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Anyakönyvi hírek 
 

Született: Samu Lorina (Oláh Adrienn) 

 

Elhunytak: Dömötör István, Körmöczi János, Tholt Pál 

 

 

Anyukák, figyelem! 
 

Egy rászoruló családnak szüksége lenne 6 éves, másfél éves kisfiú 

és 4 éves kislány méretére való téli ruhára, cipőre, kabátra. Ha van 

már kinőtt, de még használható állapotú ruhanemű, kérem, hozzák 
be az Önkormányzati Hivatalba. Nagyon szépen köszönjük a 

segítséget. 

  Védőnő 

 

 

Hálásan köszönjük! 
 

Kedves Gátéri Lakosok! Nagy hálával szeretném megköszönni a 
szervezők, a tanárok és a táborozók nevében azt a rendkívüli 

összefogást, amely az ötödik Gátér-tábort övezte! Külön köszönjük 

azoknak a mestereknek a munkáját, akik felajánlásból mutatták meg 

a gyermekeknek foglalkozásukat,  és hozzá az  alapanyagokat is 

biztosították. 

Hálásak vagyunk minden segítségért, támogatásért, felajánlásért. 

 

Tisztelettel:  Jánosi Eszter táborvezető 

 

 

  Fogadóóra 

 
  Tisztelt Gátéri Lakosok!  2015. október 7-én, szerdán 17.00 órától     

  képviselői fogadóórát tartok   a Faluházban. Bármilyen kéréssel,     

  kérdéssel, ötlettel, panasszal  keressenek  bizalommal. 

  Várok mindenkit sok szeretettel! 
               Tábi Dávid  Képviselő 

 

 

BURSA HUNGARICA 
 

Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, hogy Gátér 
Község Önkormányzata a 2016. évre is csatlakozott a  Bursa 

Hungarica támogató rendszerhez. A jelentkezés idejéről és módjáról 

az interneten lehet tájékozódni, az eddig szokásos módon. 

      
                                                  Jánosiné Gyermán Erzsébet 

     

„Gátér Községért” 
 

2015-ben a lakossági ajánlások közül a Képviselő-testület Deák 

Pálnak ítélte oda a „Gátér Községért” kitüntetést. 

Deák Pál 1992-től a mai napig is a Pálmonostorai és Gátéri Lövész 

Sportegyesület tagja, a Magyar Sportlövő Szövetség elnökségi tagja. 

Az évek során számos versenyre felkészítette és elvitte a gátéri 

gyermekeket. Legjelentősebb sikerek, amelyet az ő vezetése alatt 

elértek:  
2005-ben Guinnesse rekordot állítottak fel 20 x 365 lövéssel, 

amelynek részese volt Kuklics Dóra és Szemerédi Renáta.  

2006-ban Kuklics Dórával országos bajnokságot nyertek, 

ugyanebben az évben csapatuk a diákolimpián 3. helyezést ért el.  
Ezen kívül még számtalan területi és megyei bajnokságról tértek 

haza éremmel, öregbítve ezzel az iskolánk és a községünk hírnevét 

is.  

Mindezt Deák Pál társadalmi munkában, a lövészsport és a 
gyermekek iránti szeretetből tette. 

2005-ben a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Országos 

Szövetsége „Kitüntető oklevéllel” jutalmazta a szövetségben végzett 

munkáját.  
Életében másik fontos feladat a polgárőrség munkájában való 

részvétel. A Gátéri Polgárőr Egyesületnek alapító tagja, 

rendszeresen részt vesz a községünk polgárőrséghez kapcsolódó 

feladatainak ellátásában. Éjszakai szolgálatot teljesít, a körzeti 
megbízottakkal rendszeresen járja a falut és a tanyavilágot. 2014-

ben a polgárőrségben végzett munkájának elismeréseként az 

Országos Polgárőr Szövetség elnökétől átvehette a „Polgárőr 

Érdemkereszt” ezüst fokozatát.  
Ezeken kívül számtalan, kisebb-nagyobb segítséget kaptunk tőle a 

község életével kapcsolatban, legyen az fuvarozás, iskolai épület 

javítása, vagy bármilyen segítség. Pali soha nem mond nemet, ha 

hozzá fordulunk.  
Ezen indokok alapján adományozta Képviselő-testületünk Deák 

Pálnak a „Gátér Községért „ kitüntetést. 

Községünk lakossága nevében köszönetet mondunk Deák Pál eddigi 

közösségi munkájáért.  
További életében jó egészséget, sok örömet kívánunk. 

 

                  

                                                                  Képviselő-testület 
 

 

 

Gondolat 
„Most ne azon tanakodjál, hogy mid nincs. Azon törd a fejed, hogy 

mihez tudsz fogni azzal, amid van.” 
                                 

  Ernest Hemingway 
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A Polgármester oldala 
 
 

Kedves Gátéri Lakosok! 

 
Ismét eltelt két hónap, amelynek munkájáról az alábbiakban 

számolok be Önöknek.  

Községünk legnagyobb rendezvénye ebben az időszakban az 
augusztus 20-i ünnepség volt. Sajnos, az időjárás nem volt kedvező 

számunkra. Az egész napos  eső  kicsit felborította az előzetes 

terveinket, ennek ellenére sikerült megvalósítanunk, amit szerettünk 

volna. Rendezvényünk színvonalát emelte, hogy testvér 
településünk, Martonos küldöttsége is részt vett a délutánon, és  

Bagi Valentina  egy vajdasági népdalcsokorral színesítette 

műsorunkat.  

Ennek az ünnepségnek a keretein belül szoktunk köszönetet 
mondani azoknak a személyeknek, akik felajánlásból, társadalmi 

munkában segítenek az önkormányzat sokrétű, sokszor 

nehézségekbe ütköző munkájában. Sajnálom, hogy az érintettek 

közül sokan- az előzetes meghívásunk ellenére -  nem jöttek el az 
ünnepségre. Úgy gondolom, megérdemlik, hogy felsoroljam a 

neveiket, és ismételten köszönetet mondjak a segítségükért: Terjék 

György, Rozmán Károlyné, Gyovai Norbert, Kovács József, Görög 

László, Kis Illés, Nagyné Szepesi Teréz, Nagy Attila, Szivák 
Lajosné, Laczkó Mihályné, id. Huszka Ferencné, Pintér Anita, 

Tapodiné Rudasy Erika, Sinkó Lajosné, Gémes Anikó, Benkó 

István, Kerekes László, Tábi János, Pallagi Ferenc, Kiss Fekete 

László, Tóth Csaba, Gyöngyi László, Oroszi István, Polgárőr 
Egyesület, Nyugdíjas klub, Kismakkos Néptánc Egyesület, Gátér 

Községért Egyesület. 

Ugyancsak ezen az ünnepségen adtuk át a „Gátér Községért” 

kitüntetést, erről külön cikkben részletesen írtam. 
A rendezvény kiemelt témája volt a települési értéktárba eddig 

felvett értékek bemutatása, megismertetése a lakossággal. Ezekről 

egy pályázat segítségével kiadványt is megjelentettünk, amelyet 

minden családhoz eljuttattunk. Kérem Önöket, ha valaki  véletlenül 

nem kapott a színes füzetkéből, szóljon,  tudunk adni.  Az értékek 

feltárása, dokumentálása folytatódik. Munkánk eredményéről a 

www.gaterertektar.hu honlapon tájékozódhatnak.  

Sajnos, a tervezett lovasnappal még kevésbé volt kegyes az időjárás. 
Szabadtéri rendezvényünket nem tudtuk megtartani, de a lakosság 

számára adott vacsora nagyon finom volt, és az esti lovasbál is 

reggelig tartott.  

Az önkormányzatunk által a Bethlen Gábor Alapkezelőtől nyert 
pályázat megvalósítása a testvér településünkkel való kapcsolat 

erősítésére tovább folytatódik. Szeptember 25-én szakmai napot 

tartottunk a martonosi óvónők, tanítónők és a településvezetők 

részvételével. A pályázati kiírásnak megfelelően a nevelési 
intézményeinkben, illetve a települési közösségben élő jó 

gyakorlatokat mutattuk meg egymásnak. Beszámoltunk a „Zöld 

óvoda” és „Madárbarát óvoda” címekkel járó nevelési 

lehetőségekről, a néptánc oktatás hatásáról a gyermeki személyiség 
és a képességek fejlődése, és szó esett a Helyi Közösségi Akadémia 

munkájáról is.  Tartalmas napot töltöttünk együtt vajdasági 

barátainkkal. Ennek a programnak a következő állomása a 
karácsonyi játszóház és táncház lesz, ahol a martonosi táncos 

gyermekeket látjuk majd vendégül.  

 

 

 
 

A Szegfű utca burkolat javítására beadott pályázatunkat nem 

támogatták. Országos szinten kevesebb, mint 10% lett csak nyertes a 

beadott pályázatokban.  
Örömmel számolhatok be róla, hogy megújult községünk honlapja. 

Ezután a helyi eseményeket, önkormányzati dokumentumokat a 

www.gater.hu oldalon lehet megtalálni.  A honlapon van lehetőség a 

lakosságnak is közzé tenni az észrevételeit, javaslatait. Remélem, az 
egész faluközösség hasznára és segítségére szolgál majd az új 

internetes felület.  

      

                                   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

 

Helyi Közösségi Akadémia hírei 
 

A lakossági kérdőívekben megfogalmazódott igényeknek szeretnénk 

eleget tenni azzal, hogy a késő őszi – téli hónapokban 

tanfolyamokat, előadásokat szervezünk. 
 

Az Önök kívánsága szerint a következő tanfolyamokra van 

lehetőség, megfelelő számú jelentkező esetén: számítógép kezelés 

és internet használat kezdőknek, jóga tanfolyam,  aerobic , 
varróklub, kártyaklub, rejtvényfejtők klubja.  

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy érdeklődésüknek megfelelően 

iratkozzanak fel  ezekre, hogy lássuk, melyik csoport 

megszervezésére merül fel tényleges igény.  
 

Ezen kívül a Gátéri Népfőiskola előadássorozatát is tovább 

folytatnánk. Ezeknek a témáit később fogjuk meghatározni, de 

szívesen vennénk, ha jeleznék az igényeket. Olyan előadókat lenne 
célszerű meghívni, akik a lakosság szélesebb körében is 

érdeklődésre tarthatnak számot. De ez Önök nélkül nem megy, 

segítsenek kitalálni, mi érdekli a Lakosságot.  

 
Jelentkezéseket, ötleteket is a Faluházban várunk október végéig. 

                                                                                   

 

Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 
     

Önkormányzati autó 
 

Legnagyobb örömünkre szeptember 16-án megérkezett Gátér 

Község Önkormányzatának első szolgálati járműve, egy SUZUKI 
VITARA személygépkocsi. Az autót pályázati támogatásból vettük, 

az önkormányzatnak önerőként az ÁFA-t kellett befizetnie, 

1 375 000.-Ft-ot. Az autót a szociális feladatok ellátásának 

segítésére pályáztuk. Sajnos, a működtetéshez egyelőre egyetlen 
fillér állami normatívát sem kapunk, tehát a fenntartás, üzemeltetés 

minden költsége az önkormányzat saját kasszáját terheli, ami soha 

nem volt gazdag, most sem az.  Az autó használatának részletes 
szabályait folyamatosan alakítja ki a Képviselő-testület, amelyről a 

Lakosságot is tájékoztatjuk majd.  

                                                 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

  

http://www.gaterertektar.hu/
http://www.gater.hu/
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Gazdálkodók figyelmébe! 
 
 

2016. január 1.-től indul a Vidékfejlesztési Programból 

finanszírozott Agrár-környezetgazdálkodási támogatás. 

A támogatás igénylésének menete a korábbi AKG programhoz 
képest megváltozik: a támogatási feltételeket nem jogszabályokban, 

hanem pályázati felhívásban hirdetik meg, azokra pedig pályázatot 

(támogatási kérelmet) kell majd benyújtani, várhatóan november 2.-

tól. Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új 
kézikönyve. A társszervezetek (ME, FM, MVH, NÉBIH) 

közreműködésével készült kiadvány célja, hogy az érdeklődők 

átfogó képet kapjanak a támogatási lehetőségről, valamint elegendő 

információhoz jussanak ahhoz, hogy eldönthessék: szeretnék-e, 

tudják-e vállalni a támogatás igénybevételéhez szükséges 

előírásokat. A kiadvány a VP AKG támogatás kereteit tartalmazza, a 

részletszabályokról teljes körűen a később megjelenő pályázati 

felhívásból tájékozódhatnak az érdeklődők. A kézikönyv 
elérhetősége a következő: http://nak.hu/images/Egyseges-

kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf 

A támogatással és a pályázattal kapcsolatosan csoportos 

tájékoztatók megrendezését tervezem október hónapban, melyek 
időpontjairól hirdetményekből és meghívókból tájékozódhatnak 

majd. 

                                                               Kucsora Tamás  Falugazdász 

 

 
HIRDETMÉNY 
 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gátér Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 28-i ülésén 

hozott  118/2015.(IX.28.) Önk. határozata értelmében  

10.000.- Ft/fő szociális támogatást nyújt az óvodai nevelésben, 

általános iskolai illetve középiskolai oktatásban részt vevő 

gyermek(ek) részére. 

 

A támogatás folyósításának feltételei: 
- gátéri lakóhely; 

- törvényes képviselő által írásban benyújtott kérelem  

   (nyomtatvány kérhető a hivatalban és a Faluházban);   

- középiskolai tanulmányok esetén nappali képzésben történő 
részvétel és iskolalátogatási igazolás becsatolása. 

 

A dokumentumok benyújtásának határideje: 2015. október 20. 

Ezen határidő jogvesztő! 
 

A benyújtás helye:  

Petőfiszállási Közös Önkormányzati  Hivatal 

Gátéri Kirendeltsége 
6111 Gátér, Petőfi S. u. 16. 

 

 

Vállalkozók figyelmébe! 
 

A 2014-20-as fejlesztési ciklus pályázati lehetőségeiről   tart 
előadást a Széchenyi Programiroda munkatársa  2015. október 6-

án, kedden 17 órától a Faluházban. Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk. 

       Önkormányzat 

 

 

    

Köszöntő 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm szomszédjaimat, Bánfi Jánost 

és kedves feleségét., akik szeptember 18-án szűk családi körben 

ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. A feleség, Szatmári 
Marika törzsgyökeres gátéri lakos, a férj, Jani  50 éve a  Fehér-tói 

tanyavilágból került a községbe. Itt alapítottak családot, két 

gyermeket neveltek, miközben munkájuk miatt ingáztak Csongrádra 

nyugdíjba vonulásukig. Gyermekeik közül, akik öt unokával 
ajándékozták meg őket, az idősebbiket elszólította  hívatása, a 

fiatalabb szintén itt telepedett le. Kívánom, hogy még sokáig 

élvezhessék erőben, egészségben családjuk szeretetét! 

                                            
 

Sinkó Lajosné 

 

 

 

 

Köszönet nyilvánítás 

 
Betegségem miatt egyre ritkábban tudok kimozdulni itthonról. A 
sok egyedül töltött nap során az olvasás jelenti számomra a 

kikapcsolódást. Mindig is szerettem könyvtárba járni, könyvet 

kölcsönözni, de mostanában ezt személyesen csak ritkán tehetem. 

De Rádi Józsefné Icuka a segítségemre sietett, és a hozzánk közel 
lakó ismerősökkel elküldi nekem az új olvasni valókat. Ő maga 

ajánlotta fel, hogy üzenjek, vagy juttassam vissza az olvasottakat, és 

ő választ nekem újat. Ezekkel a sorokkal szeretném kifejezni 

Icukának a köszönetemet a figyelmességéért, segítő szándékáért. 
Icuka! Nagyon szépen köszönöm! 

                                                                                       

                                                                                       Virág Jánosné  

                                                      

De jó! 

 
A jó közösségnek ez is egy ismertető jele, hogy figyelünk egymásra. 

Jó közösség pedig nem magától terem, jó emberek, egymásra 

figyelő és segítő szándékú emberek tetteitől válik azzá. 

De jó, hogy egyre több ilyen ember él Gátéron! 
                                                        

                                                 Jánosiné Gyermán Erzsébet 

        

 

 

HUMOR 
 

A rendőr ül a konyhában, a tűzhelyen fő a bableves, és a gőz majd 
leveti a fedőt. A rendőr beüvölt a szobában dolgozó feleségének: 

- Anyukám, gyere már, igazítsd meg a dodót. Az asszony kijön és    

   megkérdi: 
- Mit igazítsak meg? 

- A fazékon a dodót - mondja a rendőr. 

- Az nem dodó, hanem fedő! - igazítja ki az asszony. 

- Nekem azt mondta az őrmester - védekezik a rendőr –  
  hogy Kovács, a fedőneve mától Dodó. 

http://nak.hu/images/Egyseges-kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf
http://nak.hu/images/Egyseges-kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf
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Gátéri Fiatalság! Figyelem! És mindenki, aki 

szívesen részt venne egy jó kis buliban! 

  
Egy jó hangulatú, mókás rendezvény keretein belül szeretnénk 

Titeket egy kicsit kimozdítani és megmozdítani.  
A rendezvény  célja: Gátér fiatalságát és vidámkodni vágyó 

lakosságát egy kicsit jobban "összerázni". 

 

Időpontja: 2015. október 24. szombat 15:00  Helyszín: Faluház  
Először az ovisok és az általános iskolások hagyományos tökfaragó 

programját vezetné Rádiné Ica néni.  

Utána a középiskolás és idősebb korosztály (100 éves korig bárki, 

akinek kedve van) egy vidám vetélkedőben érezhetné jól magát. 
Hogy milyen feladatokra/ kihívásokra számíthattok?  Csupa olyanra, 

amit ismerhettek a TV-ből. Az Ezek megőrültek, illetve az 1 perc és 

nyersz című vetélkedőkből a legjobbakat kiválogatva szeretnénk egy 

jó hangulatú délutánt biztosítani Nektek. A legjobb csapatokat 
természetesen nem hagynánk jutalom nélkül.  

3 fős csapatok jelentkezését várjuk, viszont ha nincs csapatod, akkor 

is jelentkezz bátran!  A jó hangulatú, remélem, sok nevetéssel járó 

vetélkedőt egy batyus discóval koronáznánk meg. Belépés lehetőleg 
a halloween-hoz illő jelmezben. Hozhattok be enni-innivalót 

kedvetek szerint, de büféről is gondoskodunk.  

 

Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel. Jelentkezni akár 
Facebook csoporton keresztül, akár személyes üzenetben az én 

Facebook címemre, akár telefonon keresztül  nálam lehet. 

Telefonszámom: 06/70 4503241 

 
Várunk mindenkit sok szeretettel egy mókás délutánra! 

 

                           Üdvözlettel: Kiss Anikó 

 

 

Ez történt………. 
 
Tisztelt Lakosság! 

 

Programokat illetően a nyári hónapok csendesebbek a 

szabadságolások  és a szünet miatt,  mégis van miről beszámolni. 
Augusztus 20-án tartottuk hagyományos községi ünnepségünket, 

melyről a polgármesterasszony részletesen beszámolt. Megint 

bebizonyosodott, hogy mennyi segítőkész ember él a faluban! 

Köszönjük a sok-sok süteményt, amit ügyes kezű asszonyaink a 
vendéglátáshoz készítettek.  

Sajnos idén a nagyobb rendezvényeinkhez nem volt kegyes az 

időjárás. Így az augusztus 21-re tervezett családi lovas délutánt sem 

tudtuk a sportpályán megtartani. A játszótéren azonban este hat 
órától láthattunk egy kis ízelítőt Gátér felnövekvő lovas 

nemzedékétől, akik lóháton hajtottak végre különböző játékos, 

ügyességi feladatokat. A csapat tagjai: Babóth Luca, Bodor Virág, 
Görög Anna, Bodor Fanni, Gulyás Csenge, Katona Konrád és a két 

legfiatalabb tag: Kisgyőri Sári és Katona Barnabás. A csapatot 

segítő tagok: Takács Réka, Jókai Orsolya, Lőrinc Adrienn, Babóth 

Alexa és Rácz Nóra. 
Lovas sportoktató: Rozmán Judit 

Földön járó barátaik: Glóri és Baba              

Aki valaha is ült már lovon, átérezhette a ló és a lovas közötti 

meghitt viszony csodálatos hangulatát. Az állatok révén közel 
kerülünk a természethez, nyugtató, lélekerősítő hatása közismert. 

Jótékonyan hat a pszichés és testi fejlődésre. Nagyon jó hatással van 

a gyerekekre, akik könnyebben szocializálódnak a lovaglás hatására, 

illetve kommunikációs képességeik is észrevehetően javulnak.  A 
bemutatót végignézve azt hiszem a nézők közül senkinek sem kell 

magyarázni, hogy miért lettek ők a lovak és a lovaglás szerelmesei. 

 

2015. szeptember 5-én  a Népdalkörrel, a citeraszakkörösökkel és az 
általános iskolás énekesekkel részt vettünk a VII. Térségi Nyugdíjas 

Kulturális Találkozón. 

 

Szeptember 26-án a rossz idő miatt sokunk bánatára elmaradt a 
hagyományos szüreti felvonulás. Az esti bálozókat hangulatos 

díszítés fogadta az előtérben és a színpadon, melyet Katonáné 

Rozmán Dóri készített. Az előtérben láthatóak még az iskolások 

szüretre készült munkái is. Szép színfoltja volt a bálnak, hogy a 
bírópár, a csőszpárok, a kicsi táncosok, csikósok, „cigányok”  

beöltözve, viseletben ropták a táncot. Sokan eljöttek - többen a 

fogatosok közül is - akik délután vonultak volna. Köszönjük 

mindenkinek a részvételt, a felajánlott gyümölcsöket és az egyéb 
támogatást. 

 

(Megjegyzés: a Helyi Közösségi Akadémia által készített kérdőívek 

megválaszolásakor voltak pozitív és negatív észrevételek  is a 
községi rendezvényeket illetően. Sajnálattal állapítottam meg, hogy 

a szüreti bálban a kétszeri szórólapozás ellenére többségben voltak 

a nem gátéri lakosok. A tájékoztatás úgy gondolom mindenkihez 

több csatornán eljutott. Most is és máskor is. Mégis……….Akkor 
hogy is mondunk véleményt, ha nem vagyunk jelen a 

rendezvényeken?) 

 

Hamarosan……. 

 
Október 2-án: könyvtári foglalkozás általános iskolásoknak a 

népmese napja és zene világnapja alkalmából. 

 
Tizedik esztendeje, hogy megrendezésre kerülnek az Országos 

Könyvtári Napok. 2015-ben október 5-11-ig., melyhez könyvtárunk 

2009 óta minden évben kapcsolódik valamilyen programmal.  

- Október 8-án, csütörtökön 10 órától  Baba-Mama 
klubfoglalkozás lesz a 0-3 éves korú babáknak és 

szüleiknek. 

- Október 9-én, pénteken 13.15 órakor mutatjuk be az 

általános iskolásoknak községünk helyi értékeit. 
 

Október 18-án, vasárnap  rendezzük meg az Idősek Napját, melyre 

tisztelettel hívjuk községünk szépkorú lakosságát. 

 
Október 24-én: „ Tök jó délután” tökfaragással, vetélkedővel, 

halloween partyval.  

 

November 28: Adventi gyertyagyújtás I. 
 

A rendezvényekről szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot, valamint 

községünk honlapján: www.gater.hu és Gátér facebook oldalán is 
közzé tesszük. 

 

                          Rádi Józsefné 

http://www.gater.hu/

