
Gátéri FalulapGátéri Falulap
2015-02-01. V.évfolyam 1. szám.        A szerkesztésért felel: Rádi Józsefné          Kiadásért felel: a  helyi önkormányzat2015-02-01. V.évfolyam 1. szám.        A szerkesztésért felel: Rádi Józsefné          Kiadásért felel: a  helyi önkormányzat

   Megjelenik minden páros hónap elsején.   Megjelenik minden páros hónap elsején.                   Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila                  Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila

Óvodánk életéből

Fontos esemény történt az elmúlt hónapban óvodánk történetében. 
Elnyertük a Zöld Óvoda címet, amelyet a kisgyermekkori nevelés 
terén  végzett  tevékenysége  elismeréseként  kapott  a  Gátéri  Liget 
Óvoda. 
A  címet  2017.  december  végéig  használhatjuk,  utána  újra  kell 
minősíttetni magunkat.
A  díjat  Dr.  Simon  András  államtitkár  a  Földművelésügyi 
Minisztériumból  és  Czunyiné  dr.  Bertalan  Judit  Köznevelésért 
felelős államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről 
adta át.
Milyen szemléletet is takar a Zöld Óvoda cím? 
A Pedagógiai Programunk egészét, a nevelési elveinket átszövi a 
környezettudatos  magatartás,  a  környezet  védelme,  szeretete, 
megóvása.  Az  állatok  védelme,  megismerése,  gondozása.  A 
fenntarthatóság,  mint  szemlélet  gyakorlati  alkalmazása,  mint  pl. 
komposztálás,  kertgondozás,  udvargondozás.  A  szelektív 
hulladékgyűjtés  fontosságának kialakítása,  az  egészséges tudatos 
étkezés, az energiatakarékosság elmélyítése.
Az  óvodában  dolgozó  felnőttek  példamutató  magatartásukkal 
segítik ezeknek a szokásoknak a megismerését.
Ebben  az  évben  az  egészséges  életmód  keretében  Megyasszay 
Judit  óvónéni  kolleganőnk  kéthetente  a  hozzánk  járó  gyerekek 
szüleinek és gyerekeknek jógafoglalkozást tart.
 Ez  a  tevékenység  nagy  sikernek  örvend,  mert  foglalkozásról 
foglalkozásra egyre több szülő jön el gyermekével, hogy egy fél 
órára  letegye  a  napi  gondokat,  és  egyszerűen  jól  érezze  magát 
gyermekével és a közösségünkkel.
 A speciális  feladatok gyakran csábítják összebújásra  anyukákat 
gyermekükkel.  Azt  gondolom,  hogy  ez  az  egymásra  figyelés 
nagyon  fontos  az  anya-gyermek  kapcsolat  alakulása 
szempontjából,  és  a  gyerekek érzelmi életére  is  pozitív  hatással 
van.
A gyakorlatok jól fejlesztik a tartást és a rugalmasságot.

Óvodánk  életéről,  Pedagógiai  Programunkról,  bővebben 
olvashatnak az óvoda honlapján: www.ligetovi.webnode.hu

Továbbra is gyűjtjük a PET palackokat, melyet az óvoda udvarán 
elhelyezett zsákokba hozhatnak be.

Szeretném  megköszönni  mindenkinek  a  segítségét,  aki 
valamilyen formában támogatta az óvoda Jótékonysági Bálját, 
amelyet 2014. november végén tartottunk. A befolyt összegből 
a gyerekeknek játékot fogunk vásárolni.

                                                                     Gulyásné Vida Gyöngyi
                                                                         Intézményvezető

Gazdálkodók figyelmébe!

Az  év  első  negyedévében  aktuális  tennivaló  az  őstermelői 
igazolványok tárgyévre  történő  érvényesítése.  Ahhoz,  hogy  az 
igazolvány  egész  évre  érvényes  legyen,  március  20-ig kell  az 
érvényesítést megtenni..
 Az  őstermelői  igazolványokkal  kapcsolatos  bármilyen 
ügyintézéshez szükséges iratok a következők:
-őstermelői igazolvány,
-az igazolványhoz tartozó adatnyilvántartó lap,
-értékesítési betétlap,
-személyi igazolvány,
-lakcím igazolvány,
-adóazonosító jel (adókártya),
-adószámot tartalmazó okirat,
-agrárkamarai nyilvántartási szám.

Kucsora Tamás
   Falugazdász
   30/3942563

Anyakönyvi hírek

Elhunytak:  Ambrus Ferencné szül. Bujáki Mária
                   Mészáros Vendel István
                   Horváth Antal

Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba.

Felhívás!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a községi konyhán 
bármely lakosnak tudunk ebédet biztosítani  650.-Ft/ adag áron. 
Esetleges igényüket az élelmezésvezetőnek jelezzék.

             
Jánosiné Gyermán Erzsébet

http://www.ligetovi.webnode.hu/


A Polgármester oldala

Tisztelt Gátéri Lakosok!

Köszöntöm  Önöket  a  2015.  év  első  Falulapjának  hasábjain,  és 
kívánok  mindenkinek  békés,  sikeres,  egészségben  gazdag  új 
esztendőt.
Meglehetősen sok mindenről kell tájékoztatnom Önöket az elmúlt 
két  hónap  történéseit  illetően.  Kezdem  a  Gátéri  Falulap 
folytatásával kapcsolatban végzett felméréssel:  összesen 39 főtől 
érkezett visszajelzés a Falulapról, ez az összes példányszám 10%-
a.   Ebből  36  fő  igennel,  3  fő  nemmel  szavazott.  Vagyis  a 
lakosságnak  kevesebb,  mint  1  %-a  nem  kér  a  Falulapból.  Ez 
egyértelművé  teszi,  hogy  a  választások  környékén  kialakult 
ellenszenv  a  Falulap  iránt  csupán  néhány  ember  véleménye,  a 
többség igényt tart a lap folytatására. Külön köszönöm azoknak a 
visszajelzését,  akik  nevüket  is  feltüntették,  és  szöveges 
ajánlatokkal  is  igyekeztek  segíteni  a  lap  színvonalának 
emelésében. Igyekezni fogunk az észrevételeket figyelembe venni. 
Köszönetet mondok minden gátéri lakosnak, akik a karácsonyi és 
szilveszteri  rendezvények  megszervezésében,  lebonyolításában 
részt  vettek.  A  szilveszteri  futásra  összesen  6000  Ft  lakossági 
adomány gyűlt össze. Ezt egészítette ki még egy helyi vállalkozó 
5000  Ft-tal,  így  a  díjakra  összesen  11 000  Ft-ot  költhettünk. 
Köszönöm a lakosságnak,  hogy rendezvényeinket  szép számmal 
látogatták, hiszen ezért dolgozunk, így látjuk értelmét és hasznát a 
befektetett energiánknak.  Bízom benne, hogy rendezvényeinkkel 
hozzájárultunk  az  ünnepnapok   méltó  eltöltéséhez,  az  egymás 
iránti tisztelet és szeretet megtapasztalásához.
Ugyancsak  köszönetet  mondok Tábi  Dávidnak  és  családjának 
valamint  Benkó  Istvánnak  és  családjának,  hogy  a  községi 
temetőben lévő, 1924-ben készült keresztet felújították. Az eredetit 
még özv. Keserű Antalné állíttatta, akinek a templom építésében is 
jelentős  szerepe volt.  A műemléket  eléggé megviselte  az  idő,  a 
felirata teljesen összetört, de sikerült annyira kiraknunk a darabjait, 
hogy az eredeti szöveget el tudtuk olvasni, és változatlan formában 
felvésni  az  új  táblára.  Köszönet  a  felajánlásban  végzett  szép 
munkáért.
Az  elmúlt  évben is  tudott  az  önkormányzat  egy kevés  összeget 
fordítani  karácsonyi  csomagokra.  A  hagyományoktól  eltérően 
ezúttal  nemcsak  a  75  év  felettiek  kaptak  élelmiszer  csomagot, 
hanem  kivétel  nélkül  minden  család,  persze  sokkal  kisebb 
értékben.  Úgy  gondoltuk,  nem  az  ajándék  nagysága  a  fontos, 
hanem az, hogy a képviselő-testület tagjai minden házba elvigyék a 
jókívánságokat,  és  lehetőséget  teremtsenek  egy  személyes 
találkozásra,  beszélgetésre.  Így  nemcsak  110-120  családnak 
okoztunk örömet,  hanem mind a 380-nak.  Tudom, hogy néhány 
személyt többszöri megkeresés ellenére sem találtak otthon. Ezért 
kérem,  ha valaki véletlenül nem kapta meg az ajándékcsomagot,  
jelezze az önkormányzati hivatalban, hogy pótolni tudjuk. 
Önkormányzatunk egy nyertes pályázat  segítségével létrehozta a 
Helyi Közösségi Akadémiát, és megalkotta hosszú távú stratégiai 
programját. Ennek lakossági ismertetésére január 12-én került sor, 
amelyen  szép  számmal  részt  vettek  a  lakosok.  Aki  nem tudott 
eljönni,  az  is  megismerheti  a  programot,  mert  egy  példánya  a 
községi  könyvtárban  rendelkezésre  áll.  A  Helyi  Közösségi 
Akadémia  kb.  15  fővel  alakult  meg,  de  a  tagsághoz  lehet 
csatlakozni.  Ha valaki szeretne a közösségi munkában részt venni, 
akar  tenni  a  faluért,  kérem,  jelezze  felém,  szívesen  látjuk  az 
Akadémia tagjai között.   Hiszen az igazi munka még csak most  
kezdődik. Az elkészült dokumentum csupán egy vezérfonal, egy jó 
alap  az  önkormányzat  és  a  lakosság  további  munkálkodásához 
községünk fejlődése érdekében.
Többen is szóvá tették a lakosok közül, hogy a  szelektív kukák 
környéke sokszor kritikán aluli állapotot mutat. A kukák ürítése az 
önkormányzatnak nem kevés pénzébe kerül, tehát ettől gyakoribb 

ürítést nem tartok valószínűnek. De véleményem szerint a kialakult 
helyzet  megoldásáért   maguk a  lakosok is  sokat  tehetnek.  Mire 
gondolok?  A  műanyag  palackokat  gyűjtik  az  óvodások  és  az 
iskolások is, hiszen pénzt kapnak érte. Ha már nem fér a szelektív 
gyűjtőbe,  nem  kell  mellé  letenni,  hanem  hozzák  el  az 
intézményekbe,  kettős  haszna  is  lesz.  Másrészt  a  flakonokat 
összetaposott  állapotban kell  a  kukába tenni,  különben a  levegő 
elszállítását  fizetjük  meg.  Az  üvegeket  ugyanezen  oknál  fogva 
érdemes összetörni, úgy tenni a gyűjtőbe. Ha ezek betartása mellett 
is tele van a gyűjtő, kérem, várják meg az ürítést, utána vigyék el  
ismét.  Úgy  gondolom,  aki  annyira  felelősen  gondolkodik  a 
környezete iránt, hogy szelektíven gyűjti a szemetet, annak már ez 
a  kis  odafigyelés  igazán  nem  megterhelő,  az  eredmény  pedig 
szemmel látható lesz. 
Örömmel  tájékoztatom  a  Lakosságot,  hogy  az  önkormányzatok 
működőképességét  megőrző  támogatásra beadott  pályázatunk 
sikeresen  zárult.  Az  így  kapott  kiegészítő   finanszírozás 
segítségével minden fizetési   kötelezettségünknek eleget  tudtunk 
tenni.
A  Helyi  Érték  Bizottság pályázatot  nyújtott  be  a 
HUNGARICUM-2014  pályázatra,  amelynek  segítségével  tovább 
folytatódna  a  gátéri  értékek  feltárása,  dokumentálása.  Eddig  3 
értéket  készítettünk  elő,  amelyet  a  Képviselő-testület  jóváhagyó 
határozata  után  fel  tudunk  terjeszteni  a  Megyei  Értéktár 
Bizottsághoz: a Kismakkos Néptáncegyüttes,  lovaspostás, Fehér-
tó.  Bízom benne,  hogy  még sok  szép  értékre  tudjuk  felhívni  a 
lakosság figyelmét, és azoknak megfelelő nyilvánosságot is tudunk 
majd biztosítani. 
Tudomásom  szerint  a községben sok lakos kínlódik az internet 
sebességével és elérhetőségével. Felmerült egy olyan szolgáltató 
igénybevétele,  amely  az  egész  településre  tudna  szélessávú 
mikrohullámú  internetet  biztosítani.  Ehhez  pontosan  kellene 
tudnunk, hány lakos elégedetlen a jelenlegi szolgáltatóval, hányan 
igényelnének  egy  új  szolgáltatást.  Ezért  kérem,  akit  érdekel  a 
lehetőség,  legkésőbb február 15-ig jelezze az önkormányzatnál, 
melyik  szolgáltatónál,  mekkora  sebességű  internetet  használ 
jelenleg.   Az  esetlegesen  megvalósuló  szolgáltatás  díja  attól  is 
függ,  mennyien  vennék  igénybe.  Árat  ezért  egyelőre  még 
közelítőleg  sem  tudtak  mondani.  A  felmérés  eredményének 
tükrében tudunk tovább dolgozni ennek a megvalósításáért.
Magam  is  látom,  hogy  a  Petőfi  utcán  áthaladó  szemétszállító 
járművekről gyakran lefújja a szél a szemetet, olykor egész zsákok 
is  lepottyannak.  Sajnos,  az  önkormányzatnak nincs lehetősége a 
szemétszállítás  útvonalát  megváltoztatni,  mivel  a  Petőfi  utca  a 
Magyar  Közút  kezelésébe  tartozik.  De  levélben  jeleztem  a 
szolgáltatónak  az  elégedetlenségünket,  a  sebességkorlátozás 
figyelmen  kívül  hagyását  is.   A  válasz  megérkezett,  amelyben 
tájékoztattak  arról,  hogy  a  járművezetők  és  szállításban 
alkalmazott  dolgozók  megkapták  a  megfelelő  figyelmeztetést. 
Községünk lakóitól pedig azt kérik, hogy a legközelebbi hasonló 
esetnél jegyezzék fel a gépjármű rendszámát és a pontos dátumot,  
hogy név szerint is felelősségre tudják vonni az elkövetőt.  
Ismételten  felhívom  a  Lakosság  figyelmét,  hogy  a  képviselő-
testületi  ülések  nyilvánosak,  a  hirdetőtáblán  néhány  nappal 
korábban  lehet  látni  a  meghívót,  rajta  az  időpontot.  Bíztatom 
Önöket, jöjjenek el, kövessék nyomon személyesen is a Képviselő-
testület munkáját. Az ülésről készült jegyzőkönyvek egy példánya 
a Faluházban megtekinthető.

                         

                                                               Jánosiné Gyermán Erzsébet



Patkányirtás

Lakossági  kezdeményezésre  felmérettem  egy  egész 
településre  kiterjedő  patkányirtás várható  költségeit.  A 
vállalkozó  szerint  az  lenne  a  leghatásosabb,  ha  minden 
portára  kihelyeznének  néhány  speciális  dobozt,  amelybe 
szabadforgalomban nem kapható mérget raknának legalább 
két  héten  keresztül.  Ennek  a  költsége  kb.20.000.-Ft  lenne 
portánként,  a  belterületen  lévő  350  porta  összes  költsége 
700 000.-Ft.  Ezt  az  összeget  az  önkormányzat  a 
költségvetésből nem tudja biztosítani. Ha a lakosság vállalja 
a  portájára  eső  költség  megfizetését,  az  egységes  irtást 
elvégeztetjük.

 

                     Jánosiné Gyermán Erzsébet

Vállalkozók figyelmébe!

Tisztelt  Vállalkozók!  Önkormányzatunknál  folyamatosan 
figyeljük a  megjelenő pályázati  kiírásokat,  amelyek között 
gyakran  szerepelnek  vállalkozások  számára  használható 
pályázatok  is.  Amennyiben  igénylik,  szívesen  továbbítjuk 
ezeket a lehetőségeket. Ha szeretnének kapni ilyen értesítést, 
kérem,  adják  meg  az  önkormányzatai  hivatalban  az  email 
elérhetőségüket, amelyre továbbíthatjuk a pályázatokat.

Folyamatban van egy új gátéri honlap elkészítése. Amelyik 
vállalkozó  igényli,  szívesen  biztosítunk  helyet  a  honlapon 
egy  név,  cím,  elérhetőség  vagy  saját  honlap  linkjének 
megjelentetésével. Ez irányú igényeiket is mielőbb jelezzék 
az önkormányzatnál.

                               Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat

„A nagy alkotásokat nem az erő, hanem a kitartás hozza 
létre.”

           Samuel Johnson

Közbiztonságunk

Közbiztonságunk  javítása  csak  az  Önök  odafigyelésével, 
közreműködésével  lehetséges.  Kérjük,  figyeljenek  oda 
szomszédaikra, jelezzék, ha idegen vagy gyanús személyek, 
járművek tűnnének fel a faluban. Idegeneket ne engedjenek 
be  az  otthonukba,  bármilyen  indokkal  kérezkednek  is.  A 
tisztességes szándékú emberek megvárják, amíg telefonálnak 
valamelyik  szomszédnak  vagy  az  alábbi  személyek 
valamelyikének, hogy ne legyenek egyedül az idegenekkel. 

Körzeti  megbízottak  elérhetőségei:   Bába  Csaba  r.  ftzls. 
06/20-539-5711    Magyar Tibor  r. örm. 06/20-261-6575 
Nagy Péter r. ftzls. 06/20-539-5663

A Polgárőrség  részéről  hivhatóak:  Babar  István  06/70-
456-3708    Dakó Ferenc 0620/  2203-458   Deák  Pál 
06/70-339-5418

A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220, 
06/76-426-216

                             Polgárőrség

Felhívás!

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy 2015. évben kötelező 
bejelenteni  a  magánfőzésre  szolgáló  desztilláló 
berendezéseket. 
Nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban vehető át. 

Toldi Zsolt   jegyző

Humor

Pistike bekopog a szomszédba.

-Csókolom! Az apukám szeretné elkérni a magnójukat.

-Na! Mi az! Táncolni akartok?

-Nem!....Aludni!



Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel  köszöntöm  Önöket  a  Gátéri  Falulap  első 
számában.,  mellyel  kapcsolatos  felmérések  szerint  a 
lakosság  igényt  tart  arra,  hogy  a  Falulap  továbbra  is 
megjelenjen és hiteles információhoz juttasson mindenkit. 
Hagyományos  rendezvényeinket  -   mint  pl.  a 
Tavaszköszöntő,  Gyermek  táncgála,  Pünkösdölő,  az 
augusztus  20-i  ünnepség,  a  Szüret,  Idősek Napja,  adventi 
gyertyagyújtás,  karácsonyi  ünnepségek,  hogy  csak  a 
legnagyobbakat említsem -  ebben az évben is igyekszünk 
megtartani, számítva az Önök érdeklődésére és részvételére.
Az aktuális könyvtári programokról értesítem a látogatókat. 
A  könyvtárban  az  alábbi  újságok  olvashatók  és 
kölcsönözhetők: Petőfi Népe, Nők lapja, Autó-motor, Buci-
maci, Ifjúsági Magazin, Bravó Girl, Kistermelők Lapja, Az 
otthon,  Praktika,  Természetgyógyász  magazin,  Őstermelő, 
Könyv- könyvtár-könyvtáros, Könyvtári levelezőlap.
Továbbra  is  forduljanak  hozzám  bizalommal 
nyomtatványok  letöltését,  kitöltését,  továbbítását,  stb. 
illetően.
Az év végén 10 fő vett részt internet tanfolyamon, ahol a 
hallgatók az alapokat sajátították el.
Megfelelő (legalább 10 fő) jelentkező esetén van lehetőség 
ebben  az  évben  is  kezdő  internet  használói  tanfolyam 
indítására. Akit érdekel, jelezze a könyvtárban.
A könyvtárba negyedévenként érkeznek új könyvek. Várom 
a már beiratkozott és leendő olvasók jelentkezését.
Visszatekintés: Könyvtárunk felújítása és az új berendezés 
2009-ben  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  és  a  helyi 
önkormányzat  támogatásával  valósult  meg,  az  ünnepélyes 
átadásra 2009. augusztus 20-án került sor. Neve: Könyvtár, 
Információs  és  Közösségi  Hely.  KSZR-ben,  azaz 
Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszerben  működik, 
melynek  célja,  hogy  a  községben  élők  közvetve  vagy 
közvetlenül  hozzáférjenek  olyan  hatékony  és  minőségi 
könyvtári  ellátáshoz,  amely  alapvetően  a  felhasználók 
igényeit  elégítik  ki.  A  szolgáltatást  a  kecskeméti  Katona 
József könyvtár végzi.

Tisztelt  Szépkorúak!  Községünkben  1997  óta  működik  a 
Nyugdíjasklub.  Továbbra  is  szeretettel  várunk  mindenkit, 
aki kedvet érez a klubéletben való részvételhez. 
Valamint  várjuk  a  jelentkezőket  a  Népdalkörbe  is. 
Elsősorban saját kedvtelésünkre énekelünk, de fellépünk a 
községi  rendezvényeken  és  szívesen  teszünk  eleget  más 
települések felkéréseinek is.

 
Rádi Józsefné

Idézet

A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, 
mégsem marad kimondatlanul.

 
Victor Hugó

Közérdekű információk

Fogadó órák:

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal ügysegédje:
Dunás-Varga Ibolya
Helyszín: Faluház  
Időpont: csütörtökön 13.30-15 óra
Telefon: 06-20/3178600

Falugazdász
Kucsora Tamás
Helyszín: Faluház 
Időpont: szerdán 8-12 óráig.
Telefon: 06-30/3942563

Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat
Gálig Erzsébet
Helyszín:
Hétfőn Faluház, Időpont: 14.30-17 óráig
Szerdán Polgármesteri Hivatal, Időpont: 7.30-10 
óráig
Telefon: 06-30/8155401

Szennyvíz szállítás

Csontos és Fia Kft.
Telefon: 06-30/9117076

Szent Anna Patika
Dr. Papp Méri
Nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek 12.30-15 óráig
Telefon:  06-70/3850373
               06-76/583500  

Orvosi rendelés Gátéron
Dr. Gazsó Anikó
Hétfő:  12-13 óráig
Szerda: 11.30-12.30-ig
Péntek: 12-13 óráig

Felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 10. (volt 
kommendáns hivatal épülete)

Ügyeleti idő:
Hétköznapokon: 17 órától 07 óráig
Hétvégén, és munkaszüneti napokon: 07 órától 07 
óráig (24 órás ügyelet)

Elérhetőségek:
06-76/403-104
06-76/801-663

Gátéri Posta

Hétfő-szerda: 8-12, 12.30-16
Kedd-csütörtök: 8-12, 12.30-15.30
Péntek: 8-12, 12.30-14.30


