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Tisztelt Polgárok! 
 
A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 2013. január 1-től a 
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal épületében kezdte 
meg működését. A Járási Hivatal illetékességi területe 
Kiskunfélegyháza, Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér, 
Bugac, Bugacpusztaháza. Ezen települések vonatkozásában 
lát el, a korábban ezen települési önkormányzatok jegyzőihez 
telepített államigazgatási ügyekben feladat- és hatásköröket.  
 
A jó állam koncepciónak megfelelően a Kiskunfélegyházi 
Járási Hivatal szándéka, hogy a Gátéron lakó ügyfeleknek ne 
kelljen az eddiginél többet utazniuk, ezért továbbra is 
lehetőség nyílik az egyes államigazgatási ügyek helyben 
történő ügyintézésére, és az ügy kezdeményezésére. Ezen 
szándéknak megfelelően ügysegédként eljáró 
kormánytisztviselők a Gátéri Polgármesteri Hivatal 
épületében minden pénteken 8,00 - 11,15 óra között várják 
a Tisztelt Gátéri Polgárokat. Ekkor nyílik lehetőség arra, 
hogy az ellátott járási feladatok egy része tekintetében 
helyben tudjanak ügyet intézni. A települési ügysegédek által 
a pénteki napon ellátott ügyek: általános tájékoztatás a járási 
hatáskörökről, a járási hivatal ügyfélfogadásáról, a 
szociális igazgatási feladatok közül a közgyógyellátási 
igazolványok, ápolási díj megállapítása, időskorúak 
járadéka, egészségügyi szolgáltatás, ezen kívül lakcím-
nyilvántartási ügyek intézésében való közreműködés.  
 
Kérjük a Tisztelt Gátéri Polgárokat, hogy a fenti időpontban 
keressék a települési ügysegédet, Dancsecs Dórát 
személyesen a Gátéri Polgármesteri Hivatalban, és a 76/426-
220 telefonszámon, illetve a hét többi napján a 76/562-077 
telefonszámon.  
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kiskunfélegyházi Járási 
Hivatal ügyfélfogadása: 
 
Hétfő  8,00 – 12,00 óra, 12,30 – 16,00 óra 
 
Kedd   8,00 – 12,00 óra, 12,30 – 16,00 óra 
 
Szerda  8,00 – 12,00 óra, 12,30 – 18,00 óra  
 
Csütörtök  nincs ügyfélfogadás 
 
Péntek  8,00 – 12,00 óra 
 
Az Okmányiroda ügyfélfogadása:  
 

Hétfő  8,00 – 16,00 óra 
 Kedd   8,00 – 16,00 óra 
 Szerda  9,30 – 17,30 óra 
 Csütörtök  nincs ügyfélfogadás 
 Péntek  8,00 – 13,30 óra 
 
 
                                           Dr. Sipos Krisztina 
                                                 hivatalvezető 

 Tisztelt Lakosság! 
 
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy az iskolában meghirdetett 
ingyenes Ortopédiai szakvizsgálatra várjuk azon felnőttek 
jelentkezését is, akiket érdekelne ez a lehetőség.  
Szándékukat február 8. péntekig jelezzék az iskolában! 
A rendelés pontos időpontjáról a későbbiekben adunk 
tájékoztatást! 
 
Tájékoztató a gátéri farsangról:  
 
Időpontja: 2013. február 22. péntek, délután 3 óra 
Helye: Faluház 
Lesz: Téltemetés- kiszebáb égetés, jelmezes felvonulás, 
tombola, büfé, DISCÓ! 
Szeretettel várunk mindenkit!!! 
 
                                                                  
                                                 Iskolavezetés 
 
 
 

 
 
 
Figyelem! 
 
 
Újabb csalók jelentek meg a környéken, igaz, még nem 
Gátéron, de a lehetőség itt is adott. 
 
Január 1-jétől 10 százalékkal kevesebbet kell fizetni a gáz, a 
villany és a távfűtés után, a rezsicsökkentés miatt. 
Ezt, és a tudatlanságot kihasználva olyan csoportok jöttek 
létre, amelyek bekopogtatnak a házakhoz, és azt mondják, 
hogy jogosultságot ellenőriznek, valamint pénzt hoztak 
vissza. 
A szolgáltatók a számla összegét fogják csökkenteni és 
alanyi jogon készpénzt SOHA nem küldenek vissza, főleg 
NEM HÁZALÓKKAL!!! 
Kérjük, hogy senkit ne engedjenek be lakásukba ilyen és 
hasonló indokokkal! 
 
 
      
                   Polgárőrség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Polgármester oldala 
 
 

 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
 
Köszöntöm Önöket a 2013. év első Falulapjában.  
Az elmúlt két hónap kevésbé látványos, de komoly 
önkormányzati munkával telt. December elején Falufórumot 
tartottunk, ahová csupán néhány lakos jött el. Ismét 
felvetődött a Petőfi utcai megnövekedett teherforgalomnak a 
problémája. Ennek javítása érdekében levélben fordultam a 
Magyar Közútkezelő Zrt. megyei igazgatójához. Válaszában 
közölte, hogy a Közútkezelő csak üzemeltetője, kezelője az 
országos közutaknak. Ha javítani szeretnénk, vagy önerőből 
fizessük meg a költségeket, vagy pályázzunk a felújításra. (A 
Közútkezelő a kátyúzás időbeni elvégzésére ezután is oda 
fog figyelni.) A forgalomkorlátozás a rendőrség hatáskörébe 
tartozik, forduljunk a Járási Rendőrkapitánysághoz. Ezen 
tájékoztatás alapján hamarosan felkeresem a Járási 
Rendőrkapitányságot, megpróbálom az ő segítségükkel 
tovább mozdítani az ügyet. 
Az adventi és karácsonyi időszakban számos rendezvényen 
vehettek részt községünk lakói. A színvonalas, valóban 
ünnepi hangulatú rendezvények ismét az Önök segítségével 
jöhettek létre. Ezúton mondok köszönetet minden lakosnak, 
akik adományaikkal, kétkezi vagy szervező munkájukkal 
segítették a legszebb ünnepek méltó megünneplését.  
Az év végén ismét jelképes karácsonyi csomaggal 
kedveskedtünk községünk 75 év feletti lakóinak, és néhány 
olyan családnak, akiknek a Képviselő-testület megítélte, 
egyéni elbírálás alapján.  
2013. január 1-től a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
körjegyzőségből közös önkormányzati hivatallá alakul át a 
három község  hivatala. Ez sok papírmunkával jár, de a 
tényleges hivatali munkában, a lakossági ügyfélszolgálatban 
semmiféle változást nem jelent. Legalábbis a körjegyzőség 
átalakulása nem. Az más probléma, hogy a járások 
megalakulása miatt néhány olyan ügy, amit eddig nálunk 
lehetett intézni, járási hatáskörbe került át. Szerencsére a 
járási ügysegéd minden pénteken délelőtt a gátéri hivatalban 
fogadja az ügyfeleket, így akinek nincs lehetősége a 
kiskunfélegyházi hivatalba beutazni, helyben is elintézhet 
sok járási hatáskörű ügyet. Ezzel kapcsolatosan részletes 
tájékoztatót olvashatnak a Falulapban. 
Január 19-én megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 
Köszönetet mondok Rádi Józsefnének a műsor 
megszerkesztéséért, a felkészítésért. Köszönöm a 
szereplőknek, hogy vállalták a nyilvánosság előtti fellépést, 
és köszönöm  az általános iskolás tanulóknak az ünnep 
alakalmából készült szép rajzokat. Gratulálok a 
helyezetteknek! 
Az ősz folyamán ismét beadtuk a pályázatunkat az ÖNHIKI 
támogatásra. Legnagyobb örömünkre az általunk igényelt 
támogatást teljes mértékben megkaptuk, így az elmúlt év 
utolsó napjaiban több mint 9,5 millió forinttal tudtuk 
csökkenteni a költségvetés hiányát. Ezzel gyakorlatilag 
pozitív pénzügyi mérleggel zártuk a 2012. évet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tisztelt Felnőttek! 
 
Ismételten szeretném figyelmükbe ajánlani a sószobát. 
December közepén dr. Gazsó Anikó háziorvos előadása is 
alátámasztotta a sószoba használatának előnyeit. Párás, 
nyirkos időben különösen jó hatással van az asztmás, légúti 
betegségekre. Természetesen kérjék ki a háziorvosuk 
véleményét! Ha már sikerült megteremteni a lehetőséget, 
éljenek vele minél többen!  
Ebben az évben is tudtunk közmunkást alkalmazni az idős, 
beteg lakosok látogatására. Az általa hozzánk eljuttatott 
problémákra igyekeztünk megoldást találni, ha csak saját 
kevéske erőnkből és lehetőségeinkből futotta rá. Ennek 
kapcsán tisztelettel kérem Önöket, mindannyian figyeljenek 
oda egymásra, szomszédaikra! Ha bárhol olyan helyzetet 
találnak, amely nem tekinthető megszokottnak, normálisnak, 
kérem, jelezzék a hivatalban! Csak összefogással, 
összetartással tudunk életben maradni, túlélni ezekben a 
nehéz esztendőkben.  
 
 
                               Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

    
Móra Magda: Az út felén túl 

 
Ha elkerülted már a negyven évet, 
a lelked gyakran tűnt időkbe téved. 
A dolgaidban tartod még a rendet, 
de egyre inkább áhítod a csendet. 
Már nem vársz rangot, címet, hatalmat, 
és nem mész fejjel valamennyi falnak. 
Már tiszteled az évgyűrűt a fában, 
és hinni tudsz: a mások igazában. 
Már reméled, hogy nem hiába éltél: 
mit szóval mondtál vagy tettel beszéltél, 
nem maradt hang: a semmibe kiáltó. 
Ha nem is lettél irányjelző zászló, 
a magad helyén álltál rendületlen: 
szélben, viharban, ködben, szürkületben, 
mint kapubálvány őrizted a házat, 
és voltál tűrés, és lettél alázat. 
A tieidnek maradtál a béke: 
a nyitott ajtó biztos menedéke. 
Ha elkerülted majd a negyven évet, 
már nem hiszed, hogy adósod az élet, 
csak azt érzed, hogy tiéd az adósság, 
mert kevés volt a salakmentes jóság: 
a mindent adó, semmit visszaváró,  
a minden próbát derekasan álló, 
mely sosem számol, szüntelen csak árad, 
örök fölény és örökös alázat.  
Ha elkerülted már a negyven évet,  
s mindezt beláttad, és mindezt megélted, 
és be tudsz állni a legszürkébb helyre, 
már te lehetsz a sorsod fejedelme! 

 



Közérdekű oldal 
 
 
Ez történt…….. 
 

− Decemberben a rendezvények zöme a karácsonyi 
ünnep jegyében zajlott. Minden hétvégén gyertyát 
gyújtottunk az előtérben elhelyezett adventi 
koszorún. 

− 7-én a Baba-Mama klubba énekszóval vártuk a 
Mikulást. Az apróságok csodálkozó szemekkel, ki 
bátrabban, ki félénkebben anyuka kezét fogva vette 
át az ajándékot. 

− 8-án  a Bugaci Tanyaszínház előadásában láthattuk a 
Kukásguru című vidám színdarabot. Köszönjük, 
hogy ismét ellátogattak hozzánk! 

− Decemberben a kecskeméti Katona József 
Könyvtárban a Gyermekek Hónapja volt. Ez 
alkalomból nyílt lehetőség arra, hogy az általános 
iskolások december 11-én megtekintsék Figura Ede 
előadásban a Hóember születésnapja című zenés-
vidám  darabot, mely igen jó hangulatban telt, hiszen 
a gyerekek is szereplői lehettek a mesének. 

− 20-án tartotta a Faluházban általános iskolánk a 
karácsonyi ünnepségét és ekkor gyúltak ki a fények 
a „mindenki karácsonyfáján”. 

− 22-én a Kismakkos Néptáncegyüttes ünnepi műsorát 
láthattuk, mely előtt a gyerekek kézműves 
foglalkozáson vettek részt a Könyvtárban. 
Tobozmanót készítettünk és narancsot díszítettünk 
szegfűszeggel. A rendezvény táncházzal zárult. 

− 29-én tartottuk a Nyugdíjasklub hagyományos 
évzáró összejövetelét és a közös névnapot. 
Köszönjük a finom ebédet Pintérné Samu Ildikónak, 
a gyönyörű tortát pedig Ráczné Marikának. 

− 2013. január 19-én a Magyar Kultúra Napjára 
emlékeztünk egy zenés- verses irodalmi 
összeállítással. Ez alkalomból rajzpályázatot 
hirdettünk az iskolásoknak. Téli mesékhez, 
versekhez kellet illusztrációt készíteni. A legszebb 
rajzok: Görög Szabolcs-1.osztály, Jókai Orsolya-2. 
osztály, Szabó Máté-4.osztály, Bánfi Tibor-
5.osztály, Görög Zsolt-6.osztály.A jutalmakat 
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester adta át az 
ünnepség után. A rajzok február 8-ig megtekinthetők 
a Faluház előterében. 

 

 

Hamarosan……… 

    
     -      „Édes Hazám - Édes Anyanyelvem” Anyanyelvi 
hétpróba a Könyvtárban gyermek és    
                felnőtt olvasóknak január 29-től. Feladatlapok a 
Könyvtárban. 
       -          Február 12-én, 10 órától „Apróságok Farsangja” a 
Baba-Mama klubban. 
       - 16-án, szombaton 14 órától a Könyvtárban Wass 
Albert felolvasó délutánt tartunk. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot: hogy 
 

− A Gyermekjóléti és Családvédelmi Szolgálat 
fogadónapja és időpontja megváltozott.  

      Január 1-től Gálig Erzsébet látja el, telefonszáma: 
                                           06-30-8155401. 

        Ügyfélfogadás: hétfőn 14.30-17 óráig, szerdán: 
7.30-10 óráig.    
− A Könyvtárban helyben olvasható és 

kikölcsönözhető folyóiratok (köre bővült): Petőfi 
Népe,Heti Világ Gazdaság,Nők Lapja, Szabad 
Föld,Bravó Girl, Buci-Maci, Dörmögő Dömötör, 
Csodaceruza, Autó magazin, Családi Lap, ELLE 
Magyarország, Kistermelők Lapja,Az otthon, 
Praktika,Príma Konyha magazin, Reader’s digest 
magazin, Új elixír, Őstermelő és Wellness.  

− TÁMPOP-2.1.2. Program: „Idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciák fejlesztése”. 
A program 100.000 felnőtt számára teszi lehetővé a 
fenti képzésen való részvételt. Minden, 18. életévét 
betöltött felnőtt jelentkezhet, aki állami oktatásban 
nem vesz részt. Kiemelt figyelmet kapnak az 
alacsony iskolai végzettségűek, a kistelepüléseken 
élők, 45 éven felüliek, kismamák, nyugdíjasok. A 
képzésre 2012. decembere és 2014. augusztus 31. 
között kerül sor. Az érdeklődőket mentorok segítik a 
jelentkezéstől a képzés befejezéséig. A program 
célja: az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztésével hozzájárulni a foglalkoztatás 
bővüléséhez. 
Községünkben a mentori tevékenységet január 1-től 
én látom el. E tájékoztatás messze nem teljeskörű. 
Részletes információk: a 
www.emagyarorszag.hu honlapon vagy  
személyesen a Könyvtárban. 

 

„Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba 

belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet, 

megajándékozhatod magad egy könyv igazságának 

negyedórás élményével, valamilyen homályos fogalom 

megismerésének kielégülésével, környezeted vigasztalásával 

vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és 

emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a 

rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; 

tehát az ünneppel.”  (Márai Sándor ) 

       

                                      Rádi Józsefné 

 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 
Ettől az évtől új rovattal bővítjük a Gátéri Falulapot: 
tájékoztatjuk Önöket a községünket érintő születésekről és 
elhalálozásokról. 
 
2013. január 1. óta   
           - született: Pántlika Donát (Sallai Erzsébet) 
           - elhunyt: id. Szivák Lajos, Boda Károly 
 
 
                         Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

                                      



 

Önök írták 
 
FELHÍVÁS 
 
1. Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy közterületen 
zöldhulladékot, száraz avart, bármilyen szemetet elhelyezni 
szigorúan tilos. Aki ezen tilalmat megszegi, szabálysértést 
követ el, az Önkormányzat haladéktalanul feljelentést tesz 
ellene a megfelelő hatóságnál! 
 
2. Ugyancsak felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
az állattartás szigorú feltételek szerint történhet. Alapvető 
feltétel, hogy az állatok másnak semmiféle kárt nem 
okozhatnak, sem a személyükben, sem az ingóságaikban – 
más által tartott állat miatt - hátrányt, kárt nem 
szenvedhetnek. Ezen szabályok megsértése ugyancsak 
szabálysértési bírság kiszabását vonja maga után. 
 
3. Ismét elszaporodtak községünkben az utcán kóborló 
kutyák. Felhívom a figyelmet, hogy a kutyatartásra is 
vonatkozik az állattartási rendelet! Amennyiben a kóborló 
kutya gazdáját azonosítani tudjuk, szabálysértési bírságra 
számíthat! Továbbá ha az utcán kóborló állat miatt 
valamilyen baleset, személyi sérülés következik be, az állat 
gazdája teljes körű felelősséggel és esetleges kártérítéssel 
tartozik.  
 
4. December közepén megtörtént a polgárvédelmi törvény 
vonatkozó paragrafusa szerint a belterületi vízelvezető 
rendszerek felülvizsgálata. Néhány helyen a porták előtti 
vízelvezető árkokat nem találták megfelelő állapotban, 
tisztítatlan volt, az áteresz eltömődött. Nyomatékosan 
kérem, hogy a saját portája előtt húzódó vízelvezető árkot és 
átereszt mindenki rendszeresen tisztítsa! 
 
                             
 
                                         Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

 
 
 
Tisztelt Gátéri Lakosság! 
 
 
Ebben az évben is hamarosan megkezdődik az adóbevallás 
időszaka. Amennyiben Önök még nem döntöttek a személyi 
jövedelemadójuk felajánlható 1%-áról, és úgy gondolják, 
hogy a Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület munkássága 
erre érdemes, kérjük támogassák működésünket! 
Adószámunk: 18367935-1-03 
Az ezen támogatásokból befolyt összeget évről évre 
rendezvényeink színvonalasabbá tételére fordítjuk. 
Köszönjük támogatásukat! 
 
 
                           Kismakkos Néptáncegyüttes 
 

 
 
 

 
 
 
Humor 
 

Egy hatalmas oroszlán kerget egy vézna keresztény 
embert. Az ember bukdácsolva menekül árkon-bokron 
keresztül, ám a vadállat nem tágít, továbbra is a 
nyomában van. Amikor az üldözött érzi, hogy már nem 
bírja tovább ezt az örült hajszát, letérdel, és 
kétségbeesetten imádkozni kezd: 
 - Uram, végtelen a te hatalmad! Kérlek, tedd meg, hogy 
ez a vad oroszlán kereszténnyé váljon!  

Ugyanebben a pillanatban megáll, és térde borul az 
oroszlán is. 
- Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál 
nékünk... 

 
                      __________________ 
 

Az öreg székely kimegy etetni a tyúkokat, aztán ahogy 
szórja a kukoricát, látja, hogy a kakas nyilvánvaló 
célzattal fut egy tyúk után. Gondol egyet az öreg, odadob 
egy marék kukoricát a kakas elé, az megáll, töpreng egy 
kicsit, majd elkezd csipegetni. Ekkor az öreg leveszi a 
kalapját, felnéz az égre, és 
megszólal: 
- Édes Istenem! Add, hogy sohase legyek ennyire éhes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


