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Kedves Gátéri Lakosok! 

 
Szeretettel köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. 

Az elmúlt két hónap mindenki számára a találgatások, a 

bizonytalanság, a jövőtől való félelem hangulatában telt. 

Sajnos, még most sincsenek megnyugtató hírek a világból, 

a mindennapjainkra erősen rányomja a bélyegét az 

energiaválság, a háború, az infláció. Mindennek ellenére 

meg kell próbálnunk emelt fővel, kitartással, emberséges 

módon túlélni ezt az időszakot. Mindenkinek nehéz, éppen 

ezért most még sokkal fontosabb, hogy figyeljünk egymásra.  

Néhány kedves szó, pár együtt töltött perc nagyon sokat 

segíthet a közérzetünkön, különösen az egyedül élők 

szorulnak rá az odafigyelésre. 

Kérem Önöket, gyakrabban látogassák meg rokonaikat, 

szomszédaikat, és ha valakit nagyon nehéz helyzetben 

látnak, mindenképpen értesítsék az önkormányzatot, hogy 

tudjunk segíteni, ha csak módunkban áll.  

 

Szeptember 29-én átadó ünnepséget rendeztünk a 

Faluházban, ahol egy rövid kis ünnepség keretében, 

jelképesen felavattuk az elmúlt évek során elkészült 

beruházásokat. Vendégünk volt Lezsák Sándor, 

országgyűlési képviselőnk, Rideg László, a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés elnöke, Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés tagja is. Úgy gondoltam, szükségünk 

van arra, hogy a nyomasztó hétköznapok között legyen egy 

kis öröm, egy kis ünnep is. Szükségünk van olyan 

alkalmakra, amikor kaphatunk egy kis lelki feltöltődést a 

mindennapok elviseléséhez.  

 

Október 1-jén tartjuk a hagyományos szüreti felvonulást 

községünkben. Ebben az évben a helyi fiatalok is aktívan 

bekapcsolódtak a szervezésbe, és a lebonyolításból is 

kiveszik a részüket. Nagyon köszönöm mindannyiuknak a 

friss gondolatokat, a cselekvő hozzáállást, a lelkesedést! 

Őszintén remélem, hogy nagyon jó hangulatú, sok-sok 

pozitív élményben gazdag rendezvény lesz.  

 

Az energia árak drasztikus emelkedése miatt a gátéri 

óvodában egyelőre nem kérjük a fűtés csökkentését, de 

takarékos használatát igen. Vagyis a gyermekeken legyen 

egy hosszú ujjú felső is a pólón kívül, ez nem korlátozza 

őket semmilyen tevékenységükben. Bízunk benne, hogy 

nem lesz szükség később sem korlátozásra.  

 

Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a Petőfi utcán 

frissen elkészült betonozott járda nem bicikliút! Az 

udvarokból váratlanul kilépő személyek miatt a baleset 

elkerülhetetlen. De ugyanez vonatkozik a Községháza, a 

Faluház és a bolt előtti járdákra is. Kérem, figyelmeztessék 

erre a gyermekeiket is! 
Továbbá nyomatkosan felhívom a Lakosság figyelmét, 

hogy a portája előtt lévő járdát és vízelvezető árkot 

folyamatosan tartsák rendben!   

               
  Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

                                                                                                                        

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 

 

 

Gondolat 

 
„A legnagyobb potenciál a fejlődésre az emberi 

felfogásban rejlik.” (Kim Stanley Robinson) 

 



 

 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 

 
A Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató dolgozói és 

az óvoda Szülői Munkaközössége ruhaneműk gyűjtését 

2022. október 22. szombaton 14,00-órától 16,00 óráig ter-

vezi.  

A ruhaneműket nem kell behozni az óvodába, a szülők ezen 

a napon a ház elé kihelyezett hulladékokat elszállítják. Ezért 

kérjük, aki támogatni szeretné az óvodás gyerekeket, az erre 

szánt ruhanemű adományokat az út szélén szíveskedjen el-

helyezni 14,00 óráig. Elszállításukról gondoskodunk. A ru-

haneműket 60 literes zsákokba kérjük elhelyezni. A ruhák 

mennyisége egy zsákban nem haladhatja meg a 10kg-ot. 

Ruhaneműk közül elfogadjuk: 

Női, férfi és gyermek ruhadarabok, összepárosított cipők, 

kézitáskák, sapkák, sálak, kalapok, fehérnemű, zokni, le-

pedő, függöny, törölköző. 

Kérjük, a zsákba ne rakjanak: takaró, paplan, párna, sző-

nyeg, fürdőszobai szőnyeg, szakadt, lyukas, koszos és ned-

ves ruhadarabok, munkaruházat, textildarabok, anyagok, 

nem kész ruházat, mert a ruhák jótékony célra lesznek fel-

használva. 

A befolyt összeget a gátéri óvodásokra fordítjuk. 

 

             Köszönettel: Dakóné Csernák Anita SZMK vezető 

                            Gulyásné Vida Gyöngyi intézményvezető 

 

 

Halloweni felvonulás 

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is szeretnénk megrendezni 

a gyerekekkel a halloweni felvonulást. Kérjük a falu lakos-

ságát, aki tud vagy szeretne segíteni, egy zacskó cukorral 

vagy csokival álljon ki a háza elé és ajándékozza meg a fel-

vonulókat.  

 

Indulás október 31-én, 16.30-kor a központi parktól. 

 

Előre is köszönjük!    

                         Bojsza Annamária 

 

 

Gazdálkodók figyelmébe! 
 
ŐCSG adategyeztetés:  

Azon őstermelők, akik régen közös igazolványban szereplő 

tagok voltak, jelenleg pedig Őstermelők Családi 

Gazdaságában (ŐCSG) tagok, adategyeztetésben érintettek. 

Az adategyeztetés célja legalább egy tevékenység rögzítése 

a nyilvántartási rendszerben.  

 

Meghívó! 

2022. október 17-én 17 órai kezdettel munkatársaimmal 

csoportos tájékoztatót tartunk a Faluházban. A tájékoztató 

témája a 2023-tól várható támogatási rendszerek. 

Megjelenésükre számítunk! 

 

Kucsora Tamás falugazdász 

                                              +36704361395 

 

 

Óvodánk életéből: 

Az óvoda dolgozói újult csapattal, nagy szeretettel várták 

szeptember elején az óvodás gyerekeket! Két új kolléganő-

vel és 20 kisóvodással kezdtük meg az évet.  

Egy kicsit szomorúak is voltunk, tanév elején, mert a nagy-

csoportos óvodásaink már nem hozzánk, hanem az iskolába 

mentek. Az óvoda minden dolgozója azt kívánja, hogy sok 

sikeretek, örömötök legyen a tanulásban, kapjatok a tanító-

néniktől sok dicséretet.  

Az elmúlt tanévre még mindig hatással volt a covid vírus 

okozta működésünkkel kapcsolatos intézkedések napról 

napra történő változása. Azonban bízom benne, hogy lassan 

visszaáll minden a megszokott rendbe. 

Továbbra is a gyerekekért, gyerekek fejlődéséért, jólétéért 

dolgozunk kollégáimmal. Ebben az évben is mindent meg 

kívánunk tenni azért, hogy a hozzánk járó gyerekek számára 

biztosítsuk a jó óvodai körülményeket és légkört. A kony-

hán dolgozó kolléganők is arra törekednek, hogy olyan éte-

leket készítsenek a gyerekeknek, amelyek egészségesek. 

 

A szülők aktív és támogató jelenlétére továbbra is számí-

tunk a saját gyermekeik és a csoportközösség együttneve-

lése érdekében. 

Köszönjük a falu lakosaitól kapott játékfelajánlásokat. To-

vábbra is szívesen elfogadunk kinőtt játékokat, könyveket, 

plüssöket.    
Köszönöm, hogy aktívan részt vesznek a gyerekek számára 

szervezett hulladékgyűjtésekben és a különböző jótékony-

sági rendezvényeken, ezzel is támogatva az óvodások min-

dennapjait.                                                                                                                                                                    

 

„Mitől jó egy nap? 

Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. 

Hogy örülni tudunk. 

És attól, hogy holnap is lesz egy nap. 

Lehet, hogy még jobb, mint a mai.” 

Janikovszky Éva 

 

                                                        Gulyásné Vida Gyöngyi                                                                                                                                         

                                                             intézményvezető 

 

 

Ez történt…… 

 
A hagyományokhoz híven az augusztus 20-i ünnepségünk a 

Szent-Anna templomban kenyérszenteléssel kezdődött, 

majd a központi parkban a II. vilgháború gátéri áldozatainak 

emlékére emelt emlékmű koszorúzása után a Faluházban 

folytatódott a Szent István-napi megemlékezéssel. 

 

Gátér Község Önkormányzata augusztus 20-án fejezi ki 

köszönetét és elismerését azoknak a gátéri lakosoknak, akik 

társadalmi munkájukkal az elmúlt egy évben hozzájárultak 

községünk szépítéséhez, fejlesztéséhez, bármi módon 

segítettek a rendezvények lebonyolításában. Az elmúlt 

évben az alábbi személyeknek mondtunk köszönetet a 

közösségért végzett munkájukért: 

Vincze István, Kis-Fekete László, Varga Attila, Gémes 

András, Gémes Anikó, Tarjányi János, Kasza János, 

Némedi-Varga Emőke, Nagy Attila, Nagyné Szepesi Teréz,  

Pintér Anita, Kovács Csaba, Farkas Istvánné, Nagy Irén,  



 

Dömötör Józsefné, Mészárosné Gémes Anikó, Mészáros 

Maja, Mészáros Rita, Görög Lászlóné, Kissné Mészáros 

Katalin, Mészáros Imréné, Kiss Istvánné, Kiss Mihályné, 

Horváth Istvánné, Kiri Józsefné, Farkas Imréné, Kulik 

Istvánné, Fazekas Lászlóné, Babóth Istvánné, Huszka 

Jánosné, Huszka János, HuszkaFerencné, Gyovai Norbert, 

Szatmári Józsefné, Gátéri Polgárőr Egyesület, Gátér 

Községért Egyesület, Kismakkos Néptánc Egyesület. 

 

A 2005-ben alapított „Gátér Községért” emlékérem 

átadásával olyan emberek munkáját, közösségért végzett 

tevékenységét ismerjük el, akik sokkal többet tesznek vagy 

tettek községünk jobbá, szebbé, élhetőbbé tételéért, mint 

általában mások. 

Gátér Község Képviselő-testülete 2022-ben „Gátér 

Községért” kitüntetésben részesítette Kulik Istvánt és 

Gyovai Andrást. További életükhöz jó egészséget, szerető 

családot, békés, nyugodt éveket kívánunk. 

 

Ünnepségünk az augusztus 20-án immár hagyományossá 

vált új helyi értékek: a Stílbútorok és Huszka Ferencné 

hímzett és horgolt kézimunkái, mint kulturális örökségek 

bemutatásával folytatódott.  
 

A stílbútorok több évtizede a település tulajdonában vannak, 

az elmúlt évben szeptember végén kerültek felvételre a 

települési értéktárba. A gyönyörű, nagyon régi faragott 

szekrény, a támlás székek nem helyi készítőktől valók, de 

több évtizede a falu tulajdonát képezik. Állapotuk romlott, 

de értékük nem vesztett. Pályázati forrást találva, 

restaurálás után az értéktár kiállító termünkben kívánjuk 

őket elhelyezni, megmentve az utókor számára és a 

látogatók örömére. 
 

Huszka Ferencné Piroska néni kézimunkagyűjteménye jó 

példája lehet annak, miként kell az idejétmúltnak hitt 

értékeinket megbecsülni. Manapság már kiveszőben van 

nagyanyáink egyik legfőbb hobbija, a kézimunka. 

Kézimunkáiból kiállítást rendeztünk „Mindennap alkotni 

szépet, és maradandót – ez a kézimunka” címmel. 
 

Szintén augusztus 20-ra hirdettünk meg a Petőfi 200 

emlékévhez kapcsolódóan Alföldi tájak, emberek 

fotópályázatot, melynek győztese: Banosné Mónus Mónika. 

A pályázatra érkezett képek a Faluház előterében még 

megtekinthetők. 

 

Zenével és tánccal a demencia ellen 

 
A gátéri szenior tánccsoport táncpróbája 2022. szeptember 

20-án kicsit más volt, mind eddig. Mindannyian lila szala-

got kötöttünk a bal csuklónkra összetartozásunkat kifejezve.  

A szeptember 21-ei Alzheimer Világnap alkalmából a Falu-

ház előtti téren táncoltunk oktatónk, Kocsisné Móczár Ju-

lika vezetésével.  
 

Az Alzheimer-kór és a demencia ma még gyógyíthatatlan, 

de az időben felismert betegség jól kezelhető, a tünetek 

súlyosbodása késleltethető. „A demencia korunk 

népbetegsége, sokan mondják, hogy egy ketyegő időzített 

bomba, ami most megtalálható és erre nincsen jelenleg 

semmiféle gyógykezelés, gyógymód. A megelőzésre, a 

prevencióra kell fektetni a hangsúlyt, és ez jelenleg a  
 

 

 

mozgással, a sporttal, illetve az étkezéssel hozható 

összefüggésbe. (Gedeonné Dallos Rita)” 
 

A gátéri szenior tánccsoport 2 éve alakult és mi már tudjuk, 

megtapasztaltuk, hogy ez a tánc javítja a hangulatunkat, el-

lazít, lelkileg felemel, jótékony hatása van az agyra és igazi 

stresszoldó tevékenység. Minden alkalommal tanulunk újat, 

az egész testünket átmozgatjuk, sokat nevetünk, ezért a mot-

tónk: MOZGÁS-ÖRÖM-AGYTORNA. 
Szeretettel hívjuk és várjuk új tagjainkat a keddenként 16-

17-óráig tartandó foglalkozásainkra! 

Nyitvatartás- és ügysegédi rendszer változás! 
 

A Faluház és Könyvtár nyitvatartása 2022. szeptember 1-

től: 

Hétfő: Szünnap 

Kedd – Szerda: 8 – 15 óráig  

Csütörtök – Péntek: 12-18 óráig 

Szombat: 8 – 12 óráig 

 

2022. szeptember 1-től Dunás-Varga Ibolya 

kormánytisztviselő ügysegédi tevékenységét minden 

páros héten csütörtökön 13:30 - 15:00 óráig látja el. 
2022-ben az alábbi csütörtöki napokon:  

09.08., 09.22. 10.06. 10.20. 11.03. 11.17. 12.01. 12.15. 

12.29. 

Amennyiben a kéthetes időtartamon felül jelentkezik olyan 

igény, amelyhez ügysegédi vagy járási hivatali 

közreműködésre van szüksége a gátéi lakosoknak, a 06-

76/795-752-es telefonszámon jelezhetik. 

 

MESEFÖLD ÉLMÉNYBUSZ 

 
Bizonyára emlékeznek, hogy a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat 2021. november végén 

ABLAKTÁROGATÓ VERSENYRE hívta a megye 

településeit.  

Azok a települések, akik kitartóan részt vettek a 

programban és hiánytalanul elküldték minden este az 

adventi ablakok fotóit, jutalmat kaptak. Mégpedig 2022-ben 

az általuk kiválasztott időpontban a MESEFÖLD-

ÉLMÉNYBUSZ járja a vidéket.  
A települések között szerepel kisközségünk, Gátér 

is! 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat identitást erősítő 

programjának keretében, régi mondák, legendák alapján 

készült el az a mesekönyv, ami múltunk örökségeit hivatott 

őrizni. A Meseföld című könyv hősei pedig 

megelevenednek a településeken, fantasztikus 

gyerekprogramokkal, foglalkozásokkal várják az 

érdeklődőket. 

 

Gátérra az Országos Könyvtári Napok 

programjaként október 8-án, szombaton 9:00 

órára érkezik a Mesebusz és 13 óráig lesz 

látogatható.  
 

Várunk mindenkit szeretettel, gyerekeket és felnőtteket 

egyarán a Faluház udvarán! 

                                                      Rádi Józsefné 

 

 



      

Tisztelt Lakosság! 

 

A 451. sz. főút Kiskunfélegyháza-Szentes szakasz felújításának tervezéséhez kapcsolódóan az 

alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

 

Állami beruházás keretében folyamatban van a 451. sz főút burkolat megerősítésének, vele 

párhuzamosan kerékpárútnak és egy Gátért elkerülő útnak az engedélyes tervdokumentáció 

elkészítése. 

 

A tervezési feladatokra a pályázatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyerte, akik a 2013-ban 

már elkészült tervezési folyamatot is koordinálták. A közbeszerzési eljárás során a tervek elkészítését 

az UVATERV Zrt. nyerte meg.  A tervezést több szakaszra bontották, melynek első lépéseként a Gátért 

elkerülő út nyomvonalának tervjavaslatait készítették el. Az elkerülő út a falunkat északi irányból 

kerüli, a két vasúti átjáró kikerülésével.  

 

A nyomvonal első egyeztetésekor jelen voltak a csongrádi és szentesi önkormányzat képviselői is, 

akik felhívták a figyelmünket a következőre: a közeljövőben két olyan új beruházás kezdődik a 

városaikban, amelyek évente több ezerrel növelik meg a 451. sz. út teher- és kamion forgalmát, amely 

már most is elég sűrű.  

 

A második egyeztetésre meghívtuk a gátéri és nem gátéri, a nyomvonalakban érintett 

földtulajdonosokat is, akik 3 nyomvonal lehetőségét véleményezhették. A beszélgetés eredményeként 

az a döntés született, hogy a tervezők készítenek még egy 4. nyomvonalat is, amely a 

Kiskunfélegyháza felől bejövő elkerülőt a Kun utcai házaktól jóval északabbra, a Gátéri-csatorna 

közelében helyezi el.  

 

 A nyomvonal változatok mindegyikének elkészülte után a Képviselő-testület tanulmányozta és 

átgondolta a variációkat, és azt a döntést hozta, hogy a kiskunfélegyházi oldalról bejövő nyomvonalak 

közül a települést legmesszebbről elkerülő változatot támogatja. A Csongrád felőli kimenő 

körforgalmak közül pedig a jelenlegi vasúti átjáróhoz közelebbi változat lenne számunkra jobb.  

 

A tervezők az önkormányzat és a Magyar Közút Zrt.  javaslatát figyelembe véve folytatják az 

engedélyeztetési eljárást, amelynek során több hatóság engedélyét is szükséges még beszerezniük. 

Ezek a hatóságok felülírhatják az önkormányzat és a Közút javaslatát is.  

 

A facebookon elindult a véleménynyilvánítás a lakosság részéről az elkerülő út tényével kapcsolatban. 

Nyilvánvaló, hogy mindennek van jó és rossz oldala is, ennek is, amivel a képviselő-testület is teljes 

mértékben tisztában van.  A 451. sz. út és a tervezett elkerülő is országos közút, nem mi találtuk ki a 

tervezését, és úgy gondolom, nem is akadályozhatjuk meg. Akik a 451. sz. út mentén élnek, azok 

ismerik igazán a forgalommal járó bosszúságokat. Ezek a jövőben csak tovább fognak növekedni. Ha 

megvalósulnak a csongrádi, szentesi fejlesztések, és a megsokszorozódott kamion forgalom továbbra 

is a jelenlegi nyomvonalon marad, élhetetlenné válik a falunk. Különösen azért, mert valamennyi 

közintézmény éppen a főút mentén található, amelyek megközelíthetősége már most is egyre 

nehezebb, veszélyesebb. 

 

 A képviselő-testület többségi döntéssel az elkerülő szükségessé mellett foglalt állást.  

 

A tervezési folyamat következő, újabb szakaszairól is tájékoztatni fogom Önöket.  

       

Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet  

                                                                                    polgármester 

 


