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A szerkesztésért felel: Rádi Józsefné Kiadásért felel: a helyi önkormányzat
Megjelenik minden páros hónap elsején.
Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila

részesült

A Polgármester oldala

önkormányzatok

pályázatra

kapott

támogatásból

biztosítottuk. A fennmaradó összeget az önkormányzati hivatal
külső felújítására és a ravatalozó átépítésére fordítjuk, amelyhez

Kedves Gátéri Lakosok!

még elég sok önerőt is kell biztosítanunk. Ezekre a munkákra csak

Ismét eltelt két hónap, a Falulap legújabb számában tájékoztatom

a nyár folyamán kerül sor.

Önöket az elvégzett munkánkról.

Még mindig nincs döntés az egészségház kialakítására beadott

A közelmúlt kiemelkedő eseménye volt a plébánia melletti területen

pályázatunkról. Sajnos, amíg a támogatási szerződés aláírásra nem

a „Büszkeségpont” átadása. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója

kerül, nem tudjuk elkezdeni a felújítási munkát ott sem.

alkalmából

Szándékunkban áll a külterületi utak mentén lévő, az útra behajló

hirdetett

pályázatot

a

Közép-és

Kelet-európai

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, amelyen 3.

fákat megnyesni, szükség esetén teljesen kivágni.

067.000.-Ft támogatást nyert az önkormányzatunk. Ezt pótoltuk

Mivel önkormányzati utakról van szó, és a munkagépek

meg 25 000.-Ft-tal, ebből készült el az emlékpark. Az átadó

közlekedését, épségét akadályozzák az elnőtt, elburjánzott fák,

ünnepségre a március 15-i községi ünnepség keretében került sor.

kötelességünk gondoskodni a megfelelő állapotról. Kérem az

Az ünnepi köszöntőt Lezsák Sándor Elnök Úr, országgyűlési

érintett lakosság szíves megértését. Ha van önök között olyan, aki a

képviselőnk mondta. Köszönetet mondok mindazoknak, akiknek a

saját földterülete előtt maga szeretné ezt elvégezni, mielőbb tegye

segítsége, munkája nélkül nem készült volna el időben az

meg.

emlékpark, és nem tudtunk volna ilyen színvonalas ünnepséget

Tisztelt Lakosság!

szervezni. Köszönöm Kis-Czakó Máténak, a közmunkásoknak, az

A DAKK Zrt. ismét kéri a lakosság véleményét, igényeit a

önkormányzati dolgozóknak, Jánosi Ágnesnek, Kovács Csabának, a

településünket

szereplőknek, óvó néniknek, Rádi Józsefnének, Bujáki Zoltánnak, a

menetrenddel kapcsolatban. A határidő eléggé szoros. Kérem

sütemények és a kokárdák készítőinek, a konyhai dolgozóknak és

Önöket, legkésőbb április 5-ig jelezzék nekem szóban vagy írásban,

daduskáknak, Kis Gyulánénak, és mindenki másnak, aki a legkisebb

ha bármilyen változtatást szeretnének.

segítséggel is hozzájárult a rendezvény megvalósulásához. A

Továbbra is várjuk a települési értéktárba a javaslatokat, amit

fényképek és videofelvételek megtekinthetők a község facebook

méltónak tartanának arra, hogy az eddig felvett értékek közé

oldalán.

kerüljön.

Március 1-től ismét elindítottuk a START mintaprogramot a

Polgármesteri fogadóórára várom Önöket minden hónap első

közfoglalkoztatás

csütörtöki napján (április 6, május 4) este 5 órától 6 óráig a

növénytermesztésre

keretében.

Ebben

pályáztunk.

A

az

évben

dolgozók

konyhakerti
bérén

kívül

érintő

autóbusz

közlekedéssel,

autóbusz

Faluházban.

lehetőségünk lesz különböző tárgyi eszközök beszerzésére is.

FALUGYŰLÉS

Tudunk venni egy kistraktort, hozzá illő eszközöket, kézi

2017. április 10-én, hétfőn 17 órától tartjuk a szokásos éves

szerszámokat, vetőmagot, stb. Az így megtermelt zöldségféléket

Falugyűlést, amelyre ezúton is tisztelettel hívunk és várunk

elsősorban a helyi konyha alapanyag ellátásának pótlására fordítjuk.

mindenkit.

Befeleződött a Faluház szigetelése és külső felújítása. Ennek a

Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

költségét, 5, 2 millió forintot az adósságkonszolidációban nem
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Fogadóóra

Az Óvoda felvételi körzete Gátér Község közigazgatási területe.
Óvodai általános felvételi időpont, a 2017/2018-as tanévre:

Tisztelt Gátéri Lakosok!

2017. május 02. kedd és 03. szerda 7. 00-17. 30 óráig

2017. április 13-án, szerdán 17.00 -19.00 óráig

Helye: Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató

képviselői fogadóórát tartok a Faluházban.

6111 Gátér, Petőfi S. u. 12.

Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek!

Szeretettel várjuk a régi és új óvodás gyerekeket!

Várok mindenkit sok szeretettel!

Gulyásné Vida Gyöngyi

Tábi Dávid képviselő

intézményvezető

Anyakönyvi hírek
Gazdálkodók figyelmébe
Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba.
Április hónapban nyílik lehetőség az Egységes kérelem beadására,
Elhunytak: Gémes Istvánné Lehoczki Piroska, Gémes József ,

mely keretében a területalapú, zöldítési, Natura 2000, anyatehén-

Kovács Károly, Ónodi Sándor, Tóth József

tartási támogatások mellett közel harminc jogcímre adható be
igénylés. A szankciómentes beadás határideje május 15.
A kérelem beadáshoz szükséges dokumentumok a következők:

Óvodánk életéből:

-

MVH-s regisztrációs szám

-

MVH-s jelszó,

-

földhasználati lap,

Táborosi Ferencné (Marika néni) 40 év után nyugdíjba vonult. Ritka

-

saját ügyfélkapu esetén felhasználói név, jelszó,

dolog manapság, hogy valaki 40 évet egyetlen munkahelyen töltsön.

-

több növénykultúra termesztése esetén helyszínrajz, terület

A 2017-es évet nagy személyi változásokkal kezdtük.

Marika óvó néni az egész pályáját a Gátéri Óvodában töltötte.

méretek,

Nevelte, szerette az óvodába kerülő gyerekeket. Sokan közülük már

-

felnőttek, és az utóbbi években már ők hozták gyermeküket a régi

tehéntartás, hízott-bika tartásnál marhalevelek,állománynyilvántartás,

óvodába óvó nénijükhöz. Kívánunk neki egészségben, örömökben

-

tavalyi kérelem, vagy határozat.

gazdag, hosszú, nyugdíjas éveket. Táborosi Ferencné helyére új óvó

Kucsora Tamás

néni került, Gémes Adrienn. Ezúton is köszöntjük az óvodában.

falugazdász

A tél búcsúztatásaként a szülői munkaközösség idén is
megszervezte az óvodai farsangi bált a gátéri óvodás
gyerekekért,

melyet

a

faluházban

tartottak.

„Segítsen, hogy segíthessünk!”

Ezúton

köszönjük minden résztvevőnek, szervezőnek a munkáját,

- Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú
Egyesület

az adományokat, felajánlásokat, tombolatárgyakat.
Az összegyűjtött összeget az óvodás gyerekekre fordítjuk.

Az “Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület” 2008-

A Gátéri Liget Óvoda 2017 március 15-től 2017. október

ban dolgozta ki egészségügyi és- szociális intézménysegítő

30-ig gyűjti az elemeket.

projektjét azzal a céllal, hogy kórházakat, gyermekintézményeket

A következő elemek hozhatók be az óvodába: ceruzaelem,

2009-től pedig már mentőszervezeteket támogasson olyan műszerek

babyelem, góliátelem, laposelem, 9V-os elem, gombelem,

adományozásával, melyek a gyógyításhoz nélkülözhetetlenek, de az

nikkel-kadmium elem, rádiótelefon akkumulátor

intézmények saját erőből nem, vagy csak nagy nehézségekkel tudják

egyéb berendezések akkumulátorai (pl. laptopok és

beszerezni szűkös anyagi helyzetük miatt.

barkácsgépek zárt akkumulátorai).

A Kecskeméti Kórház koraszülött osztályát mintegy 800 ezer Ft

Továbbra is gyűjtjük a PET palackokat, melyet az óvoda

értékű adománnyal segítette a az Országos Mosolyért Egyesület. Az

udvarán található gyűjtőzsákba lehet elhelyezni.

új dokkoló egység és diagnosztikai eszközök nagymértékben
hozzájárulnak a babák gyógyulásához. A készülékeket Kecskemét

Felhívás!!

és környéke vállalkozóinak felajánlásából vásárolta meg az
Gátér Község Önkormányzata, mint fenntartó a Gátéri Liget Óvoda

egyesület. Bővebb információ: www.mosolyer.hu honlapon.

és Szociális Szolgáltató felvételi körzeteit és az általános felvétel

Az Egyesület számlaszáma: 11600006-00000000-13803339

időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza
meg:
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Március 22-én megemlékeztünk a víz világnapjáról.

- Légimentők támogatása:

Készülünk a húsvétra.

A Medicopter Alapítvány továbbra is azzal a kéréssel fordult
hozzánk,

hogy

anyagi

lehetőségünk

szerint

támogassuk

Április hónapban iskolaváró foglalkozást tartunk a nagycsoportos

a

óvodásoknak. Időpontja: április 12. szerda de. 10 óra. Szeretettel

munkájukat.

várjuk a leendő első osztályosokat és szüleiket.

Számlaszám: MEDICOPTER Alapítvány, adószám: 18175581-1-

Rendszeresen kapjuk az iskolatejet, iskola gyümölcsöt is.

42, számlaszámuk: 11705008-20477873

A flakon és papírgyűjtés folyamatos. Továbbra is szívesen

Akinek nincs lehetősége banki utalásra, az sárga csekken is

fogadjuk a segítséget.

befizetheti, mely mindkét támogatásra a Könyvtárban kérhető.

Az idejáró gyermekek szülei felajánlották segítségüket az iskola

Sok kicsi támogatásból is összejön egy nagy összeg!

környezetének karbantartásához, szépítéséhez, melyet ezúton is
Rádi Józsefné

köszönünk.
Fodorné Bori Aranka

Juhász Béláné
tanítónők

Egy éves a gátéri Kártya(ÖTYE)klub!

Segélykiáltás az iskoláért!

A kártyaklub megalakulása a 2016. február 6-ai Farsangi Családi
Délutánhoz kapcsolódik, ahová a falu apraja-nagyja hivatalos volt.

Elhangzott a 2017. február 28-án megtartott testületi ülésen.

A Nyugdíjas klub tagjai énekelgettek, sütötték a fánkot, a gyerekek

Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy az iskolát

kézműveskedtek és a végén "eltemettük a telet". A klubtagok közül

képviselhetem ezen az önkormányzati ülésen.

jónéhányan, akik nem fértek már a sütéshez, leültek kártyázni.

Helyzetünk továbbra is nyomasztó. Már 10. éve vagyunk egyre

Azóta is rendszeresen összejönnek a Könyvtárban. Ilyenkor

nehezebb, és nehezebb helyzetben. Igaz, nem tartozunk a helyi

süteményeket hoznak, beszélgetnek, kikapcsolódnak és vidáman

önkormányzathoz, de az oktatási intézmény mégiscsak a falu

telik rajtuk a délután.

területén található, itt élnek az ide járó gyermekek, és azok szülei.

Isten éltesse ezt a csodálatos, vidám kis közösséget, akik minden

Nem fogjuk könnyen feladni az iskoláért folytatott küzdelmet még

hónapban nagyon várják a napot, hogy "elüssék" az időt.

akkor sem, ha a faluban sok szülő másként vélekedik is erről. Ők
nem a gyermekek érdekit nézik, hanem azt,hogy egymásnak

A tagok nevében: Rádi Józsefné

megfeleljenek. Továbbra is sikk a tanulók városba való behordása.
Azzal érvelnek, mert nincs felső tagozat. De miért nincs? Talán ezt

Iskolánk életéből

inkább tőlük kellene megkérdezni. Hiszen, ha lenne alsós gyerek
Decemberben jött a Télapó. Nagyon várták a gyerekek.

elég, abból lennének felsősek is. Vagy, ha nem vinnék el az első

A karácsonyi ünnepségünk meghitt, családias, nagyon szép volt.

osztályosokat, egy stabil alsó tagozatot lehetne kialakítani

Örültünk, hogy sokan eljöttek, tele volt a tornaterem. Köszönjük

összevonás nélkül. Úgy gondolom az elmúlt évtizedek bizonyították

mindazoknak a részvételt, akiket érdekel, mi minden történik az

szakmai munkánk tartalmiságát. Semmiben sincsenek hátrányban az

iskola falain belül.

itt tanuló diákok. A kis létszámot erénynek kellene tekinteni, nem

Januárban lezártuk az első félévet. Mindenki teljesítette a

hátránynak. Mennyivel több figyelem, törődés jut egy-egy gyerekre!

követelményeket. Néhányan kiemelkedő eredményt értek el.

Ennek ellenére elviszik őket a nagy létszámú iskolákba. Akadnak

Februártól nyolc alkalommal úszni hordjuk az első osztályban

olyanok is, aki visszahoznák gyermeküket. De mégsem teszik. Pedig

tanulókat. Ezúton is köszönjük a gyermekek szüleinek, akik saját

szívesen fogadnánk.

autóikkal visznek, hoznak bennünket.

Sokan ítélkeznek iskolánk felett úgy, hogy soha még itt sem jártak,

Február hónapban rendeztük meg a farsangot, mely szintén nagyon

tanulmányi munkánkba, kulturális életünkbe bele sem láttak. Csak

jól sikerült. A jelmezes produkciók után kiszebábot égettünk az

mások véleménye alapján formálnak saját véleményt. A hallott

iskola udvarán. Ezt követően került sor a tombola sorsolására, majd

információ pedig nem biztos, hogy helytálló.

a DISCO-ra. A büfében szendvicseket, süteményeket, üdítőket

Egy

lehetett vásárolni. Márciusban ismét színházlátogatáson vettünk

ellehetetlenítéséről, hanem ellenkezőleg, éppen a megtartására

részt Kecskeméten.

irányul. Dunavarsányban voltunk az előző tanév végén. Hármas

Voltunk fogászaton, a védőnő pedig már több alkalommal végzett

összevonásban, 25 tanulóval tanítanak egy osztályban. És eszük

szűrést az iskolában.( hallás, látás vizsgálat, vérnyomásmérés stb. )

ágában sincs kivenni, elvinni a 4km-re lévő nagyobb iskolába

Március 15-i ünnepséget is tartottunk az iskolában. A községben

gyermeküket. Még a segítségüket is felkínálták, mint társiskola,

az új emlékmű felavatásán is jelen voltunk.

hogy fennmaradásunkban segítsenek.
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példát

szeretnék

mondani,

ami

nem

az

iskola

Térítésmentes Informatikai Képzés

Tisztelt Jelenlévők! Ők összefogtak iskolájukért! Óvják, vigyázzák
kincsüket! Ebben a faluban ezt nem lehetne?

A jövő digitális – tanulj meg élni benne!

Nem kívánom felolvasni az összevonás minden előnyét. Többször

„ Első lépések a digitális világba”

elmondtuk, újságban leírtuk. Csak egyet szeretnék kiemelni:
mennyivel,

de

mennyivel

több

idő

jut

egy

Ingyenesen kaphat tudást. Feltétel: 16 és 65 év közötti életkor,

gyermek

valamint alapfokú vagy középfokú végzettség.

foglalkoztatására, mint 25-28-as osztálylétszámban. S tudják

Alapfokú informatikai képzések országszerte indulnak, melyeken a

mindannyian! Ha az alap nem jó, összedől a felépítmény.

résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és az okostelefon

Tanítványaink veszik az akadályt a nagy iskolában is, és igenis
megállják

a

helyüket.

Tesszük

a

dolgunkat,

használatához szükséges alapvető tudáshoz jutnak.

becsülettel,

A képzés anyaga könnyen megérthető, elsajátítható:

lelkiismeretesen. Mi mindent kellene még tennünk ahhoz, hogy
ebben a faluban szemléletváltás következzen be a szülők körében, s
ne azt halljuk, hogy ide már csak az aljanép hordja a gyerekét. Sértő
ez mindenkire, mivel nincs valós alapja. Sajnos a képviselők közül
is többen elvitték gyermekeiket. Kiáramlás van a faluból. Az iskola

mennyiben

lesznek

részesei

-

elektronikus hivatali ügyintézés

-

böngészés az interneten

-

közösségi média használata

indítható),forduljon mentorához: Rádi Józsefné –Könyvtár Gátér és

előfordul, hogy visznek el gyereket. Hogyan őrzik ők majd
tiszteletét,

elektronikus levelezés

Jelentkezzen a képzésekre(mely elegendő létszám esetén helyben is

problémája előbb-utóbb az óvodába is begyűrűzik, már ott is

szülőfalujuk

-

érdeklődjön személyesen.

szűk

környezetük életének. Vajon a későbbiekben itt maradnak,

Ajánlott oldalak:

letelepednek, hová íratja az akkori nemzedék gyermekét? Lesz még

www.gater.hu

iskola? Érdemes lesz majd itt élni? Lesz még falu, vagy elöregszik?

www.gaterertektar.hu

Mindenki tudja, hogy az oktatási intézménynek népességmegtartó

https://www.facebook.com/gaterkozseg/?ref=page_internal

ereje van. Ezt nem szabad kicsúszni engedni. Nagyobb összefogásra

Hamarosan…..

van szükség.
2017. május 27-én, szombaton Családi Napot szervezünk a

Jó lenne ezt a lavinát, ha nem is megállítani, de legalább lelassítani.

pünkösdkor

Jó lenne, ha rajtunk kívül ez az aggasztó helyzet minél több embert

programokkal(főzés,

házi

sütemények

versenye, stb.), kiállítással egybekötve. A rendezvényt este bállal

foglalkoztatna, hogy mit lehetne tenni az iskola jövőjét illetően, és a

zárjuk. Kérem, hogy akinek bármilyen gyűjteménye van és a

falu érdekében. Itt, most, az utolsó pillanatban! Ha egymásra hatni

kiállításra rendelkezésünkre bocsátja, jelezze a könyvtárban április

tudnak, a kiáramlást lassítani, esetleg megszüntetni, akkor az iskola

28-ig. Részletekről később.

újra felvirágzik.
Tisztelt

szokásos

Önkormányzat,

Képviselő

Urak,

Jelenlévők!

Ez

mindannyiunk felelősségteljes feladata. Legyenek partnerek ebben!
A segítségüket kérjük!
Feketéné Borbély Zsuzsanna
igazgató-helyettes, tagintézmény-vezető
Fodorné Bori Aranka
tanítónő

Juhász Béláné
tanítónő
Büszkeségpont

A felújított Faluház
Rádi Józsefné

Gondolat
A szavak olyanok, mint a röntgensugár: ha megfelelőképpen

Humor

használja őket az ember, bármin keresztülhatolhatnak.

Mit mond a kéményseprő a tükör előtt?

/ Aldous Huxley /

?????
A koromhoz képest jól nézek ki!!!
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