
 1 

        
GGGGGGGG        ÁÁÁÁÁÁÁÁ        TTTTTTTT        ÉÉÉÉÉÉÉÉ        RRRRRRRR        IIIIIIII        

FFFFFFFF        AAAAAAAA        LLLLLLLL        UUUUUUUU        LLLLLLLL        AAAAAAAA        PPPPPPPP
    

  
22001166--0022--0011..VVII..  éévvffoollyyaamm  11..  sszzáámm..                AA  sszzeerrkkeesszzttéésséérrtt  ffeelleell ::  RRááddii   JJóózzsseeffnnéé            KKiiaaddáásséérrtt  ffeelleell ::  aa    hheellyyii   öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  

                  MMeeggjjeelleenniikk  mmiinnddeenn  ppáárrooss  hhóónnaapp  eellsseejjéénn..                                                          LLaapptteerrjjeesszzttőőkk::  NNaaggyynnéé  SSzzeeppeessii   TTeerréézz  ééss  NNaaggyy  AAttttii llaa  
  

  
  
  
  

Anyakönyvi hírek 
 
Születtek:  
Az elmúlt két hónapban nem született kisbaba községünkben. 
 
Elhunyt: Kasza Imre 
 

 
 

Felül semmi! 
 
Ez a címe annak a színdarabnak, amelyet a Bugaci Tanyaszínház 
társulata mutat be nekünk 2016. február 13-án, szombaton 18 
órától a Faluházban. Belépőjegyet most sem kell venni, de kérem, 
hogy önkéntes adományukkal támogassák a fellépők munkáját, 
ennyivel járuljanak hozzá az útiköltségükhöz.  
Szeretettel várunk mindenkit. Ismét egy nagyon hangulatos, sok 
nevetést ígérő színházi élményben lesz részünk.  
 
    Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

 
Helyi Közösségi Akadémia 
 
Tisztelt Lakosok! Az Akadémia egyik döntésének értelmében a 
„civil önkormányzati képviselők” megkezdték munkájukat.  Az 
lenne a feladatuk, hogy segítsék az információ áramlását az 
önkormányzat és a lakosság között, oda-vissza. Ezért kérem Önöket, 
ha valamire kíváncsiak, vagy szeretnének megosztani valamit az 
önkormányzat képviselőivel, keressék ezeket a civil képviselőket is 
bátran! Éppen azért döntöttünk mellettük, mert Önök alkalmasnak 
találták ezeket a személyeket a feladatra. Természetesen a 
képviselő-testület tagjait is kereshetik bármikor bármilyen ügyben, 
szívesen segítünk a lehetőségeink szerint. 
Civil képviselők: Gémes Anikó, Rádi Józsefné, Csáki Benjáminné, 
Kiss Istvánné, Gyovai Andrásné, Katonáné Rozmán Dóra, Sinkó 
Lajosné, Gyovai András, Dakó Tamás, Rozmán Károlyné, ifj. 
Gyöngyi László. 
 
                                                              Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 
 
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
2016. február 2. (kedd) 17.00-19.00 óráig képviselői fogadóórát 
tartok a Faluházban. Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, 
panasszal keressenek bizalommal! A Jobbik aláírásgyűjtő ívének 
aláírására  is lesz lehetőség. Várok mindenkit sok szeretettel! 

      
        Tábi Dávid  képviselő 

 

 

Templomunk javára 
 
Kedves Gátériak! Aki megfordult mostanában a templomunkban, 
láthatta, hogy a padokon lévő ülőpárnák meglehetősen 
elhasználódtak, kifakultak. Szeretnénk újakat varratni helyettük, de 
azok költsége kb. 50 000.- Ft. Ennek fedezetét központi forrásból 
nem tudjuk biztosítani. Ezért arra kérem Önöket, lehetőségük szerint 
támogassák ezt a kezdeményezést, gyűjtsük össze közösen a 
szükséges pénzt. Adományaikat leadhatják a Faluházban és a 
Fornetti boltban Gémes Anikónál, február 20-ig. Ha addigra 
összejönne a szükséges pénz, húsvétra meg is varratnánk az új 
párnákat.  
A Szent –Anna templom községünk egyik ékessége, szimbóluma, a 
települési értéktár része. Úgy gondolom, vallási 
meggyőződésünktől, hovatartozásunktól függetlenül is – tőlünk 
telhetően - vigyáznunk kell erre az építészeti örökségre.  
     

            Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

Gondolat I. 

Ahol nincs emberség, ott minden más - természet, világ, ész, logika, 
rang, dicsőség - hiábavaló. 

                            John  Ruskin 
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A Polgármester oldala 
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Köszöntöm Önöket  a Gátéri Falulap 6. évfolyamának 1. számában.  
Mindenkinek nagyon boldog, békés, sikeres új esztendőt kívánok. 
Az elmúlt év utolsó hetei eseményben gazdagon teltek. A 
karácsonyi rendezvények sikeres lebonyolításához nagyon sok 
segítő kéz hozzájárult. Köszönetet mondok a fenyőfáért Istenes 
Lászlónak, a rendezvényekre sütött süteményekért a felajánlóknak. 
Nagyszerű kezdeményezés volt a fenyőfa díszek közös elkészítése 
és a díszítés is. Remélem, kedvet kapott a fiatalság, és máskor is 
találnak olyan alkalmat, amikor közösen lehet valami hasznosat 
tenni a faluközösségért, vagy csupán a saját kisebb közösségükért. 
Köszönet érte Tóth Szandinak és barátainak.  
 
Testvértelepülésünk küldöttségét is vendégül láttuk a karácsonyi 
készülődés időszakában. A Kismakkos karácsonyi délutánján 
daltanulással, kézműves foglalkozással és közösségi játékokkal 
kedveskedtünk vajdasági barátainknak. Visszajelzésük szerint jól 
érezték magukat nálunk. 
 
Az év utolsó napján – hagyományaink szerint – szilveszteri futást 
rendeztünk, amely szintén jó hangulatban telt. A szervezőmunkát 
Sós Edit vállalta magára, de több óvodás szülő is bekapcsolódott, 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez, jó hangulatához. Nagyon 
köszönöm nekik is a közreműködést. A díjakhoz az anyagi fedezetet  
az önkormányzat biztosította.  
 
Ugyancsak az utolsó napokra maradt a külterületi utak  egy kicsi 
szakaszának a felújítása. Sajnos, csapadékos, enyhe időben egyelőre 
elég nehezen járhatóak ezek a szakaszok, de azt reméljük, hogy 
összességében jobb az állapotuk, mint volt. 1,3 millió forintot 
költött rá az önkormányzat.  Nyomatékosan kérem a mezőgazdasági 
vállalkozókat, gépeik használata során ügyeljenek az út állapotára, 
és ügyeljenek arra, hogy a kerékpáros közlekedőknek maradjon egy 
sáv  szabadon! 
 
Az elmúlt évben egy kicsit gazdagabb élelmiszercsomagok kerültek 
a családok asztalára karácsonykor, mint eddig. Most ennyi jutott az 
önkormányzati kasszából. Mindig igyekeztünk addig nyújtózni, 
ameddig a takarónk ért. 2015-ben eddig ért. Reménykedjünk benne, 
hogy a 2016. év sem lesz rosszabb. 
 
Az elmúlt években közmunkás bevonásával  legalább egyszer végig 
látogattuk az időseket, egyedül élőket. Most is találtunk erre 
megoldást. Tapodiné Erikát bíztam meg ezzel a feladattal, aki 
február végéig lesz közfoglalkoztatottként az önkormányzat 
alkalmazásában. Az a feladata, hogy  a látogatása során tudomására 
jutott információkat, kéréseket megossza velünk, és ezáltal tudjunk 
segítséget nyújtani, akinek kell.  
 
Folytatódik a Gátéri Népfőiskola téli előadás sorozata, ezúttal is a 
lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatásával. Nagyon sajnálom, 
hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos előadásra nem voltak 
kíváncsiak a gyermekes szülők. Pedig éppen miattuk szerveztük, 
miattuk kértünk fel szakembert, mert az ő felelősségük a 
legnagyobb a gyermekek helyes és egészséges étkezési szokásainak 
kialakításában. Januárban előadást hallhattunk arról, mit kell 
tennünk, ha valaki rosszul lesz a közelünkben. Nagyon hasznos 
információkhoz jutottunk az előadótól, sok olyan jó tanáccsal, 
ötlettel látott el bennünket, amelyet szülőként, nagyszülőként is jó 
tudnunk. A pszichológus pedig abban segített, hogyan kezeljük a 
családunkon belül keletkező konfliktusokat, amelyből adódik bőven 
akár a házastársak, akár a szülők-gyermekek, vagy a gyermekek-
nagyszülők között is.  
Február  10-én, szerdán 17 órára  a kiskunfélegyházi 
gyógynövény szakértőt, Piroskát várjuk egy előadásra. Őt azok a 

lakosok kérték, akik már az elmúlt évben is részt vettek az 
előadásán.   
 
Továbbra is tartanak a jóga és számítógép ismereti foglalkozások. 
A jógába bármikor be lehet kapcsolódni, ha valaki ezután kapna 
kedvet hozzá. Különösen ajánlott olyan személyeknek, akik 
egysíkú, monoton mozgást végeznek a mindennapi munkájuk során. 
De igazából mindenkinek csak hasznára válik. Részletekről  
mindkét tanfolyam esetén a Faluházban lehet érdeklődni.  
 
Tájékoztatom Önöket, hogy megjelentek az első pályázatok a 
Területi Operatív Program részeként, amelyek közül a gátéri 
önkormányzat jelenleg egy beruházásban érintett: az önkormányzati 
épület és az óvoda közötti raktárépület (Petőfi u. 14.) átalakítása 
egészségügyi centrummá.  Jelenleg az árajánlatok beszerzése 
folyik. Várhatóan a nyár végére lesz támogatási döntés, addig 
érdemi munkát nem fogunk végezni az ingatlanon. A pályázatok 
kiírása folyamatosan történik. A későbbiekben is tájékoztatom 
Önöket a minket is érintő beruházásokról.  
      
                                  Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

Önkormányzati autó használata 
 
Tisztelt Lakosság! Sajnos, a tanyagondnoki szolgálat elindítására 
beadott kérelmünkre még mindig nem kaptunk választ a 
Minisztériumból. Ezért az önkormányzati autó használatára még 
mindig a tavaly kialakított szabályzat vonatkozik, amelyet az 
alábbiakban olvashatnak. Az autóhoz kapcsolódó feladatokat 
továbbra is Terjék Pál látja el, megbízási szerződés keretében. 
Amennyiben a tanyagondnoki szolgálat elindítására pozitív választ 
kapunk, tovább fogjuk bővíteni az autóval ellátható feladatokat. 
Addig is megértésüket kérjük.  
A gépkocsi igénybevételének, használatának szabályai: 

• ebéd kihordás, szélsőséges időjárás vagy egyéb rendkívüli 
helyzet esetén 

• bevásárlásban való közreműködés, heti egy alkalommal 
(alapvető élelmiszerek beszerzése a helyi boltból) 

• információ közvetítése az önkormányzat és a lakosság 
között,  

• hivatalos ügyek intézésének segítése csütörtöki napokon 
(önkormányzati hivatalba, járási ügysegédi fogadóórára 
szállítás,  nyomtatványok eljuttatása, kitöltésének 
segítése) 

• a hivatali működést szolgáló árubeszerzésben 
közreműködés 

• egészségügyi ellátás  
- háziorvoshoz szállítás a gátéri rendelőbe 
- vérvételre szállítás Kiskunfélegyházára,  

csütörtöki napokon 
- gyógyszer kiváltása 

• települési rendezvényekre való beszállítás igény esetén 
 

A szolgáltatás igénybevételének szándékát legalább egy nappal 
korábban jelezni kell az önkormányzati hivatalban, az alábbi 
telefonszámokon: 06 76/ 426-220,  0670/ 3376262  
A kapacitás szűkössége miatt előnyt élveznek azok az igénylők, 
akiknek személyi körülményei (autó hiánya, helyben lakó családtag 
hiánya, gondozást végző személy hiánya stb.) különösen indokolják 
a szolgáltatás igénybevételét. 
Valamennyi szolgáltatás igénybevétele a lakosság számára 
ingyenes. 
 
Gátér, 2016. január 27. 
                                  Jánosiné Gyermán Erzsébet 

                polgármester  
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Őstermelői igazolvány  
kiállításához,érvényesítéséhez szükséges 

dokumentumok 
 
- Személyi igazolvány (közös igazolvány esetén a családtagoké is) 
 
- Lakcímkártya (közös igazolvány esetén a családtagoké is) 
 
- Adó-azonosító jel (közös igazolvány esetén a családtagoké is) 
 
- Adószám 
 
- MVH regisztrációs szám 
 
- Agrárkamarai nyilvántartási szám 
 
- Családi gazdaság esetén nyilvántartási szám 
 
- Növénytermesztés esetén: földhasználati lap(ok), földhivatal által    
  jóváhagyott bérleti szerződés(ek), tulajdoni lap 
 
- Állattartásra alkalmas épület helye, alapterülete, férőhelye 
 
- Tervezett értékesítés mennyisége termesztett kultúrák, állat és  
  állati termék esetén 
 
- Családtag helyett intézett ügy esetén közjegyző által készített 
  meghatalmazás.  
 

 

Tisztelt Lakosság! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogszabály megváltozása miatt 2016 
január 01-től a gyermekjóléti feladatokat a székhelytelepülés köteles 
ellátni. Ennek érdekében megalakult a 
Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, 
mely  Gátér községben is ellátja a család és gyermekvédelmi 
szolgáltatást 6111 Gátér, Petőfi Sándor 25. szám alatt.(Könyvtár) 
 
Ügyfélfogadás: 
 
Kiss Katalin intézményvezető: 06-70-331-6502 
Szerda: 13.00 - 16.00 
 
Hegedűs-Jász Csabáné családsegítő: 06-70-198-0808 
Hétfő: 14.00 - 5.00 
Szerda: 07.30 - 09.00 
 
Amiben segítséget nyújtunk: 
 
- hivatalos ügyeinek intézésében 
- családi krízishelyzetek megoldásában 
- gyermeknevelési problémák megoldásában 
 
Felvilágosítást kérhet és problémáit jelezheti a fent megjelölt 
időpontokban és a megjelölt telefonszámon. 

        Kiss Katalin 
                                                   intézményvezető 

 

 

Köszönet 
 
Ezúton  köszönöm Kovács Józsefnek az autóbehúzásban nyújtott  
önzetlen segítségét, valamint Gátér Község Önkormányzatának a 
karácsonyi csomagot és a lakásomhoz vezető úton végzett 
hóeltakarítást.  
                       Ifj. Samu Imréné 

                                                                              

 

Közérdekű információk 
 

- Fogadó órák: 
 

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal ügysegédje: 
Dunás-Varga Ibolya 
Helyszín: Faluház 

Időpont: csütörtök 13.30 - 15.00 
Telefon: 06-20/3178600 

 
Falugazdász 

Kucsora Tamás 
Helyszín: Faluház 

Időpont: péntek 8.00 - 14.00 
Telefon: 06-30/3942563 

 
- Szent Anna Patika 

 
Dr. Papp Méri 

Nyitva tartás: hétfő – szerda - péntek 12.30-15.00 
Telefon:  06-70/3850373 

06-76/583500 
 

- Orvosi rendelés Gátéron 
 

Dr. Gazsó Anikó 
Hétfő:  12.00 – 13.00 
Szerda: 11.30 - 12.30 
Péntek: 12.00 – 13.00 

 
- 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: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 
Kedd-csütörtök: 8.00 - 12, 12.30 - 15.30 

Péntek: 8.00 – 12.00, 12.30-14.30 
 
 

- Rendőrkapitányság, Kiskunfélegyháza 
 

Ügyelet: 06-76/562-200; 06-20/539-8522 
 

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

 
 

- Szennyvíz szállítás 
 

PUSZTA-SZEM KFT. 
Székhely: 6769 Pusztaszer, Tanya263. 

Képviselő: Trombitás Imre 
Telefonszám: 06-30/441-2191  
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Ez történt……. 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Az utolsó lapszám megjelenése óta az alábbi eseményekről 
számolok be Önöknek. 
- A Helyi Közösségi Akadémia kezdeményezésére  indult 
számítógép kezelői tanfolyamon január 28-án 7 fő befejezte az 
internethasználattal kapcsolatos alapvető ismereteket.  A 
tanfolyamot folytatjuk, várom az új  jelentkezőket február 10-ig.  A 
kezdési időpontot (várhatóan február 16.) előzetesen megbeszéljük. 
Ugyancsak a H.K.A. által történt felmérésben igényként felmerült 
jóga tanfolyam hétfőn és csütörtökön 17.30-19.00, az Öltögető klub 
szerdai napokon 16.00-17.00 óráig továbbra is várja az 
érdeklődőket. 
 
- Megtartottuk a hagyományos adventi gyertyagyújtásokat és most 
is volt közös karácsonyfa kicsiny falunkban, melyre a díszek 
készítését és a díszítést is az ifjúság vállalta fel. 
 
- A karácsonyi ünnepkör legszebb színfoltja volt a Kismakkos 
Néptáncegyüttes karácsonyi ünnepsége, melyre Martonosról, a 
testvértelepülésről is érkeztek vendégek. 

 
 

- December 29-én tartotta „batyus” évzáró ünnepségét a 
Nyugdíjasklub. Köszönet polgármesterasszonyunknak a finom 
tortáért, mellyel megajándékozott bennünket.  
A Nyugdíjasklubba és a Népdalkörbe továbbra is szeretettel hívjuk 
és várjuk az új tagokat. 

 
 
- A könyvtárban 2016. január 22-én  az általános iskolásokkal 
emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjára . A jeles naphoz 
kapcsolódóan a Katona József Könyvtár játékos feladatai közül 
oldottunk meg néhányat. Mint pl.: Mi lehet ez? , Beszédpróba. Az 
egyéni feladatok közül egyet mindenki megoldott, némi segítséggel. 
Könyvek kölcsönzésére is volt lehetőség és még a foglakozás elején 
mindenki elmondhatta egy általa kiválasztott iskolatársáról, hogy 
miért pont őt szereti. 

 

Gondolat II. 

Nem mi határozzuk meg azt, hogy mennyire vagyunk emberségesek, 
az emberség határoz meg minket. Ha emberségesek vagyunk, azt 
mondják: soha ne légy kegyetlen, ne tégy hamis vallomást, ne hagyd 
cserben és ne áruld el a szeretteidet. 

                                               Részlet a Bosszú mindhalálig c. filmből 

 

Hamarosan……. 

- A Faluház 2016-ban csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal  
programhoz, melynek időpontja 2016. február 5-6-7. Ebben az 
évben a fő hangsúlyt az élő zenére helyezik. Községünkben a 
következő programokra várjuk a tisztelt Lakosságot: 

Február 5-én:  17 órától nyilvános néptáncpróba 

Február 6-án:  

14 órától nyilvános ének- és citerapróba. A nyilvános próbákra 
bárki bejöhet. 

15 órától kézműves foglalkozás gyerekeknek, közben farsangi 
fánk sütés – kínálgatás 

16.30-kor téltemetés. „Jöjjön a tavasz - vesszen a tél” -  
szalmabábu égetés a Faluház hátsó udvarán. 

A programhoz kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdetünk „TÉLI 
VILÁG”  címmel.. A pályázaton kortól függetlenül bárki részt 
vehet. A rajzok A4-es méretben tetszőleges technikával készíthetők, 
melyeket február 4-én 18 óráig kérjük eljuttatni a Könyvtárba!!A 
pályázaton résztvevők  jutalomban részesülnek, munkájukat az 
előtérben kiállítjuk. 

- A Gátéri Népfőiskola utolsó előadása a gyógynövényekről február 
10-én, 17 órakor. 

- Február 13-án a bugaci Tanyaszínház előadása 18 órakor. 

- Tisztelt Szépkorúak! A  Faluházban tervezzük minden héten egy 
kijelölt napon 8-12-ig lehetővé tenni Önök számára, hogy 
bejöhessenek a Faluházba beszélgetni, filmet nézni,kártyázni,  
újságot olvasni, kézimunkázni, ügyeik intézéséhez segítséget kérni, 
előadást meghallgatni, stb. Várjuk azokat a szépkorúakat, akik 
igénylik a közösségi, csoportos együttlétet és szeretnének élni ezzel 
a lehetőséggel, szívesen jönnének. Kérjük szándékukat jelezzék a 
Faluházban, nyitvatartási időben személyesen vagy telefonon: 06-
76-426-138 vagy 06-70-586-7224.Indokolt esetben az 
önkormányzati személygépkocsi igénybe vehető. 

                                                                                       Rádi Józsefné 

Humor  

Rablótámadás 

– Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a hóembert? 

– Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót! 


