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Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Még néhány hét, és véget ér a 2019. esztendő. Sok-sok munkával,
és szép eredményekkel gazdagodva teltek ennek az évnek a
hónapjai. Egy kis időre ugyan megállunk ünnepelni,
elcsendesedünk családjaink, szeretteink körében, aztán
folytatódik a munka.
A tanyagondnoki szolgálatot több mint 1 millió Ft értékű
szerszámmal, gépekkel tudjuk fejleszteni. Ennek a pályázatnak a
keretében vásárolunk egy defibrillátor készüléket is, amelyet a
benzinkút irodájában helyezünk el. Reméljük, soha nem lesz rá
szükség, de ha mégis, bárki használhatja majd.
A Magyar Falu Program keretében felújítjuk az óvodánk udvarát,
és új udvari játékokkal segítjük a gyerekek fejlődését.
A temetőben térkövezni fogunk, és új urnatartókat készíttetünk.
Ezen kívül egy kis fűnyíró traktorral és egyéb eszközökkel
igyekszünk a közterületeinket még inkább rendben tartani. Ezek a
beruházások tavasz végére készülnek el teljesen, mindösszesen
15 millió Ft értékben.
Képviselő-testületünk megalakulása óta egyszer ülésezett. Ekkor
döntött arról, hogy a szociális tűzifára érkezett 105 kérelemből
102 főt támogat, fél-fél m3 tűzifával. Döntött arról is, hogy
karácsonyra ismét élelmiszer csomaggal ajándékozzuk meg a
családokat, amelyeket még az ünnepek előtt a képviselőktől
fognak megkapni.
Ismételten felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy
községünknek van sószobája, ingyen használható. Éljenek a
lehetőséggel ebben a párás, nyirkos időben!
Újszülöttek fája
Községünk Képviselő-testülete még kora tavasszal döntött arról,
hogy az újszülöttek tiszteletére egy faragott fát telepít községünk
parkjába. A fára minden esztendőben kis levélkéken elhelyezzük
az abban az évben született kisbabák neveit. A szobrot Gellér
Csaba helyi fafaragó készítette. Ünnepélyes átadására december
1-jén délután, az adventi ünnepségünk keretében kerül sor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Csányi Pankáról
Önkormányzatunk felvállalta, hogy összegyűjti a lakosság
Csányi Panka gyógyulása érdekében adott felajánlásait. A
boltokban és a Faluházban helyeztünk el gyűjtő
dobozokat. Az adományokat
A Béke Egy Mosollyal
Kezdődik Alapítvány számlájára fogjuk befizetni. Az
Alapítvány vállalta, hogy a Panka családjának lakását
felújíttatja, megteremtve benne a kislány itthon
tartózkodásának feltételeként szükséges steril szobát. A
pénzt közvetlenül a felújítást végző vállalkozó számlájára
fogja utalni az Alapítvány. Panka gyógyulása érdekében
ezt kell a családnak megoldani, minden mást a kórház
keretein belül finanszíroznak.
Ugyancsak a lakás megfelelő felújítására szerveznek
sütivásárt Kiskunfélegyházán, december 5-én a Városi
Sportcsarnokban. Kérem, aki tud, segítse egy tálca
süteménnyel a gyűjtést, illetve becsületkasszás
sütivásárlással is hozzájárulhatnak a szükséges összeg
előteremtéséhez. Nagyon köszönünk minden apró és
nagyobb támogatást is
Kedves Új Gátéri Lakosok!
Szeretettel köszöntjük Önöket kis falunk lakosai között.
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy szinte minden, eddig
üresen álló ház ismét megtelt, vagy hamarosan megtelik
élettel. Szeretnénk, ha kicsit közelebbről is meg tudnánk
ismerkedni Önökkel. Ezért egy kötetlen baráti,
ismerkedős beszélgetésre hívom Önöket advent 2.
hétvégéjén, december 8-án, vasárnap 3 órára a
Faluházba. Nagyon szeretném, ha mindannyian el
tudnának jönni, és a régóta itt élőkkel együtt
ünnepelhetnénk a 2. gyertya meggyújtását.
Kedves régebb óta itt élő Gátériak! Önöket is, mindenkit
szeretettel hívunk és várunk erre az ismerkedős
beszélgetésre!
Idén is lesz közös karácsonyfánk! Köszöntjük a
felajánlást Kiss Istvánnénak!
Meghívó
Gátér Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önöket a felújított Gátéri Liget Óvoda és Szociális
Szolgáltató átadó ünnepségére, 2019. december 10-én,
kedden 15 órára.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Anyakönyvi hírek
Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba.
Elhunytak:
Oroszi Istvánné szül: Doktor Mária, Szatmári József, Rozmán
Györgyné szül: Losonczi Katalin, Tantucz Imre, Sinkó Lajosné
szül: Lantos Katalin

Tisztelt Gátéri Lakosság!
Mióta kiderült, hogy Panka családjának segítségre van szüksége,
azóta gondolkodtunk, hogy mivel tudnánk hozzájárulni a
gyermek gyógyulásához. Úgy gondoltuk, a már hagyományos
Karácsonyi Délutánunkat idén jótékonysági rendezvényként
szervezzük meg. Ünnepi műsorral, táncházzal és egy néprajzi
előadással várjuk az érdeklődőket december 21-én, szombaton
16 órakor a Faluházban. A délután során adományaikat azért
gyűjtjük, hogy szebbé tegyük Panka karácsonyát. Így ezt az
összeget nem az Alapítvány számlájára fizetjük be, hanem a
családnak juttatjuk el, remélve, hogy hozzájárulhatunk a méltó
ünnepléshez.
Szeretettel várja Önöket a Kiskmakkos Néptáncegyüttes!

Gátér Községért Egyesület hírei
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesület 200 000 Ft
támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alap, a
Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
támogatott pályázatból. Ebből a pénzből közösségi összefogással
sikerült kaviccsal leszórni a park ösvényeit és évelő bokrokat
ültettünk az üdvözlő táblák és az utcajelző táblák alá.
Köszönjük szépen azoknak az önkénteseknek, akik a
felhívásunkra eljöttek és segítettek a munkálatokban. Köszönjük
szépen az asszonyoknak is a finom tízórait, mindenkinek jólesett.

Januárban kezdődik az Egyesület által megnyert LEADER
pályázatból a Faluház vizesblokkjának felújítása, a kistermek
taposójának cseréje és egy hideg-melegvizes mosogató
kialakítása a pingpong teremben. Ezeknek a költsége meghaladja
a 2 millió Ft-ot, amelyből 15%-ot önerőként vállalt az Egyesület,
ez több mint 300 000 Ft.
Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat, mindenkinek békés,
boldog ünnepeket kívánunk.
Köszönettel: Dr. Szegesdi Henrietta
az Egyesület elnöke

Iskolánk életéből
Miután a szeptemberi hónapot a népmese napjával zártuk,
mozgalmas októberi hónapot tudhatunk magunk mögött.
A zene világnapja keretében tanulóink figyelmét elsősorban a
zene, az éneklés szeretetére hívtuk fel.

Állatok világnapján mindenki a kedvenc állatát rajzolhatta
le. Munka közben átbeszéltük az állatok gondozásával,
tartásával
kapcsolatos
felelősségvállalást,
tevékenységeket.
A Fehér Bot Nemzetközi Világnapja alkalmából iskolánk
meghívást kapott az óvoda vezetésétől az Érzékenyítő
napjukra. Ennek keretében Kurucsai Szabolcs látássérült
interaktív előadást tartott a gyerekeknek a fogyatékkal élő
emberek mindennapjairól.
A könyvtárban megrendezett Lóca együttes koncertje
lehetőséget biztosított arra, hogy kézzelfogható
ismereteket kapjunk a népi hangszerekről, dalokról,
játékokról. A jó hangulatú koncerten ismét az
óvodásokkal együtt énekeltünk, táncoltunk, játszottunk.
A Faluházban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett
műsoros délutánon László Petra és László István 4.
osztályos tanulóink verssel köszöntötték az időseket.
Október közepén játékos feladatokkal, ügyességi
próbatételekkel avattuk első osztályosainkat. A
próbatételek teljesítését ajándékkal jutalmaztuk, a
Csibeavató eskütételével fogadalmat tettek a „tanulás
oltárán”. Ennek a napnak a délutánján a szülők
összefogásával és támogatásával felelevenítettük a
tökfaragás hagyományát. Az elkészült töklámpások
napokon keresztül díszítették iskolánk főbejáratát.
Könyvtáróra keretében „A két bors ökröcske” című mesét
néztük meg. A filmvetítést követően Ica nénivel
átbeszéltük a történet tanúságát, a meseszereplők
tulajdonságait.
Az aradi vértanúk emléknapja és az 56-os forradalom
ünnepe alkalmából hagyományosan iskolánk falain belül
emlékeztünk meg. Az események alkalmával 3. és 4.
osztályos diákjaink verssel, prózával készültek.
A gyerekekkel a település emlékparkjában virágot,
mécsest helyeztünk el, a mártírok emléke előtt fejet
hajtottunk.
A településszintű megemlékezésen iskolánkat Feketéné
Borbély Zsuzsanna tagintézmény-vezető képviselte.
Miután az őszi szünetről kipihenten visszaérkeztek
tanulóink, Márton napi népszokások felelevenítésével
indítottuk Szent András havát, mely hónap szintén
bővelkedett az eseményekben.
A magyar nyelv napján házi helyesírási tudáspróbával
tisztelegtünk a magyar nyelv szépsége előtt. A
„megmérettetés” legjobb eredményeit jutalomkönyvvel
díjaztuk, egyebekben pedig mindenki emléklapot kapott.
A gyermekek jogainak világnapján kötetlen beszélgetés
keretében vitattuk meg a gyermekeket megillető jogokat,
kötelezettségeket.
Örvendetes számunkra, hogy az idei tanévben is
lehetőségünk nyílik a színházlátogatásra. A bérletek árát a
papírgyűjtésből származó pénzből fedeztük, az
útiköltséget a Szülői Közösség támogatta.

A Kecskeméti Katona József Színházban az Aladin és a
csodalámpa című mesét néztük meg. A jó hangulatú előadást
nagyon élvezték gyermekeink.
Novemberi hónap zárásaként az adventi készülődés hangulatában
asztali koszorút készítünk a gyerekekkel, mely munkák a családi
otthon díszét képezhetik az ünnepvárás időszakában.
Juhász Béláné és Ónodiné Nyisztor Enikő
tanító nénik

„A SZÍV HANGJAI”- jótékonysági rendezvény
Csányi Panka tanulónk gyógyulásáért
A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tantestülete,
Szülői Közössége és a diákok közösen fognak össze az első
osztályos, sajnos súlyos betegséggel küzdő kis diákjuk, Csányi
Panka és családja támogatása érdekében.
A rendezvény időpontja: 2019. december 16. hétfő 17:0018.30
Helyszín: József Attila Általános Iskola, Deák
Ferenc u. 14. (tornaterem)
A jótékonysági műsor a „Széljáró balladás” együttes ingyenes
koncertjével kezdődik, majd az iskola tanulói és pedagógusai
közreműködésével folytatódik a program.
Ugyanezen a napon délután 14 órától az iskola földszinti
aulájában süteményvásárt is szervezünk, ahol szintén Panka
javára történhetnek a vásárlások. Adományaikat az e célra
feliratozott szeretet-dobozba helyezhetik el.
Kérjük az iskola Szülői Közösségét és tanulóit, valamint
Kiskunfélegyháza város és Gátér község lakosságát, hogy
akiknek a fenti cél érdekében együtt dobban meg a szívük az
iskola kezdeményezésével, azok lehetőségeikhez mérten
részvételükkel és adományaikkal támogassák Csányi Pankát és
családját, hogy a neki előírt, megfelelő körülményeket sikerüljön
kialakítani a gyógyulása érdekében!
Mindenkit szeretettel várunk!
A József Attila Általános Iskola közössége

UTAZÓ DIGITÁLIS
ÉLMÉNYBUSZ
2020. január 16. csütörtökön 10 órától 16 óráig
Egy háromtagú csapat utazik az eszközökkel és hozza
házhoz a digitalizációt:
➢ 3D nyomtató
➢ LEGO robot – szenzoro
➢ Rádióvezérléses eszközök
➢ VR szemüveg
Helyszín: Faluház 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.25.

Szeretettel várjuk az ovisokat, iskolásokat (azokat is, akik
nem a gátéri Iskola tanulói) és szüleiket, közép- és
felsőfokú oktatási intézményben tanulókat, felnőtteket
kortól függetlenül.
Az élmény garantált!!!
Rádi Józsefné
Digitális Jólét Pont mentor

Gazdálkodók figyelmébe!
December 1-től lehetőség nyílik a mezőgazdasági
őstermelői
igazolványok
2020.
évre
történő
érvényesítésére. Azon Termelők számára fontos ez, akik
főállású őstermelők (a bevételük alapján fizetnek
járulékokat), továbbá akik már az év elején értékesíteni
szándékoznak. Ettől függetlenül is javaslom, azoknak is,
akik a fenti körbe nem tartoznak, hogy keressenek fel
adategyeztetés céljából.
Az érvényesítéshez szükséges dokumentumok:
 őstermelői igazolvány (kártya, betétlapok),


személyi igazolvány, lakcímkártya



adókártya, kötőjeles adószám,



földhasználati lap, tulajdoni lap,



tenyészetkód, tartókód

Azon Termelőknek, akik a 2019. évben megigényelték a
területalapú támogatás mellett a Természeti Hátránnyal
Érintett Területek -THÉT (korábban Kedvezőtlen
Adottságú Területek –KAT) kompenzációs támogatását,
elektronikus
Gazdálkodási
Napló
beküldési
kötelezettségük van. Ennek időszaka 2020. január 1. és
31. között lesz.
.
A szükséges iratok a következők:
- Gazdálkodási Napló 2019. november 29.
-

Permetezési Napló

-

Őstermelői igazolvány,
tagsági kártya.

-

Ügyfélkapu.

vagy

Agrárkamarai

A nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak, akik
rendszeresen végeznek tápanyag visszapótlást (szerves- és
műtrágya kijuttatást), vagy a háztartási igényen felüli
állatlétszámmal rendelkeznek nitrát adatszolgáltatási
kötelezettségük van. Ennek időszaka: 2020. január 1március 31.
A szükséges dokumentumok:
 Gazdálkodási Napló


Talajvizsgálati jegyzőkönyv



Tápanyag-gazdálkodási terv



Szerves trágya adásvétel esetén az eladó/vevő
adatai.

Munkatársaim és a magam nevében is kívánok minden
gazdálkodónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményes Új Esztendőt.
Kucsora Tamás falugazdász

Adventi hétvégék községünkben
- December 8. vasárnap 15 óra: Ismerkedés az új gátéri
lakosokkal, majd a beszélgetés után a 2. adventi
gyertya meggyújtása
- December 15. vasárnap 15 óra: Össztelepülési
táncbemutató Jakabszállás, Orgovány és Gátér felnőtt
táncegyütteseivel
Fellép a gátéri Citerazenekar
Közös karácsonyi daltanulás, majd a 3. adventi gyertya
meggyújtása
- December 21. szombat 17 óra A Kismakkos
Néptáncegyüttes jótékonysági karácsonyi rendezvénye
a 4. adventi gyertya meggíújtása
- December 31. kedd 10 óra: Szilveszteri séta, előtte
koszorúzás a Petőfi – szobornál.

Gondolat

A szeretet lángját ne hagyjuk kihűlni!
Ezt a tüzet egész évben öröm körülülni!
A karácsony figyelmeztet, hogy ezt ne feledd el:
– Szeretetlen, boldogtalanná válik az ember.
(Aranyosi Ervin: A szeretet lángját ne hagyjuk kihűni)

Van - e érzés. mely forróbban és sejtelmesebben
megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a
várakozás izgalma?
Márai Sándor

Áldott, békés, boldog Karácsonyt és
sikerekben, erőben, egészségben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok
községünk minden lakójának!
Rádi Józsefné

