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Kedves Gátéri Lakosok! 

 
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. Az elmúlt 

két hónapban történt alábbi eseményekről tájékoztatom Önö-

ket:  

Önkormányzatunk is tagja a „Múltunk értéke, közösségünk 

jövője” című pályázatnak, a környékbeli másik 5 településsel 

együtt. Ez a pályázat már 2 éve zajlik. Idei tevékenységei kö-

zül a nyár folyamán kiállításokat szerveztek a települések a 

helyi értékeik bemutatása, népszerűsítése céljából. Móricgá-

ton, Petőfiszálláson és Pálmonostorán vettünk részt ezeken. 

Ezúton is megköszönöm azoknak a segítségét, akik a kiállí-

tásokon való részvétellel, háziasszonyi szerepben képviselték 

Gátért: Rádi Józsefné, Rádi Szilvia, Kiss Istvánné Ibolya, 

Pintér Anita. Köszönjük szépen Mészárosné Veronkának és 

Fazekasné Magdikának, hogy finom süteménnyel támogatták 

ezeket a rendezvényeket, így a Gátéri Ínyes Mester verseny, 

mint helyi érték „alkotásait” is volt módunk megkóstoltatni  

az érdeklődőkkel.  

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy önkor-

mányzatunk egymillió Ft támogatásban része-

sült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Köz-

hasznú Kft, mint lebonyolító részéről. A támo-

gatást a hagyományos Szüreti felvonulás és bál, 

valamint az Idősek napja rendezvényeink meg-

szervezéséhez használjuk fel. Jut még ebből a 

pénzből egy 120 darabos étkészlet és evőeszkö-

zök megvásárlására is. Ezúton is hálásan köszönjük a támo-

gatást. 
 

 

 

. 

Hagyományaink szerint az augusztus 20-i községi ünnepsé-

gen adtuk át a „Gátér Községért” kitüntetéseket. Ebben az év-

ben két fő részesült a kitüntetésben: Feketéné Borbély Zsu-

zsanna és Fodorné Bori Aranka nyugalmazott pedagógusok. 

Mindketten több évtizeden keresztül munkálkodtak azon, 

hogy a gátéri gyermekek a kor színvonalának megfelelő, ki-

emelkedő nevelésben-oktatásban részesüljenek, és felnőttként 

minél jobban megállják a helyüket az életben. Gratulálok a 

kitüntetéshez! Mindkettőjüknek jó egészséget, nyugodt, bé-

kés nyugdíjas éveket kívánok! 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Felelős állattartással 

kapcsolatos pályázatunk is támogatásban részesült. Ebből 11 

család házi kedvenceinek az ivartalanítását fogjuk megoldani, 

közel 900 000.-Ft összegben. A műtétek folyamatosan zajla-

nak.  

A facebook látogatók már tudják, de ezúton is tájékoztatom a 

Lakosságot az alábbiakról: az Egészségház előtti zebrán az el-

múlt néhány hónapban többször is kialakult balesetveszélyes 

helyzet, többnyire a járművezetők hibájából. Ezért egy hely-

színi szemle keretei között próbáltunk valamilyen segítő meg-

oldást találni ezeknek a helyzeteknek a ritkítására. A Magyar 

Közút és a rendőrség képviselőivel azt a megoldást találtuk 

ki, hogy az úttestre jeleket fognak felfesteni a gyalogátkelő 

közelségének minél erőteljesebb érzékeltetésére, valamint a 

jelzőtáblákat lecserélik fényvisszaverős szélűekre. Remélhe-

tően ezek még az ősz folyamán meg fognak valósulni. Addig 

is arra kérek minden közlekedőt, hogy nagyon óvatosan, kö-

rültekintően keljenek át a zebrán. Bármennyire is a gyalogos 

átkelőnek biztosít elsőbbséget a KRESZ, ha nem adják meg, 

hiába a szabályzat. 

Bursa Hungarica 
 

Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő gátéri lakosságot, 

hogy önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a 

Bursa Hungarica pályázathoz. A jelentkezés határidejéről és 

módjáról az internetes felületen tájékozódhatnak az 

érdeklődők. 

   Jánosiné Gyermán Erzsébet 



 

Óvodánk életéből 

 
Tisztelt Gátéri Lakosok! 

A Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató dolgozói és az 

óvoda Szülői Munkaközössége hulladékok gyűjtését 

tervezi az ősz folyamán.  Jelenleg gyűjtjük még az 

elemeket 2021.10.22-ig. Az elemek behozhatóak az 

óvodában elhelyezett elemgyűjtőbe.                                                                                                                                                           
Novemberben szeretnénk gyűjteni ruhaneműket, befőttes 

üvegeket. A gyűjtés időpontjának pontos napja még 

szervezés alatt, a pontos időpontról tájékoztatjuk Önöket. A 

ruhaneműket, befőttes üvegeket nem kell behozni az óvodába, 

a szülők egy hétvégi napon a ház elé kihelyezve elszállítják. 
A ruhaneműket 60 literes zsákokba kérjük elhelyezni. A 

ruhák mennyisége egy zsákban nem haladhatja meg a 

10kg-ot. 

Ruhaneműk közül elfogadjuk a női, férfi és gyermek 

ruhadarabokat, összepárosított cipőket, kézitáskákat, 

sapkákat, sálakat, kalapokat, fehérneműt, párosított zoknit, 

lepedőt, függönyt, törölközőt. 
Kérjük, a zsákba ne rakjanak: takarót, paplant, párnát, 

szőnyeget, fürdőszobai szőnyeget, szakadt, lyukas, koszos és 

nedves ruhadarabokat, munkaruházatot, textildarabokat, 

anyagokat, nem kész ruházatot, mert a ruhák jótékony célra 

lesznek felhasználva. 
Gyűjtünk mindenféle befőttes üveget kupakkal és kupak 

nélkül. Az üvegeket szintén szemetes zsákba kérjük 

elhelyezni. A koszos, ételmaradékos üvegeket nem szállítjuk 

el. A befolyt összeget a gátéri óvodásokra fordítjuk. 
 

Dakóné Csernák Anita SZMK vezető                

  Gulyásné Vida Gyöngyi intézményvezető 

 

 

Gondolat 

 

Mi volna, ha minden évben egyetlen napra felvennénk 

egy pólót, amelyre reggel felírjuk a titkunkat? 

Hatalmas, színes, ragyogó, harsogó felirattal 

hirdetnénk ki azt, ami miatt a leginkább félünk az 

emberek ítélkező tekintetétől.  Mindannyian láthatnánk 

egymás gyöngéit, és felismerve, hogy mindenkinek 

megvan a maga keresztje, az előítéleteket, a 

rosszindulatú pletykálást és az egymásról és 

önmagunkról gyártott hazugságokat felcserélné az 

együttérzés. 

Steiner Kristóf 

 

Körzeti megbízottak elérhetőségei 

Bába Csaba - r.ftzls. : 06/20-539-5711 
Bakos Botond - : 06/30-435-9288 

Nagy Péter - r.ftzls.: 06/20-539-5663 
 

Ingyenesen hívható segélyhívó: 112 

 

Természetismereti túra madármegfigyeléssel a 

Gátéri Fehér-tónál  

 
Természetismereti túrára hívjuk és várjuk Gátér község 

lakosait október 9-én, szombaton délelőtt a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság részéről, hogy megismerjék a 

Fehér- tó természeti értékeit, az egykori szikes tó 

fejlődéstörténetét és ökológiai problémáit napjainkig. 

Bemutatásra kerül még a tó élővilága, az itt előforduló 

madárfajok, a madárvonulás, és az élőhely kezelésének 

lehetőségei.  A túra során foglalkozunk még a felszíni vizek 

aktuális helyzetével a Duna–Tisza közi Homokhátságon. 
Túravezető: Molnár László természetvédelmi őrkerület-

vezető  és munkatársai  
Program: a Fehér-tó környékének gyalogos bejárása és 

madármegfigyelés; táv 3,5-5 km, időtartam 2-3 óra. 
Találkozás a nemzeti park munkatársaival: Gátér és    

Pálmonostora összekötő (4503 sz.-ú)  úton, a Félegyházi-

vízfolyás hídjánál.  
Jelentkezés a túrára október 7-én, csütörtök 12 óráig 

személyesen a könyvtárban; a 06-70/5867224-es 

telefonszámon vagy privát üzenetben. További részletek 

jelentkezéskor. 
Tóth Endre 

 

 

Rejtvény – kvíz játék 
 

Lapunk 4. számában feltett SUDOKU rejtvény helyes 

megfejtését Tarjányi Jánosné Terike és Jánosi Benő küldte be. 

Gratulálunk és további jó játékot kívánunk!  

A Falulap új számában szintén Nagy Jánosné Piroska néni 

által készített kvíz játékot teszünk közzé. Piroska néni már 

sokszor részt vett Budapesten, az országos rejtvényfejtő 

versenyen, ahol szép eredményt ért el. 

 

Karikázza be a helyes választ! 

 1. Ki volt a második honalapító? 
    a. III Béla  b. IV. Béla  c. IV. Kun László 

2. Melyik Győr legjelentősebb folyója? 

    a. Bodrog  b. Hernád  c. Mosoni-Duna 

3. Melyik országon nem halad át a Duna? 

    a. Franciaország  b. Szerbia  c. Románia 

4. Mi volt az Aranybulla? 

    a. aranylánc  b. királyi okirat  c. királyi palást 

5. Ki volt Rózsa Sándor? 

    a. költő  b. színész  c. betyár 

6. Mi volt az NSZK fővárosa? 

    a. Bonn  b. München   c. Hamburg 

7. Melyik növény része a pelyva? 

    a. burgonya  b. búza  c. mák  

8. Hol folyik a Körös a Tiszába? 

    a. Szegednél  b. Szentesnél  c. Csongrádnál 

9. Hová vezetett Kolumbusz első útja? 

    a. Dél-Amerika  b. Kuba  c. India 

10. Melyik a legkönnyebb nemesgáz? 

     a. xeon, b. hélium  c. neon  

11.Hol rendezték az 1996-os olimpiai játékokat? 

     a. Moszkva  b. Atlanta   c. Sydney 

 

A megfejtéseket kérjük a könyvtárba bejuttatni. 


