
  
G Á T É R IG Á T É R I

F A L U L A PF A L U L A P

2019-04-01. IX. évfolyam 2. szám.     A szerkesztésért felel: Rádi Józsefné      Kiadásért felel: a  helyi önkormányzat2019-04-01. IX. évfolyam 2. szám.     A szerkesztésért felel: Rádi Józsefné      Kiadásért felel: a  helyi önkormányzat
     Megjelenik minden páros hónap elsején.     Megjelenik minden páros hónap elsején.                      Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila                     Lapterjesztők: Nagyné Szepesi Teréz és Nagy Attila

Anyakönyvi hírek

Született: 

Szőke Attila (Gondi Cintia)

Elhunytak:

Elhunytak: Samu Imréné szül: Beke Erzsébet, Tóth István

Kedves Gátéri Testvérek!

Március  hónap  vége  van,  amikor  ezeket  a  sorokat  írom.
Eszembe jutott ennek a hónapnévnek az eredete: a rómaiak Marsról,
a háború istenéről nevezték el ezt a hónapot. Ebből kiindulva merem
mondani,  hogy újabb és újabb kihívásokkal találkozva sem szabad
megrettennünk, a jóért  mindig és  minden körülmények között  kell
harcolnunk  tudni.  Szoktuk  mondani,  hogy  aki  keres,  az  talál  is
feladatot, munkát. Így van ez településünkön is! Mindig valamivel
küzdenünk,  dolgoznunk  kell,  hogy  valami  szebb,  jobb,  nemesebb
szülessen  belőle.  Mi  katolikus  emberek,  nem  a  harc  istenében,
Marsban  bízunk,  hanem abban  az  Istenben,  aki  mindenét  odaadja
értünk,  mindig  ott  áll  mellettünk!  Ebben  a  hónapban  zöldellni
kezdtek  földjeink  és  kertjeink.  A  zöld  a  remény  színe.  Még  a
természet is  arra bátorítja  a kételkedő,  megtorpanó embert,  tovább
kell menni, van élet, és van értelme a küzdelmeknek, a munkának.

Hála  Istennek  és  Önöknek,  sokmindent  megoldottunk  és
ünnepeltünk az elmúlt két hónapban a plébánia életében. A plébánia
melletti melléképület rossz állaga miatt lebontásra került. Köszönet a
segítőknek érte!
 A falu nagyon büszke lehet arra, hogy 5 évre érsek úr 11
főből  álló  egyházközségi  képviselőtestületet nevezett  ki  a  hívek
választása  alapján.  Isten  segítse  közös  munkánkat!  Februárban  a
kecskeméti  Kordás  nővérek jöttek  el  hozzánk,  és  beszéltek
életükről,  munkájukról,  hivatásukról!  Szintén  februárban  a
házaspárokat  áldottam  meg,  és  3  párral  a  Szerelem  Íze
vacsoraesten vettünk  részt  Kecskeméten.  Szép  élmény  volt!  A
templom belső lábazata erősen salétromos,  lambéria  fedte a rajta
lévő kb. 10 cm-es vakolatot. Ez március közepén lefejtésre került, így
most  szellőzik  a  vakolat  és  a  kőművesek  hamarosan  új  salétrom
kicsapódás  gátló  vakolattal  látják  el.  Ezúton  köszönöm  meg
szavakkal és imáimmal azoknak a segítségét, akik időt, energiát nem
kímélve  segítettek  ebben!  Nemzeti  ünnepünkön közösen
ünnepelhettünk, én emiatt is nagyon büszke vagyok, hogy gátéri is
lehetek!  Szent  József  ünnepéhez  kapcsolódóan  az  édesapákat
áldottam  meg!  Köszönet  minden  apukának,  apának,  nagyapának,
hogy sok-sok áldozattal nevelik, vagy nevelték gyermekeiket!

Nagyböjti  lelkigyakorlatot Kéri  Vencel  tiszaalpári
plébános atya fogja tartani április 7-én a 8 órási  szentmisében.
Negyed 8-tól keresztút lesz és gyónási lehetőség!

A nagyheti  szertartások nagyon szépek,  és  kifejezik
hitünk  titkát.  A  szent  három  nap,  illetve  a  húsvéti  ünnep
szertartásainak  időpontja  a  következő  lesz.  Jöjjünk  el  minél
többen ezekre az alkalmakra!

Virágvasárnap – Barkaszentelés és körmenet: április
14. 8 óra.  Jézus  jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük.

Nagycsütörtök – Szentmise  az Utolsó vacsora 
emlékére, utána virrasztás: április 18. 16 óra. Az 
Oltáriszentség alapítását ünnepeljük és az elfogott Jézussal 
virrasztunk.

Nagypéntek – Keresztút és csonkamise: április 19. 15
óra. Jézus halálát üljük meg. SZIGORÚ BŐJT!

Nagyszombat – Tűzszentelés, feltámadási szentmise 
és körmenet: április 20. 17 óra. Jézus feltámadásának 
előestéje.

Húsvét vasárnap – Ünnepi szentmise: április 21. 8 
óra. Hitünk lényegének ünnepe.

Húsvét hétfő – Szentmise és locsolkodás: április 22. 
10 óra.            

Idén is szeretném megáldani földjeinket április 28-án
16 órától, a tavalyi helyszíneken! Jöjjünk el minél többen kérni a
jó Istent, hogy áldja meg földjeinket! (1. Temetőnél, 2. Petőfi utca
félegyháza  felé  eső  végén,  3.  Bajcsy  és  Szegfű  utca
találkozásánál,  és  a  Petőfi  utca  Pálmonostora  felé  vezető
végénél).

Húsvét után, május elején elkezdődik a templom belső
festése. Én nagyon örülök neki, és köszönöm minden kedves hívő
támogatását  ebben!  Érsek  úrral  egyeztettem  időpontot,  ennek
alapján  a  templom  belső  megújult  festésének  érsek  atya  által
történő  megáldása  2019.  július  14-én  11-órakor  kezdődő
szentmise  keretében  lesz.  A  faluban  kb.  30  éve  nem  volt
bérmálás, idén lesz. De miért is? Többen is vállalták a felnőttek
közül, hogy életüket szeretnék Jézus kezébe letenni! Így érsek úr
ebben a szentmisében bérmálni is fogja a falubeli és pálmonostori
felkészült  felnőtteket!  A  felújítás  ideje  alatt  a  szentmisék  a
Művelődési Házban lesznek.

Itt írásom végén szeretném megköszönni
mindenkinek mindenfajta segítségét, munkáját,

áldozatát, amivel hozzájárul plébániánk életéhez,
közösségünk erősödéséhez! A feltámadás hitében

megélt, áldott húsvétot kívánok mindenkinek!

Szécsényi Attila



A Polgármester oldala

Kedves Gátéri Lakosok!

Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában!

A  téli  rezsicsökkentési  támogatáshoz  arra  kérem  az  érintett
lakosokat, hogy a gázpalackokat és a tűzifát szíveskedjenek mielőbb
elhozni a kijelölt TÜZÉP telepekről, hogy korrekt módon el tudjunk
velük számolni a megkötött szerződések szerint!

Hálásan köszönjük a Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesületnek és az
Aki  Dudás  Akar  Lenni  Egyesületnek,  hogy  közreműködésükkel
segítették  széppé,  meghitté  varázsolni  a  községünk március  15-i
ünnepségét. Külön  köszönöm  Jánosi  Ágnesnek  a  műsor
megszerkesztését  és  betanítását,  a  gyermekeknek  a  szereplést.
Érzelemgazdag, megható műsor volt. Ugyancsak köszönetet mondok
Vincze Istvánnak és  Tábi Dávidnak,  hogy a Petőfi-szoborhoz és a
Büszkeségpark emlékművéhez koszorú tartó akasztókat szereltek, így
nem kell a földön elhelyezni a megemlékezés koszorúit.

Köszönetet  mondok  a  Gátér  Községért  Egyesületnek,  hogy
készítettek egy rövid reklámfilmet a falunkról. Bízunk benne, hogy
aki megnézi, kedvet kap ahhoz, hogy Gátéron telepedjen le, vagy ne
akarjon elköltözni innen. A reklámfilm megnézhető a  www.gater.hu
honlapunkon és a községünk facebook oldalán.

FALUNAP

Kedves  Gátériak!  Június  1-jén  falunapot  szervezünk,  melynek  kb.
másfél  millió  Ft  költségét  egy  pályázati  támogatásból  fedezi  az
önkormányzat. Mivel a településünk ebben az évben ünnepli önállóvá
válásának 95. évfordulóját, a születésnap megünneplését összekötjük
a Falunappal. Bízunk benne, hogy nagyon sokan részt vesznek majd a
rendezvényeken.
A  jó  hangulat  érdekében  előzetes  feladatokat  hirdetünk  a
lakosságnak.

 „Kicsiny  falunk  szépségei” címmel  fotókiállítást
szeretnénk rendezni. Ezért arra kérjük Önöket, készítsenek
fotókat  a  település  szépségeiről,  akár  épületről,  akár
természeti  szépségről.  Akármilyen  eszközzel,  technikával
(telefon,  fényképezőgép)  készülhet  a  fotó,  legalább
1600x1200-as  felbontásban.  A  fotókat  digitálisan  kell
eljuttatni  a  radijozsefne57@gmail.com email  címre,  vagy
valamilyen  adathordozón  a  Könyvtárba,  valamint  a
nyilatkozatot  arról,  hogy  a  szerző  engedélyezi  az
önkormányzatnak a képek felhasználását kiadványaiban. A
pályázaton  korra  való  tekintet  nélkül  bárki  részt  vehet,
kategóriánként max. 2-2 db fotóval. Kérjük, adjanak címet
is  a  fotónak!  A legérdekesebb  fotók  készítői  jutalomban
részesülnek,  amelynek  kiosztása  a  falunapon  történik.  A
fotók leadási határideje: 2019. május 1. 

 Kedves  1995-ben  született  gátéri  Fiatalok!  Mivel  95.
születésnapot  ünneplünk,  Titeket  kérünk  egy  játékos
feladathoz!  Ti, mint csapatkapitányok, gyűjtsetek magatok
köré 4  fős  csapatot,  életkor  nem  számít!  Június  1-jén
délelőtt  vidám  vetélkedőt  szervezünk  a  csapatoknak,
amelyben nemcsak a résztvevők, hanem a közönség is jól
szórakozik  majd.  Minden  résztvevő  jutalmat  kap!  A
csapatok előzetesen jelentkezzenek a Faluházban, hogy 

megfelelően  tudjunk  felkészülni  a  vetélkedőre.
Jelentkezési határidő: május 15. 

 A falunap délelőttjén pörköltfőző versenyt rendezünk
családok,  baráti  társaságok  részvételével.  Minden
résztvevő csapat előző napon kap az önkormányzattól 5
kg marhahúst ingyen, ebből kell pörköltöt készíteni. A
többi  hozzávalóról  (hagyma,  fűszerek)  minden csapat
maga gondoskodik. A hús beszerzése érdekében a részt
venni  szándékozó  csapatok  legkésőbb  május  15-ig
regisztráljanak a Faluházban!

 Ebben az évben a  falunapra hirdetjük meg a „Gátér
Ínyes Mestere”- házi sütemények versenyét, melyre a
következő  kategóriákban  lehet  nevezni:  Csemege
sütemény  –  Forrázott  tésztából  készült  sütemény  –
Vajas tésztából készült sütemény. Bővebb információ a
Könyvtárban.  Jelentkezési  határidő:  május  29.  18.00
óra!

A megfelelő felkészülésre  való tekintettel  kérjük a  jelentkezési
határidők pontos betartását!  A falunap részletes  programjáról  a
későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

                                                             Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Gazdálkodók figyelmébe

Április 8-tól lehetőség nyílik az egységes területalapú támogatási 
kérelmek benyújtására.
A szankciómentes határidő: május 15.
Az igényléshez szükséges dokumentumok:
- Őstermelői igazolvány (kártya) vagy
- Agrárkamarai tagsági kártya
- Földhasználati lapok
- Marhalevelek, havi tejértékesítés
- Regisztrációs szám, jelszó

Időpont egyeztetés céljából kérem, keressenek!
Tel.szám:  06-70-4361395

  Kucsora Tamás 
                                                                                     falugazdász

Gondolat

„Senkinek sem biztos a holnapja, sem fiatalnak sem
öregnek. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket

szeretsz. Ezért ne várj tovább, mert sajnálni fogod a napot,
amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre. Tartsd

magad közelébe azokat, akiket szeretsz, akik neked a
legfontosabbak és súgd a fülükbe mekkora szükséged van

rájuk. Bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mond
nekik: sajnálom, köszönöm, kérem, bocsáss meg...! „

(Ismeretlen szerző)

http://www.gater.hu/
mailto:radijozsefne57@gmail.com


Akikre büszkék vagyunk!

A  Félegyháza  Újjáépül  projekt  keretében
Kiskunfélegyháza  Önkormányzata  a  Petőfi  Sándor
Városi  Könyvtár  szakmai  közreműködésével  Főtér
irodalmi pályázatot hirdetett 2018-ban. A pályaműveket
szakmai zsűri bírálta el, illetve műfajonként egy-egy fő
közönségszavazással juthatott be a nyertesek közé. Igen
nagy  büszkeségünkre  líra  kategóriában  a  legtöbb
közönségszavazatot egy gátéri  lány kapta:  Bakos Zina
Abigél.  Ő elsőként  került  be a Kreatív Írás Kör tagjai
közé.  A szakmai zsűri véleménye alapján további gátéri
nyertesek: Baráth  Klaudia és  Farkas  Emma,  akik
szintén tagjai  lehetnek a Kreatív Írás Körnek,  illetve a
készülő kötetben szerepelhetnek.

Szeretettel gratulálunk a szép eredményhez!

Zina  versét  közkinccsé  tesszük,  gyönyörködjön  benne
minden verset szerető lakos. 

Bakos Zina Abigél

Érző tölgyfa

Keringő évszakok táncoltak velem,

És kísérték végig gyönyörű életem.

Napról napra egyre jobban felfelé nyújtóztam,

Lassan pedig egy apró makkból tölggyé változtam.

Jaj, de szép is volt az az időszak,

Mikor a pillangók ágaim közt játszottak.

Sok-sok madárka rajtam rakott fészket,

Így egész nap vígan fülembe csiripeltek.

Egy apró emberi lény felfedezett engem,

Nagyokat pislogva szemezgetett velem.

Mintha látta volna elrejtett mosolyom,

Jókat nevetett csimpaszkodva ágamon.

Olyan apró, olyan törékeny,

Nem értettem, miért van ilyen sokat velem.

Annyit játszott, annyit nevetett,

És én láttam, ahogy lassan felcseperedett.

Sokat mászott rajtam kiskorában,

Akkor szemeim rajta tartottam,

Ha megcsúszott aprócska lába,

Elkaptam, és feltettem magamra.

Hozzám jött, ha szomorú volt, akkor is, ha vidám.

Minden nap órák hosszat csak beszélt hozzám.

Elmondta a bánatát és az összes gondolatát.

Az ágamon ücsörgött, és úgy lógatta lábát.

Eljött az a nap, mikor nem csak egyedül jött,

Kézen fogva érkezett egy magas fiú mögött.

Így már ketten ültek a tövemben mesélésbe kezdve,

Érdeklődve hallgattam, hogyan jöttek össze.

Teltek szépen az évek, melyeket együtt töltöttünk.

Egy nap bizony érezni kezdtem, hogy egyre csak 
gyengülök.

Ő minden nap megöntözött, és ápolt engem 
szorgosan,

De én a vizet idővel már felszívni se tudtam.

Lustán pislogva vettem búcsút a környező világtól,

És a könnyeit hullajtó vörös hajú lánytól.

Az éles fejsze mélyen a kérgembe fúródott,

Így eddigi gyönyörű életemnek végleg búcsút 
mondok.

Kinyitottam meglepetten régen lehunyt szemeimet,

Körbenéztem gondolkodva: „vajon hol lehetek?”

Megéreztem egy ismerős kéz gyengéd simítását,

Majd megláttam a felnőtt kislányt és élete párját.

Padként néztem végig, ahogy megöregszik,

És három pici gyermekével vígan játszadozik.

Olyan boldog voltam, hogy én is ott lehetek,

Miközben élete lassacskán lepereg.

Három csöppség nagy boldogan játszadozott alattam,

Ő meg néha mosolyogva végigsimított rajtam.

Pár év múlva idős testével rám nehezedett,

És oly sok idő elteltével beszélésbe kezdett.

Elmesélte életének minden apró történetét,

Véglegesen hajtva nyugovóra rajtam idős fejét.

Pár perc múlva én is végleg ő alatta összerogytam,

És vele együtt boldogan örök álomba zuhantam.

Bakos Zina Abigél, 13 éves

                                   Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

A versek olyanok lehetnek, mint az emberek.

Néhányat azonnal megfejtesz...Másokat meg

nem – és soha nem is fogod!

(Benjamin Alire Sáenz)



FALUGYŰLÉS

Április 8-án, hétfőn 17 órától a Faluházban
A megszokottól eltérően a polgármesteren kívül az

önkormányzat üzemeltetésében lévő intézmények vezetői, az
óvodavezető és a Faluház vezetője is beszámolnak az éves

munkájukról. 
Várjuk Önöket szeretettel!

Jánosiné Gyermán Erzsébet 
polgármester

Beíratások időpontjai a 2019/2020. tanévre

Óvodai általános felvételi időpont a 2019/2020. tanévre: 

Időpont:
2019. április 29. (hétfő) 8.00-17.00 óráig
2019. április 30. (kedd) 8. 00-16.00 óráig 

Helye: Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató, 6111 Gátér, 
Petőfi S. u. 12. 

            A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek TAJ kártyája 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány 

– a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa. 

– a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy a 

gyermek oltási könyve 

Általános iskolai beíratás időpontjai      a Kecskeméti Tankerületi 
Központ fenntartásában működő általános iskolákban:

OM201063- Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Gátéri 
Szécshenyi István Tagintézménye

Időpont
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00- 19.00 óráig
 
Helye: 6111 Gátér, Szabadság u. 13, 
 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány az iskolába lépéshez szükséges

– fejlettség elérését tanúsító igazolás

Továbbra is gyűjtjük a helyi értékeket!

Községünkben 2014 májusában kezdődött  a helyi  értékeket  feltáró
munka.  Célunk  a  településünk  hagyományainak,  tárgyi-természeti
javainak, szellemi javainak, termékeinek, tudás- és ismeretkincsének,
művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális 

közösségeinek,  új  kezdeményezéseinek  bemutatása,  értékelése,
közbecsülésük  növelése,  és  ezen  keresztül  a  lokálpatriotizmus
erősítése. 

A  gyűjtőmunka  folyamatos,  jelenleg  18  helyi  értékkel
büszkélkedhetünk.

Értékfeltáró  munkánkban  továbbra  is  kérjük  a  Lakosság
közreműködését, számítunk a véleményükre.
Javaslataikat  megtehetik  személyesen  a  Faluházban  vagy
Jánosiné  Gyermán  Erzsébet  polgármesternél.  De
kezdeményezhetik  javaslattevő  lap  kitöltésével  is  (könyvtárban
kérhető), melyet ugyanide nyújthatnak be.

MEGHÍVÓ

Szeretettel  hívjuk  és  várjuk  a  Tisztelt  Lakosságot  az  alábbi

programokra, melyekre a belépés ingyenes.

-  A fülöpjakabi  Alfa  Amatőr  Színjátszó  Csoport

előadásában

A vígjáték címe: Csalóka Péter

Időpont: 2019. április 13. szombat 16.00 óra

Helyszín: a gátéri Faluház

-  Az  előadás  után  közvetlenül  kerül  sor  a  gátéri

Népdalkör  megalakulásának  20.  évfordulója  tiszteletére

rendezett  ünnepi  műsorra,  melyben  vendég  együttesek  és

szólisták is fellépnek.

Közérdekű információk 

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal ügysegédje: 

Dunás-Varga Ibolya 

Helyszín: Faluház   Időpont: csütörtök 13.30 - 15.00 

Telefon: 06-20/317 8600 

Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás

 Hegedűs Hédi

Helyszín: Könyvtár Időpont: Hétfő: 14.00-15.00, 

Szerda: 07.30-09.00

Telefon: 06-70/198 0808

 Falugazdász

Kucsora Tamás

Helyszín: Faluház  Időpont: Péntek 07.30-11.30

Tel.szám:  06-70-4361395

Rendőrkapitányság Kiskunfélegyháza

Ügyelet: 06-76/562-200; 06-20/539-8522 

Körzeti megbízottak elérhetőségei: 

Bába Csaba:  06-20/539-5711 

Nagy Péter: 06-20/5395633

Bakos Botond: 0630/4359288

Rádi Józsefné


