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Az iskola  életéről 
 
Iskolánkban gördülékenyen indult és folytatódik a 2013/14-es tanév, 16 
tanulóval. Az összevont tanításról jók a tapasztalataink, ez egyáltalán 
nem jelent gondot sem a pedagógusnak, sem a tanulóknak. A gyerekek 
szépen haladnak, megszokták ezt a rendszert, sokat tanulnak egymástól 
is. Az iskolavezetés folyamatosan, mindenben segíti munkánkat. 
 
Az ősz folyamán közös kiránduláson vettünk részt a városi iskolákkal.  
Ópusztaszerre látogattunk el a Nemzeti Történeti Emlékparkba, ahol 
megtekintettük a Feszty-körképet is.  
 
Az SZMK Halloweenhez kapcsolódó programot szervezett 
tanulóinknak, mely filmvetítéssel kezdődött. A gyerekek jelmezekben 
körbejárták a falut, több helyen vendégül látták őket, illetve az 
iskolában a szülők is, végül discóval zárult a nap. 
 
Jókai Orsolya 3. osztályos tanuló részt vett Lakiteleken egy helyesíró 
versenyen, ahol határon túli iskolák is részt vettek. Orsi 60 gyerekkel 
versenyzett. Igaz, hogy az első 3 helyezett közé nem került be, de jól 
teljesített, a középmezőnyben végzett. 
 
4 tanulónk ( Görög Anna 2.o, Görög Szabolcs 2.o, Nagy Zsófia 2.o, és 
Jókai Orsolya 3.o ) nevezett be a Városi Mesemondó versenyre. 
Mindannyian szépen szerepeltek, Nagy Zsófia meséjével bejutott a 
városi döntőbe is, ahonnan a megyei könyvtárba lehet továbbjutni. 
 
Több rajzpályázatra is beneveztünk. Egyik téma a Mikulás volt. 
Nemcsak rajzokat, hanem a gyerekek által írt verseket is küldtünk be a 
városi iskolába.  
A másik téma: Így látom a Szent Koronát! , melyet Lezsák Sándor 
hirdetett meg. 
Az eredményekről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. 
 
Már nagyon várjuk a Mikulást! Amikor megérkezik hozzánk, 
ugyanakkor rendezzük meg az első osztályosoknak a Csibeavatót, mely 
tavaly is nagyon jól sikerült, majd discót szervezünk a gyerekeknek. 
 
Készülünk a Karácsonyra is. Ünnepségünk a Faluházban kerül 
megrendezésre, melyre ezúton is mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
                                                                                                       
Fodorné Bori Aranka      Körmöcziné Deák Krisztina     
                              
                              tanítók 
 
_________________________________________________ 
                    
                     
 Óvodánk életéből 
 
•  Jól sikerült a szeptember 29-én tartott PET palack és 
papírgyűjtési akciónk. Sok flakont gyűjtöttünk, mellyel pályáztunk a 
hulladékgyűjtési versenyre, ezt a környező óvodák és iskolák között 
hirdette meg a felgyői hulladék feldolgozó. Sajnos az eredményekről 
még nem tudunk pontosabbat. 
 
 

 
•  Október 10-én megtartottuk óvodánk névadó ünnepségét. A 
Gátéri Liget Óvoda és dolgozói szeretettel vártak minden érdeklődőt, 
hogy töltsék velünk a délutánt. A hivatalos avató után a gyerekeket 
különböző szabadidős tevékenységek, népi játékok várták. 
Szeretném megköszönni a szülők felajánlásait és segítségét, hogy minél 
hangulatosabban telt ez az emlékezetes nap. 
 
•  Folyamatosan pályázunk különféle pályázatokon. Ilyen 
pályázaton nyert az óvodánk egy évet átölelő tevékenység sorozatot. A 
pályázat címe: NE LÉGY JETI! amely a környezetvédelem területét 
öleli fel. A legközelebbi ilyen részvételünk a pályázaton belül 
november 25-én lesz. Kirándulni mehetünk a hulladék feldolgozóhoz, 
ahol a gyerekek megnézhetik, hová kerül a sok flakon és papír, amelyet 
gyűjtünk. 

 
Szeretném megköszönni a sok segítséget, felajánlásokat mindenkinek, 
aki fontosnak tartja óvodásaink mindennapjainak segítését, az örömteli 
óvodásévek megélését. Mi is erre törekszünk, nap-mint nap, az óvoda 
dolgozóival. 
 
Hamarosan itt vannak az ünnepek, az Advent, a Mikulás, a Karácsony, 
az Újév. 
Szeretnék mindenkinek Kellemes Ünnepeket kívánni, Én és 
Kollégáim nevében a következő idézettel: 

 
 
 

Karácsony ünnepén 
az a kívánságom. 
Legyen boldog mindenki 
ezen a világon. 
Itt is, ott is mindenütt 
legyen olyan béke, 
mint amilyen bent lakik 
az emberek szívébe. 

     /Pálfalvi Nándor: Karácsony/ 
 
                                      

                     Gulyásné Vida Gyöngyi 
                                                              
Óvodavezető 
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A Polgármester oldala 
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Köszöntöm Önöket a Falulap 2013. évi utolsó számában.  
Rohannak a napok, nemsokára ismét lezárunk egy évet. Ilyenkor az 
ember visszagondol az elmúlt hónapokra, számot vet, értékel. Nem 
szeretném felsorolni mindazt a munkát, amit az év során elvégeztünk 
az Önkormányzat hatáskörében, hiszen a Falulap számaiban 
rendszeresen tájékoztattam Önöket ezekről. Az elmúlt két hónapban 
apróbb javítgatásokat, szépítgetéseket végeztünk. Elkészült a temető új 
kapuja, kitakarítottuk és tujasorral beültettük a kerítés két oldalát. 
Kijavítottuk a Faluház udvarában lévő lépcsőket, a Polgármesteri 
Hivatal melléképületét. Helyszíni betonozással kijavítottuk a Bajcsy 
utcában lévő két nagy bukkanót, a közlekedők nagy 
megkönnyebbülésére.  
 
Végre elkészült a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának a 
felújítása, 783 ezer Ft-ba került.  Nagyon sürgős volt már ez a munka, 
hiszen a vezetékek életveszélyesek voltak.  
Hosszas levelezés után sikerült elérnem a  Petőfi utcán lakók 
nyugalmának érdekében, hogy este 10 és reggel 4 óra közötti 
időszakra súlykorlátozó táblákat fog kihelyezni a Magyar Közút 
Megyei Igazgatósága.  
 
A belterületi szennyvízhálózat kialakításával kapcsolatban egyelőre 
semmilyen előrelépés nem történt, várjuk a pályázati kiírás 
megjelenését, a pénzforrás megnyílását. Amint érdemleges 
tájékoztatást tudunk adni, megszervezzük a lakossági fórumot.  
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
Gátér Község Önkormányzata évtizedek óta küszködik a 
forráshiánnyal, vagyis jóval kevesebb állami támogatást kapunk, mint 
amennyi az állam által ránk ruházott kötelező feladatok ellátásához 
szükséges lenne. A saját helyi adóbevételünk mindössze 5-6 millió Ft 
évente, a legkevesebb a környező települések bevételei közül. (Jóval 
kevesebb!) Tovább spórolni már nem tudunk, hiszen akkor valamelyik 
feladat nem lenne ellátva, és fizethetnénk a büntetést. Ilyen gazdasági 
háttérrel próbálunk a semmiből néhány apróbb pályázat, felajánlás, 
önkéntes munka kihasználásával szépülni, fejlődni.  Nagy 
beruházásokat nem tudunk felvállalni, mert az önerőt nem tudnánk 
kifizetni. Az apróbb lépéseket, amelyeket megtettünk, annak 
köszönhetjük, hogy vannak segítő kezek, jó szándékú emberek a mi 
falunkban. Külön köszönetemet fejezem ki az önkormányzat fizikai 
alkalmazottainak, akik jó gazda szemével nézik és közelítik meg a 
feladatokat, és igyekeznek olyan megoldást találni, hogy a 
meglévőkből, saját erőnkből, minél kevesebb pénz kiadásával 
készüljön el ez is, az is.  
 
Ugyanakkor vannak olyanok is, akik nem segítenek még abban sem, 
ami csupán egy kis odafigyelést és akarást igényelne. Gondolok most 
arra, hogy már többször is kértük: a temetőben összegyűjtött szemetet, 
száraz virágot, koszorú maradványokat ne a kerítés mellé dobálják, ne 
a kuka mellé tegyék, ha bele is férne. Ennek ellenére minden szerdán 
komoly takarítást kell végeznünk emiatt. Hiába szépítgettük a temető 
környezetét, ha nem vigyázunk a rendre. Már pedig ez nem 
pénzkérdés! 
Köszönöm, ha megbecsüljük egymás munkáját, és ha segíteni nem 
tudunk, kárt sem teszünk a másik embernek! 
 
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 
2013. október 1. óta született:  Karsai Lia Blanka (Kószó Melinda) 
 
Elhunyt: Kis-Czakóné Lőrincz Ildikó 
 

 

 

Bursa Hungarica 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése 

értelmében Gátér Község Önkormányzata a Bursa Hungarica 
ösztöndíj keretein belül minden pályázót egységesen 3000.-Ft- 
támogatásban részesít.  

   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 

 
 

Figyelem! 
 
Tájékoztatjuk  az ügyfeleket, hogy a pénzbeli ellátásokat országos 
egységes nyilvántartó rendszerben kell rögzíteni, mely elbírálási 
azonosítót képez, és csak ennek ismeretében adható ki bármiféle 
határozat. 
Ennek következtében nem lesz rá mód, hogy a kérelem benyújtását 
követően azonnal határozatot tudjunk kiadni. Vonatkozik ez 
mindenféle szociális ellátásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket emiatt minden hó 20. 
napjáig nyújthatják be.  
 
           
 
                                                Polgármesteri Hivatal  

 

 

 
Felhívás! 
 
Az elmúlt hetekben több családhoz is bejutottak személyek az ivóvíz 

minőségének vizsgálata ürüggyel. Céljuk az, hogy víztisztító 
berendezéseket adjanak el Önöknek. A Bácsvíz Zrt. rendszeresen 
ellenőrzi községünk ivóvizét, melynek összetevői az egészségügyi 
határérték alatt vannak, emberi fogyasztásra különösebb tisztítás 
nélkül is alkalmas. Természetesen ettől függetlenül Önök 
használhatnak víztisztító készülékeket, de vásárlás előtt alaposan 
tájékozódjanak a készülék minőségéről és reális áráról! 
       
                          Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 
 
 
 
Gondolat 
 
„A karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak egy nap, nem múlik el 
a huszonnegyedik óra elteltével. Mert a karácsony egy érzés. A 
szeretet érzése.” 

   Csitáry-Hock Tamás 



 

Közérdekű oldal 
 
Ez történt….. 
 

2013. szeptember 28-án tartottuk községünkben a 
hagyományos szüreti ünnepséget, mely része volt a Szent Mihály- napi 
„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”hétvége országos 
programsorozatnak. A felvonuláson 17 fogat, 19 csikós és közel 
kétszáz ember vett részt. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy soha ennyi felvonuló és érdeklődő 
nem volt még szüreti ünnepen. A rendezvény szó szerint megmozgatta 
a falu apraját-nagyját, érkeztek vendégek a környező településekről is. 
Hajnalig tartó, teltházas bállal zártuk a napot. 
Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek, aki munkájával, 
részvételével és érdeklődésével hozzájárult az ünnep sikeréhez. 
 Október 7-13-ig zajlottak az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az 
Országos Könyvtári Napok, melyhez könyvtárunk is csatlakozott. 
Beszélgettünk iskolásokkal a barátságról, a közösségi oldalakról. Ezen 
a héten ki-ki kedve szerint különböző, a programokhoz kapcsolódó 
internetes játékba kapcsolódhatott be. Október 11-én Baba-Mama 
klubfoglalkozást tartottunk, melynek címe: „Első olvasójegyem”. 
 Október 27-én az Idősek Napja alkalmából ünnepségre 
hívtuk községünk szépkorú lakóit. Jánosiné Gyermán Erzsébet 
polgármester, a gátéri Liget Óvoda kispajtásai és a Nyugdíjasklub 
Népdalköre köszöntötte a megjelenteket. A finom ebéd után 
beszélgettek és előkerültek a szebbnél szebb nóták is. 
  
2013-ban (nemcsak) a Faluházban megrendezésre került 
rendezvények, programok: 
        Január 19: A Magyar Kultúra Napja 
        Február 22: az iskolások farsangja. 
        Március 15-i ünnepség. 
         20-27: Internet Fiesta programok a könyvtárban. 
         22: „Tavaszváró vigasság” a Baba-Mama klubban. 
        27. A húsvétról beszélgettünk a napközisekkel.(Locsolóversek.) 
        Április 8: Falugyűlés. 
       13: A Kismakkos Néptáncegyüttes „Tavaszköszöntő” című          
műsora. 
         27: Gyermek néptáncgála. 
         Május 1-jén a Kismakkos Néptáncegyüttes és a Nyugdíjasklub      
Népdalköre a   kiskunfélegyházi Csanyi úti Idősek Otthonában adott 
műsort. 
          18-án: „Pünkösdölő Családi Nap”. 
         Június 29-én a Nyugdíjasklub Népdalköre részt vett a lakiteleki   
Népfőiskolán: Akadálymentes nap – Együtt Egymásért az 

Akadálymentes élet reményével  című rendezvényen. 
         Július 26: 65 év felettiek Ki Mit Tudja Petőfiszálláson, a 
Nyugdíjas klubunk vett részt  rajta. 
          Augusztus 18: Amatőr fogatosok fuvaros ügyességi versenye a 
sportpályán, kiegészítő                               programokkal. Este vacsora, 
majd Country-bál, melyen a gátéri lányok, asszonyok és Varga Viktor 
country táncot mutattak be. Az ügyességi versenyen csak helyi 
fogatosok vettek részt. 
             19: Babagyűjtemény kiállítás, megnyitotta dr.Garai István 
Levente. 
            20: Új kenyér szentelés, Szent István-napi megemlékezés, 
koszorúzás. 
          A falu köszöntőtábláinak avatása. 
          Szeptember 8: a Gátéri és Csongrád-bokrosi Nyugdíjasklubok 
baráti találkozója. 
          28: Szüreti felvonulás és bál. 
         Október 7-13: Országos Könyvtári Napok, melyhez csatlakozott 
a gátéri Könyvtár is. 
          27: Idősek Napja. 
 
 
 
És hamarosan: 
 
Elérkezett az év utolsó hónapja, itt van az advent ideje, a hit, a 
megbékélés, a szeretet ünnepe. 
 

 
 
 
December  1-jén: 17 órakor adventi első gyertyagyújtás. 
                   7-én:  17 órakor a bugaci tanyaszínház előadása, második 
gyertyagyújtás. 
   14-én: Harmadik adventi gyertyagyújtás 

  21-én: Kismakkos karácsony, negyedik gyertyagyújtás. 
 
Tisztelt Lakosság! 
Köszönöm Önöknek, hogy egész évben szép számmal látogatták a 
Faluházat, és örülök, ha a segítségükre lehettem.  
Köszönetet mondok mindazoknak, akik egész évben munkájukkal 
segítségemre voltak. 
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok mindenkinek szeretetteljes 
készülődést, áldott, szép ünnepeket!  
Hisz tudják! 

A karácsony üzenete: soha nem vagyunk egyedül. 

      
       Rádi Józsefné 

 
 
_________________________________________________________ 

 
 

Tájékoztató a kiskunfélegyházi hulladékudvar 
használatáról 

 

A hulladékudvar szolgáltatásai minden olyan magánszemély 
számára térítésmentesek, akik szolgáltatási területünkhöz 
tartoznak, fel tudják mutatni a lakcímigazoló kártyáját és a 

befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, 
átutalási megbízás másolata, számla). A térségben működő 

vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen 
adhatnak le, a többi hulladéktípus esetében szerződés alapján 

térítési díjat kell fizetniük. 

A hulladékudvarban az alábbi hulladékokat gyűjtjük:  

Nem veszélyes hulladék: lom hulladék(bútorféleségek), fém, 
üveg, papír, műanyag, textil, személyautó gumiabroncs, ömlesztett 
zöldhulladék, lakossági építési törmelék 

Veszélyes hulladék: fáradt olaj, használt sütő zsiradék, festék, 

növényvédő szerek, gyógyszerek, fénycső, izzó, elektronikai 
hulladék, szárazelem, háztartási gépek, akkumulátor, 
festékpatronok, tonerek. 

A lakosság nem veszélyes hulladékból havonta összesen maximum 
200 kg, veszélyes hulladékot pedig 100 kg mennyiséget adhat le. 

Nem  vesszük  át a  hulladékudvarban :  

a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék),a fenti 
felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl. pala, 
kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes 
anyagok),megbontott elektronikai hulladékokat. 

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden hulladékot csak tiszta, 

szennyeződésmentes állapotban vesszünk át. Az ömlesztetten beszállított 

hulladékot nem vesszük át. Ezeket a kevert hulladékokat a Felgyői lerakó 

telepen fogadjuk be. 

 
Hulladékudvarok címe:  Kiskunfélegyháza, Csongrádi út (a szennyvíztisztító  
telep mögött) 

Kapcsolattartó: Palásti Ildikó +3630/387-3477 
 
Nyitva tartás: kedd 14-17 óra, péntek 8-12 óra, szombat 13-16 
óra 

  hétfő – szerda – csütörtök – vasárnap: szünnap 
 
   Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási NP Kft



Önök írták 
 

„Az én Gátérom” 

Községünk Önkormányzata fotópályázatot hirdet „Az én 
Gátérom” címmel. A pályázatra várjuk minden amatőr fotós 

jelentkezését, akik a falunk szépségeiről, érdekességeiről képeket 
készítenek. A legjobbakból szeretnénk összeállítani egy települési 

reprezentációs ismertető kiadványt, amely a hozzánk érkező 
vendégek számára bemutatná a mi kis falunkat. A pályázatra 

jelentkezni lehet maximum 5 db, 1500x2000 pixel felbontású 
fényképpel, amelyeket digitálisan, csatolt fájlként, JPG 

formátumban kell leadni a gater@freecomp.hu email címre, 

vagy CD-n az Önkormányzati Hivatalban legkésőbb 2014. március 
15-ig.   

Eredményhirdetés: 2014. május 1-jén, a községi ünnepségen. 

   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

________________________________________ 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Már második alkalommal kerül megrendezésre az Adventi Filléres 
Jótékonysági Vásár, melynek keretében használt ruhákat (gyermek, 
felnőtt), cipőket, háztartási cikkeket vihetnek haza az érdeklődők  
jelképes adomány ellenében. 
 
Ideje és helye: 2013. december 11-én (szerdán) 10h-17h között a 
gátéri Faluház nagytermében.   
 
Mindenkit szeretettel vár a Vásárt szervező Gátér Községért 
Egyesület! 
 
                   
 

dr.Szegesdi Henrietta 
       
   elnök 
 

 
 
 
 
  Meghívó  Karácsonyi Délutánra 
 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Kismakkos 
Néptáncegyüttes Karácsonyi Délutánjára. 
Helyszín: Faluház, Gátér 
Időpont: 2013. december 21. szombat 
16:30-tól 18 óráig játszóház és táncház várja a gyerekeket. 
18:30-tól a Kismakkos Néptáncegyüttes ünnepi műsorát láthatják. 
19 órától felnőtt táncház. 
Töltsenek velünk egy karácsonyi délutánt! 
 
  Kismakkos Néptáncegyüttes 
 

 
 
 
 

 
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket december 1-jén, advent első 
vasárnapján 17 órára a Faluház elé, ahol meggyújtjuk a község adventi 
koszorúján az első gyertyát. Ezzel kezdetét veszi az ünnepi 
készülődés, fejtörés, boltokba járás, otthoni apró titkolózások. Ilyenkor 
decemberben mindenki igyekszik valamilyen aprósággal kedveskedni 
szeretteinek.  
Községünk Önkormányzata advent minden hétvégéjén közös 
gyertyagyújtásra hívja Önöket.  Készülődjünk együtt, örüljünk 
egymásnak, és ne feledjük: nem a karácsonyfa alatt lévő ajándékok 
mennyisége adja az ünnep igazi értékét, hanem a szív, amely a 
legkisebb törpéből is képes óriást csinálni.  
 
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

Hippolyt, a lakáj 
 
A Bugaci Tanyaszínház idén is bemutatja a gátéri Faluházban ez évi 
nagy sikerű előadását, melynek címe: Hippolyt, a lakáj. Az előadás 
időpontja: 2013. december 7. szombat 18 óra. 
A belépés ingyenes, de kérem, hogy önkéntes adományaikkal 
támogassák a Tanyaszínház működését! Adományaikat a Faluházban 
elhelyezett dobozban helyezhetik el az előadás előtt és után. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. (Az előadás remek, én már 
láttam, szívből ajánlom mindenkinek.) 
 
   
 
                                 Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
Egy rászoruló gátéri lakosnak szüksége lenne egy régi, de még  
használható fatüzelésű kályhára. Kérem Önöket, ha valakinek van, és 
szívesen odaadná, jelezze az Önkormányzati Hivatalban! 
                           
                        Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 

 
 
 

Szilveszteri futás 

Gátér Község Önkormányzata idén is megrendezi a már 
hagyománynak számító szilveszteri futást. Szeretettel várunk 

mindenkit december 31-én 10 órára a Vízmű közbe egy vidám 
szilveszteri együttlétre. Minden versenyzőnek valamilyen 

meglepetéssel kedveskedünk. 

    Szervezők 

 
 

 
 

Humor 
 
  Két elfogult apa vetélkedik. 
 
- Az én lányom hatéves és hegedül. 
- Az én lányom még hároméves sincs, és már zongorán játszik. 
- Na, ne mondja! És mit? 
- Főzőcskét. 


