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Kedves Gátéri Lakosok! 

Az elmúlt két hónap eseményeiről az alábbiakban tájékozta-

tom Önöket: 

A januárban a Magyar Falu Programra beadott pályázataink 

közül támogatásban részesült a Petőfi utcai járdaszakasz fel-

újítása, amelyet még ebben az évben meg is szeretnénk való-

sítani. Az építőanyag árak jelentős mértékű emelkedése miatt 

a megpályázott összeg már nem elég, az önkormányzatnak ki 

kell egészítenie a saját tartalékaiból. Sajnos, az iskolai szol-

gálati lakás felújítására beadott pályázatot elutasították, mivel 

a teljes ingatlan még mindig a KLIK vagyonkezelésében áll. 

Az óvodai tornaszoba építésére vonatkozó pályázatunkról 

még nem született döntés. 

Április 22-én egy egészségügyi állapotfelmérést célzó vizs-

gálat zajlott az Egészségházban. 10 órától este 6-ig maximá-

lisan kihasználták a lakosok az időt, remélem, mindenki meg-

elégedésére. A vizsgálatot az önkormányzati költségvetésből 

finanszíroztuk. Amennyiben igény lesz rá, évente meg lehet 

ismételni ezt a szűrőnapot.  

A Gátéri Polgárőr Egyesület pályázatának köszönhetően a 

községi temetőben is beüzemeltünk térfigyelő kamerákat. Ez 

a rendszer is kb. két hétig őrzi meg a felvételeket, a korábbi-

akat folyamatosan törli. Régi vágya valósult meg ezzel a la-

kosságnak. Nagyon bízom benne, hogy soha nem történik 

olyan eset, amely szükségessé tenné a kamerafelvételek meg-

tekintését.  

A Magyar Posta Zrt. hálózatfejlesztési igazgatója az alábbi-

akról tájékoztatta önkormányzatunkat: a Gazdaság-újraindí- 

tási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról  

 

 

 

 

szóló 62/2021 (II.12.) Korm. rendelet értelmében meghirde-

tett pályázatot a gátéri élelmiszerüzlet megnyerte. Ennek kö-

vetkeztében a gátéri postahivatal hamarosan átkerül az Integ-

rál ÁFÉSZ bolt épületébe és üzemeltetésébe. A tájékoztató 

levél szerint az eddig megszokott postai szolgáltatások to-

vábbra is elérhetőek lesznek a lakosság számára. A szolgálta-

tást kizárólag szakképzett munkatárs nyújthatja, amelynek 

biztosítási módja még szervezés alatt áll. Kérik a lakosság szí-

ves megértését.  

Az utolsó tánc 

Közel 28 év működés után 2022. május 14-én lezárult egy 

korszak a községünk életében. Utoljára álltak színpadra a Kis-

makkos Néptánc Együttes táncosai. Keresem a szavakat a 

méltó köszönet kifejezésére, de ennyire nehéz még talán so-

hasem volt megfogalmazni a gondolataimat, az érzéseimet. 

Talán azért, mert ezen a napon az én személyes életemben, az 

én családom életében is lezárult egy korszak. Hiszen a Kis-

makkos a mi „gyermekünk” volt. A megalakulása óta együtt 

dolgoztunk a táncosokkal és családjaikkal, közösen éltünk 

meg sok szépet, és olykor nehézséget is. Az évek során a Kis-

makkos igazi kovásza lett a faluközösségnek. Gyönyörköd-

tünk a színpadon táncoló gyermekeinkben, varrtuk a ruhákat, 

vasaltuk a szoknyákat, készítettük a szendvicseket, főztünk, 

takarítottunk, mi, a Kismakkos nagycsalád. Hiszen a táncosok 

hadra fogták a szüleiket, a nagyszüleiket, közösséggé érlelték 

a néptáncot szerető falubélieket. De a falunk határán túl is 

népszerűsítették községünket, hiszen minden fellépésük után 

egyre több és több ember gondolt jó érzésekkel, olykor irigy-

séggel Gátérra, ahol ilyen nagyszerű táncosok munkálkod-

nak.  28 év alatt számtalan emlék halmozódott fel bennünk, 

amelyet életünk végéig őrzünk a szívünkben.  

Kedves Táncosok! Köszönjük Nektek a sok szép élményt, a 

Tavaszköszöntők színvonalát, a gyermek néptáncgálák báját, 

a hangulatos táncházakat, a szüreti felvonulások színesítését, 

a nemzeti ünnepeink érzelmessé tételét. Köszönünk minden 

helyi, vidéki és külföldi szereplést. Köszönjük a barátságoto-

kat és a segítő együttműködést községünk életében. Köszön-

jük, hogy ennyi ideig kitartottatok, és büszkék lehettünk rá-

tok!  



 

Forintos börze (Használt holmik vására) 

Kedves Gyerekek és Felnőttek! Ha van otthon megunt, de 

még jó állapotban lévő játék, könyv, konyhai eszköz, ruha-

féle, hozzátok el június 11-én a Faluházba, és jelképes áron 

adjátok el az érdeklődőknek! Bizonyára sok minden fog majd 

gazdát cserélni „fillérekért”, sokak örömére. A szervezés 

megkönnyítése érdekében legkésőbb június 9- ig jelezze 

részvételi szándékát minden árusító, hogy megfelelő számú 

asztalt tudjunk biztosítani. A részvétel ingyenes, bízunk az öt-

let és a nap sikerében!  A börze 9-től 12 óráig tart. Jelentkezni 

a Faluházban, Rádiné Icunál lehet személyesen vagy a 06-

70/5867224-es telefonszámon. 

Közbiztonság             

Tudomásunkra jutott, hogy az elmúlt hónapokban több alka-

lommal idegenek garázdálkodtak egy gátéri tanyán. Ezért fo-

galmazódott meg a gondolat, hogy ismét felhívjuk a figyelmet 

a vagyonvédelemre, a személyes biztonságuk védelmére. 

Nyomatékosan kérjük a lakosságot, nagyon figyeljenek az ér-

tékeikre, legyenek óvatosak! Zárják a melléképületeket is, az 

utcai kiskaput is, főleg éjszakára, és ha nincsenek otthon! Ide-

geneket ne engedjenek be a lakásba, hívjanak segítséget, ha 

bármilyen gyanús jelet észlelnek!  A polgárőrök és a körzeti 

megbízottak teszik a dolgukat, de nem tudnak mindenhol 

mindig jelen lenni. A Faluház előtt és a temetőn is üzemelnek 

a térfigyelő kamerák. Reméljük, ezek is visszatartó erővel bír-

nak a bűn elkövetéssel szemben. Közös érdekünk, hogy fi-

gyeljünk magunkra és szomszédainkra is! 

„Gátér Községért” kitüntetés 

Önkormányzatunk ebben az évben is várja az önök javaslatait 

arra a személyre, akit érdemesnek tartanának a „Gátér Közsé-

gért” kitüntetésre. Javaslataikat leadhatják a Faluházban elhe-

lyezett gyűjtődobozban, vagy elektronikusan a gater@fre-

ecomp.hu email címre. Jelölőlap kérhető a Faluházban, vagy 

letölthető községünk honlapjáról is. Jelölési határidő: június 

20. Az Önök javaslataiból a Képviselő-testület választja majd 

ki azt a személyt, akinek az augusztus 20-i községi ünnepsé-

gen adjuk át az emlékplakettet. 

 

Felhívás! 
 

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a portájuk előtt lévő 

járdák gyommentesítését és a közlekedést zavaró lelógó ágak 

nyesését rendszeresen végezzék el! 

 

   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Gondolat 

Az élet nem mindig kedvez nekünk. A dolgok szétesnek, 

de csak az számít, hogy hogyan akarjuk élni az életün-

ket. Az számít, hogy menjünk tovább azokért, akiknek 

szükségük van ránk. Ezt az ígéretet tesszük életünk 

minden napján, hogy a nehézségek dacára soha ne ad-

juk fel! 

Jurassic World: Krétakori tábor c. film 

 

 

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Rendészeti 

Osztály Körzeti megbízott alosztály 

Tájékoztatás 

A körzeti megbízotti fogadóórák minden hónap első szerdai 

napján kerülnek megtartásra. 

Helyszíne: Gátér, Petőfi Sándor u.25. /Faluház/ 

Időpont: 15-16 óráig 

Elérhetőségek: Bakos Botond r.ftőrm.  

                         06-30/4359288 

Segélyhívó: 112 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

A Gátér Községért Egyesület megalakulása óta folyamato-

san törekszik a település szépítésére, fejlesztésére. Mivel az 

egyesületi tagdíjakon kívül más anyagi forrásunk nincs, ezért 

igyekszünk megragadni a pályázati lehetőségeket. Az elmúlt 

években az alábbi fejlesztések valósultak meg az egyesüle-

tünk által:  

1. 2020-ban beadott, de 2021-ben megvalósult a FCA-

KP-1-2020 kódszámú pályázat 780 000.-Ft érték-

ben, amelyet az Elszármazottak találkozója rendez-

vényen gyermekprogramok, vendég fellépők tiszte-

letdíjára fordítottunk. 

2. 2020-ban beadott, de 2021-ben megvalósult NEA 

pályázat 300 000.-Ft értékben, 10 db utcai szemetest 

vásároltunk. 

3. 2021-ben beadott, de 2022-ben megvalósuló NEA 

pályázat 350 000.-Ft értékben: 4 db kültéri pad vá-

sárlásával lecseréljük a buszmegállók és a Faluház 

előtti régi padokat.  

4. 2022-ben beadott FCA-KP-1-2022/3 kódszámú pá-

lyázat eszközbeszerzésre 1 966 480.-Ft értékben. A 

Támogatói okirat aláírása folyamatban van, a meg-

valósításra remélhetően még ebben az évben sor ke-

rül. 

Pályázott eszközök:  

- 10 db kültéri pad a központi parkban lévő régi 

padok cseréje céljából 

- 2 db mérleghinta a Bajcsy –Zs. utcai parkba 

- 1 db kombinált hűtőszekrény a faluházba 

- 16 sörpad garnitúra a rendezvényekhez 

Sajnos, a folyamatos áremelkedés miatt a 2022. évi pályázati 

támogatásokat már szükséges önerővel is kipótolni. Köszö-

nettel fogadjuk anyagi támogatásukat, ha egyetértenek az 

Egyesületünk munkájával. Számlaszámunk: 11732071-

20048367 OTP Nyrt. Készpénzes adományukat leadhatják 

Jánosiné Gyermán Erzsébetnek, az Egyesület titkárának. 

                                                             

Köszönettel: dr. Szegesdi Henrietta elnök 

 

mailto:gater@freecomp.hu
mailto:gater@freecomp.hu
https://www.citatum.hu/szerzo/Jurassic_World_Kretakori_tabor


 

 

 

 

 
 

Trianoni megemlékezés 

Szeretettel várjuk a lakosságot 2022. június 4-én, 8:30-

kor a Faluház falán elhelyezett Trianon emléktáblánál 

tartandó közös emlékezésre. 

Ünnepi beszédet mond Jánosiné Gyermán Erzsébet 

polgármester, majd koszorúzás. 

Gátér Község Önkormányzata 

 

 

 Ovisok életéből 

 

 

 

 

 

Alföldi tájak, emberek – fotópályázat a Petőfi 

emlékév alkalmából 

 

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 és életéhez kapcsoldó események, rendezvé-

nyek. 
 Községünkben az emlékév alkalmából, a Falulap előző szá-

mában felsoroltak közül elsőként fotópályázatot hirdetünk – 

Alföldi tájak, emberek címmel.  
A pályázaton korra való tekintet nélkül bárki részt vehet és 

beküldhet kategóriánként max. 2-2 db fotót a következő té-

mákban:  
1. az alföldi ember és környezete (városok, falvak, tanyák, lé-

tesítmények, gazdasági élet) 

2. jellegzetes alföldi tájak, mesterségek 

3. alföldi népművészet, hagyományok, szokások  

4. alföldi születésű vagy itt élő hírességek.  

A fotók telefonnal és fényképezőgéppel egyaránt készíthetők 

legalább 1600x1200-as felbontásban.  
A képeknek kérjük, adjanak címet is és digitálisan juttassák 

el a radijozsefne57@gmail.com e-mail címre, vagy valami-

lyen adathordozón a Könyvtárba, valamint nyilatkozatot ar-

ról, hogy a szerző engedélyezi az önkormányzatnak a képek 

felhasználását kiadványaiban. 

  

Beküldési határidő: 2022. augusztus 17. 

Eredményhirdetés az augusztus 20-i ünnepségen.  

A pályázatra beküldött fotók a Faluház előterében megtekint-

hetők lesznek.  

Hangulatkeltésként Petőfi Sándor: Az alföld című versét ol-

vashatják a 4. oldalon. 

 

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!” 

Gátér Község Önkormányzata 2022. július 2-án Sportnapot 

rendez, melyre szeretettel hívja és várja az érdeklődőket kor-

osztályra való tekintet nélkül nézőként és aktív résztvevőként 

egyaránt.  

A rendezvény helyszíne a gátéri sportpálya. 

A Sportnapról részletesen szórólapon tájékoztatjuk a lakossá-

got, de íme egy kis előzetes a tervezett programokról: 

- 9:00 órakor: biciklitúra a Faluháztól  
I. táv a hulladéklerakóig és vissza kb.10 km; II. táv 

Pálmonostorán keresztül az 5-ös főútig és vissza 

kb.24 km 

- 15 órakor zenés bemelegítés Barbival és Nikivel a 

sportpályán 

- kispályás foci – minden korosztálynak 

- röplabda 

- rönkhajító verseny (vagy még csizmahajító verseny, 

asszonycipelő verseny) 

- ügyességi versenyek  

- arcfestés 

- kézműves sarok – kiállítás és szalmafonás: Jójárt 

Rozália szalmafonó 

- lovagoltatás – Papné Rozmán Judit 

A könyvtárban a biciklitúrára, a kispályás foci- és a röplabda 

meccsre előre várjuk a jelentkezőket június 28-ig! 

 



 

A Sportnapot a 20:00 órakor kezdődő bál zárja, melyen a jó 

hangulatról a Dj LB formáció Brigi & Laci gondoskodik élő-

zenével és Party discoval. 

Fontos, hogy a rohanó világunkban megálljunk egy kicsit, 

örüljünk egymásnak. Ha csak rövid időre is, a mindennapok 

gondjaiból szükség van kimenekülni. Élni, mozogni, nevetni 

érték és ezt nem szabad elfelejtenünk, ha néha nehéz is. Re-

méljük, a tavalyihoz hasonlóan sokan értékes, mozgalmas 

időt töltünk együtt, közösséget építve. 

Rádi  Józsefné 

 

 

 

„Az utolsó tánc” margójára  
 
A Kismakkos Néptánc Egyesület szervezésében 2022. május 

14-én került sor az utolsó Gyermek Néptánc Gála 

megrendezésére. Ez alkalommal ért az a megtiszteltetés, hogy 

Jánosi Ági felkért zsűritagnak, melynek örömmel tettem 

eleget.  

A zsűriasztalnál a műsort nézve sokféle érzés kerített 

hatalmába. Egyik szemem sírt, hogy ez az „utolsó tánc”, a 

másik örült, hogy olyan 28 év emlékét őrizhetem, amely nem 

sok mindenkinek adatott meg. Jelen voltam citerásként 1995-

ben a néptáncegyüttes első Tavaszköszöntő műsorán és itt 

voltam az utolsó táncon is. 1996-ban kerültem a Művelődési 

Házba, az akkori táncos gyermekek a szemem láttára nőttek 

fel, váltak érett, dolgozó felnőttekké, anyukákká, apukákká. 

Nem közvetlenül, de a háttérben mindig részese voltam az 

eseményeknek, a próbáknak, a fellépések előtti izgalmaknak. 

Rendszeres fellépői voltak a községi ünnepségeknek, nagyban 

emelve azok színvonalát, melyekért programszervezőként 

ezúton is köszönetet mondok. 

Kedves Táncosok! Sok-sok, nagyon sok emlékem maradt 

rólatok. A teljesség igénye nélkül: különösen meghatóak 

voltak számomra a Kismakkos karácsonyi ünnepségek, 

melyek közül egyszer én is szerepelhettem veletek, vagy sosem 

felejtem el, amikor kilencen citeráztunk és mindannyian a 

néptánccsoport tagjai voltatok, vagy a szüreti felvonulások jó 

hangulata és még hosszan sorolhatnám. Magamban mindig 

megjegyeztem, hogy minden egyes alkalommal milyen 

rendezetten, fegyelmezetten vonultatok színpadra és le, a 

viseletek igényesen álltak rajtatok, a lányok haja alkalomhoz 

illően szépen be volt fonva. 

Sajnálom, hogy vége. Hála és köszönet a tánccsoport 

mindenkori tagjainak, kicsiknek és nagyoknak, hála és 

köszönet a mindenkori oktatóknak a sok-sok éven át tartó 

szorgalmas, színvonalas munkátokért. Nem utolsó sorban 

hála és köszönet a szülőknek a támogatásért. Köszönjük, hogy 

voltatok nekünk! 

 

Folti Jolán Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar 

koreográfus, rendező, táncművész, táncpedagógus ide illő 

idézetével zárom gondolataimat: „A művészet és a tánc a 

nevelés eszköze.  

Természetes, hogy a testünket is műveljük, eddzük, mert a 

tánchoz és máshoz is kell.   De az, amit érzelmileg, a tánc, a 

zene és a művészet ad, egyszerűen felbecsülhetetlen, Nem 

maradhat ki a gyermekek neveléséből.” 

Nagyon bízom benne, hogy valamilyen formában még 

táncosokként találkozunk majd veletek.  

Áldás, siker és szerencse kísérjen benneteket további utatokon!    

    

Rádi Józsefné Ica néni 

 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

 
Mit nekem te zordon Kárpátoknak 

Fenyvesekkel vadregényes tája! 

Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 

S képzetem hegyvölgyedet nem járja. 

 
Lenn az alföld tengersík vidékin 

Ott vagyok honn, ott az én világom 

Börtönéből szabadúlt sas lelkem, 

Ha a rónák végtelenjét látom. 

 
Felröpűlök ekkor gondolatban 

Túl a földön felhők közelébe, 

S mosolyogva néz rám a Dunától 

A Tiszáig nyúló róna képe. 

 
Délibábos ég alatt kolompol 

Kis-Kunságnak száz kövér gulyája; 

Deleléskor hosszu gémü kútnál 

Széles vályu kettős ága várja. 

 
Méneseknek nyargaló futása 

Zúg a szélben, körmeik dobognak, 

S a csikósok kurjantása hallik 

S pattogása hangos ostoroknak. 

 
A tanyáknál szellők lágy ölében 

Ringatózik a kalászos búza, 

S a smaragdnak eleven szinével 

A környéket vígan koszorúzza. 

 
Idejárnak szomszéd nádasokból 

A vadlúdak esti szürkületben, 

És ijedve kelnek légi útra, 

Hogyha a nád a széltől meglebben. 

 
A tanyákon túl a puszta mélyén 

Áll magányos, dőlt kéményü csárda; 

Látogatják a szomjas betyárok, 

Kecskemétre menvén a vásárra. 

 
A csárdánál törpe nyárfaerdő 

Sárgul a királydinnyés homokban; 

Odafészkel a visító vércse, 

Gyermekektől nem háborgatottan. 

 
Ott tenyészik a bús árvalyányhaj 

S kék virága a szamárkenyérnek; 

Hűs tövéhez déli nap hevében 

Megpihenni tarka gyíkok térnek. 

 
Messze, hol az ég a földet éri, 

A homályból kék gyümölcsfák orma 

Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop, 

Egy-egy város templomának tornya. - 

 
Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! 

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. 

Itt borúljon rám a szemfödél, itt 

Domborodjék a sír is fölöttem. 

 

.  


