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Gátéri Települési Értéktár - Helyi érték! 
 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról jogszabály 
rendelkezik. Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, 
a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és  
természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. 
Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési 
különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára. 
Képviselő-testületünk kinyilvánította azon szándékát, hogy 
létrehozza a Gátéri Helyi Értéktárat, mely a településünk 
területén fellehető, számunkra értéket jelentő adatok, tárgyi és 
szellemi értékek  gyűjteménye lesz. A három fős  értékfeltáró 
bizottság elkezdte munkáját( Jánosiné Gyermán Erzsébet, Rádi 
Józsefné, dr. Szegesdi Henrietta). A Bizottság elsőként helyi 
diákok közreműködésével, személyes megkeresés útján 
kérdőívezéssel feltérképezte a lehetséges helyi értékeket.  A 
kérdőívek feldolgozása jelenleg is folyamatban van. A helyi 
értéktárba való felvétel lehetősége folyamatos, történhet a 
község honlapján található online ajánlóív segítségével, vagy 
személyesen kitöltött, Polgármester Asszonynak címzett 
ajánlóívvel az Önkormányzati Hivatalban. A Megyei Értéktárba 
történő felvetetés lehetőségét jelenleg két helyi érték esetében 
vizsgáljuk, ezek: a gátéri „Kismakkos Néptáncegyüttes” és a 
gátéri „lovas postás”. Ezzel párhuzamosan archiváljuk a 
fényképeket, cikkeket, egyéb mementókat a gátéri Digitális 
Településtörténeti Adattárba is. A Bizottság munkájáról a 
továbbiakban is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket! 
 
 Jelenleg még üres a helyi értéktárunk, töltsük meg közösen 
tartalommal! Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a 
települési helyi értéktár létrehozásának! Ha rendelkeznek olyan 
régi fényképpel, írásos dokumentummal, vagy szívesen 
mesélnének a múlt század eleji Gátér életéről, szokásairól, 
kérjük, keressék meg a Bizottság valamelyik tagját. 
 
             Köszönettel: Helyi Értéktár Bizottság 
______________________________________________ 
 
 

Templomunk hírei 
 
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik anyagilag 
vagy munkájukkal segítették a Szent Antal szobor felújítását.  
Szeretném a templomkertben lévő keresztet is felújítani, aki tud 
anyagilag segíteni, kérem, tegye meg. 
                                                                         
                        
 
                                        Köszönettel: Nagy Attila 
 
 
 

 
 
 
Kedves Gátériak! 
 
 
Idén is lesz Gátér-tábor! Már  negyedik alkalommal rendezzük 
meg művészeti táborunkat, ebben az évben augusztus 10. és 17. 
között a gátéri iskolában. 
Az elmúlt években rengeteg segítséget kaptunk Önöktől, 
melyekért nagyon hálásak vagyunk. Az  idén is  nagy 
szükségünk van a támogatásra, annál is inkább, mert a beadott 
pályázatunkat elutasították.  A gyermekek étkezéséhez szívesen 
fogadunk paradicsomot, paprikát, szárazbabot,  krumplit, 
gyümölcsöt,  savanyúságot, és süteményt is.  
Szeretettel látunk minden érdeklődőt az augusztus  16-án, 
szombaton 16 órakor kezdődő táborzáró gálánkon! 
 
 
 
                        Tisztelettel és köszönettel: 
 
 
                                         Jánosi Eszter táborszervező 
                                          Kismakkos Néptánc egyesület 
 
 
 

 
 

Tisztelt Lakos! 
 

Sokáig  gondolkoztam a dolgon, hogy megírjam e remek 
történetünket a lucerna önkényes elhordásáról, amit sötétedés 
után, általában éjjel 10- 11 körül tettél., mégpedig más portáján 
keresztül. Te biztos nem is sejted, hogy tudjuk, hogy ki vagy, 
nem nevezlek meg, ,mert nem szeretném, de minden 
pillanatodban szégyelld magad, hogy valahonnan olyan dolgot 
viszel el, amire nem kértél engedélyt. Annyira naívan oldottad 
meg a dolgot, hogy a legkevesebb gondolkodással is 
egyértelmű, hogy te vitted el a lucernát. Nem beszélve, hogy 
mindenütt szét szórtad és gondolom álmodban sem gondoltad, 
hogy jól látszik a kamera felvételen az arcod. Nem az a baj, 
hogy mennyit vittél el, hanem az, hogy nem vagy tisztában 
néhány magatartási kódexben levő szabállyal ugyanis: AMI 
NEM A TIED AZT NEM SZABAD ELVINNI KÉRÉS 
NÉLKÜL!!!!!! 

 
Tisztelettel: Takácsné Veres Katalin 

 
 
 
 



 
A Polgármester oldala 
 
 
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
 
Ismét eltelt két hónap, megjelent a Falulap legújabb száma. Az 
alábbiakról tudok beszámolni Önöknek: 
Önkormányzatunk még a tavasz folyamán pályázatot adott be a 
Faluház előtti betonos terület térkövezésére.  Sajnos, a 
pályázatunk nem nyert.  Az egész országból összesen 3 pályázó 
kapta meg az igényelt térköveket. Ugyancsak pályáztunk egy 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, ezt is elutasították. 
Ennek az az oka, hogy a bűnügyi  statisztika szerint a mi 
falunkban kevésbé  indokolt a térfigyelő hálózat kiépítése – 
minisztériumi támogatásból. Lehet, hogy ennek inkább 
örülnünk kellene? 
Önkormányzatunk is bekapcsolódott a nyári gyermekétkeztetés 
programba. Összesen 11 gyermek kérte a nyári időszakban is 
az ebédet, nekik állami támogatás igénybe vételével tudjuk 
megoldani az étkeztetésüket. 
Köszönetet mondok azoknak a családoknak, baráti 
közösségeknek, akik az önkormányzat Pünkösdölő családi nap 
programján részt vettek. Köszönöm szépen az ínyes verseny 
résztvevőinek, és a Ki mit tud fellépőinek  is a közreműködést. 
Tartalmas, jó hangulatú nap volt, gondolatom szerint szüksége 
lenne minden embernek arra, hogy olykor részese legyen egy 
ehhez hasonló feltöltődésnek.  
Ugyancsak köszönet illeti az iskolai kerti parti szervezőit. Jó 
volt látni, hogy nagyszülők és unokák, szülők és gyermekek 
együtt szórakoztak, beszélgettek. Jó volt néhány órára letenni a 
gondokat, olyan emberekkel találkozni, akiket már régen 
láttunk, vagy lehet, hogy láttunk, de a hétköznapi rohanásban 
nem jutott idő néhány szót váltani. Pedig nagyon jó dolog 
beszélgetni, szükségünk is van rá mindannyiunknak.  
Folytatódik a 451. sz. főút burkolat megerősítésének  és a vele 
párhuzamos kerékpárút létesítésének engedélyeztetési eljárása.  
Az érintett szakemberekkel helyszíni bejárást végeztünk, 
amelynek eredményeképpen megpróbálnak egy olyan 
belterületi kerékpárút nyomvonalat kidolgozni, amelyet a gátéri 
lakosság és az önkormányzat is el tud fogadni. Legalábbis ezt 
az ígéretet kaptuk a beruházó képviselőjétől. Nagyon bízunk 
benne, hogy valóban – számunkra is - megnyugtatóan 
folytatódik majd ez a beruházás. 
Tisztelettel kérem az érintett Lakosságot, hogy a temetőben a 
sírok tetején növő akácfa sarjakat legyenek szívesek minél 
előbb kivágni! Az önkormányzat és a Lélekharangok emberei 
igyekeznek az utakat és egyéb közös területeket rendben  
tartani, kérem Önöket, a régi sírok gondozói is figyeljenek oda! 
Amennyiben ezek a sarjak valahol mégis elburjánzanak, az 
embereink szó nélkül ki fogják irtani. Segítségüket és 
megértésüket köszönjük. 
 
 
 
 
Az elmúlt négy évben először kapott lehetőséget az 
önkormányzatunk diákmunkások foglalkoztatására a 
Munkaügyi Központ támogatásával. A járás összes településére 
kapott keretlétszámot lakosságszám arányosan osztották el a 
települések között, Gátéron összesen 3 diák foglalkoztatását  
finanszírozzák.  Ugyancsak ebben az évben van lehetőség 
először olyan munkanélküliek foglalkoztatására, akik  már  

 
 
 
 
 
 
 
 
regisztráltak a Munkaügyi Központban,  de  még nem 
jogosultak  az  FHT-ra. 
Augusztus legutolsó napjaiban megkezdődik a Faluház 
nyílászáróinak a cseréje, egyéb munkálatok. Emiatt a 
Faluház kb.  
 
egy hónapig zárva tart majd. A gyógyszertár és a könyvtári 
szolgáltatás szünetel, a gyermekjóléti szolgálat és a 
falugazdász fogadóórájának átmeneti helyéről a 
hirdetőtáblán tájékoztatjuk majd Önöket.  
Ezúton is köszönetet mondok azoknak az asszonyoknak, 
akik néhány szelet süteménnyel hozzájárultak az Anna napi 
búcsú miséje utáni vendéglátáshoz.  Nem is reméltem, hogy 
ilyen sokan megmozdulnak a kérésemre.  Így az  atyák 
megvendégelésén túl  a misén résztvevőknek is jutott egy 
kis kóstolni való. Visszajelzések szerint a legtöbben 
elégedetten és dicsérő szavakkal mentek haza a templomból. 
Gátér lakossága ismét megmutatta, hogy jó érzésű, 
összetartó  emberek közössége él a mi kis falunkban. 
Köszönöm szépen. 
 
                                       Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 

 
 
Gondolat 
 
 
A léleknek is, akárcsak a pataknak és a növényeknek, esőre 
van szüksége, noha másfélére: reményre, hitre, szeretetre. 
 
                                               Paulo Coelho 
 
 

 
 
 

Humor 
 
Ha tilosban parkolsz, járasd az ablaktörlőt. Úgy nehezebb a 
büntetési szelvényt alárakni. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
Ez történt……. 
 

Köszöntöm a Falulap olvasóit. Nyár van, a 
szabadságolások  időszaka, a gyerekeknek szünet az 
iskolákban. Mindenki igyekszik feltöltődni, hogy újult erővel 
folytathassa az iskolát, a munkát. 

A programokat illetően július hónap csendesebb 
időszak a Faluház életében is. A háttérben azonban folyik a 
további rendezvények szervezése. 
 

Június 7-én tartottuk a most már hagyományosnak 
mondható Pünkösdölő Családi Napot. A délelőtt főzéssel telt, 
melyen a Polgármesteri Hivatal és több civil szervezet - mint a 
Gátér Községért Egyesület, a Kismakkos Néptáncegyüttes, a 
Nyugdíjasklub -, és egy baráti közösség vett részt. Közben 
érkeztek a sütemények a „Gátér Ínyes Mestere” versenyre, 
melyen édes sütemény kategóriában Babóth Klára, a sós 
sütemények közül Terjék Györgyné, a gyerek kategóriában 
pedig a Bodor Virág és Bodor Fanni testvérpár sütijeit értékelte 
legjobbnak a háromtagú zsűri: Takácsné Veres Katalin, 
Körmöcziné Deák Krisztina és Kucsora Tamás. Ezúton 
köszönjük a zsűri munkáját, és köszönetet mondunk a 
díjazottakon kívül a többi nevezőnek is:  Fazekas Lászlónénak, 
Katona Andrásnénak, Gyovai Andrásnénak és Kis Istvánnénak. 
Köszönet a finom süteményekért!  
A rendezvényhez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk. A 
legtöbb rajz „Hogyan és hol szeretném tölteni a gyereknapot a 
családdal” című kiírásra érkezett. Pályamunkákat adtak be: 
Bodor Fanni – 5 éves, óvodás; Katona Konrád, Görög Patrik – 
1.osztályos; Bodor Virág, Farkas Emma, Görög Szabolcs, 
Nagy Zsófia, Baráth Klaudia – 2.osztályos; Kurucz Ádám, 
Márki Mária, Baráth Dominik – 3. osztályos és Kocsis Debóra 
– 6. osztályos tanulók. 
A felnőttek közül Jakab Szilviának a pünkösdi ünnephez 
kapcsolódó csodálatos rajzaiban gyönyörködhettünk. 
Az érdeklődők a Tanácskozó teremben tekinthették meg Bálint 
Gyula különleges falvédő gyűjteményét és Kis Illés  képviselő 
festményeit. 
A délután az eddigiektől eltérően nem ügyességi vetélkedővel, 
hanem Ki Mit Tud?-dal folytatódott. 11 műsorszámban 
mintegy 32 fő mutatta be tudását. Felléptek: Pallagi Rita - 
Pallagi Lilla, Jókai Orsolya - Bodor Virág, Görög Zsoltné - 
Görög Anna, a Népdalkör utánpótlás csoportja, a 
Nyugdíjasklub Népdalköre, Baráth Klaudia, a gátéri 
asszonyok(tánc), Bakos Zina, Farkas Emma – Farkas Anna és a 
citeraszakkörösök. 
Az emléklapokat és a jutalmakat Jánosiné Gyermán Erzsébet 
polgármester adta át a rajzpályázaton résztvevőknek, az „Ínyes 
Mestereknek, kiállítóknak és a Ki Mit Tud? fellépőinek. 
 
 
 
 
 

Hamarosan….. 
  
 
 

Gátér Község Önkormányzata és a Faluház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a következő 

rendezvényekre: 
 

Augusztus 20-án KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG: 8 órakor az új    
kenyér szentelése a templomban, majd az ünnepség folytatása a 

Faluházban: megemlékezés Szent Istvánról,  
 

 
 
 
 

a „Gátér Községért” kitüntetés átadása, a 
megszentelt kenyér megszelése. A II. 
világháborús emlékmű koszorúzása a 

központi parkban. 
 

Augusztus 23-án délután 3 órától CSALÁDI 
LOVAS DÉLUTÁN  a gátéri 

sportpályán. Ügyességi vetélkedők helyi 
fogatosoknak (gyermekeknek is, de csak 
felnőtt kísérettel). Kiegészítő program: 

arcfestés, lovagoltatás, kézműves 
foglalkozás és RENDŐRSÉGI  

ÉRDEKESSÉGEK (motoros bemutató, 
rendőrkutya, stb). 

Majd este 8 órától fergeteges, hagyományos 
COUNTRY BÁL a Faluházban, ahová a 
bál jellegéhez illő ruhában várjuk most is 

kedves vendégeinket! 
 

Szeptember 27-én: Szüreti ünnepség. 
 
A rendezvényekről szórólapokon is tájékoztatjuk a 
lakosságot. 

 
Értesítem a lakosságot, hogy a Faluházban 

augusztus 25-től kb. egy hónapig nyílászáró csere lesz, mely 
érinteni fogja a Könyvtár nyitva tartását is. A változásról 
értesítéssel leszünk. 
 
 
      
                                Rádi Józsefné 
 
 
 
____________________________________________________:: 
 
 
 
Nyári szalonnasütés a Családi Szabadidő 
Parkban 
 
Idén ismét megrendezésre kerül a Családi Szabadidő 
Parkban (Bajcsy-Park) hagyományos nyáresti 
összejövetelünk, melynek keretében 2014. augusztus 09-én 
szombaton délután 17 órától ismét szeretettel várunk 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt egy kötetlen „batyus” 
szalonnasütésre.  
 

Gátér Községért Egyesület vezetősége 
 
 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 
 
Született: Tanács Levente (Oroszi Melinda) 
Elhunyt: Lőrincz Imre, Rehák Mihályné, Dömötör Mihály



 
 

Pelletértékesítési akció 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. a magas energiatartalmú fűtési pellet 
értékesítését megkezdte. 
Csomagolása: Ömlesztett állapotban, Big-Bag zsákokban 
 
Fogyasztói ára: 30 Ft/kg + ÁFA 
 
Kérés esetén 2000 kg feletti vásárlásnál ingyenes házhozszállítást biztosítunk a Felgyői Regionális Hulladékkezelő 
Központ 25 km-es körzetén belül.  
A pellet rendelés helye: a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39. számú telephelyén vagy a 
Felgyői Hulladékkezelő Központban.  
Érdeklődni lehet:  30/629-8323 telefonszámon, hétköznap 8.00-16.00 óra között. 

 
 

 
 
 
Tisztelt Gátériak! 
 
Minden hónap első keddjén, 13-17 óráig az Allianz Hungária Biztosító kihelyezett ügyfélkapcsolati pontot működtet a Faluházban. 
Legközelebb augusztus 5-én, majd szeptember 2-án várják az érdeklődőket mindenféle biztosítási kérdéssel kapcsolatban. Éljenek 
a helyi szolgáltatás adta lehetőséggel!   

Jelenleg 20 %-os lakásbiztosítás kötési akció, 15 %-os casco biztosítási akció!  Ingyenes tanácsadás más biztosításokkal 
kapcsolatban is!  (nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás, vállalkozói biztosítás, kötelező biztosítás…) 

Bizalmukat előre is megköszönve: 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Komposzt vásár 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. a magas szerves anyag tartalmú minősített 
komposzt értékesítését megkezdte a Felgyői Hulladékkezelő Központban.  
 
A komposzt fogyasztói ára: 2500 Ft/m3 + ÁFA 
 
Igény szerint helyszínre szállítást vállalunk, melynek díja a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ 25 km-es körzetén 
belül: 
5 m3-ig    10.000 Ft + ÁFA 
20 m3-ig    5.000 Ft + ÁFA 
20 m3 felett  a helyszínre szállítás ingyenes. 
Érdeklődni lehet: 30/629-8323 telefonszámon, hétköznap 8.00-16.00 óra között. 
 


