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Anyakönyvi hírek 
 
Elhunytak:  Tóth Józsefné szül. Nagy Erzsébet 

                    Fekete Antalné szül. Tarjányi Mária 

                    Drozdik Istvánná szül: Tarjányi Ilona 
     Kátai Urbán Pálné szül:  Seres  Mária 

                    Szász Imre 

 

Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba. 
 

 

 

 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 

 

2016. április 6-án, szerdán 17.00-19.00 óráig képviselői fogadóórát 

tartok a Faluházban. Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, 
panasszal keressenek bizalommal! Várok mindenkit sok szeretettel! 

      

        Tábi Dávid  képviselő 

 

 

Óvodánk életéből: 

 
 

 2016. február 20-án a szülői SZMK Farsangi jótékonysági 

bált szervezett a Gátéri Liget Óvodába járó gyermekek 

javára. A bál hangulatát fokozta a Takácsné Veres Katalin 

által szervezett fellépők műsora. Köszönjük a műsorban és 

a dekorációban nyújtott segítségét. 

Ezennel szeretnénk megköszönni mindazok 

hozzájárulását, támogatását, akik nélkül nem jöhetett 

volna létre ez a rendezvény. 

   A bálból befolyt összegből a gyermekeknek szeretnénk   

   fejlesztő eszközöket vásárolni. 

 

 

 

 

 Hirdetmény óvodai beíratásról 

      Óvodai általános felvételi időpont a 2016/2017-os   

       tanévre: 
 

       2016. április 25. hétfő és 26. kedd  7. 00-18. 00 óráig 
       

      Helye: Gátéri Liget Óvoda, 6111 Gátér, Petőfi S. u. 12. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- a gyermek TAJ kártyája 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és  

  lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló 

  hatósági igazolványa. 

                - a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy a     

  gyermek oltási könyve. 
 

Részletes kiírást megtekinthetik: 

 

- az óvoda ablakában elhelyezett hirdetményen, vagy 
- az óvoda honlapján: ligetovi.webnode.hu  

- az Önkormányzat hirdetőtábláján 

                - személyesen érdeklődhetnek az óvodában                     

                  Gulyásné Vida Gyöngyi óvodavezetőnél 
- telefonon, az óvoda telefonján: +36 76 426/251 

 

                                               Gulyásné Vida Gyöngyi  

                                                      óvodavezető 
 

 

 

 

 

 

„A gyermek védtelen kis teremtmény, akinek gondját viseljük.  

E gondoskodásért cserébe nap mint nap mindazzal a 

szeretettel halmoz el minket, amit mástól nem kapunk meg.” 

 

Susanna Tamaro 
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A Polgármester oldala 

 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Az elmúlt két hónap önkormányzati munkájáról az alábbiakban 

számolok be Önöknek:  

Februárban befejeződött a Gátéri Népfőiskola téli előadássorozat. 
Utolsó előadónk Szekeres Lászlóné Piroska volt, a Natura bolt 

vezetője. A gyógynövények, természetes gyógymódok használata 

mellett nagyon sok hasznos életvezetési tanáccsal is ellátta az 

érdeklődőket.  
A jóga foglalkozások még most is tartanak a Faluházban, hétfő és 

csütörtöki napokon 17.30 órától 19 óráig. A foglalkozások olyan 

jellegűek, hogy bárki  bármikor bekapcsolódhat. Különösen ajánlom 

olyan személyeknek, akik a munkájuk során egysíkú, többnyire álló 
vagy ülő munkát végeznek, és az izomzatukra, ízületeikre  ráférne 

egy kis felfrissülés.  

Ugyancsak februárban láthattuk a Bugaci Tanyaszínház fergeteges 

előadását. Nagyon örültem, hogy telt ház volt, ilyen sokan voltak 
kíváncsiak a vígjátékra.  

Új színfoltja volt  a községi rendezvényeknek a Farsangi délután. 

Jó volt látni együtt a különböző korosztályokat, és nagyon finom 

volt a nyugdíjasok által sütött farsangi fánk. Bízom benne, hogy 
ebből a rendezvényből is hagyományt tudunk teremteni, tovább 

színesítve  községünk kulturális életét. 

 

Március 1-jén megkezdődött önkormányzatunknál egy START 

mintaprogram 7 fő közfoglalkoztatott részvételével. Ők egy éven 

át folyamatosan az alkalmazásunkban maradnak, és fő 

tevékenységük lesz a járdákat felújítani, közterületeket rendben 

tartani, az önkormányzati fenntartású belterületi utakat javítani.  
Ennek a programnak a keretében felújítottuk a Faluház előtti 

elkopott, megrongálódott, balesetveszélyes betonfelületet is. 

Köszönetet mondunk Kasza Mihálynak a térkövezésben nyújtott 

segítségért. 
A Képviselő-testület döntése értelmében jelenleg két nagy összegű 

beruházásra készülünk pályázatot benyújtani. Az egyik az 

Önkormányzat épülete mögötti raktár átalakítása orvosi rendelővé. 

Ez a Területfejlesztési Operatív Program keretein belül 
megvalósuló, 18 millió Ft-os beruházás lesz, amely 100%-ban 

támogatott. A másik a Vidékfejlesztési Program egyik pályázati 

kiírása szerint az önkormányzati épület energetikai felújítása lenne: 

nyílászáró csere, külső vakolás, központi fűtés kialakítása. Ez a 

pályázat 15% önerőt igényel, amelyet a Képviselő-testület a tartalék 

terhére a költségvetésből biztosít. Mindkét pályázathoz az 

adatgyűjtés, dokumentumok előkészítése zajlik, amelyek nagyon 

sok utánajárást, odafigyelést igényelnek. Elbírálásra, támogatási 
szerződés aláírására  csak ősszel lehet számítani, a kivitelezési 

munkák pedig  azután kezdődhetnek el.  

 

Akik mostanában jártak a temetőn, láthatták, hogy a régi fúrott kút 
új külsőt kapott. Az önkormányzati dolgozók végezték el a munkát, 

hulladék deszkákból. Köszönetet mondok a deszkák gyalulásáért 

Oroszi Istvánnak. 

 
Többszöri felszólításunk ellenére  még mindig nagyon sok kutya 

kóborol az utcákon. Április első napjaiban fényképeket fogok 

készíttetni az utcán lévő kutyákról, és a képeket szabálysértési 

bírság kíséretében fogjuk eljuttatni a gazdákhoz. Kérem Önöket, 

vegyék már végre komolyan az állattartási rendeletben 

megfogalmazott szabályokat, amíg valakinek súlyosabb kára nem 

származik  a felelőtlenül tartott kutyájából! 
Kérem továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a porták előtt lévő 

vízelvezető árkokat takarítsák ki, az átereszeket tisztítsák ki. Az 

elmúlt hetek esőzései alatt pontosan lehetett látni, mely porták előtt 

állt meg a víz, vagyis mely porták előtt nincs kitakarítva az elvezető 
rendszer.  Ez is közös érdekünk.  

                

                                          Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Beszámoló a templom javára gyűjtött 

adományokról 
 

Kedves Gátériak!  

 

Legnagyobb örömünkre a templom javára meghirdetett 
adományokból  összesen 112.000.-Ft gyűlt össze.  Ebből az 

ülőpárnák 65.730.-Ft-ba kerültek. A megmaradt pénz 

felhasználásáról megkérdeztem néhány, rendszeresen templomba 

járó családot. Az ő egybehangzó javaslatuk alapján a Plébánia 
épületének az utcai oldalát javítottuk ki, és lemeszeltük a templom 

előterét, a bejárati ajtó környékén. Ennek az anyagköltsége összesen  

42.460.-Ft volt. Munkadíjra nem költöttünk, az önkormányzati 

dolgozók végezték el a munkát, a párnák varrásáról pedig Mészáros 
Sándorné Ági és Tapodiné Rudassy Erika gondoskodtak, 

mindketten felajánlásból.  A maradék 3.810.-Ft-ból pedig szegfűt 

vásároltunk a templom húsvéti díszítéséhez. A keletkezett számlák 

megtekinthetők az önkormányzati hivatalban, munkaidőben. 
Adományozók:  Babóth Klára, Terjék Pál, id. Terjék Györgyné, id. 

Vincze István, Szabó Mihályné, Nagy-Kovács Ferencné, Pekár 

Istvánné, id. Dóka Jánosné, Vincze Sándorné, Mónusné Keresztesi 

Márta, Szekercésné Mónus Márta, Gál Erzsébet, Gyermán 
Györgyné, Pallagi Ferencné, Kovács Istvánné és családja, Tóth 

Antalné, Mészáros Edina, Virág Györgyné és családja, Toldi 

Károlyné, Pintér Péter, Gémes Andrásné, Sinkó Lajos, Fekete Antal, 

Mészáros Imréné, Görög Lászlóné, Szabó Sándorné, Kállai István, 
Benkó István és családja, Kiri Józsefné, Surányi Istvánné, Terjék 

György, Kerekes Lászlóné, Tóth László és neje, Berta Mihály, Deák 

Sándor, Mészáros Mihályné, Czakó Ilona, id. Ónodi Sándorné, 

Jánosi Benő, Juhász Ilona, Sinkó Lajosné, Zámbó Andrásné, Istenes 
Lászlóné, Szatmári Józsefné, Kiss Józsefné, Rozmán Károlyné, 

Tarjányi Jánosné, Dömötör Istvánné, Szivák Lajos, Tarjányi Ferenc, 

Hajdú Sándorné, Kristóf Józsefné, Takács Tiborné, id. Bujáki Lajos 

és még három személy, akik nem akarták megnevezni magukat. 
 

Az egész faluközösség nevében hálásan mondok köszönetet az 

adományozóknak. és nagyon jó egészséget, békességet kívánok 

nekik. 
      Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

 

Falugyűlés 
 

Gátér Község Önkormányzata 2016. április 5-én, kedden  

17 órától Falugyűlést tart a Faluházban, melyre tisztelettel 

meghívunk és várunk minden érdeklődőt. 

              
                                                                 Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

 

Gondolat 

„Szabad és csodálatos lehetne az élet útja, de az utat eltévesztettük. 
Kapzsiság mérgezi az ember lelkét, gyűlöletbe rekeszti a világot, 

nyomorúságba és vérontásba masíroztat bennünket. Robogunk, 

repülünk, mégis kalodába zárjuk magunkat. A gépek, a bőség 

korszakában még mindig szűkölködünk. A tudás cinizmussá vált, 
értelmünk rideg, szívtelen. Túl sokat gondolkozunk, és túl keveset 

érzünk. A gépesítés mellé emberség kellene. A bölcsesség mellé 

kedvesség és jóság. Ha ez nincs, könyörtelen lesz az élet és 

mindennek vége.” 

            Részlet A diktátor című filmből  
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Gazdálkodók figyelmébe! 

 
Április 15-től nyílik lehetőség a 2016. évi Egységes Területalapú 
támogatások igénylésére.  

 

A kérelmeket szankciómentesen május 15-ig lehet benyújtani 

ügyfélkapun keresztül. 
 

Igényelhető jogcímek: 

- területalapú+zöldítési támogatás 

- termeléshez kötött zöldség,fehérjenövény, gyümölcs támogatás, 
- anyatehén-tartás támogatása, 

- hízottbika-tartás támogatása. 

 

Szükséges iratok: 

- Földhasználati lap 

- MVH regisztrációs szám 

- MVH jelszó  

- Saját ügyfélkapu esetén felhasználói név+jelszó 

(Ügyfélkapu regisztráció  a Kormányablakban /okmányiroda/ 

intézhető) 

Időpont egyeztetés : 30/3942563 

                                                                                     Kucsora Tamás 

                                                                                        Falugazdász 

 

 

 

 

Iskolánk életéből 
 

2015.decemberében jött a Télapó, és még azon a napon 

megrendeztük a Csibeavatót, az elsős tanuló próbatételét. A játékos 
délutánt DISCÓ-val zártuk. 

Kis tanulólétszámunkkal színvonalas karácsonyi műsort adtunk 

elő, melyre legnagyobb örömünkre sokan eljöttek, megtiszteltek 

bennünket, szépen megtelt a tornaterem. 
Jó eredményekkel zártuk január közepén az első félévet. 

A tél folyamán korcsolyázni vittük a gyerekeket a városi 

jégpályára. A nap folyamán látogatást tettünk a Városi Könyvtárba 

és színvonalas, nevetéssel teli rendezvényen voltunk aktív tagok a 
Játékházban. A gyerekek teli élményekkel jöttek haza. 

A február lelkes készülődéssel telt, melynek eredménye 

gyermekeink színvonalas, közönséget szórakoztató farsangi 

műsora volt. A jelmezes bemutatóról az egyik félegyházi újság 
fényképes cikket írt.  

Színházi előadásra Kecskemétre utaztunk. A tanulók örömmel 

vettek részt ezen a kulturális eseményen. 

Nőnap alkalmából a fiúk virággal kedveskedtek a lányoknak.   

Tavaszi ünnepi készülődésünk első rendezvénye március 15-i 

ünnepség volt. Három tanuló verssel, az ünnephez illő dalcsokor 

előadásával képviselte iskolánkat a községi ünnepségen. 

Intézményünkben külön műsorral emlékeztünk meg a nemzeti 
ünnepről. 

Vártuk a Húsvétot. A gyerekek tojást festettek, melyekkel 

díszítették az iskola udvarán álló fát. Az eső ellenére a nyuszi mégis 

csak meglepte az iskola tanulóit. A tantermekben és a folyosón 
keresgélő apróságok ízletes tojásokat gyűjthettek össze. 

A tavaszi szünet után megpihenve, újult erővel fogtunk a 

tanuláshoz, hogy az év végi bizonyítvánnyal elégedett legyen 

tanuló, nevelő, szülő egyaránt. 
Április elején várjuk a nagycsoportos óvodásokat, mikor 

lehetőségük lesz betekinteni néhány óra erejéig az iskolai életbe, s 

már ismerősként jönnek a beíratásra. 

Továbbra is gyűjtjük a papírt és a műagyag palackot. Köszönjük 
mindazoknak a segítségét, akik eddig is támogattak bennünket, 

melyet továbbra is szívesen fogadunk. 

 

                                     Fodorné Bori Aranka                                                                     
tanítónő 

 

 

 

Értesítés! 
 

- Értesítjük a Lakosságot, hogy az iskolának szánt PET 

palackokat ezentúl a Polgármesteri Hivatal udvarán 
elhelyezett szelektív gyűjtőkben is elhelyezhetik. 

 

- A leendő első osztályosok beíratásának időpontja a 

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 
Gátéri Széchenyi István Tagintézményébe  

                        2016. április 14-én csütörtökön és 15-én, pénteken 

                        8 - 19 óráig lesz. 

 
                Fodorné Bori Aranka 

                                                                                                tanítónő 

 

 

 

 

Ez történt 

 
Február 6-án a Faluház programjai között új színfoltként vidám 

Farsangi – Téltemető – Tavaszváró Családi Délutánt tartottunk Volt 

közös éneklés, álarc- kalap- és bohóckészítés, kártyaparti, fánksütés 

és végül az alábbi rigmussal, zajkeltő eszközök kíséretében 
eltemettük a telet, elégettük a kiszebábot: 

"Maskarások, bolondok,Rázzátok a kolompot,  
Örvendezzen aki él.” Takarodjon el a tél." 

A farsangi délutánon megalakult a „kártyaklub”, melynek tagjai 
azóta is rendszeresen összejönnek kártyázni. Érdeklődni lehet a 

könyvtárban. 

A programhoz kapcsolódóan „Téli világ” címmel rajzpályázatot is 

hirdettünk, melyre szebbnél szebb rajzok érkeztek  gyerekektől és 

felnőttektől egyaránt. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget. 

Február 13-án  a Bugaci Tanyaszínház társulata teltház előtt mutatta 

be a Felül semmi című  francia bohózatát. Hála és  köszönet a 

felejthetetlen előadásért.  Köszönjük a sütemény felajánlásokat, 

mellyel hozzájárultak a vendégül látáshoz.   

Március 5-én a kiskunfélegyházi Nyugdíjasklubok Egyesületének 

25. évfordulója alkalmából a Constantinum Intézmény 
Sportcsarnokában rendezett ünnepségen  adott műsort a gátéri    

„Generációs” Népdalkör.  (Nyugdíjasok, általános iskolások és a 

citeraszakkörösök). 

Március 14-én vidám, vetélkedővel egybekötött nőnapi ünnepséget 

tartottunk a gátéri Nyugdíjasklubban. A megoldandó feladatok 

között volt húsvéti kvíz-, képkirakó-, kártyavárépítő-, gombvarró- és 
labdadobó játék is. A klubunkban hagyomány, hogy a Nőnapon 

köszöntjük a Férfi tagokat is, hisz nélkülük nem tudnánk női 

mivoltunkat megélni. Velük együtt teljes az élet és a világ.  

Örömünkre szolgál, hogy bővült a tagság létszáma. „Fiatalabb” 

nyugdíjasok is beléptek a klubba és továbbra is szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.  

Március 15-én bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk az 
1849-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára. Az 

ünnepi műsorban közreműködtek az óvodások, az általános 

iskolások, fiatalok, a Kismakkos Néptáncegyüttes, a gátéri 

Nyugdíjasklub Dalköre. Ünnepségünk zárásaként a 
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nézőközönséggel együtt Kossuth-dalokat énekeltünk, ugyanis a 
hagyományos fáklyás felvonulás a rossz idő miatt elmaradt. 

Köszönet a hangosításért Kovács Csabának. 

Március 22-én az általános iskolások ellátogattak a könyvtárba, ahol 

szó esett a tavaszi jeles napokról és a húsvétról. Közösen 

megoldottuk a húsvéti kvízjátékot is. A gyerekek húsvéti képeket 

színezhettek, munkáik megtekinthetőek április 8-ig az előtérben. 

 

Hamarosan………… 

Április  9-én, 16 órakor  tartja 22. Tavaszköszöntőjét a Kismakkos 
Néptáncegyüttes. Fellépnek: a gátéri Kismakkos Néptáncegyüttes és 

utánpótlás csoportjai,  Mayossa Táncegyüttes, Délikert Möndörgő 

Néptáncegyüttes, a Padkaporos Táncegyüttes és a martonosi 

gyermek néptáncosok.  A műsor után táncház hajnalig. Helyszín: a 
Faluház mögötti szabadtéri színpad, rossz idő esetén a nagyterem. A 

belépés ingyenes. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő 

támogatásával valósul meg. 

Május 7-én gyermek néptáncgála, a környező településeken működő 

gyermek néptánccsoportok bemutatója. (A rendezvényről később.) 

Május 14-én a hagyományos „Pünkösdölő” Családi Nap. Főzéssel, 

házi sütemények versenyével, ügyességi vetélkedőkkel. (A 

rendezvényről részletesen később.) 

A Faluházban tervezett nagyobb rendezvények 

2016-ban 
 

Január 22: A Magyar Kultúra Napja 
Február 6: Farsangi Családi Délután – programok a „Kultúrházak 

éjjel-nappal”  rendezvényhez. Nyílt néptánc-, ének- és 

                 citerapróba. Farsangi fánk sütés, kézműves foglalkozás és 

„téltemetés”. 

 Február 13: A bugaci Tanyaszínház előadása. 

Március  15:  Ünnepi műsor és fáklyás felvonulás. 

Március 24:  Napközisekkel a könyvtárban. Téma: a Húsvét. 

Április 9: Tavaszköszöntő. A Kismakkos Néptáncegyüttes 
gálaműsora. 

Május 7: Gyermek néptáncgála. A környező településeken működő 

gyermek néptánccsoportok  bemutatója. 

Május 14: „Pünkösdölő” Családi Nap. Családok,baráti közösségek, 
civilszervezetek közös  főzése, "Ínyes Mester" választás- 

                 házi sütemények versenye, játékos vetélkedők. 

Augusztus 13: Lovasnap. Fuvarosok ügyességi versenye. Ügyességi  

                        feladatok teljesítése, vetélkedő, lovasbemutató,  
                        kocsikázás, lovagoltatás. 

Augusztus 20: Községi ünnepség. Új kenyér szentelés, a Gátér  

                        Községért Díj átadása, a II. világháborús emlékmű  

                        koszorúzása a központi parkban. 
Szeptember 24: Hagyományőrző szüreti felvonulás és bál. 

Október: Idősek Hónapja, a gátéri és Csongrád-bokrosi   

               nyugdíjasklubok találkozója. Községi Idősek Napja. 

November 27; December 4-11-18; Adventi gyertyagyújtás. 
December 17: Kismakkos Karácsony 

December 31: Szilveszteri futás 

 

 

Tisztelt Lakosság!  

 
„A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni  

pedig csak olyan dolgok iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor 

hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési 
területeinket, ami által olyan munkánk lehet, amelyet szeretünk is és 

amellyel hosszú távon is szívesen foglalkozunk.” 

 

20 év!!!! 1996. március 16-án kezdtem dolgozni az akkor még 

Művelődési Otthonban. Kavarognak az emlékképek megannyi 

élmény, öröm, büszkeség, jól sikerült rendezvények, eltöltött órák, 

napok, évek. Az itt végzett sokrétű tevékenység számomra egy 

olyan küldetés, amely sok-sok embernek sokat jelent. Büszke 

vagyok arra, amit 20 év alatt letettem kis községünk "asztalára". 

Természetesen egyedül nem ment volna. Köszönet az 

Önkormányzatnak, ahonnan minden támogatást megkaptam, a 

segítőimnek, akikre mindig számíthattam és számíthatok, köszönet a 

Családomnak, akik mindig tolerálták, ha ünnepeken, hétvégeken 

munkám miatt távol voltam tőlük.  

Kívánom Mindenkinek, hogy élvezzék azt, amit csinálnak, éljék 

meg úgy a munkanapokat, hogy érezzék, ma is érdemes volt 

bemenni, érezzék a megbecsülést és érezzék, hogy szükség van 

rájuk! ...........mert nekem így telt el a 20 év!!! 

               

Rádi Józsefné 

 

 

Kedves Icu! 
 

Községünk lakossága nevében köszönetet mondok az elmúlt 20 
évben nyújtott sokrétű, lelkiismeretes  munkádért.  Kívánok Neked 

még nagyon sok  sikerekben, egészségben, békességben gazdag  

évet, boldogságot a munkádban és a magánéletedben egyaránt. 

                                                                                 
Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet    

 

 

            

Képek 
 

Készülnek a farsangi fánkok 

 
 

Március 15 

 
 

 

 

Humor 

 
A főnök odaszól a titkárnőjének: 

- Főzzön nekem egy jó erős kávét! 
- Nincs kávém. 
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- Akkor gőzölje fel a tegnapit! 
- Gőzöm sincs! 


