis Néne nevelgette,
Pali Bátyó követelte.
15., Mert az egyik neki járna,
mennek újra „bíróságra”
Unja már a vásárbíró.
Abbahagynák, az lenne jó.
Elmondja hát, emberségbül,
amit gondolt segítségül.
16., „Itt vannak a szamárcsikók,
itt a bognár, neki pont jók.
Adna értük fajin kocsit,
befoghatnák a két csacsit.
Mért nem együtt vásároznak?
Szomszédokként elém járnak?”
17., Pali Bátyó, Julis Néne
figyelmeznek a beszédre.
Julis Néne irul-pirul,
Pali Bátyó vállat kihúz.
Megígérik, átgondolják.
A bírót majd békén hagyják.
18., ...Megfogadták, amit mondott,
megfeleztek minden gondot.
Az örömöt megduplázták,
vásárokat együtt járták.
Egy kocsival istrángoltak,
együtt jobban boldogultak.

19., A szamarak kárt okoztak,
amit aztán helyrehoztak.
A két gazda gyarapodott,
emberpárként gazdagodott.
Becsülték is a bölcs bírót,
állítólag szépapám volt.

- A Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonon előre
egyeztetett időpontban fogadja ügyfeleit hétfőn 14,00- 15.00,
szerdán 7.30-9.00 óráig.
Hegedűs-Jász Hédi
Telefonszám: 06-70/198 0808

20., Leírtam ezt csak magamnak.
Aztán mégis közreadtam.
Romhányira emlékeztem.
Öt már régen megszerettem.
Ti is sokat olvassátok,
hogyha lehet, hallgassátok.

- Kormányhivatali ügysegéd fogadóórája: csütörtök 13:3015:00
Dunás Ibolya
06-203178600

21., Rímhányót ne feledjétek
ahol lehet, meséljétek.
A figyelmet megérdemli,
a jó kedvet megteremti.
Frédi, Béni, kutyabolha.
Parnasszuson kutyagolnak.

2022. február 26-án, szombaton a Faluházban Farsangoló
Családi Délutánt rendezünk, melyre mindenkit szeretettel
várunk!

FARSANGOLÓ Családi Délután

Tervezett programok:
- farsangi ki mit tud-csapatverseny, melyre előre
várjuk 3 fős csapatok jelentkezését
- kézműves foglalkozás gyerekeknek
- filmvetítés a mohácsi busójárásról
„Gátér Ínyes Mestere” verseny hagyományos- és
töltött fánk kategóriákban.
- téltemetés.
A vetélkedőre és a házisütemények versenyére jelentkeni a
könyvtárban lehet február 24-én, 12 óráig.

29. TANULSÁG
Irigységgel, sárga arccal,
egymás ellen, kemény harccal
messzire el nem juthatunk,
sorsunktól csak pofont kapunk.
Hogyha viszont összefogunk,
mindjárt jobban boldogulunk.
Gátér, 2021. szeptember 1.
Kis községem minden lakójának a Kárpát-medencére
meghirdetett, ezen humorosnak szánt irodalmi különdíjas
pályaművemmel kívánok boldog, minden jóban,
egészségben gazdag, covid-mentes új esztendőt.
Bálint Gyula

Rendezvénynaptár 2022
Február 27.-:Farsangoló
Március 15.- Nemzeti ünnep
Július 16.-A Nyugdíjasklub megalakulásának 25. évfordulója
Augusztus 20.- Államalapítás ünnepe
Szeptember 24.-Szüreti ünnepség
Október 22.-Idősek Napja
November 27-december 18-ig: Adventi gyertyagyújtás
December 31.-Szilveszteri séta, a Petőfi szobor koszorúzása

Tisztelt Lakosság!
- A Faluház előterében elhelyezett ÖTLETDOBOZba név
nélkül várjuk a rendezvényekkel, ünnepségekkel és a falu
életével kapcsolatos ötleteket, javaslatokat.
- A senior tánccsoport minden héten kedden, 16 órától tartja
próbáit a Faluházban, melyte továbbra is várjuk a jelenlegi és
új tagokat Jelszó: mozgás, öröm, agytorna.
- Február 8-tól a Faluház előterében az asztalon elhelyezett
színes folyóiratok ingyen elvihetők. (pl.: Nők Lapja, Családi
lap stb.)

Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot
jelenti Ebben az évben január 6-tól március 1-ig tart. A
farsang farka február 27. és március 1. között van, azaz.
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap.
Magyarországon a farsang legnevezetesebb eseménye a
mohácsi busójárás.

Köszönjük!
Az elmúlt év végén az adventi gyertyagyújtásokat, még ha
szerény részvétellel is, de meg tudtuk tartani és december 1től
24-ig
44
kivilágított,
feldíszített
ablakban
gyönyörködhettünk. 2021-ben részt vettek a játékban:
Balázsevics Etelka, Babar Andrea, Ráczné Feith Mária,
Faluház, Sinkó Éva, Nagy Ivett, Mészáros-Szvoboda Laura,
Liget Óvoda, Pintér Anita, Vakulya Istvánné, Gulyás Csenge,
Horváthné Sós Edit, Csáki Benjáminné, Polgármesteri
Hivatal, Mészáros Rita, Bojsza Annamária, Tóth-Gyurgyik
Ramóna, Drozdik Márta, Dakóné Csernák Anita, Görögné
Csáki Andrea, Tóth Barbara, Szatmáriné Csemba Tímea,
Gyovai Annamária, Gémes Anikó, Görög Lászlóné, Deák
Istvánné, Babóth Klára, Mészáros Mihályné, Kis-Czakó
Fanni, Kiri Józsefné, Jókai Orsolya, Tóth Valentina, Tóthné
Gulyás Edit, Dömötör Józsefné, Pallagi Réka, COOP
Élelmiszerbolt, Takács Renáta, Jánosi Ágnes, Tarjányi
Jánosné, Pántlika Márta, Fekete Judit, Fazekasné Nagy
Piroska, Orosziné Gulyás Ildikó, Csányi Panka.
Rendszeresen küldték a fotókat: Mészáros Rita, Tóth
Valentina, Fazekasné Nagy Piroska, Gyovai Annamária.
Köszönjük szépen Mindenkinek a játékban való részvételt, a
jutalmak átadásáról értesítjük a résztvevőket.
Rádi Józsefné

