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Anyakönyvi hírek 
 

Született: az utóbbi 2 hónapban községünkben nem született 

kisbaba. 

Házasságot kötöttek: Fekete Matild – Kovács Ferenc 
Elhunytak: Boda Károlyné, Inges Jánosné,Szatmári Istvánné 

 

 

Iskolánk életéből 
 

A 2015/16-os tanévet 11 tanulóval indítottuk be. Iskolánkban alsó 

tagozat működik, 1-4.osztályig. A fő tantárgyakat 
csoportbontásban tanítjuk, 1-2. illetve 3-4. évfolyamosoknak. 

Nagyon jól lehet így a tananyaggal haladni, hatékony tanulmányi 

munkát elérni. A készségtantárgyakat összevontan tanítjuk. Ezzel 

sincs semmi gond.  
A tanév elején tanító néni váltás történt, az új pedagógus Juhász 

Béláné Erika néni.  

Az idegen nyelv területén is változás következett be, angol nyelvet 

oktatunk a szülők kérésére. Nagyon hatékony, hiszen kevesen 
vannak. A kicsiknek pedig heti 1 alkalommal angol szakkört 

szerveztünk. A napközis csoport összevontan működik. 

 

Könyvtári foglalkozás keretében megismerkedtünk a gátéri 
Értéktárral. A Népmese világnapja alkalmából szintén 

ellátogattunk oda.  

Délutáni elfoglaltságra többek között beiktattunk illemtannal, 

viselkedéskultúrával kapcsolatos, egymás elfogadására irányuló 
foglalkozásokat. 4 tanulónk néptáncra, 2 külön énekre jár. 

Úszásoktatásra hordtuk a gyerekeket 8 alkalommal. 

Megemlékeztünk október 6-ról, október 23-ról. 4 tanulónk 

képviselte iskolánkat versekkel, mesékkel az Idősek napján / Nagy 
Zsófia, Farkas Emma, Baráth Klaudia 4.o, Katona Konrád 3.o. 

tanulók/ Halloween tökfaragást is rendeztünk, melyekkel 

díszítettük az iskola bejáratát. Színházlátogatáson is voltunk 

Kecskeméten.  
 

Tanulóink napi rendszerességgel kapnak iskolatejet, gyümölcsöt. 

Az egészséges életmódra nevelés keretében gyümölcs-

zöldségnapokat szervezünk. Fényképész is jött az ősz folyamán. 
Egészségügyi szűrővizsgálaton is átestek a gyerekek. 

Folyamatosan gyűjtjük a papírt és a PET palackot. Köszönjük 

mindenkinek, akik ezzel segítenek bennünket. Várjuk a Télapót. 

Készülünk a Karácsonyra.  

 

A karácsonyi ünnepség időpontja: 2015. december 16. du. 17 

óra  

Helye: az iskola tornaterme.  

 

Fodorné Bori Aranka  

                                                                        tanítónő 

 

 

 

 

 

Óvodánk életéből 
 

 
- 2015 októbert 1-jén ünnepélyes keretek között megtartottuk a 

„Madárbarát Óvoda” tábla avató ünnepségünket. Az ünnepség előtt 

„Madarak az óvodában” témában barkácsversenyt hirdettünk a  

hozzánk járó gyerekeknek és szüleiknek. Nagy örömünkre rengeteg 
madár készült a pályázati kiírásra. Szebbnél szebb, ötletesebbnél 

ötletesebb madarak érkeztek hozzánk. Ezúton is szeretném 

megköszönni minden pályázónak a részvételt. 

- A következő napon kirándulni mentünk. A Kiss Tanyán láttak 
vendégül bennünket a pálmonostori Napsugár óvodások. A délelőtt 

folyamán sok játékkal, lovasbemutatóval kedveskedtek nekünk. 

- Október 11-én tartottuk hulladékgyűjtési akciónkat, melyre sok 

papírt és PET palackot kaptunk Önöktől. Nagyon   köszönjük 
mindenkinek az év során hozzánk eljuttatott hulladékokat! Az 

összegyűjtött pénzből játékokat vásároltunk az óvoda számára, 

melyet december 4-én a Mikulás fog átadni a gyerekeknek 

ünnepélyes keretek között! 
Továbbra is szeretnénk kérni, PET palackjaikat, papír hulladékaikat, 

ne az otthoni szelektív hulladékgyűjtőbe tegyék, hanem hozzák be 

óvodánkba. Higgyék el, a gyerekeknek ez a kis hulladék is nagy 

segítség, sok új játékot tudunk számukra vásárolni. A játékok 
fejlesztő hatása által sokat ügyesednek, fejődnek.   

- Október 18-án a gyerekekkel kis műsor keretében köszöntöttük a 

szépkorúakat a Faluházban. A gyerekek nagy örömmel és 

izgalommal készültek, hogy elmondhassák a tanult versikét 
nagyapának, nagyanyának. Ünneplőbe öltöztek, hogy büszkén 

megmutathassák, ők már milyen ügyesek, mennyi körjátékot tudnak 

eljátszani. 

 

Az elkövetkező időszak eseményei: 

- November 29-én meggyújtjuk az első adventi gyertyát az adventi 

koszorún, ezzel megkezdődik a karácsony várása. Ezért november 

30-án 16. 00 órától 17. 30 óráig várjuk a hozzánk járó gyerekek 
szüleit, hogy készítsenek nálunk gyermekükkel együtt egy közös 

Adventi koszorút. 

- Karácsonyi betlehemes műsorunkat december 17-én du. 17. 00 

órai kezdettel tartjuk. Óvodánkban hagyománnyá vált betlehemes 
műsorunkkal együtt várjuk az ünnep közeledtét. 

Kedves Gátéri Lakosok!  

Magam és kolléganőim nevében kívánom, hogy legyen 

mindenkinek olyan a karácsonya, amilyet szeretne! 
 Kérem, fogadják szeretettel ezt az idézetet:  

„Béke szálljon minden házra,Kis családra, nagy családra. 

Karácsonyfa fenyőága, Hintsél békét a világra!” 
(ismeretlen) 

 

 Gulyásné Vida Gyöngyi 

óvodavezető 
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A Polgármester oldala 

 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 

Elérkeztünk a 2015. év utolsó Falulapjához. Az elmúlt két hónapban 
is zajlott a munka községünkben.  

Befejeződött a Petőfi utcán az elektromos hálózat rekonstrukciója. 

Sajnos, azóta elég gyakran előfordul üzemzavar a községben. 

Reklamáló levelemet – az ügyfélszolgálattal folytatott többszöri 
hibajelző beszélgetésem után – eljuttattam  a szolgáltatóhoz, 

amelyre telefonon az alábbi választ kaptam: anyaghibás alkatrészek 

hibásodtak meg, amelyeket kicseréltek, és remélik, hogy ezzel 

megoldódott a váratlan áramszünetek oka.  Megígérték, hogy ha 
máskor is előfordul hasonlóan hosszú vagy többszöri 

áramkimaradás, engem értesítenek, hogy korrekt tájékoztatást 

adhassak a lakosságnak.  

Sikerült lebetonoznunk  a Faluház előtti mozgáskorlátozott feljárót. 
Ha minden a terveink szerint halad tovább, karácsonyra a férfi WC 

átalakítása is megoldódik.  

Önkormányzatunk anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy végre a 

külterületi utak karbantartására is nagyobb összeget fordíthassunk. 
Terveink szerint még ebben az évben javíttatjuk a Sorompó dűlő 

egy részét, és a Szegfű utca folytatásában lévő földút egy részét. 

Reméljük, hogy jövőre is tudunk erre pénzt fordítani, és további 

útszakaszok újulnak majd meg. Ezzel kapcsolatban kérem a helybéli 
mezőgazdasági vállalkozókat, hogy a nagy gépek használata során 

ügyeljenek majd a megjavított utak állapotára, és kérem azt is, hogy 

jelezzék felém, kik azok a nem gátéri vállalkozók, akiket hasonló 

odafigyelésre szólíthatnék fel.   
Az önkormányzati autó használatáról szórólapon tájékoztattuk 

Önöket. A szabályzat felkerült a községünk honlapjára is, ott 

bármikor megnézhető. (www.gater.hu)  

Megtörtént a betakarítás az önkormányzati földeken. Az időjáráshoz 

képest eredményesnek mondható az éves munkánk, de pontos 

elszámolást csak decemberben kapunk a felvásárlótól. Minden 

esetre a területet már ismét bevetettük, őszi árpa és búza került a 

földekbe, remélve ezzel, hogy a gyomtalanítást hatásosabban tudjuk 
a növények segítségével megoldani. Ezúton mondok köszönetet a 

mezőgazdasági munkák elvégzésében, a figyelemmel kíséréstől a 

konkrét munkáig nyújtott segítségéért Kovács József Képviselő 

Úrnak, és Kucsora Tamás Képviselő Úrnak, falugazdászunknak a 
papírmunkákban nyújtott segítségéért.  Ugyancsak hálásan 

köszönjük Kis Fekete Lászlónak az önkormányzati traktor 

javításában nyújtott segítségét.  

  Az adventi koszorúnkon már égni fog az első gyertya, mire Önök 
ezt a lapot olvashatják.  Szerencsére a fiatalság aktívan 

bekapcsolódik az ünnepi készülődésbe, így ők fogják elkészíteni a 

községünk karácsonyfájára a díszeket, fel is díszítik. Ez annál is 

inkább öröm a számomra, mert közös munkálkodás eredményeként 
sokkal inkább a magunkénak érezzük majd a karácsonyfát. 

December 20-án, az ünnepélyes gyertyagyújtás délutánján,  kérem, 

minél többen tiszteljenek meg bennünket, tiszteljék meg a 

karácsonyi díszeket készítő fiatalokat azzal, hogy részt vesznek az 
ünnepélyes rendezvényünkön.  

December 18-án, a Kismakkos Karácsony délutánján vendégeink 

lesznek testvértelepülésünkről, Martonosról is gyerekek, akiket a 
Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott közös pályázatunk keretein 

belül látunk  vendégül. Segítségünkre lesz a Kismakkos Néptánc 

Egyesület is, akik karácsonyi játékokkal, gyermek táncházzal 

fognak kedveskedni a martonosi gyermekeknek.  Ismét tervezünk 
szilveszteri futást, szokás szerint Szilveszter napján 10 órától a 

Vízmű közben, a szokott helyen. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 

egy kis szilveszteri hangulat alapozásra.  

Valamennyi gátéri lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és 
egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. 

     

 Jánosiné Gyermán Erzsébet  

 
 

 

 

 

Helyi Közösségi Akadémia hírei 
 
Örömmel tájékoztatom a Lakosságot, hogy az alábbi klubok, 

tanfolyamok kezdték meg működésüket községünkben: 

Öltögető klub hetente péntek délután a helyi, varrni, hímezni szerető 

asszonyok részvételével. Jóga foglalkozás hétfőn és csütörtök  
esténként Zsígó István vezetésével. Számítógép és internethasználat 

kezdőknek kedden és csütörtökön Rádi Józsefné vezetésével. 

Reményeink szerint januártól aerobik tanfolyamra is nyílik 

lehetőség, jelenleg ez szervezés alatt áll.  
Ugyancsak megkezdték munkájukat az Önök által javasolt, és a 

Közösségi Akadémia tagjai által kiválasztott civil önkormányzati 

képviselők. Ők minden testületi ülésre névre szólóan is kapnak 

meghívót. Lehetőségük van arra, hogy a falu lakossága körében 
felmerülő problémákat megtárgyalásra javasolják a Képviselő-

testületnek, illetve elmondhatják véleményüket a testületi ülésen 

tárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódóan is. Keressék őket is 

bizalommal kérdéseikkel, gondjaikkal. Természetesen szeretettel 
várunk mindenkit a testületi ülésekre, hiszen azok mindenki számára 

nyilvánosak. A községi hirdető táblán a meghívókat néhány nappal 

korábban mindig megtalálják.  

Civil önkormányzati képviselők: Gémes Anikó, Rádi Józsefné, 
Csáki Benjáminné, Kiss Istvánné, Gyovai András és Gyovai 

Andrásné, Katonáné Rozmán Dóra, Rozmán Károlyné, Sinkó 

Lajosné, Dakó Tamás, ifj. Gyöngyi László. 

Gátéri Népfőiskola 
Folytatjuk a téli előadás sorozatot. Közkívánatra az alábbi témákról 

hallgathatnak előadást: Változások a közétkeztetésben, 

Gyógynövények az egészségünkért, Elsősegély nyújtás – mit kell 

tenni és hogyan?, Pszichológus előadása gyermeknevelés témában. 
Örömmel vennénk, ha az elmúlt évhez hasonlóan eljuttatnák 

hozzánk kérdéseiket, amelyek segítenék a pszichológust az előadás 

minél célzottabb összeállításában. 

Az első előadás időpontja: december 9. szerda 17 óra. Téma: 
Változások a közétkeztetésben. Javaslom, hallgassa meg 

mindenki, akinek a gyermeke vagy akár saját maga bárhol 

közétkeztetésben részesül.                                            

Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

BURSA HUNGARICA 

 

Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, hogy Gátér 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 24-i 

ülésén úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica pályázatra 
jelentkezett valamennyi pályázót havi 3000.-Ft támogatásban 

részesíti a 2016. évben.    

Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

 

Gondolat 
 

„Ha azt szeretnéd, hogy a gyereknek megerősödjön az önbizalma, 

kérlek, ne alázd meg őt, ne nevezd tudatlannak, butának, 
ügyetlennek, ne hasonlítgasd össze a kárára másokkal. Inkább azt 

mondd el neki, hogy az ő korában te is ugyanígy küszködtél azokkal 

a dolgokkal, amikkel ő, állj mellé, erősítsd meg abban, amiben jó! A 

modern pszichológia és pedagógia üzenete, hogy sugározz bizalmat! 
Nézz a gyerek szemébe, és mondd neki azt: tudom, hogy te ezt meg 

fogod tudni csinálni! Tudom, hogy képes vagy rá! Van fogalmad 

róla, micsoda varázsmondat ez?"  

Prof. Dr. Bagdy Emőke: Utak önmagunkhoz 

 

 

 

http://www.gater.hu/
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Tisztelt Felajánlók! 
 

Az utóbbi években minden karácsony előtt többen is ajánlottak fel 
fenyőfát  községi karácsonyfának. Kérem Önöket, akinek lenne erre 

a célra fája, szóljon a Hivatal valamelyik dolgozójának, kivágjuk, 

elhozzuk. Nagyon szívesen vennénk egy ajándék fenyőfát az idén is.  

                  
 Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Bugaci Tanyaszínház 
 

Ezen a télen is szeretnénk meghívni a Bugaci Tanyaszínházat a már 

hagyománnyá vált előadásra. Ezúttal azonban a pontos időpontot 
még nem tudjuk, ugyanis a Társulat létszáma bővült egy kisbabával, 

egy másik pedig hamarosan érkezni fog. Az ő fejlődésüktől függ, 

hogy mikor tudnak eljönni hozzánk fellépni. Ha egyeztetni tudok 

egy pontos időpontot, mindenképpen tájékoztatjuk a Lakosságot.  
 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Felhívás 

 
Az elmúlt időszakban megszaporodott, ebtartást érintő panaszok miatt 

felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ebek tartása 
meghatározott szabályok szerint történhet. 

 

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-ában foglaltak 

szerint: 

Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 

vagy kóborolni hagyja, 

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – 
a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével-póráz nélkül 

elengedi vagy kóborolni hagyja 

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön- 

vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével 
– szállítja 

d) élelmiszer – elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy 

játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 

kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ 
el. 

(2)Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház 

(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 

táblát, szabálysértést követ el. 
Ezen jogsértések esetén a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal rendelkezik 

hatáskörrel az eljárások lefolytatására. 

Fentiek mellett Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2007.(XII.20.) Önk. 
Rendelete tartalmaz szabályozást az ebtartásra vonatkozóan, amely 

többek között tartalmazza, hogy: 

- Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb 
tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét 

szabadon ne hagyhassa el. 

- A bekerített ingatlanon szabadon tartott eb esetén az ingatlan 

kerítése olyan kell, hogy legyen, ami az ebnek a közterületre való 
kijutását és a kerítés résén történő kiharapását megakadályozza. 

Ezúton is kérem, hogy az ebek tartásával kapcsolatos szabályokra 

fokozottan figyelemmel lenni szíveskedjenek, mivel azok be nem 

tartása esetén a sértettek és hivatalunk is szabálysértési eljárás 
megindítását kezdeményezheti! 

       

                        Tisztelettel: Toldi Zsolt jegyző 

 
 

 

 

 

  Fogadóóra 

 
   Tisztelt Gátéri Lakosok!  2015. december 1-jén, kedden 17-19 óráig 

   képviselői fogadóórát tartok   a Faluházban. Bármilyen kéréssel,     
   kérdéssel, ötlettel, panasszal  keressenek  bizalommal. 

   Várok mindenkit sok szeretettel! 

     Tábi Dávid képviselő 

 

 

Anyukák, figyelem! 
 
Közeledik a karácsony. Sajnos, Gátéron is él néhány olyan család, 

akik a kisgyermekeknek nem tudnak játékot, mesekönyvet, színes 

ceruzát, egyéb fejlesztő jellegű eszközöket vásárolni. Kérem 

Önöket, a már megunt, de még jó állapotban lévő játékokat, 
könyveket, és amit megfelelőnek találnak, juttassák el az 

Önkormányzati Hivatalba. Az adományokat még karácsony előtt 

szétosztjuk a rászoruló családok gyermekeinek.  

                        Köszönettel: a  Védőnő 

 

 
 

Kedves Gátéri Fiatalok ( és kevésbé fiatalok) ! 

Az idén is lesz községünknek karácsonyfája. Szeretnénk, ha a fa 

tükrözné az ünnep hangulatát és fényét,valamint azt a jó utat, amin 

Gátér község elindult. Ezért szeretnénk mindenkit meghívni, akinek 
kedve van  2015. december 13-án délután 3 órára a Faluházba  

sok-sok csillogó- villogó karácsonyfa dísz készítésére, majd 2015. 

december 20-án délután 3 órára egy vidám hangulatú karácsonyfa 

díszítésre és utána a karácsonyi fények felkapcsolására(Sütemény és 
meleg tea vár mindenkit!). A facebook oldalra is kiírjuk, hogy majd 

mit kell hozni (pl: olló). Reméljük, minél többen megtiszteltek 

bennünket azzal, hogy részt vesztek ezen a két vidám téli délutánon. 

Információt a facobookon keresztül kérhettek!   Várunk Benneteket:                                                                               

 Balázs Netti , Kurucz Móni, Balázs Vivi, Tóth Szandi                                                                    

  Őstermelők figyelmébe! 

 

A 2013. évben kiadott, 3 évre érvényesített őstermelői igazolványok 

2015. december 31.-én hatályukat vesztik. Érvényesítésükre nincs 

lehetőség, ki kell cserélni azokat. Az új igazolvány új sorszámmal 

lesz ellátva, 2016. január 1.-től lesz érvényes, de csak egy évre 
adható ki. Ennek oka, hogy 2016. februárjától igazolványok helyett 

kártyák kiadását tervezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A 

január 1.-től érvényes igazolványokat is ki kel majd cserélni az év 

során kártyára. Azon őstermelők, akik járulékfizetés miatt érvényes 
igazolvánnyal kell rendelkezzenek, valamint azok akik január első 

napjaiban értékesíteni terveznek, december 20.-ig megtehetik az új, 

átmeneti igazolvány kiváltását. A hatályát vesztett igazolványt 5 

évig meg kell őrizni!Az új igazolvány kiváltása csak személyesen 
intézhető!       Szükséges iratok: 

személyi igazolvány, 

lakcím igazolvány, 
adóazonosító kártya, 

adószám, 

agrárkamarai azonosító szám, 

Földhasználati, vagy tulajdoni lap, 
állattartó épület alapterülete,férőhelye, 

tervezett értékesítés (mit és mennyit?) 
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Állattartók figyelmébe! 
Megjelent az állattenyésztési ágazat fejlesztését - trágyatárolók 

építését támogató felhívás:A Széchenyi 2020 keretében megjelent 

„Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című 

(VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás. 
   

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek Kormányrendelet 

alapján szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő 

támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve: 

- 2015. december 20. - 2016. január 20. 

- 2016. április 20. - 2016. május 20. 

- 2016. augusztus 21. - 2016. szeptember 21.   

- 2016. december 20. – 2017. január 20. 

- 2017. április 20. – 2017. május 20. 

- 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21. 

 

Kucsora Tamás falugazdász 

 

 

Elindult a közétkeztetési reform! 

 

A szeptember elsejével hatályba lépő közétkeztetési reform 

falunkban is több szociális ellátásban részesülő embert, óvodás, 

iskolás gyermeket érint. A változtatásnak számos pontja van, 
melyek közül a legfontosabbakat próbáltam összegezni. 

A jogszabály értelmében óvodai, iskolai étkeztetés esetén egy főre 

biztosítandó:  

 naponta legalább 3 deciliter tej (1,5%) vagy ennek 
megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék  

 naponta két adag zöldség vagy gyümölcs, ezekből 

legalább egy adag nyers formában, felnőtt étkeztetés 

esetén naponta legalább egy adag zöldség vagy gyümölcs, 
tíz élelmezési nap átlagában legalább 3 alkalommal nyers 

formában 

 naponta két adag gabona alapú élelmiszer – melyből 

legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie  
 tíz élelmezési napra számítva rizs legfeljebb 3 

alkalommal, burgonya legfeljebb 5 alkalommal, 

száraztészta legfeljebb 2 alkalommal adható, ezért újabb 

köretek bevezetésére kényszerültünk, mint például bulgur, 
árpagyöngy, durum lisztből készült száraztészták. 

 az ebéd esetében pedig a korábbinál nagyobb 

változatosságot kell biztosítani, például a menü 

összeállításakor többféle hús (pulyka, csirke) és tengeri 
hal kötelező.  

 a rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag 

ételkészítéshez használható fel.  

 sertészsír nyersanyag-kiszabati előírásban feltüntetett 
mennyiségben használható fel, kivéve sütemények 

készítésénél.   

 édesség önállóan ebédként nem adható. Második 

fogásként kizárólag a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 
1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édesség adható. 

Ami azt jelenti, hogy tíznaponta 2x készíthetünk kelt 

kalácsot.  

 bő zsiradékban sült étel (pl. rántott hús) tíznaponta 
legfeljebb 1x adható.  

 tejhez nem adható cukor, s a tea is legfeljebb a 

“nyersanyag-kiszabati előírás” szerint megengedett 
mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot.  

 ételkészítéshez kizárólag jódozott konyhasó adható, ennek 

megengedett mennyisége óvodások esetében 2g nap/fő, 

iskolások 6,6g/nap/fő, felnőttek 4,3g/nap/fő. 4-6 éves 
korcsoportok számára 2015. január 1- jétől teljesíteni kell, 

a többi korosztályra vonatkozóan 2015 - 2021. közötti 

időszakban az előző évi mennyiséghez képest legalább 10 

% - kal kell csökkenteni az étlekészítéshez felhasznált só 

mennyiségét.   
 

 

 

 

 
 nem adható továbbá 30 százaléknál magasabb 

zsírtartalmú, a 15 évesnél fiatalabbak számára 23 

százaléknál magasabb zsírtartalmú húskészítmény.  
A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség szerint a 

közétkeztető  az általa biztosított étkezéshez étlapot készít, melyet 

az étkezők, illetve szülők által jól látható helyen ki kell függeszteni. 

Jelen esetben az étlap az óvodai ebédlőben található. Az étlapon fel 
kell tüntetni minden étkezés számított sótartalmát, valamint az 

élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

allergén összetevőket. 

A közétkeztetőnek a rendeletben meghatározottak szerint adagolási 
útmutatót kell készítenie, melyet az ételkészítés, valamint a tálalás 

helyén jól látható helyre ki kell függeszteni. Sajnos a falulap 

helyhiánya miatt nem tudtam csatolni a táblázatot, de nálam 

megtekinthető.  
Kérjük szíves megértésüket, és pozitív hozzáállásukat 

ahhoz, hogy a közétkeztetésben étkező gyermekek és felnőttek 

minél hamarabb elfogadják a jogszabályi változások miatt 
kötelezően megújuló ételeket. 

      

 Katonáné Rozmán Dóra  

 

 

 

Önök írták 

 
Tisztelt Érintett Gátéri Lakosok! 

 
Szeretném megköszönni, hogy  október 24-én, a TÖK JÓ 

DÉLUTÁN keretein belül ennyien részt vettetek és együtt töltöttük 

el a délutánt. Külön szeretném megköszönni, hogy volt aki hozott 

süteményt, üdítőt, rágcsákat. Nem gondoltam, hogy ilyen jellegű 
felajánlások is lesznek. Szerintem rekord mennyiségű csapat 

jelentkezett, hiszen 12×3 fő mérte össze egymással szemben az 

erejét. Persze ez nem valósulhatott volna meg, ha nincs az 

együttműködő háttérmunka. Szeretnék köszönetet mondani: 
Görögné Andinak a világító eszközért, Kovács Csabának, hogy 

segített beszerelni a hangosítást, illetve Dakó Tominak, aki segített a 

fényeket felszerelni az esti bulihoz. Továbbá Jánosiné Erzsike 

néninek, hogy mindenben támogatott, az Önkormányzat keretéből 
biztosította a jutalmakat, és anyukámnak, Kissné Katinak, hogy 

segített a pontok felírásában. És mindenkinek, akinek valamennyire 

is köze volt ahhoz a délutánhoz.  

Megmutattuk, hogy igenis van élet Gátéron. Remélhetőleg jövőre is 
találkozunk.                                                                                                                              

                                                                                                                               

Köszönök még egyszer mindent: Kiss Anikó 

 

 

Köszöntő 
 
Nagyon-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm nagybátyámat: 

Berta Istvánt és feleségét Veronikát, akik 2015. október 9-én 

voltak 50 éves házasok.  

Mind a ketten gátéri születésű lakosok, itt telepedtek le és már 50 
éve élnek itt együtt 2 lányukkal és 3 lányunokájukkal szeretetben.  

Pista bácsi sok éven át Budapesten dolgozott, de nyugdíjba vonulása 

után sem pihent, aktívan dolgozik a mái napig is folyamatosan itt a 

faluban, bárkinek bármiben segít. 
Kívánom, hogy még nagyon sokáig erőben, egészségben és 

boldogságban teljenek mindennapjaik!!! 

Köszöntik testvérei is: Marika, Erzsi, Miska, Kati és családjaik. 

 
Körmöcziné Deák Krisztina 
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Figyelmesség 
 

Megtisztelő Sinkóné Katika részéről a szép szavú köszöntés az 50. 
házassági évfordulónkra. Köszönjük szépen és ezúton kívánunk mi 

is szeretett falunk összes lakójának jó egészséget, hosszú életet és 

ilyen segítőkész, figyelmes szomszédokat, mint akik bennünket 

körül vesznek. 
                                

Sok-sok szeretettel: Bánfi János és felesége, Marika 

 

 

Köszönet! 
 

A Faluházban egy rendezvény alkalmával beszélgetésünk során 

felmerült a mobil feljáró rossz állapota és szeretnénk, amennyiben 
lenne rá mód, épülne egy kerekesszékes feljáró. 

Ezúton köszönjük Jánosiné Gyermán Erzsébet 

polgármesterasszonynak a gyors megvalósítást. 

 
 

Tisztelettel a mozgáskorlátozottak nevében: 

Soós Károly és Fazekas Pál 

 

 

                                           óvodavezető 

Programok, rendezvények 

 
Tisztelt Lakosság! 

 
Önök a Falulap 2015. évi utolsó számát olvassák. Azt tapasztalatom, 

egyre többen olvassák és szükségesnek tartják, hogy innen 

informálódjanak kisközségünk életéről. Szeretném megköszönni az 

összefogást és mindenféle támogatást, amit nyújtottak , s így a 
falulap minden egyes számában jól sikerült rendezvényekről, 

ünnepségekről tudtam Önöknek beszámolni.   

 
Ez történt……… 

 
- Bár a könyvtári programok nem annyira látványosak, de azért a 

könyvtárban is zajlik az élet. Az iskolások októberben két 

alkalommal látogattak el hozzám. Először a Népmese Napja 

alkalmából. A foglalkozáson, melyre a gyerekek nagyon 
felkészülten érkeztek – ezért köszönet a tanító néniknek -  

beszélgettünk arról, mi is a népmese, mik a jellemzői és olvastunk is 

elsősorban Benedek Elek népmeséiből. Második alkalommal a 

vártnál nagyobb érdeklődés övezte a gátéri értékek bemutatását. 
Büszke vagyok , hogy az általános iskolánkba járó gyerekek ezeket 

az értékeket megismerték és fel is tudják sorolni. 

 

 - Október hónap nagy rendezvénye volt 18-án az Idősek Napja, 
mely alkalommal került sor a gátéri- és a Csongrád -bokrosi 

Nyugdíjasklubok baráti találkozójára is. Jánosiné Gyermán Erzsébet 

polgármester köszöntötte a „szépkorúakat”, majd a program az 
óvodások, iskolások és a citeraszakkörösök műsorával folytatódott. 

Ezen a napon van lehetőségünk kimutatni tiszteletünket és 

megbecsülésünket az idősek felé. Mindannyian szívvel - lélekkel 

készültünk erre a napra. Magam és segítőim nevében kívánok 
minden kedves Gátéri idős embernek jó egészséget és hosszú életet!  

 

- 24 én tartottuk a nagy sikerű Halloween –partyt, Délután a 

gyerekekkel és szüleikkel töklámpásokat készítettünk, majd a vidám 
vetélkedő következett. A partyt discó zárta. Jó érzés volt látni, hogy 

erre a rendezvényre megmozdult a fiatalabb korosztály. A 

szervezéséért és lebonyolításáért köszönet Kiss Anikónak.  

 
 

 

 
 

-A Faluházban november 17-én kezdetét vette a „ki mit szeretne 

elsajátítani és ki mit szeretne átadni” H.K.A. felmérés 

eredményeként a jóga, az öltögető klub és a kezdő számítógép- és 
internet használói tanfolyam. Reméljük ez jó kezdeményezés lesz és 

mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt a későbbiek 

folyamán is. Mindenféleképp hasznosak a tudás megszerzése 

szempontjából is és  nem utolsó sorban közösségformálóak. 
Jóga: hétfőn és csütörtökön 16.45-19 óráig 

Öltögető klub: péntekenként 16 órától. Várjuk gyermekek és 

felnőttek jelentkezését egyaránt, akik szeretnének  megtanulni 

kézimunkázni. 
Számítógép- és internethasználói tanfolyam: kedden és csütörtökön, 

15-17 óráig (első csoport) és 17-19 óráig (második csoport). 

 

- November 29-én, vasárnap este 18 órakor meggyulladt községünk 
adventi koszorúján is az első gyertya. Jánosiné Gyermán Erzsébet 

polgármester ünnepre hangoló beszéde után „Szállást keres a Szent 

Család”…, zengett  a „Generációs” dalkör ( nyugdíjasok - általános 

iskolások együtt) és a citeraszakkörösök előadásában.  
 

Hamarosan: 
 

- Második adventi gyertyagyújtás december 6-án, vasárnap 17 

órakor,  amikor a Mikulás is megérkezik a gyerekekhez, s nem jön 
üres kézzel! Minden gyermeket szeretettel várunk a Faluház elé 

szüleikkel együtt!! 

 

- Harmadik gyertyagyújtás: december 13-án, vasárnap 17 órakor a 
fiatalok által , a falu karácsonyfájára történő ajándékok készítése 

után. 

 

- Negyedik gyertyagyújtás: december 18-án, pénteken délután, a 

Kismakkos Néptáncegyüttes hagyományos karácsonyi 
ünnepségéhez kapcsolódóan. 

 
A következő versrészlettel kívánok minden kedves gátéi 

Lakosnak  áldott adventi várakozást, szeretetteljes 

karácsonyi ünnepeket és eredményes, boldog új évet! 

 

 

Ady Endre: Karácsony 

 

Harang csendül, 

Ének zendül, 

Messze zsong a  hálaének 

Az én kedves kisfalumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. 

 

Minden ember 

Szeretettel 

Borul földre imádkozni 

Az én kedves kisfalumban 

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni. 

 

 
Rádi Józsefné 

 

 
 


