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Óvodánkról 
 
 
A Gátéri Liget Óvoda részmunkaidőben betöltendő 
ÓVODAPEDAGÓGUSI állást hirdet. Részletekről a 
WWW.kozigallas.hu oldalon és Gátér Község 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján olvashatnak. 
 
 
 
                          Gulyásné Vida Gyöngyi 
                              Intézményvezető 
 
 

 
 
Álláshirdetés 
 
 
Gátér Község Önkormányzata pályázatot hirdet egy fő 
élelmezésvezetői állás betöltésére.  A munkakörben ellátandó 
feladatok: élelmezésvezetői munka, és szükség esetén konyhai 
kisegítés. A feladat ellátásához szükséges: közgazdasági 
szakközépiskolai érettségi, vagy pénzügyi  és/vagy számviteli 
szakképesítés, számítógép felhasználói ismeretek.  A 
pályázathoz csatolandó mellékletek: önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata. Az állás 
betölthető: 2014. április 1-től. A pályázatok beadási határideje: 
2014. március 1. 
                                                                    
    Önkormányzat 

 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy időről időre csalók 
bukkannak fel a mi községünkben is, akik a legérdekesebb és 
hihetőbb ürüggyel próbálnak az Önök bizalmába férkőzni, és 
pénzt kicsalni. Kérem, ne engedjenek be idegeneket az 
otthonukba! Ha felbukkannak, telefonon vagy szóban kérjenek 
segítséget a szomszédoktól, családtagoktól! Ha tisztességes 
szándékkal keresik Önöket, megértik a félelmüket, és nem 
menekülnek el.  Minden Falulapban közzé tesszük azokat a 
telefonszámokat, amelyeken segítséget kérhetnek.  Igyekszünk 
figyelni, de az Önök segítsége és ébersége nélkül nem  tudjuk 
megvédeni Önöket.  
 

 
 
 
 
Körzeti megbízottak elérhetőségei: 
 
Bába Csaba r. ftzls. 06/20-539-5711     
 
Magyar Tibor  r. őrm. 06/20-261-6575   
 
 Nagy Péter r. ftzls. 06/20-539-5663 
 
A Polgárőrség részéről hívhatóak: 
 
Babar István 06/70-456-3708     
 
Dakó Ferenc 06/20-220-3458    
 
Deák Pál 06/70-339-5418 
 
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220, 06/76-
426-216 
       
            Polgárőrség 

        

 

 

 

 
 



A Polgármester oldala 
 
Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
Köszöntöm Önöket a Falulap 2014. évi első számában.  
Először is köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik 
adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a karácsonyi 
ünnepek méltó megünnepléséhez. Köszönjük Molnár Jánosnak 
a községi fenyőfát, köszönjük a Lakosságnak a szilveszteri 
futásra adományozott 7800.-Ft-ot, köszönjük a szervezőknek és 
a lebonyolításban résztvevőknek a segítséget. Ez is komoly 
csapatmunka volt, több mint 15 ember segítő 
közreműködésével. 
Az elmúlt évben is tudtunk karácsonyi ajándékot adni a 75 év 
feletti lakosoknak, és még néhány családnak, akiket a 
Képviselő-testület  közösen kijelölt. Az általános iskolások is 
édességcsomaggal mehettek haza a karácsonyi ünnepélyről, 
függetlenül attól, hogy már nem az önkormányzat működteti az 
iskolát. Továbbra is igyekszünk minden gyermeket bevonni a 
településünk életébe: rendezvények, versenyek, műsorok 
szervezésébe egyaránt.  
Az elmúlt év nem bővelkedett anyagi sikerekben. A beadott 
pályázataink közül a nagyobb lélegzetűek nem nyertek. Sikerült 
viszont felújítanunk a Faluház nagytermét, és még ezen kívül 
sok-sok apró javítgatást, újítást elvégeztünk a falunkban. 
Mindezt egy erősen forráshiányos költségvetéssel, aprópénzből, 
felajánlásokból, közösségi munkával. Az év végén kapott 7,5 
milliós állami támogatással együtt elértük, hogy minden 
tartozásunkat kifizettük, nem maradt rendezetlen számlánk az 
új évre. Higgyék el, Gátér község gazdálkodásában ennek 
nagyon kell örülni.  És örülünk minden apró lépésnek, amelyet 
meg tudunk tenni a szépülgetésünk érdekében. 
Bár még nem készült el a 2014. évi költségvetés, már most 
látható, hogy ismét forráshiánnyal fogunk küzdeni. Ennek az az 
oka, hogy a kötelezően ellátandó feladatok többe kerülnek, 
mint amennyit arra az államtól kapunk. A saját bevételünkkel 
kiegészítve sem elég, ezért kell mindig igénybe vennünk az 
ÖNHIKI támogatást, amelyet most már a működőképesség 
megőrzését szolgáló támogatásnak hívnak. Ennek megítélése, a 
támogatás mértéke mindig bizonytalan, ezért kell nagyon 
takarékoskodnunk, ezért nem tudunk nagyobb lélegzetű 
beruházásba fogni.  
A sajtóból, televízióból hallható adósságkonszolidáció ismét 
nem érintett bennünket, hiszen a mi községünknek nem volt 
banki hitele. Éppen a megfontolt gazdálkodás miatt döntött 
mindig úgy a testület, hogy ne vegyünk fel hitelt, mert nem 
láttuk biztosítottnak, hogy a törlesztést  fizetni tudjuk.  
A szegénységünk ellenére azért nem ülünk ölbe tett kézzel. 
Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, továbbra is 
igyekszünk meglátni azokat a tennivalókat, szépítgetési 
lehetőségeket, amelyeket kevés pénzből is meg  tudunk oldani. 
A hagyományos rendezvényeket is szeretnénk tovább őrizni, 
hiszen attól, hogy szegény falu vagyunk, nekünk is vannak 
vágyaink. Mi is szeretünk együtt lenni, kikapcsolódni, örülni 
egymásnak. Ezekhez az élményekhez szükségünk van 
rendezvényekre, közösségi alkalmakra. Úgy gondolom, 
tapasztalom, hogy a közösség megvan, az alkalmat pedig 
megteremtjük hozzá.  Legalábbis így szeretnénk.  
Bizonyára többen is nehezményezték, hogy a Faluház 
oldalának támasztott kerékpárokat elpakoltuk az udvarban 
felállított kerékpár tárolókba. Igaz, hogy évtizedek óta 
megszokott dolog volt az épület falának támasztani a 
kerékpárokat, de nem helyes. A saját házánál sem csinálja így 
senki. Amint a lehetőségünk engedi, a többi kerékpár tárolót is 
a Faluház udvarában fogjuk elhelyezni.  
Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy 2014. január 1-től a 
törvényi előírásnak megfelelően  Gátér Község Képviselő- 

 
 
 
testülete is  a megváltozott jogszabályhoz igazította a szociális 
ellátásokról és alapszolgáltatásokról szóló rendeletét. A 
hatályos rendelet megtekinthető az Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján.  
Még az elmúlt évben hírt adtam arról, hogy talán lehetőségünk 
lesz igen kedvező feltételekkel egy szennyvízelvezetéssel 
kapcsolatos pályázatba bekapcsolódni. Még mindig nem történt 
ezzel kapcsolatban semmi olyan előre lépés, amelyről 
részletesen tájékoztatni kellene a lakosságot. Lényeg, hogy a 
kormány még mindig nem döntötte el, biztosítja-e a pénzt 
ehhez a pályázati konstrukcióhoz. Ha érdembeli változás lesz, 
feltétlenül tájékoztatni fogjuk Önöket. 
          
   

   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

 
 
 
Gondolatok 
 
 
Az élet nem más, mint egy üres vászon - festhetsz gyönyörű 
jelenetet, tájképet, vagy festhetsz fekete szellemeket és 
veszélyes embereket. Tőled függ. Az élet csupán egy lehetőség. 
Megad mindent, amire szükséged lehet: és most csináld magad! 
       
  (Osho)  

 
 
Hajszolva éled az életed, bízva abban, hogy (...) megkapod 
majd azt, ami eddig elmaradt. Valahogy így tesszük tönkre a 
kapcsolatainkat ahelyett, hogy vágyakozás nélkül élnénk meg 
azt, ami jut. Azt, amit az élet hoz, amit eléd rak, amibe botlasz. 
Szeresd, fogadd el, bármilyen nehéz is, mert a vágyakozás 
mindent megöl, leginkább a kapcsolataidat. 
       
   (Oravecz Nóra) 



 

Közérdekű oldal 
 
Ez történt….. 

 
2013.decemberében a karácsonyi ünnepkör jegyében 

zajlottak a rendezvények. Most is volt hagyományos adventi 
gyertyagyújtás a karácsonyt megelőző négy hétvégén.  
Az ünnepélyes első gyertyagyújtásra a Faluház előtt december 
1-jén került sor. 

December 6-án, a Baba-Mama klubban Jánosi Ágnes 
tartott Ringató foglalkozást az apróságoknak, mely nagyon 
tetszett babáknak, mamáknak egyaránt. Majd meglátogatott 
bennünket a Mikulás is, és „volt zsákjában minden jó”. 

December 7-én a Bugaci Tanyaszínház társulata 
immár harmadik évben látogatott el hozzánk. Teltház előtt 
mutatták be a Hyppolit, a lakáj című nagysikerű darabjukat. 
Köszönjük! Nagy élmény volt mindenki számára. Az előadás 
után a falu adventi koszorúján közösen gyújtottuk meg a 2. 
gyertyát. 

December 18-án este, az Általános Iskolában tartott 
iskolai karácsonyi ünnepség után a gyerekekkel közösen 
elsétáltunk a Faluházhoz, énekeltünk, majd a község 
karácsonyfáján kigyulladtak a fények.  

December 21-én rendezte meg hagyományos 
karácsonyi ünnepségét a Kismakkos Néptáncegyüttes, s a 
táncosok gyújtották meg a 4. gyertyát. 

December 30-án tartotta évzáró összejövetelét a 
Nyugdíjasklub. Egy sikeres, eseménydús évet tudhatunk 
magunk mögött. Köszönjük a finom ebédet Szatmáriné 
Erzsikének és Gyöngyikének. Jánosiné Erzsike pedig egy 
finom tortával lepett meg bennünket. A Népdalkörbe szeretettel 
várjuk mindazokat, akik szeretnek énekelni. 
Próba: minden héten, csütörtökön 14 órától. 

Január 25-én tartottuk a Magyar Kultúra Napját. A 
fiatalok szép műsora után hirdettük ki a szépíró verseny 
eredményét, melyre a Himnusz eredeti szövegének másolásával 
lehetett pályázni. Az alsó tagozatosok közül I.helyzett: Bakos 
Zina 2.o., II. helyezett. Görög Szabolcs 2.o., III. helyezett: 
Bodor Virág 2.o. és Baráth Dominik 3. osztályos tanulók. A 
felső tagozatosok közül a zsűri Kocsis Debóra 6. osztályos 
tanuló munkáját találta a legszebbnek. 
 

Hamarosan…. 

 
Olvasódélután az olvasómaratonhoz kapcsolódva. 
2014. február 15-én, szombaton 14 órától a gátéri 
Könyvtárban. 
 (Wass Albert felolvasómaraton 2003-ban indult egy debreceni 

fiatal kezdeményezésére, akinek az az ötlete támadt, hogy jó 

lenne, ha az író műveiből egyszerre több helyszínen 25 órás 

felolvasást tartanának, így hívva fel a figyelmet az elhallgatott 

író munkásságára. A kezdeményezés futótűzként terjedt szét a 

világ magyarlakta településein, egymás után érkeztek a 

csatlakozási szándékot jelző csoportok Debrecenbe. A Magyar 

Ifjúsági Egyesület szervezésében 2014. február 21-én több 

helyszínen párhuzamosan kerül  sor a felolvasómaratonra, több 

ezer olvasót mozgósítva) 

Fiatalok (általános és középiskolások) és felnőttek egyaránt 
jelentkezhetnek, akik szeretnek olvasni és szívesen részt 
vesznek a rendezvényen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Öltögető” klub 
 
Várom azokat a lányokat és asszonyokat, akik a kézimunkák 
szerelmesei vagy szeretnének megtanulni hímezni, kötni, 
horgolni. Szeretnék a gátéri alkotók számára teret biztosítani, 
lehetőséget adni a tapasztalatcserére és az együtt 
munkálkodásra. 
Ebben az évben újra lesz Ki mit tud, melyre a helybéliek 
kézimunkáiból szándékozok kiállítást rendezni. 
Alakuló találkozó időpontja: 2014. február 19.  szerda 16 óra. 
Helyszíne: Faluház 
Első alkalommal megbeszéljük a működési feltételeket, a 
rendszeres foglalkozások időpontját. A klubtagság és a 
részvétel ingyenes! 
 
 
Felhívás! 
 
Az Erzsébet – program 2014. évi szociális pályázataira: 
 

- Szociális üdülési pályázat nyugdíjasok részére 
- Szociális üdülési pályázat nagycsaládosok részére 
- Szociális üdülési pályázat fogyatékossággal élők 

részére 
 
A pályázatok megtekinthetők a www.erzsebetprogram.hu 
weboldalon. A pályáztatás január 02-án kezdődött és legkésőbb 
február 15-ig el kell indítani a benyújtást. Személyesen lehet 
érdeklődni a Könyvtárban, ahol a kitöltéshez segítséget kapnak 
a pályázók. 
 
 
A könyvtárba és rendezvényeinkre 2014-ben is szeretettel 
várom a látogatókat. 
A Faluház eseményeiről rendszeresen tájékozódhatnak a 
www.gatermuvhaz.gportal.hu weboldalon és a 
https://www.facebook.com/gater.faluhaz oldalon. 
 
Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre 

elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 

magának.  ( Kodály Zoltán) 

 
 
                                      Rádi Józsefné 
 
 



Önök írták 
 
Helytörténeti kiállítás 
 
Tisztelt Lakosság! Községünk 90. születésnapja alkalmából 
május 1-jére szeretnénk egy falutörténeti kiállítást rendezni a 
Faluházban. Kérjük Önöket, segítsenek a kiállítás anyagának 
összegyűjtésében! Akinek van az elmúlt 90 évről fotója, 
tárgyi emléke, egyéb kiállítható dolga, kérem, hozza be az 
Önkormányzati Hivatalba vagy a Faluházba! Természetesen 
a kiállítás után ezeket mind visszaadjuk a tulajdonosának.  
 
 
  Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Emlékeztetem Önöket, hogy községünk születésnapja 
alkalmából fotópályázatot hirdettünk, amelynek leadási 
határideje:     2014. március 15.       
Mivel  addig már nem jelenik meg ismét a Falulap, ezúton 
biztatom Önöket a pályázatban való részvételre.  
 
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 
 
 
Kutyaügy 
 
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a néhány nappal ezelőtt 
kezdeményezett ebösszeírás országos felmérési igény, 
amelyet időközönként kötelező minden önkormányzat 
számára elvégezni . A rémhírekkel ellentétben  nem áll 
szándékunkban községünkben ebadót bevezetni. 
De! Mostanában ismét nagyon sokszor lehet az utcákon 
szabadon kószáló kutyákat látni, amelyeknek a gazdáit 
ismerjük, falubeliek. Nyomatékosan felhívom a kutyatartók 
figyelmét, hogy február 10-től kezdődően minden, az utcán 
kóborló eb gazdáját 30 000.-Ft szabálysértési bírsággal 
fogjuk sújtani, minden előzetes figyelmeztetés nélkül! 
Kérem, adják át ezt a hírt a szomszédaiknak, mert  a törvény 
nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, az pedig főleg, 
hogy nem olvassák el ezt az újságot.  
      

             Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Választás 2014. 
 
 
A 2014. évi országgyűlési választások időpontja: 2014. 
április 6. 
A választás napján csak az a választópolgár szavazhat, aki 
érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély + lakcímkártyával) igazolja 
személyazonosságát. 
Jelölt ajánlás folyamata: 

 Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a 
választópolgár saját kezűleg írja alá (adatait: név, személyi 
azonosító, lakcím, anyja neve -  más is rávezetheti az 
ajánlóívre). Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de 
egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem 
vonható vissza. 
                
 

     
 Helyi Választási Iroda Gátér 
 
 
 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 
 
Községünkben az elmúlt két hónapban anyakönyvi esemény 
nem történt. 
 
 

 
 
 
Humor 
 
 
Az élet csak addig tart, amíg a cédula a csuklódról lecsúszik 
a nagy-lábujjadra. De a köztes időt próbáld tartalmasan 
eltölteni!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


