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Kedves Gátériak! 

Április 3-án országgyűlési választás lesz hazánkban.  Nem 

kisebb a tét, mint eldöntenünk, kik vezessék országunkat az 

elkövetkező 4 esztendőben. A hónapok óta zajló választási 

kampány idején rengeteg információ zúdult ránk a médiából, 

gyakran egymásnak ellentmondó, a józan emberi gondolko-

dásunkat felforgató tartalmak is. Bizonyára mindenkiben ki-

alakult már egy vélemény arról, ki mellé teszi le a szavazatát 

vasárnap. Községünk vezetőjeként arra bíztatom, arra kérem 

Önöket, jöjjenek el a szavazásra! Éljenek állampolgári joguk-

kal, és egyben teljesítsék állampolgári kötelességüket! A sza-

vazatunk leadásával tudjuk megtenni azt a lépést, amivel be-

folyásolhatjuk a választás eredményét. Mert egyáltalán nem 

mindegy, kik lesznek a vezetőink a jövőben! A szavazófülké-

ben mindenki maga marad a saját lelkiismeretével, legjobb 

belátása szerint szavazhat. Ott már senki sem befolyásolja a 

döntésünket.  Kérem, jöjjenek el, és szavazzanak, mert a jövő 

mindenki számára fontos! Hiszen nemcsak a saját, hanem 

gyermekeink, unokáink sorsáról is döntünk!  

Február 24-én Gátéron rendeztük meg a Lezsák Sándor vá-

lasztókerületébe tartozó polgármesterek soron következő 

értekezletét. Lezsák Sándor elnök úron túl vendégünk volt 

dr. Feldman Zsolt államtitkár, dr Túrós András, az Országos 

Polgárőr Szövetség elnöke, dr Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun 

Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Rideg László, a Bács-

Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Lenkei Róbert választó-

kerületi kabinetfőnök, dr. Fekete Gyula közgazdász.  Tíz év-

vel ezelőtt volt nálunk ilyen rendezvény, igyekeztünk hát ki-

tenni magunkért, hogy jó hírünket vigyék szét vendégeink 

szerte az országban. Hálásan köszönöm az önkormányzati 

dolgozóknak, a közmunkásoknak és a süteményeket készítő 

asszonyoknak a sok munkát. Nélkülük nem sikerült volna 

ilyen színvonalas rendezvényt lebonyolítanunk.  

Március 13-án az önkormányzat kivágatta a Tulipán presszó 

előtti nagy fát, amely egyre veszélyesebben hajlott az úttest  

 

 

felé. Több héten át tartó előkészítő munka után sikeresen túl-

jutottunk a munkálatokon.  A favágó vállalkozón kívül szük-

ség volt a Magyar Közút szakembereire a forgalom szabályo-

zásához, és a DÉMÁSZ szakembereire a vezeték áramtalaní-

tásához, amelyre végül is szükség volt, bár a szervezésnél ez 

még nem volt egyértelmű. Ezúton is hálásan megköszönöm a 

polgárőrök segítségét, akik a levágott ágakat az önkormány-

zati dolgozókkal együtt azonnal húzták is le az úttestről, hogy 

a forgalmat minél rövidebb ideig kelljen feltartani. Köszönöm 

szépen Pallagi Tibornak, Pallagi Csabának, Farkas Imrének, 

Baksa Rolandnak. Köszönöm Dakó Ferencnek a forgalom-

iránytásban nyújtott segítséget, és köszönöm Dora Móniká-

nak a törmelék gereblyézését, sepregetését. A kivágott fa he-

lyett a Bajcsy-Zs. utcai parkba telepítettünk új fákat.  

Március 15-én megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc évfordulójáról. A rendezvényen a követ-

kező gátéri fiatalok voltak a segítségemre, akiknek ezúton is 

hálásan köszönöm a közreműködést: Majoros Melánia, Ka-

tona Konrád, Papp Zoltán, Papp Gábor, Siha Levente, Mé- 

száros Maja, Mészáros Rita, Kovács Csaba. Jó volt együtt dol-

gozni ezekkel a fiatalokkal! Köszönöm! 

Sírhely megváltás: tájékoztatom Önöket, hogy az önkor-

mányzat 6/2015 (V.01.) Önk. rendelete szerint a megváltott 

koporsós sírhelyek az utolsó rátemetéstől számított 25 évig, 

az urnafülkék 10 évig érvényesek. Akiknek a hozzátartozói 

ennél régebben nyugszanak a gátéri temetőben, kérjük, hogy 

mielőbb jelentkezzenek a Községházán, és rendezzék a sír-

megváltást! 2022 őszén a lejárt és újra nem váltott sírhelyeket 

felszámoljuk.                                          

Gondosóra program 

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. 

Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egy 

egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az 

általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén 

közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat 

a problémájukra. A Magyarország kormánya által biztosí-

tott programmal a 65 év feletti, otthonában egyedül élő, ma-

gyar állampolgárok biztonságát és szeretteinkről való gon-

doskodást biztosíthatjuk a közvetlen környezet bevonásával. 

A Gondosóra program részeként megvalósuló szolgáltatás és 

a jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország minden településén 

hozzáférhető a hét minden napján és órájában. A programhoz  



alanyi jogon lehet csatlakozni minden 65. életévét betöltött 

magyar állampolgárnak, akik ingyenesen megkapják a jelző-

eszközt. A készülék rendszeres töltésén és viselésén kívül a 

továbbiakban semmire nincsen szükség, hogy a program ak-

tív tagja maradjon. Hogy működik a gondosóra? Segítségké-

rés esetén a bajban lévő felhasználó megnyomja a készülékén 

található gombot. Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont 

felé. A diszpécserközpont felveszi a kapcsolatot a felhaszná-

lóval, értékeli a helyzetet. Kezdeményezi a segítségnyújtást, 

értesíti a megadott kontaktszemélyt. Indokolt esetben a sür-

gősségi segélyhívó értesítése is megtörténhet. 
A programba regisztrálni és a gondosórát igényelni a 

www.gondosora.hu weboldalon lehet. Az internettel nem 

rendelkező igénylőknek Rádi Józsefné nyújt segítséget a 

könyvtárban, nyitva tartási időben.  
 

Egészségügyi állapotfelmérés 

 

Gátér Község Önkormányzata egy  egészségügyi állapotfel-

mérés lehetőségét biztosítja az érdeklődő lakosoknak: vér-

nyomás, vércukor, testtömeg index mérés, valamint  egy spe-

ciális készülék  segítségével a test mintegy 30 területéről, a 

jelenlegi állapotáról készítenek egy felmérést, amelynek a ki-

értékelését  néhány napon belül személyre szólóan megküldik  

minden résztvevőnek. Ezzel rámutatnak a test olyan területe-

ire, ahol esetleg már valamilyen kóros folyamat elindult, 

vagy eltér a normálistól, és érdemes szakorvoshoz fordulni.  

A vizsgálat teljesen fájdalommentes és INGYENES, de elő-

zetes regisztrációhoz kötött az időpontok beosztása végett. A 

vizsgálat időpontja: április 22. 10-18 óráig. Időpontot egyez-

tetni Rádi Józsefnénál lehet a Faluházban. A késő délutáni 

időpontokat a munkahelyről délután hazatérők vegyék 

igénybe! Használják ki minél többen ezt a lehetőséget! 
                                                      

Jánosiné Gyermán Erzsébet 

Tisztelt gátéri Lakosok! 

Bizonyára már sokan látták, hogy a romos plébánia épület kí-

vül-belül felújításra került. Az évek során a berendezés egy 

része tönkrement, elavult. Kérjük Önöket, ha van valakinél 

felesleges, de még szép állapotú könyvespolc, szekrény, asz-  

tal, szék és szívesen felajánlja a plébánia berendezéséhez, je-

lezze a 06-70/6343362 telefonszámon. 

Ez alkalommal mondok köszönetet azoknak az embereknek 

a munkájáért, akik szabad idejüket feláldozva mindig jönnek 

és segítenek a munkálatokban. 

       

 Köszönettel: Tarjányi Jánosné - Gátéri Egyházközösség    

 

Köszönöm! 

Az Önkormányzatnak tisztelettel mondok köszönetet a bejáró 

utam megjavításában nyújtott segítségéért. Valamint bármi-

kor bizalommal fordulhatok hozzájuk, türelemmel meghall-

gatják panaszaimat és készségesen segítenek.  

                                                                            Samu Imréné 

 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni, az óvodás gyerekek 

javára szervezett ruhagyűjtési akcióban való részvételükért! 

Köszönjük a szülők segítségét is, hogy megvalósulhatott a 

gyűjtés és időt, fáradságot nem kímélve vettek részt a 

szervezési munkálatokban. Nagyon sok ruhanemű gyűlt 

össze. A befolyt összegből a gyerekeknek játékokat 

szeretnénk vásárolni. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szülői Szervezet 

közreműködésével ősz folyamán várható, hogy újabb 

ruhagyűjtést szervezünk. 

Köszönjük Görög Lászlóné Zsuzsikának az óvodások 

számára felajánlott plüss játékokat. 

 

Hirdetmény óvodai beíratásról 

 

Óvodai általános felvételi időpont a 2022/2023-as tanévre: 
2022. május 02-án hétfőn 8,00 -17,00 óráig, és 2022. május 

03-án, kedden 8,00 -16,00 óráig 
Helye: Gátéri Liget Óvoda, 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 

- Ha a gyermek már részt vett szakértői bizottsági vizsgálaton, 

a szakértői vélemény fénymásolata  

- Ha van a gyermek egészségi állapotának megállapításáról 

szóló szakvélemény. 

Részletes kiírást megtekinthetik: 

- az óvoda ablakában elhelyezett hirdetményen, vagy 

- az Önkormányzat hirdetőtábláján 

- személyesen érdeklődhetnek az óvodában Gulyásné Vida   

  Gyöngyi intézményvezetőnél, 

- telefonon, az óvoda telefonján +36 76/426-251 

      

Gulyásné Vida Gyöngyi 

                                                                   intézményvezető 

                                                                                                                              

Meghívó 

 

A Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató dolgozói és 

Szülői Szervezete minden érdeklődőt szeretettel vár 2022. 

június 4-én szombaton az óvodások javára szervezett 

egésznapos Gyermeknapi családi programjára.. 
Az érdeklődő gyerekek apraját, nagyját, családokat színes 

programokkal, fellépőkkel, kézműves vásárral, 

játéklehetőségekkel várjuk egész nap. A nap programjairól 

később adunk részletes tájékoztatást. 

Az óvodás gyermekeket támogató jegy vásárlásával is 

segítheti. Jegyek vásárolhatók (Dakóné Csernák Anita SZMK 

vezetőnél, Rádi Józsefné Faluház vezetőnél, Katonáné 

Rozmán Dóra élelmezésvezetőnél és Gémes Anikónál a 

Kisboltban) 

. 

Dakóné Csernák Anita    Gulyásné Vida Gyöngyi 

                              SZMK vezető               intézményvezető 

                                                                                                       

  

Gondolat 

Ha bírálod a közösséget, melyhez tartozol, bíráld meg 

magadat is, hogy mit tettél érte.                                                                                              

Szent-Gály Kata 

 

 

http://www.gondosora.hu/
https://www.citatum.hu/szerzo/Szent-Galy_Kata


 

 

 

 

 



 

Petőfi-emlékév: 2022-2023. 

 
A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb 

alakja születésének 200. évfordulója alkalmából a magyar Or-

szággyűlés 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. kö-

zötti időszakot Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította.  Eb-

ben a két évben országszerte kiemelt figyelmet kapnak a költő 

születéséhez kapcsoldó események, rendezvények.  
 

Községünkben a következő programokat tervezzük az emlékév 

alkalmából: 

 
-Versfolyam: Petőfi Sándor versei, levelei, tárgyai -online ki-

állítás megtekintése, majd felolvasás szabadon választott ver-

sekből 

- Fotópályázat – képek az Alföldről 

- Versmásolás 

- Online verseny – Petőfi életútja 

- Petőfi Sándor megzenésített verseinek éneklése  

- János vitéz történetéhez illusztrációk készítése 

- Petőfi ételek készítése  

- kirándulás Kiskőrösre - a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

megtekintése 

Kezdés időpontja: 2022. szeptember 1.  

A részletekről később tájékoztatjuk a lakosságot.  

 

Díszbe borul Mindenki tojásfája 

A hagyományos húsvéti dekorációk között az egyik legna-

gyobb kedvencünk a tojásfa, melyet készíthetünk a lakásban 

elhelyezve, vagy kültéri dekorációnak is. Szokása német     

nyelvterületről származik. (A tojás a keresztény hagyomá-

nyokban a húsvéti ünnepkörrel hozható leginkább összefüg-

gésbe, a feltámadás szimbóluma. Az életnek és az újjászüle-

tésnek a jelképe.) 
Községünkben első alkalommal állítottunk tojásfát a Faluház 

előtt, melyet szeretnénk Önökkel/Veletek közösen feldíszí-

teni. Ezért tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogy egy-egy hús-

véti tojással járuljon hozzá tojásfánk díszítéséhez, melyet rög-

zítéshez szükséges szalaggal ellátva a könyvtárban kérünk le-

adni április 13-ig  A beérkezett tojásokat folyamatosan rakjuk 

fel a fára. 

 

 

 

Baba – Mama klub 

Pár év kihagyás után március 24-én  könyvtárunkban újra ösz-

szejöttek a babák és a mamák.  

Az anyukák örömmel fogadták a meghívást. Megismerked-

tünk egymással, beszélgettünk, a babákkal együtt könyveket 

nézegettünk, játszottunk. A régebbi találkozókról készült ké-

peket is megnéztük.  

Április 13-án újra találkozunk. amikor az apróságok tojásfáját 

díszítjük fel az óvodásokkal együtt.  

A találkozó fő célja, hogy megismerjük egymást, mert hál’ 

Istennek, több újonnan beköltöző babás család van a faluban. 

Szeretném, ha minél többen elfogadnák a meghívást. 

 

 

 

A babák és a mamák is nagyon jó érezték magukat. 

 

Értesítés 

Tisztelt Lakosság! Értesítem Önöket, hogy 

- a könyvtárban 2022. április 20-án, szerdán 16 órakor Kál-

mán Imre legnépszerűbb operettje, a Csárdáskirálynő című 

film kerül vetítésre, melyre ezúton várom az érdeklődőket 

szeretettel. A részvételi szándékot kérem előre jelezni szemé-

lyesen a könyvtárban, vagy telefonon: 06-70/586 7224, vagy  

messengeren. 

- A könyvtárba negyedévente érkeznek új könyvek, várom az 

új olvasókat is. Tájékoztatásul közlöm, hogy a folyóíratok is 

kölcsönözhetők. 

- a szenior tánccsoport továbbra is várja az új tagokat. Próbá-

inkat keddenként 16 órától tartjuk.  

 

 

Szeretettel kívánok Mindenkinek 

áldott, békés húsvéti ünnepeket! 

 
Rádi Józsefné 

 


