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A Polgármester oldala 

Kedves Gátériak! 
 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2017. év első Falulapjában. Nem áll 

szándékomban az elmúlt esztendőt értékelni, hiszen munkánkról, 

eredményeinkről és gondjainkról folyamatosan hírt adunk a Falulap 

hasábjain, a község Facebook oldalán és a hivatalos honlapunkon is 

(www.gater.hu). Most csupán az elmúlt két hónap eseményeiről 

írnék néhány gondolatot. A karácsonyi ünnepkört az eddigi 

hagyományokon túl új színfoltokkal is igyekeztünk gazdagítani. 

Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg advent első 

vasárnapján az újszülöttek és a legidősebbek köszöntését. 

Bensőséges, megható ünnepségben volt részük azoknak, akik 

megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Újító szándékkal változtattunk 

a szilveszteri futáson is. Úgy gondoltuk, hogy a futás elég sok 

egészségügyi kockázatot rejt magában szilveszterkor, egyrészt a 

hideg idő, másrészt a csúszós út miatt. Ezért sok szülő nem is 

engedte a gyermekét a rendezvényre, az idősebb korosztály is alig 

képviseltette magát. De a közös mozgásra, a vidám, kötetlen 

együttlétre szükségünk volt és van is, ezért változtattunk futásról 

sétára. Igen nagy örömömre így sem volt kevesebb az érdeklődők 

száma, remélem, a hangulat is volt olyan jó, mint az előző 

évbúcsúztatókon.  

Idén is volt közös karácsonyfánk, amelyért Csenki Lászlónak 

tartozunk köszönettel, és volt megható, igényes községi karácsonyi 

ünnepségünk a Kismakkos Néptáncegyüttes szervezésében. 

Köszönjük nekik is az ünnepi hangulatot.  

Jóleső érzés volt, hogy az elmúlt évben is jutott a családoknak 

élelmiszer csomag, tudtunk segíteni az időseken és a gyermeket 

nevelő családokon is. Nagyon szeretnénk a 2017. évet is így zárni, 

de sajnos, ez nemcsak az Önkormányzaton múlik. Minden esetre a 

segítő szándékunk töretlen, a lehetőségek függvényében ezután is 

adunk, segítünk mindenkinek. Ha tudunk!  

Sajnos, szinte állandó bosszúságot jelentenek az utcán kóborló 

kutyák. Legtöbbjüknek van gazdája, aki felelősséggel tartozik az 

állatért, és felelősségre is vonható lenne, ha igazolni tudnánk, hogy 

valóban az ő kutyája volt az utcán. Ennek az lenne a legegyszerűbb 

módja, ha a lakosság fényképfelvételt készítene a kóborló kutyáról 

úgy, hogy az felismerhető legyen. Erre egy egyszerű mobiltelefon is 

alkalmas, amely a legtöbb járókelő zsebében ott lapul. Ha a fénykép  

alapján azonosítani tudjuk az ebet, már teljesen indokoltan meg 

tudjuk indítani a hivatali eljárást a tulajdonossal szemben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Folytatódtak a téli Népfőiskolai  Esték. Még decemberben 

hallhattunk egy előadást a lakosság közbiztonságának megőrzésével 

kapcsolatban. Januárban további három témában fogadtuk az 

érdeklődő lakosokat: fogyasztóvédelem – tudatos vásárló,  

gyógynövények az egészségünkért, interaktív kutyaterápiás 

bemutató. Számomra mindegyik előadás sok érdekes, értékes 

ismeretet nyújtott.  

Rendben lezajlott a szociális tűzifa pályázatra kapott 32 m3 fa 

szétosztása, fél m3 fát tudtunk biztosítani az igénylőknek. Összesen 

66 kérelem érkezett be az önkormányzathoz, ezekből 2 főt a keret 

kimerülése miatt el kellett utasítanunk. Nagyon szépen köszönjük a 

Lakosság megértését és segítségét, melyet a fa szétosztásában 

kaptunk Önöktől.  

Jövőbeli feladataink közül legelső lesz az Emlékpark kivitelezése és 

átadása. Ha az időjárás nem szól közbe, és a betonozási munkákat el 

lehet időben végezni, március 15-re szerveznénk az átadó 

ünnepséget. Jelenleg ennek a pályázatnak a szervezési,  

dokumentálási munkálatait végezzük.  

Bizonyára látták, hogy elkezdődött a Faluház külső szigetelése. 

Amint melegebbre fordul az idő, a nemes vakolatot is megkapja a 

fal, illetve új csatorna és deszkaszegés is kerül az épület tetőzetére.  

Nagyon várjuk már az új orvosi rendelővel kapcsolatos pályázati 

döntést. Már többször is módosult ennek a dátuma, reméljük, hogy 

legkésőbb a nyár végére azt az épületet is át tudjuk adni a lakosság 

használatára.  

Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat. Vannak konkrét 

céljaink, amelyekre szeretnénk pályázni, ha a jelenlegi 

ismereteinkhez képest a konkrét pályázati kiírás nem fog olyan 

módon megváltozni, hogy még sem tudunk benyújtani kérelmet. Ez 

az elmúlt évben, sajnos, több alkalommal is megtörtént. Ezeken 

kívül folyamatosan figyeljük az egyéb lehetőségeket, és ha 

számunkra megfelelő kiírással találkozunk, próbálkozunk. 

 

Polgármesteri fogadóórára várom Önöket minden hónap első 

csütörtöki napján, este 5 órától 6 óráig a Faluházban. 

 

Tanyagondnoki szolgálat 

 

Tisztelt Lakosság! Jelenleg úgy látszik, hogy a tanyagondnoki 

szolgálatra kapott állami támogatásból kevesebbet tudunk 

benzinköltségre fordítani, mint tavaly. Ezért elképzelhető, hogy 

szűkítenünk kell az önkormányzati autó használatán. Ennek konkrét 

módjáról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni Önöket. Szíves 

megértésüket előre is köszönjük.  

                     Jánosiné Gyermán Erzsébet 
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Helyi Közösségi Akadémia 

Tisztelt Lakosság! Két évvel ezelőtt létrehoztuk  a Helyi Közösségi 

Akadémiát, amely arra hivatott, hogy összeállítsa és megvalósítsa  a 

hosszú távú stratégiai programunkat a községünk életének szebbé, 

jobbá tétele érdekében. A stratégia elkészült, amelyet azóta 

igyekszünk meg is valósítani, több-kevesebb intenzitással és 

sikerrel. Arra kérem Önöket, ha van bármilyen ötletük, javaslatuk a 

programmal kapcsolatban, vagy bármi más a község fejlődéséhez,  

osszák meg velünk gondolataikat. A Program és az Akadémia 

tagjainak nevei  a www.gater.hu honlapon megtalálhatók. A 
közösen gondolkodás csak előnyére válhat a faluközösségünknek. 

               Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

Értéktárunk bővítése 

Tisztelt Lakosság! A Települési Értéktár Bizottság az Önök 

javaslatait várja arra vonatkozóan, mit tartanának érdemesnek arra, 

hogy bekerüljön a gátéri értékek közé. Kérjük, javaslataikat, 

ötleteiket osszák meg velünk  lehetőleg még ebben a hónapban, 

hogy az értéktárunkba felvételre szánt új értékek dokumentálását 
időben elvégezhessük. 

   Köszönettel: Helyi Értéktár Bizottság 

Gondolat 
 

Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy 

örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy 
még jobb, mint a mai. 

Janikovszky Éva 

Köszönet! 

Ezúton mondok köszönetet az Önkormányzat dolgozóinak és a 

képviselő testületnek a bejáró utam rendbehozatalához nyújtott 

támogatásért és segítségért. 

               Samu Imréné 

Fogadóóra 

 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 

2017. február 8-án, szerdán 17.00 -19.00 óráig  

képviselői fogadóórát  tartok a Faluházban. 

Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek! 

 

Várok mindenkit  sok szeretettel!                      Tábi Dávid képviselő 

 

 

Gazdálkodók figyelmébe! 

 

Két közelgő határidőre hívom fel a figyelmüket:  

- Azon Termelőknek, akik Természeti Hátránnyal Érintett 

Területre (korábban Kedvezőtlen Adottságú Terület-KAT) 

támogatást igényeltek- a területalapú támogatáson felül-, 

Gazdálkodási Napló vezetési kötelezettségük van.  

 

 

 

 

 

 

 

A napló összefoglalóját ügyfélkapun keresztül be kell küldeni a 

Nébih részére február 28.-ig. 

- A nitrát-érzékeny területen gazdálkodók közül akik rendszeresen 

végeznek tápanyag visszapótlást (istállótrágya, műtrágya 

kijuttatásával), nitrát adatszolgáltatási kötelezettségük van. 

Ugyanez vonatkozik az állattartókra is, akik 3 állategységnyi 

baromfi, vagy 5 állategységnyi szarvasmarha, juh,kecske, sertés, ló 

stb. állatállománnyal rendelkeznek. A nitrát adatszolgáltatást szintén 

ügyfélkapun kell benyújtani március 31.-ig. 

Ezen jelentések elmulasztása a támogatási összegek csökkenését 

eredményezi. 

A fenti témákban, valamint az őstermelőket érintő változásokról 

február 3-án 17 órától a Faluházban tájékoztatást tartok. 

                     

                                                         Kucsora Tamás falugazdász 

                                                                                                                                                                        
 

Anyakönyvi hírek 
 

Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba. 

Elhunyt:  Kállai István 

 

Gratulálunk, Patrik! 

Pántlika Patrik a József Attila Általános Iskola Platán Utcai 

Tagintézményében meghirdetett alkotói pályázaton „Az én 

Széchenyi napom” című rajzával az 1-2. osztályosok között első 

helyezést ért el. A díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
rendezett ünnepségen vehette át.  

Kedves Patrik! Szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk! 

Nagyon büszkék vagyunk Rád!  

                    Jánosiné  Gyermán Erzsébet 

Rendezvénynaptár 2017. 

 
Február 25: Vetélkedővel egybekötött Farsangi Családi Délután. 

A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk február 19-én, 17 

óráig  személyesen a Könyvtárban vagy Kiss Anikó facebook 

oldalán privát üzenetben:https://www.facebook.com/aniko.kiss.5015 
A rendezvény részleteiről később. 

Március 15: Ünnepi műsor. 

Május: Gyermek néptáncgála. A környező településeken működő 

gyermek néptánccsoportok  bemutatója. Megyei meghívásos 

Néptánc Minősítő verseny. 

Június 3: „Pünkösdölő” Családi Nap. Családok,baráti 

közösségek, civilszervezetek közös  főzése, "Ínyes Mester" 

választás - házi sütemények versenye, játékos vetélkedők.  

Július 9:  Jubileumi ünnepség a gátéri Nyugdíjasklub 

megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. 

Augusztus 12:  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 30:  Hagyományőrző szüreti felvonulás és bál. 

Október: Idősek Hónapja. Községi Idősek köszöntése. 

Október 28: „Tök jó” délután: tökfaragás, játékos vetélkedő. 

December 3-10-17: Adventi gyertyagyújtás.  

December 22: Kismakkos karácsony. A IV. adventi gyertya 

gyújtása. 

December 31: Szilveszteri séta. 

 

                            Rádi Józsefné 

http://www.gater.hu/
http://www.citatum.hu/szerzo/Janikovszky_Eva
https://www.facebook.com/aniko.kiss.5015

