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Anyakönyvi hírek 
 
Született:  
Kiss Alex (Kiss Ramóna) 
 
Elhunytak: 
Szepesi Jánosné szül: Kovács Terézia 
Nemes Imréné szül: Farkas Ilona 
Vikor Lajos 
Kocsis István 
 

 
 

Fogadóóra  
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 2017.augusztus 10-én, csütörtökön  
17.00 -19.00 óráig képviselői fogadóórát tartok a Faluházban. 
Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek!  

Várok mindenkit sok szeretettel!  
 

Tábi Dávid képviselő 
 

 

Gátér-tábor 
 
Kedves Gátériak!  Ebben az évben augusztus 14-20-ig szeretnénk 
megrendezni a Gátér-tábort, immár a 7. alkalommal. Az előző 
években is nagyon sok felajánlást, segítséget kaptunk Önöktől, 
amellyel hozzájárultak a táborozás jó hangulatához. Nagyon hálásak 
vagyunk minden segítségért. Az idei költségvetésünk is eléggé 
szűkre szabott, ezért most  is elfogadunk zöldségféléket, 
gyümölcsöt, ásványvizet, szörpöt. Nagyon szépen köszönünk 
minden adományt. 

                                                        
Tisztelettel: Jánosi Eszter táborvezető 

 

 
 

Köszönet 
 
Köszönöm a búcsúra felajánlott süteményeket. Hálás szívvel 
mondok köszönetet mindenkinek, aki Bajkó Zoltán atya 
búcsúztatására adományozott. 

Nagy Attila 
 
 

 
 
 
 

Ez történt….. 
 
- Június 17-én könyvtárunkban elindult a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár szolgáltatása, a KönyvtárMozi szolgáltatás. 
A vetítésre kerülő film címe: Levelet hozott a posta! A 
megjelenteket Bujdosó Aranka, a Katona József Könyvtár 
munkatársa köszöntötte. A vetítés után Bicskeiné Csányi Máriával, 
a Kiskunfélegyházi I. Posta nyugalmazott vezetőjével beszélgettünk 
a magyar posta történetéről és a gátéri sajátosságokról. A könyvtári 
programon nagy örömünkre megjelentek a gátéri posta egykori és 
jelenlegi postavezetői és kézbesítői is. 
- A kortárssegítő bűnmegelőzési program keretében Dr. Horváth-
Rekedt Gréta rendőr főhadnagy rendezésében községünkben is 
bemutatták a „Nyugdíjas akták” című bűnügyi komédiát, melyet 
délelőtt egy interaktív foglalkozás előzött meg. 
- Július 9-én ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a gátéri 
Nyugdíjasklub. Köszöntöttük azon alapító tagokat, akik még mindig 
tagjai a klubnak. Hálásan köszönjük Mindenkinek az ünnepségre 
nyújtott támogatásokat.  
 
- Július 30-án a 8 órai szentmise keretében búcsúzott a gátéri 
hívektől Bajkó Zoltán atya, aki dr. Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskeméti főegyházmegye érsekének határozata alapján augusztus 
1-től  Izsákon tevékenykedik. A szentmise végén megköszönte 
mindazok munkáját, akik a hosszú idő alatt önzetlenül segítették 
tevékenységét. Ígéretet tett arra, hogy imáiban mindig 
megemlékezik a jótevőkről. A szentmise végén Nagy Attila a hívek 
nevében megköszönte Zoltán atya Gátéron végzett szolgálatát és 
átadta az egyházközség ajándékát. 
Az Önkormányzat nevében  július 23-án, a búcsúi szentmisén 
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester  mondott köszönetet a 12 
éves szolgálatért. 
Egyházközségünk új plébánosa Szécsényi Attila atya lesz. 
 

Hamarosan…… 
 
- Augusztus 12-én Családi lovas délután: - fuvarosok ügyességi 
versenye - este ingyen vacsora, melyre minden gátéri lakost 
szeretettel várunk Az igényeket előre kérjük jelezni augusztus 10-
ig a Faluházban (az előkészületek miatt) - a vacsora után bál. 
- Augusztus 20-án: községi ünnepség 
- Szeptember 30-án: Szüreti felvonulás és bál. 
 
(Részletekről  később tájékoztatjuk a lakosságot szórólapokon, 
plakátokon, facebook-on, honlapon.) 
  

Rádi Józsefné 
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Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. 
Az eddig megszokottól eltérően most nem arról számolok be 
Önöknek, ami volt, hanem arról, ami augusztus hónapban lesz 
községünkben. Az eltelt két hónapban is zajlott az élet az 
Önkormányzati Hivatal falai között, de ezek többnyire 
papírmunkák, egyeztetések, kivitelezők keresése, előkészítések 
voltak, amelyek nélkül a Lakosság számára is látható újítások nem 
kezdődhetnének meg.  
Már július utolsó hetében elkezdődött az új orvosi rendelőben a 
vízvezeték szerelése. Augusztus végén folytatódik a burkolással, és 
sorban a többi munkákkal. Nagyon szeretnénk, ha még karácsony 
előtt beköltözhetnénk a szép, új egészségházba. 
Augusztus 7-től kb. 11-ig közigazgatási szünetet kell elrendelnünk, 
mert ezen a héten fogják cserélni a hivatali nyílászárókat. A cserével 
járó por, piszok miatt a hivatalban nem tudunk dolgozni. Ezt a 
beruházást az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatoknak járó állami támogatásból valósítjuk meg. 
Ugyancsak augusztusban kezdődik a ravatalozó átépítése. Ez a tető 
teljes cseréjével, a határoló falak áthelyezésével jár. Előre láthatóan 
hetekig nem lesz használható a ravatalozó. Az időközben 
szükségessé váló temetéseket igyekszünk majd kulturált, méltó 
módon megszervezni. Azt megígérem, hogy nagyon fogunk 
igyekezni a beruházás befejezésével.  
Augusztus 12-én tervezzük a szokásos Fuvarosok ügyességi  
versenyét, és augusztus 20-án a községi ünnepélyt. Ezek részletes 
programjáról szórólapon és egyéb szokásos módon, később 
tájékoztatjuk Önöket. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani  azoknak az asszonyoknak, 
akik süteményt ajánlottak fel a búcsú miséje utáni vendéglátáshoz. 
Szívmelengető érzés volt a gazdagon terített asztal mellett állókat 
hallgatni, ismét jó hírét vitték el a mi kis falunknak.  
 
Sajnos, nem minden gátéri lakos vigyázza a településünkről alkotott 
jó véleményt. Az elmúlt hónapokban, sőt  években is többször 
szembesültünk azzal, hogy a temetőben elhelyezett virágokat 
ellopják, a sírokon szépen gondozott virágokat levegyszerezik. A 
MÁS SÍRJÁT! 
Elgondolkodom, milyen lelkületű ember az, aki még a temetőben 
sem képes megadni a tiszteletet, a legminimálisabb emberséget sem 
annak, akivel azonos közösségben él. Nem fog az önkormányzat 
semmilyen rendeletet, sem határozatot hozni arra vonatkozóan, hogy 
ezeket elkövetni tilos. Azért nem, mert az olyan ember, akiben nincs 
annyi tisztesség, együttérzés a saját atyafiával szemben, hogy 
legalább a gyászában ne bántsa, a rendelet hatására sem fog 
másképp viselkedni. Nézzen mindenki magába! Mert „amit te teszel 
másokkal, azt mind visszakapod egyszer, a jót is, a rosszat is”. 
Ugyanehhez a gondolathoz tartozik a jó szomszédi viszony 
megőrzése is. Nincs olyan település az országunkban, ahol bárki ne 
tudna panaszkodni a szomszédra. Mert vagy hangos, vagy büdös, 
vagy lop, vagy átdobál, vagy átjár, vagy akármi miatt. Véleményem 
szerint ez is csak szándék kérdése: akarunk-e békében élni a 
szomszéddal, vagy sem. Odafigyelünk-e, hogy este ne bömböltessük 
a rádiót, magnót, elfogadjuk-e, hogy ami a más portáján terem, az a 
másé, odafigyelünk-e, hogy a szomszédunknak esetleg segítségre 
van szüksége, vagy nem figyelünk oda, de nem is bántjuk egymást 
semmivel. Olyan kicsi falu ez a mienk, mindenkit ismerünk. Hát 
nem emberi kötelességünk lenne, hogy egymás segítésére és nem 
egymás ellenében éljük az életünket? Hiszem, hogy a legtöbben így 
is élnek. Akik pedig nem, talán elgondolkodnak a soraimon, és 
megpróbálnak változtatni. Remélem.  
 

Polgármesteri fogadóórára várom Önöket minden hónap 
első csütörtöki napján (augusztus 3, szeptember 7) este 5 órától 6 
óráig a Faluházban. 

                                              
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 
 

 
 

Szemétszállítási díj! 
 
Tisztelt Lakosság!  
 
Önök közül többen is fizetési felszólítást kaptak a 
hulladékgazdálkodó cégtől júniusban, hogy a 2016. évi utolsó 
negyedéves  hulladékszállítási díjat nem fizették be. Pedig 
befizették. Én magam is így jártam, ezért magyarázatot kértem a 
szolgáltatótól. Válaszukban ezt írták: „Azon ügyfelek, akik a 2016. 
IV. negyedévre vonatkozó hulladékszállítási díjat január 26-án 
fizették be, fizetési felszólítást kaptak, mivel  az NHKV Zrt-től nem 
kaptuk meg az állománylistát technikai problémák miatt. 2017. 
06.09-én lekönyvelésre kerültek a befizetett összegek.”  Az 
időközben érkezett fizetési felszólításra  többen  ismételten 
befizették a díjat, azoknak tehát egy negyedéves díjjal több szerepel 
a folyószámlájukon. Sajnos, a szolgáltató ezt a túlfizetést 
automatikusan nem írja jóvá, csak akkor, ha azt az ügyfél külön 
egyénileg  kéri.  Ezért felhívom a Lakosság figyelmét, ellenőrizze az 
FBH-NP Kft-től kapott számláját, és amennyiben  azon túlfizetést 
lát, egyénileg kezdeményezze az összeg jóváírását.   

                                                    

Ingyen elvihető!  
 
A Faluházból kiszedett üveges ablakszárnyak ingyen elvihetők az 
Önkormányzati Hivatalból! 
 
Időpont: augusztus  7. h étfő  14-16  óra. 
      
                                    Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

       

Gondolat 
 

Az egyedüllét soha vissza nem térő alkalmat kínál arra, hogy 
a belső csendben az ember végre meghallja saját, igazi 
hangját. Ez a belső hang  gyógyító és vigasztaló, akár 

sorsfordító változtatásokat képes elindítani az életedben!"     
 

Rácz Zsuzsa 
 

Akikre büszkék vagyunk 

Kiskorom óta szeretem a sportot. Hetente 2-3-szor járok edzésre. Az 
iskolától rendszeresen megyünk atlétikai versenyekre, ahol 
többnyire szép eredményeket érek el egyéniben és csapatban is. 
Kiskunfélegyházán, a Honvéd pályán rendezték meg a városi 
diákolimpiát, ahol csapatban aranyérmesek lettünk. A kecskeméti 
megyei diákolimpiáról szintén aranyéremmel a nyakunkban tértünk 
haza, s így tovább jutottunk az országos versenyre.  
A Magyar Diáksport Szövetsége június 24-én Debrecenben rendezte 
meg az országos döntőt, 30 éves jubileumát ünnepelve. A nagy 
küzdelem után megkönnyebbülve a dobogó legfelső fokára 
állhattunk és büszkén mondhattuk, hogy országos bajnokok vagyunk. 
 

Jókai Orsolya 
 
Az országos diákolimpián a fiú négypróba csapat a 2. helyezést érte 

el, melynek Kurucz Ádám is tagja volt. 
 
Kedves Orsi és Ádám! Gratulálunk az elért eredményhez és további 
sok sikert kívánunk! 
 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 


