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Kedves Gátéri Lakosok! 

 
Köszöntöm Önöket a Falulap újabb számában. 

 

Az elmúlt 2 hónap legkiemelkedőbb eseménye az 

Elszármazottak találkozójával egybekötött falunap volt, 

amelyről külön írok Önöknek. 
Az önkormányzat háza táján hetek óta zajlik az a felújítás, 

amelyre még a tavalyi Magyar Falu Program pályázatból 

nyertünk támogatást. Elkészült a klímafűtés, kész a 

napelemes rendszer, hamarosan elkészül a belső felújítás is. 

Mire ezt a lapot olvassák, már szeretnénk újra a régi 

helyünkön fogadni Önöket. 
Ebben az évben is adtunk be pályázatokat a Magyar Falu 

Programra, amelyekből az alábbi támogatásokat ítélték meg 

Gátérnak: temető fejlesztésére 3,2 millió Ft, a Faluház 

udvarának betonozása és a melléképület külső felújítására 

közel 5 millió Ft, a Községháza udvarának területrendezése 

és a melléképület tatarozására 5 millió Ft. Nagy örömünkre 

támogatásban részesült a Gátéri Polgárőr Egyesület által 

közterületei kamerarendszer telepítésére beadott pályázatunk 

is, így az év végére a falu közepén 3 kamera is figyelni fogja 

az áthaladókat. Nagyon örülünk minden forintnak, amelyet a 

község fejlesztésére fordíthatunk. A legtöbbjét még mindig 

pályázati forrásból tudjuk biztosítani, amelyet nagy 

gondossággal keresünk és valósítunk meg. 
 

Sajnos, vannak gondjaink is, közösen megoldható 

gondjaink, többek között a járdák. A betonlapokból 

kirakott járdafelületet időről időre meg kell igazítani, 

rosszabb esetben újra rakni.         
Feltúrja a vakond, alánő a tarack, kimozgósodnak a lapok. 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzatnak nincs se személyi, se pénzügyi 

lehetősége arra, hogy folyamatosan karbantartsa a település 

járdáit. Az érintett lakosoknak kellene a tisztán tartásról,  

gyommentesítésről és a lapok igazításáról is gondoskodni. A 

törött járdalapok helyett biztosítunk épeket, csak szólni kell.  
Úgy gondolom, egy kis odafigyeléssel és jóakarattal sokat 

lehetne javítani a járdák állapotán, mindannyiunk érdekében. 

Ugyancsak a járdákhoz kapcsolódó probléma, hogy az út 

szélére telepített gyümölcsfák, díszfák, cserjék ágai 

megnőnek, akadályozzák a gyalogos és az autós közlekedést 

is. Ezeknek a karbantartása is az illetékes tulajdonosnak a 

feladata. Tisztelettel kérem Önöket, ezekre is figyeljenek oda, 

és a járdák teljes szélességét 2 méter magasságig tisztítsák 

meg a növényzettől! A közútra kihajló ágakat pedig nyessék 

vissza! Az Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önk. rendeletében 

olvashatnak a közterület rendben tartásának szabályozásáról. 
Másik közös gondunkat a kóbor kutyák jelentik. Időről időre 

megjelennek a falunkban, bosszúságot okoznak. Ezek sorsát 

is csak közösen tudjuk elintézni. A legfontosabb tennivaló a 

kóbor eb befogása lenne. Az önkormányzat dolgozói számára 

ez szinte lehetetlen, hiszen a kóbor állat menekül, ha veszélyt 

érez. Ha valakinek sikerülne becsuknia az állatot egy 

biztonságos helyre, ahol kárt nem tesz semmiben, 1-2 napon 

belül már el tudjuk intézni a sorsát. De Önök nélkül nem fog 

menni ezután sem! 
 

Van még egy nagy kérésem a Kedves Gátériakhoz: ha valaki 

bárhol a faluban olyan problémát észlel, ami az önkormányzat 

hatáskörébe tartozik, vagy gondolata szerint az önkormányzat 

tudna benne segíteni, kérem, hogy jöjjön be hozzánk a 

hivatalba, vagy keresse  meg bármelyik dolgozónkat vagy 

önkormányzati képviselőt, és személyesen vagy privát 

üzenetben jelezze a gondolatát! Megköszönöm ezeket a 

jelzéseket, mert nagyon sokszor nem is tudunk róluk, így a 

megoldásban sem tudunk közreműködni. Ebben a kis faluban 

a Facebook nyilvánossága sokkal kevésbé éri el a kívánt 

hatást, mint egy személyes megkeresés, de a közösségi 

hangulatra legtöbbször rossz hatással lehet. Magam is 

rendszeres Facebook látogató vagyok, hivatalos jellegű 

levelezéseket is intézek a felületen. Ott is szívesen veszem a 

jelzéseket, de kérem, hogy privát üzenetben! 
 



 

Gratulálunk! 

 
Örömmel tájékoztatom a Lakosságot, hogy az Országos 

Polgárőr Szövetség Elnöke a „Polgárőr Érdemkereszt” 

arany fokozata kitüntetésben részesítette Babar István 

Bertalant, a Gátéri Polgárőr Egyesület elnökét. Szívből 

gratulálunk a magas kitüntetéshez! 
Ezúton is köszönetet mondok Elnök Úrnak a településünk 

közbiztonsága érdekében végzett áldozatos tevékenységéért. 

További munkájához sok sikert, jó egészséget kívánok az 

egész településünk nevében. 

 

A félegyházi kózház dolgozóját, Kasza Klára munkaügyi 

csoportvezetőt Kórházért elismerő oklevéllel jutalmazták a 

Semmelweis-napon, melyhez szívből gratulálunk és további 

sok sikert kívánunk. 
 

Gondolatok a falunapról 

Július 3-án rendeztük meg a Gátérról elszármazottak 

találkozójával egybekötött falunapot. A gondolat már 2020-

ban megfogalmazódott, amikor a Gátér Községért Egyesület 

erre a rendezvényre nyújtotta be pályázatát a Falusi Civil 

Alaphoz. Lelkesen kezdtünk hozzá a szervezéshez, aztán a 

koronavírus lehűtött bennünket. Az utolsó pillanatig kétséges 

volt, hogy meg tudjuk-e rendezni a már harmadszorra is 

módosított időpontban, amit terveztünk. Hát sikerült! 

Majdnem korlátozások nélkül! 

Az első, ami eszembe jut a rendezvény kapcsán, a hála. Hálás 

vagyok annak a sok embernek, akik már a rendezvény előtti 

hetekben, és utána is segítettek a színvonalas szervezésben, a 

gördülékeny lebonyolításban. Dr. Szegesdi Henrietta, 

Gulyásné Vida Gyöngyi, Katonáné Rozmán Dóra, Gémes 

Anikó, Rádi Józsefné, Gyöngyi László társaságában már 

januárban elkezdtük az ötletelést, tervezgetést. Aztán ahogy 

közeledett az időpont, gyarapodtak a tennivalók és a segítő 

kezek is. Köszönetet mondok Kovács Csabának, Virág 

Ádámnak, Körmöczi Nándornak, Kurucz Attilának, Gémes 

Andrásnak, Gyöngyi Lászlónak és Varga-Gácsi Zsoltnak, 

hogy méretre szabták és felállították a néptáncosok szabadtéri 

színpadát. Köszönetet mondok az ünnepi műsorban 

közreműködőknek: a néptáncos gyermekeknek és Jánosi 

Ágnesnek, a citerásoknak és a nyugdíjasklub énekkarának, 

Nagy Zsófinak a versmondást, Jókai Orsinak a mesét. 

Köszönöm az asszonyoknak és a lányoknak, hogy a 

regisztrációtól a nap végéig kiszolgálták a vendégeinket: 

terítettek, ebédet osztottak, mosogattak, felügyelték a nyitott 

épületeinket, vizet osztottak, széket pakoltak, és a többit: 

Szatmári Józsefné, Nagy Irén, Dömötör Józsefné, Jókai 

Orsolya, Mészárosné Gémes Anikó, Mészáros Maja, 

Mészáros Rita, Pintér Anita, Rádi Szilvia. Köszönöm a 

konyhai dolgozóknak a finom ebédet. Köszönöm a 10 

csapatnak, hogy összegyűltek, ott főztek, jó hangulatot 

teremtettek a Faluház udvarában is. Köszönöm Boda 

Ákosnak az ugrálóvárat, a gyermekek legnagyobb örömére! 

Köszönöm Zakar Anitának a háziasszonyi feladatok ellátását, 

és Oláh Mónikának a sokszáz fényképet. Köszönöm az 

önkormányzati dolgozóknak és a közmunkásoknak a 

takarítást kívül és belül, hogy a vendégeinket rendezett, tiszta 

faluképpel fogadhattuk. Köszönöm a településünk 

lakosainak, hogy eljöttek, velünk töltötték ezt a szép napot. 

Bízom benne, hogy mindannyian jól érezték magukat, 

emlékezetes, élménydús napot töltöttünk együtt. Hálásan 

köszönöm minden közreműködőnek, résztvevőnek ezt az 

érzést: jó volt Gátér polgármesterének lenni, jó volt gátérinak 

lenni! 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 

                                                                 polgármester 

 

 

Tisztelt Gátéri Lakos! 

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy ebben az évben elkészült 

Gátér Község kulturális koncepciója. A koncepció 

megismerhető a www.gater.hu/Önkormányzat/Helyi 

közösség és közművelődés oldalon. 

Az elkészült munka sajátossága, hogy a helyi közösség 

tagjainak bekapcsolódásával készült, így olyan igények, 

lehetőségek is megfogalmazódtak benne, amik további közös 

gondolkodást, szervezést igényelnek. A következő időszak 

tevékenységeihez kérjük, válaszolja meg a kérdőíven 

található kérdéseket, és juttassa vissza számunkra. Név vagy 

egyéb személyes adat megadása csak akkor szükséges, ha 

személyesen be kíván kapcsolódni a folyamatba vagy részt 

kíván venni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

munkatársai által a településünk lakosai számára 

várhatóan októberben szervezendő térítésmentes gátéri 

természetismereti túrán. 

Minden visszajelzést örömmel veszünk, nemcsak a pozitív 

gondolatokat, hanem a hiányokra, igényekre rámutató 

észrevételeket is köszönettel fogadjuk. Örülünk, ha egy család 

több tagja külön-külön is kitölti a csatolt kérdőívet: több szem 

többet lát, és mindenki más szemszögből tud hasznos 

nézőpontot megjeleníteni. 

A kitöltött kérdőív és a külön lapok bedobhatóak a 

Faluházban és a Fornetti boltban elhelyezett gyűjtőbe 

2021. szeptember 15-ig. 

A válaszadás módjai: papíralapon, mely a Faluházban 

igényelhető, vagy augusztus 10-től online a facebookon.   

Arra is van lehetősége, hogy a kérdőívet a szervezéshez 

kapcsolódóan töltse ki, és az észrevételeit külön lapon, 

anonim módon fogalmazza meg. 

Köszönjük értékes gondolatait és ránk szánt idejét, vállaljuk, 

hogy kellő figyelemmel hasznosítjuk.                             

Tisztelettel, a jövőbeni aktív együttműködés reményében: 

Gátér Község Önkormányzata 

 

Gondolat 

 

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig 

meg kell tenni, amit lehet.” 

(Bethlen Gábor). 

http://www.gater.hu/Önkormányzat/Helyi
http://www.gater.hu/Önkormányzat/Helyi


 

 

Gazdálkodók figyelmébe! 

 
Őstermelők, ŐCSG-k: 

 
A korábban közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező 

családok törvény erejénél fogva Őstermelők Családi 

Gazdaságává (ŐCSG) alakultak át január 1-től. Az 

alapításról szóló szerződést nyilvántartásba vétel céljából be 

kell nyújtani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, a 

falugazdászoknál. Ennek határideje szeptember 15. A 

szerződés mintája kérhető a falugazdász irodákban, valamint 

letölthető a NAK honlapjáról:  
http://www.nak.hu/hatosagi-ugyek/csaladi-

gazdasagok/letoltheto-nyomtatvanyok 

Amennyiben nem kívánják ŐCSG keretén belül folytatni a 

gazdálkodást, van lehetőség annak megszüntetésére, 

valamint családtag nyilvántartásból történő törlésére is. 

 

A korábban létrehozott Családi Gazdaságok (CSG) 

esetében is szükség van adategyeztetésre, melyhez az összes 

meglévő határozatot (alapító és módosító) be kell nyújtani a 

falugazdászok felé. 
A CSG vezetőjének, amennyiben egyéni vállalkozó volt, 

nyilatkoznia kell, hogy őstermelőként folytatja-e a 

gazdálkodást. Ennek határideje december 31. 

 

Aszálykár: 

 
A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerben részt vevő 

gazdálkodók jelenthetnek be aszálykárt kukoricára, 

napraforgóra és egyéb, még be nem takarított növényre a 

tervezett betakarítás előtt legalább két héttel. A szükséges 

adatok: 

 vetés ideje, 

 hektáronkénti tőszám, 

 trágya, műtrágya kijuttatás ideje, mennyisége, NPK 

hatóanyagtartalma, 

 tervezett betakarítás ideje, 

 becsült termés mennyisége a káresemény előtt és 

után 

Kucsora Tamás falugazdász (+36704361395) 

 

 

 

Kedves Gátériak! 
 

Személyi változás  

 
Dr. Bábel Balázs érsek döntése értelmében Tamás Sándor 

atyát Szabadszállásra helyezte.  

Augusztus 1-től Kapás Mihály atya fog szolgálatot teljesí-

teni községünkben. A búcsúi szentmisét már ő mutatta be. 

Elérhetősége és fogadóórája a templom hirdetőtábláján lesz 

olvasható és közzétesszük a Falulap következő számában is. 

 

Egyházközösség Gátér 

 

 

A Faluház és a Könyvtár hírei 

- Kézai Simon Program a családok fotóemlékeinek 

megőrzéséért 

A Kézai Simon Program egy hiánypótló mozgalomként jött 

létre Magyarországon. A Program egyedülállósága, hogy a 

magyar családok emlékeiből, a szétszórt dokumentumokból, 

elfeledett fényképekből közösen egy történelmi jelentőségű 

fotótárat hozunk létre. Elsődleges céljául tűzte ki, hogy ezeket 

a felbecsülhetetlen értékű papír alapú és analóg technikával 

megörökített fényképeket és a hozzájuk kapcsolódó informá-

ciókat megőrizze a jövő nemzedékei számára. A felhasználók 

a képeiket saját galériájukban tetszőleges témák szerint albu-

mokba rendezhetik 

 

      Mit nyújt a Kézai Simon Program? 

 1990 előtti papír/analóg formában megtalálható csa-

ládi fényképek és egyéb dokumentumok digitalizálá-

sát ingyenesen 100 kép erejéig; 

 Digitális Családtörténeti Albumok kialakítását és 

gondozását; 

 Digitalizálást a „Kézai Simon Program” elnevezésű 

ingyenes applikáció segítségével a kezai.hu online 

felületre; 

 Tájékoztatás és segítségnyújtás a regisztrációban Di-

gitális Jólét Program Hálózat Pontjain; 

 

Számos olyan felhasználó is szeretné megőrizni emlékeit, 

akik a regisztrációt nem tudják önállóan elvégezni, mert 

nincs hozzá eszközük, vagy nem rendelkeznek kellő digi-

tális kompetenciával. Számukra a Digitális Jólét Program 

Hálózat Pontjain dolgozó Mentorok segítenek a Program-

hoz történő csatlakozásban.  

Az online felületre feltöltött családi emlékeket egy magyar 

tulajdonban lévő szoftver rögzíti, és egy biztonságos, köz-

ponti adatbázisban tárolja. Ez állami garanciavállalást je-

lent a fotók hosszú távú megőrzésére úgy, hogy azok bár-

mikor elérhetőek a képek tulajdonosai számára, betartva a 

szigorú adatvédelmi előírásokat.  

A nyilvánossá tett képek, a közzététel előtt minősítési el-

járáson esnek át, hiszen a feltöltött képeken nem szerepel-

het sértő tartalom vagy tiltott hatalmi jelkép. 

 

Segítségért, bővebb információért forduljon hozzám biza-

lommal a könyvtárban található gátéri Digitális Jólét Prog-

ram Ponton. 

                                                                      Rádi Józsefné 

                                                                     mentor 

 

 

 

https://kezai.hu/


-  2021. augusztus 13-án, pénteken, 16 órakor kerül               

vetítésre a KönyvtárMozi programjaként a 

MESEAUTÓ című film, melyre minden érdeklődőt 

szeretettel várok.  

Előzetes jelentkezés: 06-70/586 7224 

 

- augusztus 12-én 17 órakor megbeszélésre várom 

mindazokat, akik informatikai ismeretszerzés 

céljából képzésen szeretnének részt venni 

(számítógép, felhasználói ismeretek elsajátítása, 

bővítése, internet használat, online ügyintézés, 

közösségi oldalak használata)  

- augusztus 20-án tartjuk államalapító Szent István 

király és az új kenyér ünnepét, a részletes 

programról hamarosan tájékoztatjuk Önöket 

- a könyvtárban továbbra is van lehetőség oltással 

kapcsolatos ügyintézésre: regisztráció, időpontkérés,      

oltási igazolás kinyomtatása 

- Tisztelt Lakosság! A Falulap 3. számában kértük 

segítségüket, aktivitásukat, hogy a lapunk újabb 

tartalmakkal jelenjen meg. Küldhetnek saját verset, 

említésre méltó eseményt, régi ízek receptjeit.   
Nagy örömünkre Nagy Jánosné Piroska nénitől kaptunk 

egy saját szerkesztésű SUDOKU rejtvényt.  

A megfejtéseket kérjük a könyvtárba bejuttatni (a 

Falulapban kitöltött rejtvényt a könyvtárban lemásoljuk, 

és a lapot visszaadjuk Önöknek)! 

A helyes megfejtők nevét lapunk következő számában 

közzé tesszük. 
Rádi Józsefné 

 

   
 

 

Gátér Faluház Tábor 

2021. július 12-16 között a Gátéri Faluház adott helyett a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által szervezett és 

támogatott tábornak. A tábor célja: a helyi értékek 

megismerése és a helyi identitás erősítése volt, ezért 

elsősorban felsős gyerekeknek hirdették meg.  A tábor egyik 

programja között szerepelt egy megyei érték megismerése is, 

ezért Szankra kirándultunk, a Kiskun Emlékhelyet látogattuk 

meg és az Ízek házában a helyben készült kézműves 

konyakmeggyet is megkóstoltuk. Ezen kívül rajzeszközöket 

kaptunk, vászontáskát és a díszítéséhez szükséges kellékeket, 

valamint a Bács-megyei történeteket összefoglaló Meseföld 

című mesekönyvet, hozzá színezőket, társas játékot, puzzle-t. 

A támogatásnak köszönhetően a gyerekeknek a tábor teljesen 

térítésmentes volt, napi háromszori étkezést is kaptak. 

Minden nap 8 és 16 óra között találkoztunk, nagyon sokat 

játszottunk, beszélgettünk, kézműveskedtünk, a helyi 

értékekkel is játékos formában ismerkedtünk meg. 

Néptáncoltunk, citeráztunk, népdalt tanultunk. Nagy 

segítségemre volt Rádiné Icu, a tábor másik 

foglalkozásvezetője. Táborzárásként kerékpározni mentünk a 

Gátéri Fehér tóhoz, és a Kismakkos erdőt is megszemléltük. 

A visszajelzések alapján, a gyerekek jól érezték magukat, 

tartalmasan töltöttük el a napokat, és remélem Gátér 

megismerése, a falusi élet megszerettetése is megtörtént. 

Körmöcziné Deák Krisztina 

                                                                       táborvezető 

 

 

 

Pillanatképek a Gátérról elszármazottak találkozójáról 

 

 

Az elszármazottak nevében Huszka György köszöntötte 

a megjelenteket 

 

Jó volt újra találkozni, beszélgetni 


