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Tisztelt Lakosok! 
 
Születésnapjához érkezett a helyi hírlapunk. Éppen két éve 
jelent meg a nulladik, próba példány. Abban reménykedünk, 
hogy eléri célját, és örömmel várják a páros hónapok elsejét, 
amikor is visszatekinthetnek az elmúlt két hónap 
eseményeire, és kíváncsian keresik, mi várható majd a 
közeljövőben.  Leljék  örömüket a cikkek olvasása közben! 
 
 
                                                Jánosi Benő 
 

 
 
Óvodánk életéből 
 
 
Nagyon jól sikerült az október eleji babaház, sószoba és 
ivókút átadó. Ezúton is szeretném megköszönni a segítségét 
mindenkinek, aki valamilyen formában közreműködött az 
átadó szervezésében!  
Az átadó után, még az első hidegebb napok beköszöntéig 
tudtuk használni az ivó kutat, amely nagyon tetszik a 
gyerekeknek. A babaházat és a sószobát azóta is rendszeresen 
használjuk. 
November közepén újra megszerveztük a PET palack és 
papírgyűjtési akciónkat, ami nagyon sikeresen zárult. 
Köszönjük Önöknek és a gyűjtésben részt vevő szülőknek is a 
segítséget. Ez a gyűjtési akció nagymértékben hozzájárul az 
év végi rendezvényeink színvonalának emeléséhez. 
Továbbra is folyamatosan várjuk műanyag flakonjaikat, és 
hulladék papírjaikat! 
 
December 6-án kirándulni megyünk Nagykarácsonyba, 
megnézzük a Mikulás házát! Azt gondolom, hogy 
felejthetetlen élmény lesz minden kiránduláson részt vevő 
kisgyermeknek! 
 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új évet 
kívánunk mindenkinek! 
 
 
          „Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, 
            Gőzölgő kalácsból jusson az asztalra! 
            Legyen, sok ajándék-szívemből kívánom-, 
            S hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony”                                                            
 
                                                      /ismeretlen szerző/ 
 
                                               Gulyásné Vida Gyöngyi 
                                                      Tagóvoda vezető 
 
 

 
A gátéri iskola életéből 

 
A 2012/2013-as tanévben a KÖÁI gátéri Széchenyi István 
Általános Iskolájának létszáma 34 fő. Osztálylétszámok 
alakulása:1.o.: 6 fő, 2.o.: 5 fő, 4.o.: 8 fő, 5.o.:6 fő, 6.o.: 9fő. 
Napközis és tanulószobás csoport is működik 
intézményünkben. Az arra rászorulók logopédiai és fejlesztő 
foglalkozásokon vesznek részt. 
Tanulóink közül néhányan néptáncra és citera szakkörre 
járnak.  
Óráinkat interaktív táblák használatával színesítjük. 
Minden osztálynak lehetőség nyílik a sószoba használatára, 
melyre beosztás készült 
Szeptemberben diáksport napot tartottunk a pályán, 
sorversenyeket rendeztünk. 
Hetente egy alkalommal a sportolni vágyók 
sportfoglalkozásokon vehetnek részt. 
Folyamatos a műanyag flakonok és a papír gyűjtése. Ezúton 
is kérjük a szülők és a falu lakosságának segítségét. 
Új SZMK elnököt választottunk Görög Zsoltné személyében. 
 
Szabó Máté 4. osztályos tanuló részt vett Lakiteleken a Tollas 
Tibor helyesíró versenyen, ahol 48 résztvevő közül II. 
helyezést ért el. Jókai Orsolya 2. osztályos tanuló indult a 
kiskunfélegyházi városi mesemondó versenyen, az 
elődöntőből bejutott a döntőbe is, ahol szépen szerepelt. 6. 
osztályos tanulóink közül is képviselték néhányan  
iskolánkat, ők is szépen helytálltak. 
Hagyományainkhoz híven továbbra is benevezünk különböző 
tanulmányi versenyekre, és részt veszünk a falu kulturális 
életében is. 
Az 1. osztályosoknak „csibeavató”-t tartunk, majd készülünk 
a Mikulásra és a Karácsonyra is. 
A karácsonyi ünnepély december 20-án, csütörtökön 
délután fél 4-kor lesz a Faluházban, melyre mindenkit 
szeretettel várunk. 
 
 
       
              Feketéné Borbély Zsuzsanna 
                     igazgatóhelyettes 
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A Polgármester oldala 
 
 

 

Kedves Gátéri Lakosok! 

 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2012. esztendő utolsó 
Falulapjában.  
Az elmúlt két hónapban is bőven volt tennivaló az 
önkormányzatunk életében.  
Október 5-én ünnepélyes keretek között átadtuk a sószobát, 
babaházat és ivókutat, a gyermekek legnagyobb örömére. A 
visszajelzések szerint vendégeink nagyon meg voltak 
elégedve a fogadtatással, a beruházással, és mindazzal, amit 
kis falunkból e rövid idő alatt láthattak, tapasztalhattak. A 
sószobát az iskolás és óvodás gyermekek rendszeresen 
használják, a felnőtteket is biztatom erre, használják ki a 
lehetőséget minél többen! 
Elkészült az iskolai tornaterem felújítása: új lábazatot kapott 
a terem, felcsiszoltattuk a parkettát és az egész helyiséget 
kifestettük. Ennek a költségét is pályázati pénzből fizettük, 
bár ehhez 130 000.-Ft önerőre is szükség volt.  
Egy kicsit felújítottuk a ravatalozó előterét is. Az előtér 
kiszélesítése, taposólappal való burkolása 142 000.-Ft 
anyagköltségbe került.  A munkálatokat közmunkás és az 
önkormányzat alkalmazottai végezték, így munkabért nem 
kellett erre fizetnünk. Az anyagköltséget a képviselők egy 
havi tiszteletdíjából, valamint a polgármester és a jegyző 
ugyanolyan mértékű felajánlásából teremtettük elő. 
Köszönöm szépen mindannyiuknak a felajánlást. Ugyancsak 
köszönetemet fejezem ki Vincze Attilának a fuvarozásért, 
Pántlika Pista bácsinak, hogy megjavította a ravatalozó 
csatornáját ingyen, és Szász Imrének a székek kárpitjának 
kicseréléséért. Ha már a temetőről írok: tisztelettel kérek 
minden érintett lakost, hogy a megváltott, de még fel nem 
használt sírhelyeket mielőbb, jól láthatóan jelöljék ki a 
későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.   
Mire Önök a Falulapot olvassák, addigra elköltjük  az 
önkormányzati felzárkóztató támogatás címén kapott 3 millió 
forintot. Vettünk traktort, pótkocsit, ekét és talajmarót. 
Bízom benne, hogy a következő évtől ezek az eszközök 
valóban az önkormányzat felzárkózását szolgálják majd. 
Hálás köszönetemet fejezem ki Babar Istvánnak, aki az 
eszközök, gépek kiválasztása során számtalan helyre elkísért 
és szakmailag segítségemre volt a választásban.  
A konyhai kisegítő állásra 19 gátéri és 2 vidéki pályázat 
érkezett. A képviselő-testület a konyhai dolgozók 
véleményének figyelembe vételével a munkakör betöltésére 
Kocsis Ferencnét választotta, aki 3 gyermekét egyedül 
neveli, hónapok óta munkanélküli, és van is konyhai 
gyakorlata. 
Önkormányzatunk 2013-ban is tagja a Bursa Hungarica 
szociális ösztöndíj rendszernek. Erre a támogatásra összesen 
9 felsőoktatásban tanuló hallgató adta be a pályázatát. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy minden pályázót 
havonta 3000 Ft támogatásban részesít.  
Ebben az évben is szeretnénk községi karácsonyfát állítani. 
Erre a fenyőfát Kovács Anna Mónika, Szegfű utca 8. szám 
alatti lakos ajánlotta fel. Nagyon köszönjük a felajánlást.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Kedves Gátériak! 
 
 A karácsony közeledtével kívánok Önöknek jó egészséget, 
békességet, szeretetet az ünnepekre és az új esztendőre. 
Köszönöm, hogy segítik az Önkormányzat munkáját 
adományaikkal, segítő tetteikkel, jó szándékú kritikáikkal is. 
Bizonytalan hétköznapjainkban az összetartás nagy erő, nagy 
kincs. Azért tudunk talpon maradni, apró lépésekkel előre 
haladni, mert tudjuk és értjük, hogy csak együtt lehetünk 
erősek. Köszönjük! 
 
                            
 
                                           Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 

 
 
 
Szilveszteri futás 
 
 
Önkormányzatunk ebben az évben is szeretné megrendezni a 
nagy sikerű szilveszteri futást, immár harmadszor, a 
hagyományoknak megfelelően. Eddig a helyi vállalkozók 
adományaiból vásároltuk meg a díjakat, jutalmakat. Most azt 
kérem a Tisztelt Lakosságtól, hogy önkéntes 

adományaikkal támogassák a rendezvényt. A boltokban 
elhelyezett adománygyűjtő dobozokba dobhatja bele 
mindenki az ÖNKÉNTES, jó szívvel adott támogatását.  
 
 
 
  Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

 
 
 
 
Gondolat 

 

 
„Szeretettel és humorral kell élni az életet. A szeretet a 
megértéshez, a humor pedig az elviseléshez kell.” 
 
 
 
   Carlos Fisas 
      
                                     
 
 
 
 
 
 



Közérdekű oldal 
 

 

Ez történt….. 
 
Szeptember 29-én tartottuk községünk legnagyobb, több 
évtizedes hagyományokra visszatekintő ünnepségét, a szüreti 

ünnepséget. A hagyományokhoz híven, Bajkó Zoltán atya ez 
alkalommal a Faluház előtt szentelte meg az újbort és az őszi 
terményeket. Majd elindult a menet a falu utcáin a helyi és 
környékbeli településekről érkező vendégek, fogatosok, 
csikósok, táncosok részvételével. Köszönjük a lakosságnak, 
hogy megtiszteltek bennünket érdeklődésükkel. Az 
ünnepséget hajnalig tartó bál zárta. 
Október 1-7. között került sor az Országos Könyvtári 
Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
Könyvtárunk is csatlakozott az rendezvényhez. A legnagyobb 
érdeklődés a Könyves Vasárnapon volt október 7-én, amikor 
rendkívüli nyitva tartással vártam az olvasókat. Volt 
lehetőség beiratkozásra, kölcsönzésre, helyben olvasásra, 
internetezésre és megtekinthető volt a kiállítás legszebb 
könyveinkből. 
Október 25-én a második osztályosokkal könyvtári órát 
tartottunk.Téma: Ablak-Zsiráf,az első képes 
gyermeklexikonom. 
Havonta egyszer tartunk Baba-Mama klubfoglalkozást, 
melyre az érintettek meghívót kapnak. 
A Nyugdíjasklub Népdalköre, a citeraszakkör és az 
ovisokból, 1-2. osztályosokból álló dalkör januártól a 
megszokott időben folytatja munkáját. 
Október 27-én, 12 órai kezdettel tartottuk az Idősek Napját, 
mely alkalommal ebéddel vártuk községünk „szépkorú” 
lakosait. Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester köszöntője 
után az óvodások, az általános iskolások, a Kismakkos 
Néptáncegyüttes, a citeraszakkörösök és a Népdalkör 
műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. 
 
 

Hamarosan… 
 
 
Ebben az évben is lesz a Faluház előtt adventi gyertyagyújtás. 
Az első gyertyát december 2-án, vasárnap délután 16 óra 30-
kor gyújtjuk meg. 
December 8-án, 17 órakor a Bugaci Tanyaszínház 
előadásában láthatják a Kukás guru című darabot. 
December 12-én, 14 órakor Figura Ede zenés mesejátéka az 
általános iskola alsó tagozatos tanulóinak. 
December 22-én tartja hagyományos karácsonyi ünnepségét a 
Kismakkos Néptáncegyüttes. 
December 29-én, 13 órakor a Nyugdíjasklub évzárója. 
A rendezvények részleteiről a szokott módon tájékoztatjuk 
Önöket. 
 
Tisztelt Lakosság! Ebben az évben utoljára jelenik meg a 
Falulap, melyben Önök mindig első kézből juthatnak 
megbízható információkhoz községünk életét illetően. 
Örömmel tölt el, hogy a Faluház és a Könyvtár rendezvényeit 
illetően számtalan színes programról számolhattam be, 
melyben mindenki megtalálhatta az érdeklődési körének 
megfelelőt. Remélem, így lesz ez a következő évben is.  
 
 

 
 
 
Ezúton kívánok községünk minden lakójának szeretetteljes 
ünnepeket és eredményes, boldog újesztendőt! 
 
       
  Rádi Józsefné 
 
 

 
 

Decemberi eseménynaptár 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Decemberben nagyon sok községi rendezvényre várjuk 
Önöket. Ezért egy helyre gyűjtöttem a rendezvényeket, hogy 
könnyebben kiírhassák otthoni naptáraikba, vagy kivághassák 
az újságból, hogy szem előtt maradjanak az időpontok. 
Remélem, ezzel is segítem Önöket abban, hogy ne 
maradjanak le egyetlen rendezvényünkről sem.  
 
- dec. 2. vasárnap 16.30-kor: adventi gyertyagyújtás 
- dec. 5. 17 óra : lakossági fórum a Faluházban a Képviselő-
testülettel 
- dec. 8. 17 óra: a Bugaci Tanyaszínház előadása a 
Faluházban, a 2. gyertya meggyújtása 
- dec. 16. a 3. gyertya meggyújtása 
- dec. 18. 17 óra. Dr. Gazsó Anikó háziorvos előadása a 
sószoba használatának  hatásáról.  
- dec. 20.  15.30-kor az általános iskolások karácsonyi 
műsora 
- dec. 22.: Kismakkos-karácsony, a 4. gyertya meggyújtása 
- dec. 31. 10 óra: szilveszteri futás 
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre! 
 
 
     Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

 
 
„KUKÁS GURU” 
 
 
Tisztelt Lakosság! 

 
 
A Bugaci Tanyaszínház ismét elvállalta, hogy  bemutatja a 
gátéri közönségnek ez évi nagy sikerű darabját, melynek 
címe: Kukás guru.  Az előadás időpontja: 2012. december 8. 
szombat 17 óra, melyre szeretettel várunk minden nevetésre, 
felhőtlen szórakozásra vágyó érdeklődőt. Az előadásért 
belépődíjat nem kell fizetni, de kérjük, hogy önkéntes 
adományaikkal segítsék a színjátszók költségeinek 
megtérítését. Az adományokat az előadás előtt és után is 
elhelyezhetik az e célra kitett gyűjtőládában, a Faluház 
előterében. 
 
                         
                                                                 Önkormányzat



 

Önök írták 
 

 

Kedves Gátéri Lakosok! 
 
 
Mivel ennek az oldalnak „Önök írták” az elnevezése, azt 
szeretnénk, ha minél többen közzé tennék a gondolataikat, 
véleményüket.  Továbbra is várjuk az Önök írásait,  minél 
többen osszák meg azokat a többi lakossal. 
 
 
 
                                              Jánosi Benő 
 
 
 

 
 
Felhívás 
 
 
"Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a 
Társulás tulajdonában lévő elidegeníthető eszközöket. 
 
Az árverés időpontja: 2012. december hó 13. nap 10.00 óra. 
 
Az árveréssel kapcsolatos részletes tudnivalókat az árverési 
hirdetmény tartalmazza, mely megtalálható a 
www.kiskunfelegyhazikisterseg.eu honlapon." 
   
 
 
  Juhász Miklós elnök 
   
 
 

 
 
 
 
Meghívó 
 
 
Dr. Gazsó Anikó háziorvos előadást tart a Faluházban a só 
élettani szerepéről, a sószoba használatának előnyeiről. Az 
előadás időpontja: 2012. december 18. kedd, 17 óra. A 
belépés ingyenes,  mindenkit szeretettel várunk.  
 
 
 
  Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meghívó 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
2012. december 5-én, szerdán este 17 órára szeretettel 
várjuk Önöket egy lakossági fórumra. Meghívott vendégek 
nélkül, csak magunk között beszélgethetünk ügyes-bajos 
dolgainkról, elmondhatják véleményüket, kérdezhetnek, 
bármilyen téma is érinti, érdekli Önöket. Szeretettel várunk 
mindenkit. 
 
    
 
                                                             Képviselő-testület 
 
 

 
 
Közbiztonságunk 
 
Tisztelt Lakosság! 
 

A téli hónapokban korán sötétedik, későn virrad. A 
közlekedőktől ez az időszak fokozott elővigyázatosságot 
igényel. Nagyon kérek mindenkit, főleg a gyalogos és 
biciklis közlekedőket, hogy sötétedés után, sőt már 
szürkületkor is láthatósági mellény és lámpa nélkül az 

úttesten ne közlekedjenek! Higgyék el, az autósoknak 
nagyon nehéz időben észrevenni a teljes láthatósági jelzés 
nélkül közlekedőket. Vigyázzanak magukra és 
gyermekeikre! Saját érdeke mindenkinek!  
 
Mostanában ismét felbukkantak házaló árusok és kereskedők 
a falunkban. Törvény szerint nem tilthatjuk meg ezt a 
tevékenységet, de a lakosságot senki nem kényszerítheti rá, 
hogy idegeneket beengedjenek az udvarukba, főleg nem az 
otthonaikba. Kérem, legyenek óvatosak! Ha a polgármesterre 
vagy a jegyzőre hivatkoznak, akkor is inkább szóljanak be 
telefonon a hivatalba, vagy kiabáljanak át a szomszédba, de 
ne engedjenek be idegeneket! 
Körzeti megbízottak elérhetőségei: 
Bába Csaba r. ftzls. 06/20-539-5711 
Magyar Tibor r. örm. 06/20-261-6575 
Nagy Péter r. ftzls. 06/20-539-5663 
A Polgárőrség részéről hivhatóak: 
Babar István 06/70-456-3708 
Dakó Ferenc 0620/ 2203-458 Deák Pál 06/70-339-5418 
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 06/76-426-220, 
06/76-426-216 
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
Humor 

 
− Doktor Úr! A férjem beszél álmában. Mit tegyek? 
− Hagyja nappal beszélni. 

 
 
 


