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Kedves Gátéri Lakosok! 
 

Ezzel a számmal a Gátéri Falulap megkezdi a 11. 

évfolyamát. Remélem, hogy jó szolgálatot tesz ez az újság 

a településen belüli tájékoztatásban, hasznos hírekhez, 

információkhoz jutnak általa a lakosok. Mindig örülünk 

annak, ha nemcsak az önkormányzati hírek jelennek meg 

a hasábjain, hanem lakossági írások, kérések, köszönetek 

is. Bíztatom Önöket, használják ki ezt a lehetőséget, ha 

valamit közzé szeretnének tenni a faluban. A 

megjelentetés ingyenes, egyetlen kikötésünk, hogy csak 

névvel ellátott írást jelentetünk meg.  

Sajnos, még mindig érvényben van a vírusjárvány miatti 

rendkívüli jogrend, az élet még nem tért vissza a 

megszokott kerékvágásba. Decemberben nem tudtuk 

megtartani a szokásos rendezvényeket, és egyelőre a 

jövőben sem tudunk tervezni, mert nem tudható, mikor 

oldják fel a gyülekezési és általános rendezvény tilalmat. 

Az önkormányzati munka azért folyik a saját medrében. 

Decemberben sikeresen kiosztottunk 56 m3 szociális 

tűzifát 108 lakos számára. Köszönöm Önöknek, hogy a 

kiszállításban segítségünkre voltak, és gyorsan, 

gördülékenyen el tudtuk juttatni a fát valamennyi 

igénylőnek. Ugyancsak köszönjük, hogy a karácsonyi 

élelmiszer csomagokért eljöttek a Faluházba. Nagyon 

nagy könnyebbség volt számunkra, hogy csak néhány 

csomagot kellett házhoz vinnünk. Annak idején azért 

vállalták a képviselők a csomag széthordását, hogy 

alkalmat teremtsenek a lakossággal való közvetlen 

találkozásra. Az idő azt igazolta, hogy ebben a kicsi  

 

 

 

faluban bárki bármikor felkeresheti a képviselőket,  

bejöhet a hivatalba, ha kérdése, kérése, intézni való ügye 

van. Bíztatom is erre Önöket. Mindenkinek igyekszünk 

segíteni, ha közvetlenül nem is tudunk hatáskör hiányában, 

de tanácsot tudunk adni a további ügyintézéshez.  

A tél folyamán fokozottabban figyelünk az idősekre, 

egyedül élőkre, tanyán élő lakosainkra. Elsősorban a 

tanyagondnok látja el ezt a feladatot. Rendszeresen 

számba vesszük az érintetteket, és igyekszünk segíteni, 

ahol szükséges. Ettől függetlenül kérem Önöket, 

jelezzenek nekünk, ha ismerőseik körében tudomásukra 

jut olyan személy, akinek szüksége lenne segítségre. 

Még az elmúlt évben sikerrel pályázott önkormányzatunk 

egy települési értéktár kiállító terem kialakítására a régi 

orvosi rendelőben. Ennek a munkálatai folyamatban 

vannak. Reméljük, hogy a március végére tervezett átadó 

ünnepséget meg tudjuk tartani, mert addigra már nem lesz 

korlátozás.  

Gátér önkormányzata is csatlakozott a horvátországi 

földrengés károsultjainak támogatóihoz. A Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzat segítségével 6 doboz tartós 

élelmiszer csomagot juttattunk el a károsultaknak.  

 

Felajánlás!!! 

Egy rászoruló gátéri lakosnak keresünk működő, 

megkímélt állapotú hűtőszekrényt, kisebb méretben. Ha 

van valakinek fölösleges, és szívesen felajánlaná, kérem 

jelezze a hivatalban vagy a tanyagondnoknak! 

Elszállításról gondoskodunk. 

 

 Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Gondolat 

Az élet nem mindig kedvez nekünk. A dolgok 

szétesnek, de csak az számít, hogy hogyan akarjuk 

élni az életünket. Az számít, hogy menjünk tovább 

azokért, akiknek szükségük van ránk. Ezt az ígéretet 

tesszük életünk minden napján, hogy a nehézségek 

dacára soha ne adjuk fel! 

         Jurassic World: Krétakori tábor c. film 

 

 

 



 

 

 

Gazdálkodók figyelmébe! 
 

Őstermelők, ŐCSG-k: 

 

Január 1-jén hatályba lépett az új törvény, ami az 

őstermelői tevékenységet folytató gazdálkodók és az 

őstermelők családi gazdaságának működését szabályozza. 

Az őstermelői igazolványok a törvény értelmében 

hatályukat vesztették, azaz megszűntek. Azokat a 

továbbiakban a mezőgazdasági termékek értékesítéséhez 

nem lehet használni. Helyettük a FELIR azonosító 

használható, mellyel minden korábbi őstermelő 

rendelkezik. 
 

Mivel nincs igazolvány, érvényesíteni sem kell, a korábbi 

évek gyakorlatával ellentétben. Szükség van azonban a 

nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetésére, 

aktualizálására, melynek határideje június 30. 
 

A korábban egyéni őstermelők továbbra is egyénileg 

folytathatják tevékenységüket. 

 

A korábban közös őstermelői igazolványban szereplő 

tagokat, valamint a régi típusú családi gazdaságokat a 

törvény átalakította Őstermelők Családi Gazdaságává. 
 

Azon gazdálkodók, akik a régi típusú családi gazdaságot 

egyéni vállalkozóként vezették, szintén őstermelők 

családi gazdaságának képviselőjévé kerültek átsorolásra. 

Emiatt mérlegelniük kell, hogy milyen formában kívánják 

a jövőben folytatni ezt a tevékenységüket. Ha továbbra is 

egyéni vállalkozóként folytatják, akkor az ŐCSG-t meg 

kell szüntetni, vagy ki kell lépni abból. Ennek a határideje: 

március 31. 
 

Nitrát adatszolgáltatás: 

 

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók, valamint az 5 

állategységnél (számos állat) nagyobb állatlétszámmal 

rendelkező gazdálkodók számára kötelező a Nitrát 

adatszolgáltatás, melyben a kijuttatott szerves-, és 

műtrágya mennyiségéről, az állatállományról, valamint a 

trágya tárolásáról kell nyilatkozni. Ennek határideje: 

március 31. 
 

A járványvédelmi korlátozások miatt az 

ügyfélfogadás csak előzetes időpont egyeztetés után 

lehetséges. 

 

Hívható telefonszámok: 

 

+36704361395 

 

+36303942563 

Kucsora Tamás  

                                                                 falugazdász 

 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

Bár már vége a karácsonyi ünnepkörnek, farsang ideje 

van, de engedjenek meg mégis egy kis visszatekintést a 

decemberi adventi készülődésre. 2020. decemberében a  

 

 

 

 

 

 

községi adventi várakozás a hagyományostól eltérően telt. 

Volt „Mindenki karácsonyfája” és volt adventi koszorúnk 

is, melyen a gyertyákat most nem közösen gyújtottuk meg. 

Gyermekkorunkban örömmel nyitottuk ki a csokikat rejtő 

adventi naptár ablakait. Tavaly december 1-től azonban 

igazi kivilágított és feldíszített ablakokat nyitogattunk  

Reméljük, a solymári kezdeményezésből sikerült hagyo-

mányt teremteni Gátéron is. 

A gátéri lakosok 47 ablakot „öltöztettek” ünnepi díszbe. 

Esténként többen útra keltek, ki sétálva, ki kerékpárral, ki 

autóval egyedül vagy a családdal, barátokkal megcsodálni 

a szebbnél-szebb ablakokat. 

 

Akik díszítettek: Gémes Anikó, Morvai Mercédesz,, 

Tarjányi Jánosné, Pallagi Réka, Gurbó Regina, Dakó 

Ferencné, Keserű Krisztina, Bojsza Annamária, Pántlika 

Márta, Faluház, Papp Gabi, Deák Istvánné, Babóth 

Istvánné, Rozmán Károlyné Kati, Kékesiné Fekete Judit, 

Pallagi Rita, Balázs Vivien, Ráczné Feith Mária, Liget 

Óvoda dolgozói, Virágné Nyilas Klára, Jókai Orsolya, 

Benke Adrienn, Takácsné Veres Katalin, Tóth Barbara, 

Görögné Csáki Andrea, Jánosi Ágnes, Kis-Czakó Fanni, 

Katona Andrásné, Községháza dolgozói, Orosziné Gulyás 

Ildikó, Tóth Gáborné Edit, Némedi-Varga Emőke, Farkas 

Imréné, Pintér Anita, Babóth Klára, Dakóné Csernák 

Anita, Kovács Mária, Drozdik Márta, Gyovai Annamária, 

Babar István, Mészáros-Szvoboda Laura, Bujáki Julianna, 

Várhegyi Szilvia, Görög Lászlóné, Baksa-Babar Andrea, 

Mészárosné Gémes Anikó, Dömötör Józsefné Marika. 
 

Akik rendszeresen fotóztak:  Dakóné Csernák Anita, 

Tarjányi Jánosné, Mészáros Rita, Mészáros Maja, 

Pántlika Márti, Márki Mária, Rácz Szandi, Bojsza 

Annamária, Jánosi Benő, Kisgyőri Sára, Kisgyőri Levente 
Köszönjük szépen Mindenkinek a játékban való részvételt! 

 

Értesítem a Lakosságot:  

 

- hogy február 1-től a Faluház előterében az asztalon 

elhelyezett színes folyóiratok ingyen elvihetők. (pl.: Nők 

Lapja, Családi lap stb.) 

 

- Könyvtárunkba negyedévente érkeznek új könyvek. 

Kölcsönzésre házhozszállítással is van lehetőség e-

mailben vagy telefonon történő előzetes egyeztetéssel. 

radijozsefne57@gmail.com vagy 06-70/586 7224  
 

- Az oltási igényhez történő regisztrációt megtehetik a 

Könyvtárban, melyhez szükséges a TAJ kártya és az e-

mail cím (amennyiben nincs e-mail cím, segítek 

létrehozni). Bejelentkezés: 06-70/ /586 7224 

 

- A Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonon előre 

egyeztetett időpontban fogadja ügyfeleit hétfőn 14,00-

15.00, szerdán 7.30-9.00 óráig.  

Telefonszám: 06-70/198 0808 

 

- A Kormányhivatal ügysegédi ügyfélfogadása szünetel. 

Ügyek intézéséhez segítséget kérhetnek a 06-76/795-752 

és a 06-76/795-749 telefonszámokon, a 

kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu email címen, vagy postai 

úton: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2. 
 

Rádi Józsefné 
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