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Anyakönyvi hírek 

Születtek: Molnár Olívia (Csenki Tímea)
 Megszülettem!

Örömmel tudatjuk minden kedves gátéri lakossal, hogy 2015.07.01-
jén újabb taggal bővült a Csenki család  Molnár Olívia személyében. 
Csenki Tímea & Molnár László

Elhunytak: Szepesi Istvánné szül: Bonhardt Irén,  Fekete István

Fogadóóra

Tisztelt Gátéri Lakosok!

2015. augusztus 4. (kedd) 17.00 órától képviselői fogadóórát tartok a 
Faluházban.  Bármilyen  kéréssel,  kérdéssel,  ötlettel,  panasszal 
keressenek  bizalommal.
Várok mindenkit sok szeretettel!

                     Tábi Dávid
                      képviselő

Megváltozott a háziorvosi ügyelet telefonszáma

A felnőtt-, és gyermek háziorvosi ügyelet telefonszáma megváltozott 

Kiskunfélegyházán.

Új telefonszámok: 76/777-628, 76/403-104             

Kommendáns hivatal - Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 10          Minden 
nap: 17:00 - 7:00-ig, hétvégén és munkaszüneti napokon: 7 órától - 7 
óráig (24 órás ügyelet)                                                          

A Kiskunfélegyházi Kórházban továbbra is várja a betegeket a 
Sebészeti sürgősségi fogadóhely hétköznap 16:00 - 7:00 között, illetve 
hétvégén és fizetett ünnepnapokon 0-24 óra között. 

(www.infokiskunfelegyhaza.hu  2015.július 23.)

A Települési Értéktár Bizottság munkájáról
 
 Folytatódott a gátéri értékeket feltáró munka. Az elmúlt két hónapban 
3  új  értékkel  bővítettük  helyi  értéktárunkat:  Szivák  Lajos 
óragyűjteményével, Vincze Sándor vőfély munkásságával és a Rusz-
kastéllyal.  Ezekkel  együtt  már  10-re  emelkedett  a  dokumentált 
értékeink száma. Augusztus 20-án, a községi ünnepély keretei között 
bemutatjuk Önöknek is ezeket az értékeket. 

A  gyűjtőmunka  tovább  folytatódik.  Továbbra  is  várjuk  a  Lakosság 
javaslatait, mivel bővítsük még a gyűjteményünket.

                                                                 Települési Értéktár Bizottság

V. Gátér-tábor

Idén is lesz Gátér-tábor, immár az ötödik! 
Ismét nagy szeretettel készülünk a táborra, amelyre az eddigi legtöbb 
gyermek jelentkezett. Az előző években is rengeteg segítséget kaptunk 
Önöktől,  melyekért  rendkívül  hálásak  vagyunk.  Idén  is  szükségünk 
van  támogatásra,  ugyanis  nem  nyert  a  beadott  pályázatunk. 
Amennyiben szeretnék támogatni táborunkat, az alábbi élelmiszereket 
köszönettel  fogadjuk  az  óvoda  konyhájára:  ásványvíz,  szörp,  üdítő, 
gyümölcsök, paprika, paradicsom, hagyma, krumpli, bab, sütemény. 

Tisztelettel: Jánosi Eszter, táborszervező

Gátéri Kismakkos Néptánc Együttes

Köszönet

Köszönöm szépen mindenkinek,  aki  segített  a  búcsúi  ünnep szebbé 
tételében és mindazoknak, akik süteményt sütöttek.

Nagy Attila
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A Polgármester oldala

Kedves Gátéri Lakosok!

Köszöntöm Önöket a Gátéri Falulap legújabb számában. Az elmúlt 
két hónap munkájáról, eredményeiről az alábbiakban számolok be 
Önöknek:
Június 2-án szakmai napot tartottunk a Gátéri Liget Óvodában. Erről 
az Óvodavezető Asszony cikkében részletesen olvashatnak, de én is 
szeretném megerősíteni, hogy a három megyét is érintő, különböző 
nagyságú,  felkészültségű  és  adottságú  óvodákból  érkező 
pedagógusok  csak  elismerő  és  dicsérő  szavakkal  illették  az 
óvodánkat és a benne zajló munkát is.  Jó érzés volt megerősítést  
kapni  arra,  amit  eddig  is  tudtam,  hogy  a  mi  óvodánk  –  a 
nehézségekkel,  problémákkal  együtt  is  –  minta  értékű.  Ez  pedig 
azért  lehet így,  mert  az  óvónők, a szülők és  a  fenntartó közösen 
dolgozik, egy irányba, mindig csak a jobbítás szándékával húzza az 
óvoda szekerét. 
Augusztustól  egy  főállású  új  óvónénivel  bővül  a  csapat,  akinek 
nagyon nagy szükség van a munkájára, hiszen 2,5 évestől 7 évesig 
mindenféle  életkorú  gyermek  jár  majd  hozzánk.  Szeretettel 
köszöntjük közöttünk Sarkadi Julianna óvónénit, jó egészséget, sok 
erőt, kitartást és vidámságot kívánunk neki az itteni munkájához. 

Ugyancsak  személyi  változás  lesz  a  községi  konyha  dolgozói 
között.  A konyhai kisegítő munkát – 7 pályázó közül választva -  
Pallaginé  Fekete  Krisztina  végzi  majd,  a  konyhai  dolgozók  és  a 
Képviselő-testület  közös  döntése  alapján.  Krisztinek  is  jó 
egészséget, sok erőt, kitartást kívánunk a munkájához.  

Az  általános iskolánk körül  a  tavasz végén  megbolydult  a  világ. 
Kérdésessé  vált,  hogy  a  drasztikusan  lecsökkent  tanulói  létszám 
miatt kinyitnak-e még szeptemberben a gátéri iskola kapui. Nos, ma 
már tudjuk, hogy igen.  Az új tanévtől is lesz alsó tagozatos oktatás 
Aranka néni és Krisztike néni irányításával. Kedves Tanító Nénik! 
Áldozatos munkátokhoz nagyon jó egészséget, kitartást, és sok –sok 
vidám, örömteli pillanatot kívánunk Nektek az új tanévben.

Pályázatokról:  Önkormányzatunk  a  tavasz  folyamán  5  pályázatot 
adott  be,  ebből  eddig  3  elbírálása  megtörtént,  mindháromban 
nyertünk. 

Sikerrel  pályáztunk  egy  önkormányzati  terepjáróra  az 
önkormányzati  feladatellátás  segítése  érdekében.  A  kiírás  csak 
Suzuki Vitara megvásárlását tette lehetővé. Tehát őszre végre lesz 
egy  önkormányzati  szolgálati  járművünk,  és  reméljük,  sokkal 
kevesebb szívességet kell majd kérnünk a lakosságtól a különböző 
fuvarozások, beszerzések miatt. A kapott 5 millió Ft támogatást még 
1,4 millióval kell kiegészítenie az önkormányzatnak, mert az ÁFA-t 
az állam nem finanszírozta. 

A települési értékek felkutatására és dokumentálására 920 ezer Ft 
támogatást kaptunk. Ebből fényképezőgépet, diktafont vásároltunk, 
prospektust  készítettünk,  és  rendezvényt  szervezünk  az  értékek 
szélesebb körben való bemutatására. 

Ugyancsak kaptunk támogatást a testvér települési együttműködés 
szélesítésére, de az igényelt összegnek csak a felét. Ezt a pénzt is 
rendezvényekre  költhetjük,  amelynek  Gátér  és  Martonos  is  aktív 
résztvevői lesznek. A pályázat pontosítása most zajlik.

Pályáztunk még a Faluházra elkölthető közművelődési pályázatra is, 
de ennek a mai napig nem ismerjük a döntési listáját.  

Ugyancsak nem született döntés abban a pályázatban, amelyben a 
Szegfű  utca  aszfaltburkolatának  részbeni  felújítására  kértünk 
támogatást. 

Idén is  volt  lehetőség diákmunkások alkalmazására  a  Munkaügyi 
Központ közreműködésével. A sajtóban elhangzottakkal ellentétben 
viszont  a  gátéri  önkormányzat   júliusra  csak  2 fő  4 órában  való 
foglalkoztatására kapott keretet, és később még egy főt vehettünk fel 
augusztusra.  

Ennyi említésre méltó dologról tudtam beszámolni Önöknek. Kérek 
mindenkit,  akármilyen  gondja,  kérdése,  kérése  van  az 
önkormányzati  munkával  kapcsolatban,  keressen  bizalommal 
bennünket.  A   képviselők,  a  hivatali  dolgozók  és  jómagam  is 
szívesen válaszolunk a kérdésekre, segítünk, amiben csak tudunk. 

                                  Jánosiné Gyermán Erzsébet

Vállalkozók figyelmébe!

Tisztelt Vállalkozók! 
Az  Önkormányzat  lehetőséget  tud  biztosítani  egy  olyan 
konzultációra,  amelynek  során  a  Széchenyi  Programiroda 
munkatársai  ismertetnék Önökkel  a  2020-ig tartó UNIÓ-s  ciklus 
tervezett pályázati lehetőségeit, a vállalkozásokat érintő különböző 
beruházásokkal kapcsolatban.

2020 után – előre láthatóan - sokkal kevesebb pénzügyi forrás áll 
majd az ország, és köztük a vállalkozások rendelkezésére is. 

Amennyiben érdekelné Önt egy ilyen tájékoztató, legkésőbb 2015. 
augusztus  10-ig  jelezze  valamelyik  elérhetőségünkön,  vagy 
személyesen a Hivatalban.

                     Jánosiné Gyermán Erzsébet

Gondolat

“Aki nem mutogatja magát – ragyogni kezd.
Aki nem dicsekszik – sikeres lesz.

Aki nem követel tiszteletet, azt elfogadják vezetőnek.
Aki nem küzd senkivel, azzal senki sem képes megküzdeni.”

(kínai univerzisták
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Óvodánk életéből

Az elmúlt hónapok eseményei meghatározóak voltak az óvodánk, a 
gyerekek, kollegák  és környezetünk életében egyaránt.

• 2015.  május  22-én  tartottuk  az  óvoda  KRESZ  park 
megnyitójával egybekötött  Zöld Óvoda - tábla avatónkat. 
A KRESZ park megnyitását hosszú szervezés előzte meg. 
Az  Önök  által  adományozott  hulladékokból,  kétévi 
gyűjtőmunkával  sikerült  megvalósítani,  hogy 
megterveztethettük,  saját  erőből  felfestettük  az  óvoda 
betonozott  részére  az  utakat.  Gyermekméretre 
elkészíttettük  a  KRESZ  táblákat,  és  annyi  futóbiciklit, 
traktort,  kismotort,  rollert  vehettünk,  hogy  minden 
kisgyereknek jut egy jármű. Azért szerettük volna a parkot 
megvalósítani,  hogy  a  gyerekek  játszva  tanulják  a 
közlekedés  szabályait,  megismerhessék  az  alapvető 
közlekedési táblákat. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
minél több időt töltsenek a szabad levegőn, egészségesen 
éljenek,  sokat  mozogjanak,  hasznosan  teljenek  a 
mindennapjaik az óvodában. 
Sajnos, a megnyitó napján az időjárás nem volt hozzánk 
kegyes,  mert  esett  az  eső.  Féltünk,  hogy  a  gyerekek 
megfáznak,  megáznak.  Megbeszéltük,  hogy  mindenki 
megmutatja  anyukájának,  apukájának,  melyik  jármű  a 
kedvence, de mire észbe kaptunk, minden kisgyerek már 
száguldott  is  az  esőben  a  KRESZ  táblák  között.  Nem 
érdekelt senkit, hogy esik az eső. Volt, aki esőkabátban, 
volt,  aki  csizmában,  félcipőben,  bukó  sisakkal  a  fején, 
láthatósági  mellényben csurom vizes  nadrágban élvezte, 
hogy  végre  kipróbálhatja  az  új  járműveket.  Köszönjük 
Önöknek,  hogy  megvalósíthattuk  a  KRESZ  parkot  a 
gyerekek számára.

Továbbra is várjuk a PET palackokat az óvoda udvarán 
elhelyezett tárolóba.

• A  következő  rendezvényünk  a  pünkösdi  főzés  volt, 
melyen  ebben  az  évben  először  vettünk  részt,  a  szülők 
összefogásával.  A  Faluház  udvarán  már  évek  óta 
megrendezik  ezt  a  rendezvényt.  Óvodánk  szülői 
közössége úgy gondolta, hogy a szülők és a gyerekek is 
jól éreznék magukat a nap folyamán. Sajnos, szintén esős 
idő  volt  a  reggeli  órákban,  amely  bizonytalanná tette  a 
főzést.   Azért  így  is  jó  hangulatban  telt  a  nap.   A 
várakozás megérte, mert a marhapörkölt nagyon finomra 
sikerült,  amelyet Takács Csaba főzött,  a gyerekek pedig 
jót játszottak.

• Május végén tartottuk évzáró és ballagási ünnepségünket. 
Ebben  az  évben  négy  nagycsoportos  kisgyereket 
ballagtattunk.  Nekik  sok  sikert  kívánunk  az 
iskolakezdéshez, hiányozni fognak mindenkinek

.
• Minden  évben  megszervezzük gyermeknapunkat.  Ebben 

az  évben  sem  maradhatott  el  a  lovas  kocsikázás. 
Köszönjük Gyovai Andrásnak, hogy minden évben elviszi 
a gyerekeket egy rövid sétakocsikázásra. A jól megszokott 
HOT-DOG  sem  hiányozhatott,  játékokat  szerveztünk, 
vállalkozó  által  felajánlott  üdítőt,  csokoládét, 
péksüteményt kaptak a gyerekek.

• Jelentős esemény megszervezésére vállalkozott  ebben az 
évben óvodánk. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítványának 
támogatásával egy szakmai nap keretében sikerült 

bemutatnunk  a  három  megyéből  is  érkező  érdeklődő 
óvónőknek,  hogy egy kicsi, egycsoportos óvoda is lehet 
szakmailag jól működő, példaadó más települések óvodái 
számára.  Szerettünk  volna  egy  szakmai  párbeszédet 
indítani  óvodai mindennapjaink bemutatására.
A délelőttünkre olyan óvodákat hívtunk, akik már viselik 
a Zöld Óvoda címet, vagy szeretnék elnyerni ezt a címet. 
Minden  olyan  óvodát  vártunk,  akik  érdeklődtek  a  mi 
egycsoportos falusi óvodánk iránt. A délelőttünk sikeres 
volt,  mert  a  szakmai  napunkra  18  óvodapedagógus 
jelentkezett. A résztvevők között képviseltették magukat a 
szolnoki,  tiszakécskei,  szegedi,  tiszaalpári, 
kiskunfélegyházi,  pálmonostorai,  kecskeméti,  bugaci 
óvodák.
A délelőtt programjában szerepelt:

 Köszöntőt mondott Jánosiné Gyermán Erzsébet 
polgármester asszony

 A  Kismakkos  néptáncegyüttes  óvodás 
csoportjának  néptáncbemutatója,  mely  nagy 
sikert aratott.

 Fodorné Ivony Zsuzsa intézményvezető és Ugi-
Ráczné  Barcsay  Valéria  óvodapedagógus  a 
Kecskeméti  Corvina Óvoda,  mint  Zöld Óvoda 
bázisintézmény  előadása-  „Zöld  Óvoda  jeles 
napok  megélése  az  óvodai  mindennapokban” 
sok gyakorlati ötletet adott.

  Jánosi  Ágnes  gyógypedagógus,  a  Kismakkos 
néptáncegyüttes  vezetője   „Néptánc  és  a 
gyakorlat”  témában  elméleti  előadást  tartott, 
hogyan  lehet  a  gyakorlatban  a  néptáncon 
keresztül a gyerekek képességeit fejleszteni.

 Környezet megismerésére nevelés:  Bogárszálló 
készítése  a  gyerekekkel  az  óvoda  udvarán 
címmel  bemutató  foglalkozás.  A  gyerekek  a 
délelőtt  folyamán  bemutatták,  hogyan  lehet 
óvni, védeni a környezet. 

 Az  óvoda  megtekintése  zárta  a  délelőtt 
programját.

A  rendezvényről  rengeteg  pozitív  visszajelzést 
kaptunk!

• A nyár már javában folyik, de ez idő alatt sem 
tétlenkedtünk.  Már  tavaly  jeleztük  pályázási 
szándékunkat  a  Madárbarát  Óvoda  címre  a 
Magyar  Madártani  és  Természetvédelmi 
Egyesületnél.  Az  elmúlt  évi  tevékenységünk 
alapján  úgy  ítélték,  hogy megkaphatjuk  ezt  a 
címet. Így nagy örömünkre a 2015/2016 tanévet 
Madárbarát Óvoda tábla avatóval kezdjük majd.
 

Mindenkinek kellemes nyarat kívánok a nyár hátralévő részére!

Gulyásné Vida Gyöngyi
intézményvezető

3



Tisztelt lakosság!

Gátér Község Önkormányzata és a Faluház közös szervezésében az 
alábbi programok kerülnek megrendezésre:

Gátér Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a 2015. 
augusztus 20-án 14 órakor kezdődő községi ünnepségre, és az 

értéktárunkba felvett értékek bemutatójára.
Program:

14:00 A II. világháborús emlékmű koszorúzása a központi parkban
14:30 Kenyérszentelés a Szent-Anna templomban

15:00 Községi ünnepség a Faluházban
- megemlékezés az állam alapításról
- Gátér Községért kitüntetés átadása

- Az új kenyér ünnepe
- Gátéri települési értékeink bemutatása, kiállítás 

megnyitója

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

2015. augusztus 21-én, pénteken 15 órától tartjuk  hagyományos 
Családi Lovas Délutánunkat a sportpályán.

Ügyességi verseny gátéri és a pálmonostori Lovas Egyesület 
fogatosainak részvételével.. Családi vetélkedő. Kiegészítő program: 

arcfestés, lovagoltatás, kézműves foglalkozás, lovas bemutatók.

Majd este 8 órától fergeteges Country bál a Faluházban, ahová a 
bál jellegéhez illő ruhában (is) várjuk kedves vendégeinket!

Belépő: 300 Ft, a zenét szolgáltatja:Dakó Tamás

22 órakor tábortüzes csikósbemutató a Faluház udvarán.

A délután résztvevőit vendégül látjuk egy tányér gulyáslevesre este 
7 órától a Faluházban.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A szüreti ünnepség  időpontja: szeptember 26!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOVAS IDÉZET

" A ló önteltség nélküli nemes jellem,
irigység nélküli barátság,
hiúság nélküli szépség.

szolgálatra kész, mégsem szolga."
/Ronald Duncan/

 

HUMOR

A ló bemegy a kocsmába. 
-Kérek egy DAB-ot. 

A kocsmáros oda tolja elé a sört. 
Kisvártatva a ló: 

-Most meg kérek egy tál zabot! 
Mire a kocsmáros: 

-Abrakadabra?

Mindenkit  szeretettel hívunk és várunk programjainkra!

Közérdekű információk

Fogadó órák:

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal ügysegédje:
Dunás-Varga Ibolya
Helyszín: Faluház  
Időpont: csütörtök 13.30-15 óra
Telefon: 06-20/3178600

Falugazdász
Kucsora Tamás
Helyszín: Faluház 
Időpont: péntek 8-12 óráig.
Telefon: 06-30/3942563

Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat
Gálig Erzsébet
Helyszín: Faluház
Hétfő: 14.30-17 óráig
Szerda: 7.30-10 óráig
Telefon: 06-30/8155401

Szennyvíz szállítás

PUSZTA-SZEM KFT. Trombitás Imre
06-30/441-2191

Szent Anna Patika
Dr. Papp Méri
Nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek 12.30-15 óráig
Telefon:  06-70/385-0373
               06-76/583-500  

Orvosi rendelés Gátéron
Dr. Gazsó Anikó
Hétfő:  12-13 óráig
Szerda: 11.30-12.30-ig
Péntek: 12-13 óráig

Gátéri Posta

Hétfő-szerda: 8-12, 12.30-16
Kedd-csütörtök: 8-12, 12.30-15.30
Péntek: 8-12, 12.30-14.30

A felnőtt-, és gyermek háziorvosi ügyeletről: az első oldalon 
olvashatnak.

Rádi Józsefné
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