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Megjelenik minden páros hónap elsején. 
 

 
Folytatjuk 
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
Örömmel vesszük, ha mind többen szeretnének megjelentetni 
írásokat a lapban. Így fordulhatott elő, hogy megújult formában 
jelenünk meg, mert az eredeti oldalszám kevés lett a sok aktuális 
közlendő miatt. Továbbra is várjuk írásaikat a Polgármesteri 
Hivatalban, a Faluházban, vagy az alábbi e-mail címen. 
 
janosi@anet.hu 

 
                                                                     Jánosi Benő 
 
 

 
 
 

Az óvodáról 
 
Az elmúlt időszak is mozgalmasan telt óvodánkban. 
Áprilisban több kisgyerek készített lóval kapcsolatos rajzokat, 
melyet elküldtünk rajzpályázatra. Márki Mária rajza kiállításra 
került. 
Ugyanebben a hónapban tartották Kiskunfélegyházán a minden 
évben megrendezésre kerülő Ovi olimpiát, ahol a csapat 8. helyezést 
ért. A csapat tagjai voltak: Jókai Orsolya, Kurucz Ádám, Mészáros 
Maja, Babóth Luca. Jókai Orsolya a helyből távolugrásban első 
helyezést ért el. Gratulálunk neki! 
Áprilisban megtörtént az óvodai beiratkozás is, ahová 7 új 
kiscsoportos korú gyermek iratkozott be. Így szeptembertől 27 
óvodás korú gyermek jár majd intézményünkbe. 
Ebben az évben 8 nagycsoportos korú kisgyermek kezdi meg iskolai 
tanulmányait. 
Áprilisban több pályázatot is írtunk az óvoda fejlesztésére. 
Az egyik pályázattal laptopra pályáztunk, hogy a gyerekekhez 
közelebb kerüljön a számítógép, játékosan használjuk a 
foglalkozásokon. Sajnos, pályázatunkat csak oklevéllel jutalmazták. 
Másik pályázatunk a parketta cseréjére irányul, melynek eredményét 
még várjuk. Április végén májusfát állítottunk a Faluház előtt 
Rádiné Ica néni segítségével. A szép májusfát még körbe is 
táncoltuk. 
Májusban megtartottuk az anyák napját, melyet bensőséges 
hangulatban, édesanyákkal ünnepeltük. 
Nagyon jól sikerült a papírgyűjtési akciónk, a nagy konténerbe alig 
tudtuk belerakni a sok papírt. Ezúton is köszönjük mindenkinek a 
segítségét. 
Szépen gyűlnek a műanyag flakonok is. A gyűjtési akciónk még 
nyáron is folytatódik, ezért kérünk mindenkit, hozza hozzánk 
kidobásra szánt műanyag flakonját, ezzel is támogassák óvodánkat. 
Május 30-án Gyereknapot tartunk óvodánkban, amelyet 9-1230 óráig 
szervezünk. 
Június 3-án kirándulni megy óvodánk a Tőserdőbe. 
A nyárra jó pihenést kívánunk mindenkinek. 
 

                
 
                        Az óvoda dolgozói 

 

A gátéri Széchenyi István Általános Iskola 

életéből 

 

A tavasz közeledtével – mint a természetben – iskolánkban is 
felpezsdült az élet. 
Április 1-én a kiskunfélegyházi Cinege színjátszó csoport egy 
interaktív „bolondos” mesejátékot adott elő. Illetve nem is ők, 
hanem diákjaink váltak a történet élő szereplőivé. 
Április 5-én a kisiskolák körzeti matematika versenyén vettünk 
részt. Szabó Máté első, Gáll Zsolt második helyezést ért el 
korcsoportjában, valamint Bánfi Tibor és Nagy Tibor is 
eredményesen szerepelt. 
A KÖÁI József Attila Általános Iskola tavaszi 
rendezvénysorozatának több programján is részt vettünk. A József 
Attila Hét természetismereti vetélkedőjén iskolánk 5-6. 
osztályosokból álló csapata negyedik helyezést ért el. Csapattagok: 
Ipacs Fanni, Kiss Klára, Körmöczi Márton, Kis-Czakó Henrik. 
A rendezvénysorozat német nyelvű játékos vetélkedőjén Tóth 
Gábor, Körmöczi Márton, Kiss Klára és Nagy Flóra képviselték 
iskolánkat. Ezen a versenyen tényleg a részvétel számított, hisz a 
környékbeli iskolákból érkező diákok vegyes csapatokat alkottak. 
A József Attila hét záró programja a Múzsák Találkozója volt, ahol 
Szabó Máté és Nagy Flóra a diákzsűritől közönségdíjat kapott. 
Lázasan készülődtünk természetesen anyák napjára is. Április 29-én 
kézműves foglalkozást tartottunk, majd május 5-én köszöntöttük 
műsorunkkal az édesanyákat. 
Május 13-án a Mesélő Dallamok keretében latin táncokat 
tanulhattak a diákok. 
Az idei tanulmányi kirándulásunkat Egerbe szervezzük. 
Hagyományainkhoz híven diákok – szülők – tanárok közösen 
utaznak a híres történelmi városba. 
 

                 Feketéné Borbély Zsuzsanna 
                     igazgatóhelyettes 

 
_____________________________________________________ 
 

 
 

Gondolatok ( ezúttal vidáman) 

 
„Az élet előttem áll, és nem látok tőle semmit.” 
„Ha jól érzed magad, ne aggódj, el fog múlni.” 
„Mindig a főnök végzi a feladat oroszlánrészét: üvölt.” 
„Az élet szakadatlan küzdelem: délelőtt az éhséggel, délután az 
álmossággal.” 

 
 
_____________________________________________________ 

 
 
 

Minden kedves Minden kedves Minden kedves Minden kedves olvasónknak jó egészséget olvasónknak jó egészséget olvasónknak jó egészséget olvasónknak jó egészséget 
kívánunk!kívánunk!kívánunk!kívánunk!    

 



A polgármester oldala   

 
Kedves Gátéri Lakosok! 

 

Az elmúlt két hónap ismét munkában és eseményekben gazdagon 
telt. 
Az áprilist – a bolondos hónapot - egy szokatlan eseménnyel 
kezdtük. Elsején az általános iskola legnagyobb tanulóinak, a 
hatodikosoknak egy órányi időtartamra átadtuk a polgármesteri 
hivatalt. Ez idő alatt betekinthettek az itt folyó munkába, 
megismerkedtek a hivatali tennivalók legérdekesebb részeivel, 
fogadhatták a telefonhívásokat. Visszajelzések szerint jól érezték 
magukat, ezért szeretnénk ezt a következő években is megszervezni, 
hagyománnyá tenni.  
Megtörtént a belvízvédekezéssel kapcsolatban beadott vismaior 
pályázat elbírálása. A 974 ezer forint ráfordításból csak 666 ezer 
forintot térített vissza az állam. A különbség az önkormányzat 
pénztárcáját terheli.  
A felgyői szemétfeldolgozó kft gépének segítségével meggyalultuk 
az útpadkát a Dózsa utcában és a közökben, ezért nem kellett 
fizetnünk.  
A Föld napja alkalmából önkéntes helybéliekkel közösen gyűjtöttük 
a szemetet a főútvonalak mentén. A Magyar Közút Zrt. felhívásához 
csatlakoztunk, így tőlük kaptunk láthatósági mellényt és kesztyűt a 
munkához. Köszönetet mondok a szemétgyűjtésben részt vevő 
gyermekeknek és felnőtteknek.  
Tavasszal mindig sok közösségi program színesíti  községünk 
lakóinak mindennapjait. A Kismakkos Néptáncegyüttes 
Tavaszköszöntője ebben az évben is igazán nagyon ötletes, 
látványos volt. Remélem, minden vendég jól szórakozott, már akik 
befértek a zsúfolásig telt Faluházba. Ugyancsak a Kismakkos 
rendezvénye volt a IV. Gyermek néptáncgála, amelyen ismét 
megerősítést nyert, hogy nagyon sok tehetséges, ügyes gyermek él a 
környezetünkben, akikért mindannyian felelősséggel tartozunk.  
Közmunkások segítségével megoldottuk, hogy a játszótéren is 
legyen ivóvíz, ne kelljen a gyermekeknek kirohanniuk az út 
túloldalára, ha szomjasak.  
Május 21-én, a Városalapítók napján Gátér is bemutatkozott. Egy 
kiállító sátorban mutathattuk meg a közönségnek, hogy nálunk is 
vannak értékes, látványos, figyelemre méltó témák, rendezvények. 
Remélem, ezzel sikerült tovább bővítenünk a településünkről 
kialakult pozitív képet.  
A Tisza Kunság Vízgazdálkodási Társulat megtartotta 
küldöttválasztó közgyűlését itt Gátéron is. A gazdák képviselőjeként 
Táborosi Ferencet, az önkormányzat részéről pedig a polgármestert 
választották meg a résztvevők a Társulat küldötteinek. 
Május elsején Mészáros Imre és barátai ismét megszervezték baráti 
találkozójukat „Hóbortos emberek – hóbortos járművek” címmel. 
Az önkormányzat igyekezett segíteni, amiben tudott. Az esős idő 
ellenére nagyon sok látogatót vonzott a rendezvény, ezért örülnénk, 
ha jövőre is lenne ilyen nap. A falu lakossága többek között 
tombolatárgyak felajánlásával járult hozzá a rendezvényhez. 
Várakozáson felül sok és értékes tombolatárgyat gyűjtöttünk össze a 
lakosságtól, amelyért köszönetet mondok minden adakozónak. 
Gondolatom szerint kis falunk ismét bebizonyította, hogy a jó ügy 
érdekében képes összefogni, adni, tenni. Köszönet érte.  
Néhány gondolat a jövőbeni terveinkről: 
Folyamatban van a községi sportpályára az elektromos áram 
kivezetése. Reméljük, a nyári rendezvényekhez az áramot már abból 
a szekrényből tudjuk vételezni, amit készíttetünk. Terveink szerint 
július 16-án kistérségi kispályás foci bajnokságot rendezünk. Ezzel 
egy új szín jelenik meg a községi sportéletben. Egyben egy olyan 
hagyományt is szeretnék elindítani, hogy a kistérség többi települése 
folytassa ezt a rendezvényt, minden évben más település vállalja a 
bajnokság szervezését. Kérem, jöjjenek szurkolni a gátéri fiúknak! 
Augusztus 6-án ismét lesz lovasnap Gátéron. Erről még korai 
részleteket írni, de fontos, hogy a lakosság tudja, készüljön, segítsen 
az önkormányzatnak. A rendezvény tervezett költsége kb. 380 ezer 
Ft. Ezt az összeget minél nagyobb arányban szeretnénk 
felajánlásokból, pályázati nyereményből előteremteni. Ehhez a 
rendezvényhez is szükség lesz a lakosság összefogására.  
Kedves Olvasóink! 

Biztosan sok helyen hallják, olvassák, hogy elég sok pályázati 
lehetőség nyílik meg az önkormányzatok előtt. Mi mégis csak 
nagyon megfontoltan adunk be kérelmeket. Ennek a következő az  
 
oka: Egy pályázat beadásának feltétele, hogy előzetes tervek, 
megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések 
készüljenek, különböző szervektől igazolásokat, engedélyeket 
szerezzünk be. Mindez pénzbe kerül, a pályázat jellegétől függően 
több százezer Ft, akár milliós nagyságrendű is lehet. Ezt előre ki kell 
fizetni, és ha a pályázat nem nyer, ezek a dokumentumok, kifizetett 
előzetes pénzek számlái az asztalfiókba kerülnek, az önkormányzat 
veszteségeit, forráshiányát növelve. Ha nyer a pályázat, az önerőt ki 
kell fizetni, de miből? Egy energetikai pályázat százmilliónál 
kezdődik, annak legjobb esetben is 15 millió az önereje. Jelenleg ezt 
csak hitelfelvétellel tudnánk megoldani, hosszú távra elkötelezve 
magunkat pénzügyileg egy téma miatt, de miből fizessük vissza a 
hitelt, amikor a mindennapi működésünkhöz sincs meg a szükséges 
forrás? A lakosság elöregedett, alacsony anyagi színvonalon él, nem 
tudnak a családok még település fejlesztési beruházásra is fizetni. 
Nem a munkától félünk, hanem megfontoltan, előrelátóan 
igyekszünk gazdálkodni, ezért rostáljuk meg erősen a felmerülő 
lehetőségeket.  
Más téma, amihez számítok a lakosság odafigyelésére:  
A temető bejáratánál van egy hatalmas szemétgyűjtő konténer, 
amelybe a száraz virágot, koszorút, egyéb kidobni valókat 
gyűjthetünk. Ennek ellenére a szemét mégis rendszeresen a kuka 
mellé kerül. Szerdánként közmunkásokkal kell összeszedetnünk, 
hogy elszállíthassák. Tessenek végiggondolni: olyan nagy fáradság 
bedobni a kukába, ha már odáig elcipelte valaki a szemetét? Ne 
keserítsük egymás életét, amivel nem muszáj. Mindannyian csak 
akkor számíthatunk mások megbecsülésére, ha mi is megbecsülünk 
másokat.  
Ismételten felhívom a Lakosság figyelmét, hogy a saját portája előtt 
lévő utcarészt, járdaszakaszt, árokszakaszt, átereszt mindenkinek 
magának kell rendben tartani. Ez nem önkormányzati feladat!  
Kérek mindenkit, figyeljen oda a szomszédaira, különösen az 
egyedül élő emberekre. Ha bármilyen esetben úgy látják, hogy 
valaki segítségre szorul, az életvitelében rossz irányú változás 
történik, kérem, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban. 
                                                                          
                         Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
_______________________________________________________ 

 
 

Vállalkozók figyelmébe! 

 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatot írt ki 
mikrovállalkozások fejlesztésére. A pályázó lehet induló és működő 
vállalkozás is. Hátrányos helyzetű településen a költségek 65%-a 
támogatható. A részleteket megtudhatják a www.mvh.gov.hu 
weboldalról, vagy községünk honlapjáról.  
 
_______________________________________________________ 

 
 

Lányok, asszonyok! 
 

A férfiak tavasszal pingpongoznak, nyáron fociznak. Nekünk is jár 
valami sportolási lehetőség. A munkahelyen, konyhában és kertben 
végzett munka fárasztó, de nem biztosítja azt a mozgást, amivel az 
egészségünket, karcsúságunkat, fittségünket meg tudnánk őrizni. 
Ezért alakítsunk futóklubot! 
 Június 1-től minden csütörtökön este 6 órakor találkozzunk az 
iskolai sportpályán, ahol Sinkó Andrea tanárnő tart nekünk egy 
könnyű bemelegítést, utána pedig futunk együtt, ki mennyit bír, 
kinek mennyihez van kedve és energiája. Fél óra hetente 
mindenkinek belefér! Szeretettel várok mindenkit, együtt könnyebb!
                   
 
                                    Jánosiné Gyermán Erzsébet



Önök írták
 

 

Népszokásokról II. 
 

Pünkösd 
 
A húsvéthoz kapcsolódva s pünkösd is mozgóünnep, amely május 
10-e és június 13-a közé esik. Az ünnep elnevezése a görög 
pentekosztész, azaz „ötvenedik” szóból származik, ugyanis ez az 
ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik. 
Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy 
Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. 
 
Pünkösdi hagyományok, népszokások 
 

A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a 
lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a 
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. 
tán házról házra jártak jókívánságokkal, énekkel, versekkel 
köszöntötték a háziakat és virággal szórták be a szobát. 
 
„Rövid, mint a pünkösdi királyság” 
A pünkösdi királyválasztás sajnos  teljesen eltűnt, pedig a mai 
napig él a szólás. Amolyan legényvirtus volt, lovas versenyekkel, 
tűzugrással. A legderekasabb legény lett a pünkösdi király,  egy 
évig ihatott a falu kontójára, minden mulatságra hívatalos volt és 
övé volt az első tánc a bálban. 
Pünköskor a legszebb kislányt választották pünkösdi 
királynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise u 
A szokások ma már kihalóban vannak, de az ember érzi, ünnepre, 
pillanatnyi csöndre, társaságra szükség van most is. Ezeknek az 
ünnepeknek üzenetük van, az ember és a természet szeretetét 
hirdetik, minden olyat, amiben megkapaszkodhatunk, és amik által 
tovább léphetünk. 
 
E gondolatok jegyében hívom a családokat, fiatalokat és időseket 
a 2011. június 11-én, szombaton tartandó Pünkösdölő Családi 
Délutánra, melyet a Faluházban és környékén tartunk. 
A részletes programot megtalálják hamarosan a 
www.gater.gportal.hu és a www.gatermuvhaz.gportal.hu 
honlapokon, hirdetéseken, valamint szórólapokon. 
 

      
                           Rádi Józsefné 

 

 
Ez történ a Faluházban 
 

Babák és mamák a könyvtárban 

 
Április 28-án délelőtt könyvtári foglalkozást tartottam babáknak és 
mamáknak, melyen 0-3 éves korig vettek részt az apróságok 
édesanyjukkal. Mindenki baba olvasójegyet, baba olvasónaplót és 
Mérőkét kapott ajándékba. Volt aki a babakocsiban békésen 
szunyókált, volt aki több-kevesebb türelemmel ült édesanyja ölében. 
A már járni tudó „új olvasók” gyorsan felfedezték a könyvtár 
minden zeg-zugát, nézegették a könyveket hol egyedül, hol a 
mamával együtt. 
A foglalkozás célja a könyvtár és az olvasás népszerűsítése volt, 
valamint egy olyan közösség létrehozása, ahová a  kicsi gyerekes 
szülők is el tudnak járni. Megbeszéltük, hogy rendszeresen minden 
hónap utolsó keddjén találkozunk a könyvtárban 9.30-kor. Nevet is 
adunk majd a közösségnek. A játék, a könyvek nézegetése mellett 
igyekszünk majd hasznos tartalommal kitölteni a találkozókat. 
 
Április 29-én délelőtt az óvodásokkal és az általános iskola 2.-3. 
osztályos tanulóival májusfát állítottunk a Faluház előtt. Előtte a 
szokások könyvéből rövid ismertető hangzott el a májusfaállításról, 
mint népszokásról: 

    „Szent Jakab és Szent Fülöp midőn térítgetni jártak, utitársuk lett egy        

       Valburga nevű szűz hajadon, akit a pogányok tisztátalan      

személynek nyilvánítottak és rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze 

a gúnyolódókat, elővette vándorbotját és letűzte a földbe, előtte 

letérdepelt, imádkozott, s erre alig telt el egy-két óra, midőn a pogányok 

szeme láttára a leszúrt bot kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja 

virradójára (május 1-jén). Nőtlen ifjak ez időtől, ez okon állítottak 

májusfát a jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt, mégpedig ha 

lehetett, észrevétlenül.A két háború között  divatba jött szokás szerint, 

miután színes szalagokkal feldíszítették a fát - leggyakrabban nyárfát – 

szerenádot adtak, amit a lánynak illet fogadni egy szál gyufa 

meggyújtásával, majd kiment és borral kínálta a legényeket.” 

Ezután együtt színes szalagokkal feldíszítettük a fát, énekeltünk a 
májusfa alatt és körbetáncoltuk. 

 
                                   Rádi Józsefné 

 

 
„Hóbortos emberek…” 
 
Idén május elsején először rendeztük meg a „Hóbortos emberek-
hóbortos járművek” elnevezésű összejövetelt. Sok hóbortos ember 
érkezett az ország különböző tájairól. Az esős idő ellenére kb. 1000 fő 
volt kíváncsi ránk. A leglátványosabb része a napnak a felvonulás volt 
Gátér utcáin. A találkozó végén megajándékoztuk a nap „leg”-jeit. A 

legmesszebbről érkezett vendég szentgotthárdi volt. A leghóbortosabb 

jármű kategóriában a velocipedes úr nyert, aki nagykőrösi, és 
Kiskunfélegyházától a hóbortos járművén kerekezett ki a gátéri pályáig. 
A leghóbortosabb ember címet egy gátéri hölgy nyerte a „Helló, kitty-s 
babettájával.  
Ezúton szeretném megköszönni Gátér lakosságának és 
önkormányzatának a pozitív hozzáállást. Nagyon sok segítséget kaptunk 
a helyi vállalkozóktól, a falu lakóinak köszönhetően pedig rengeteg 
értékes tombolatárgyat sorsolhattunk ki. Köszönetet mondok azoknak a 
félegyházi vállalkozóknak is, akik készpénzzel és tombolatárgyakkal 
segítettek.  
Végül szeretnék megosztani néhány információt a költségekkel 
kapcsolatban: 
A rendezvény kiadásai:  35 000.-Ft  hangosítás, zene; 15 000.-Ft  orvos;  
20 000.-Ft  mobil WC; 10 000.-Ft kaszálás üzemanyag költsége;  
27 000.-Ft  tereprendezés markolóval;  12 000.-Ft szivattyúzás 
traktorral;  19 000.-Ft nevezési matricák, pólók. Összesen: 138 000.-Ft. 
A készpénzben nyújtott támogatások nem érték el ezt az összeget.  
Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek a segítségért. 
 
                                         Tisztelettel: Mészáros Imre 
 

 
 

Gátér Községért 
 
„Önkormányzatunk ismét kéri a lakosságot, tegyenek javaslatot, kinek 
adományozhatnánk ebben az évben a „Gátér községért” kitüntetést.  
Egy alkalommal csak egy személyre vagy szervezetre adhat javaslatot 
bármely választójoggal rendelkező természetes vagy jogi személy, 
szervezet, aki az Európai Unió bármely tagállamában lakóhellyel 
rendelkezik. 
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, 
továbbá azon tevékenység leírását, amellyel a javaslattevő szerint 
méltónak bizonyul a kitüntető címre. 
A javaslattételen tüntessék fel a javaslattevő nevét, lakcímét is. A 
javaslatot írásban, legkésőbb 2011. július 15. napjáig lehet leadni a 
Polgármesteri Hivatalban vagy a Faluházban. 
A kitüntetésre tett javaslatokat a Képviselő-testület tárgyalja meg és 
hozza meg a döntést. A kitüntetést ünnepélyes keretek között adjuk át az 
augusztus 20-i ünnepség keretében. 
Várjuk ajánlásaikat. 

                               
                       Jánosiné Gyermán Erzsébet 



Közérdekű oldal   
 

 

Felhívás 
 
Tisztelt Lakosság! Szándékunkban áll a jövőben összeállítani egy 
helytörténeti kiállítást. Ezért kérem Önöket, akinek a községünk 
múltjával kapcsolatban régi fényképe, levele, egyéb dokumentuma 
van, szíveskedjék azokat a rendelkezésünkre bocsátani néhány 
napra. Lemásoljuk és visszaadjuk valamennyit.  Gyűjtünk továbbá 
a régi falusi-tanyasi élethez kapcsolódó tárgyakat, szerszámokat, 
konyhai eszközöket. A felajánlott anyagot leadhatják a Faluházban 
vagy a Polgármesteri Hivatalban. 
 Segítségüket köszönjük. 
                                               

 
                                  Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
___________________________________________________ 

 
 
 

Kölyökklub 
 
 
2011. május 14-én szombaton megint volt egy Kölyökklubos 
foglalkozás, amelyen 31 gyermek vett rész, de már nem csak a mi 
kis településünk gyermekei voltak ott, hanem 4 kislány a 
szomszédos Pálmonostoráról is érkezett. 
 
Számháborúhoz gyülekeztek az ifjak és nem bánták meg, hogy 
eljöttek! Kriszti néni egy nagyon aranyos zászlóval és rengeteg 
leolvasnivaló számmal érkezett. A Kölyökklub részéről üdítő is 
volt, mert bizony kimelegedtünk, meg is izzadtunk, valamint a 
szánk is eléggé kiszáradt, mert hát ugye olyan hanggal kellett 
buzdítani a társainkat, hogy ne adja fel senki, hogy majd a 
dobhártyánk is beleszakadt. Még szerencse, hogy csak egyszer 
kellett döntetlent megállapítanom, mert sajnos nem hallottam meg, 
hogy a zászló levétele előtt, avagy utána olvasták-e le a támadó 
számát. Gergő bácsi és Kriszti néni a támadó és a védő csapatok 
kapitányai voltak, a beosztottaik azonban folyamatosan változtak, 
így talán elmondható, hogy egyszer talán mindenki nyert. 
 
A számháborúzás után még két „Bégetésrre” is jutott idő. Nekem 
ez az egyik kedvenc csoportosan játszható szabadtéri játékom. A 
gyerekek adott állatok hangjait utánozzák, és négykézláb 
közlekednek, a csapatkapitányok viszont futva veszik el tőlük a 
meghatározott állatok képeit tartalmazó lapokat. Ezen a 
szombaton kakasok, birkák és tehenek voltak az iskola udvarán, és 
igen hangosan „szóltak” a gazdájukhoz. 
 
Remélem mindenkinek tetszett és a nyári leállást követően 
szeptembertől újra ilyen lelkesen és még többen jöttök – jönnek 
majd el a Kölyökklub foglalkozásaira. Ezzel a 2010/2011-es 
tanévre tervezett Kölyökklub foglalkozásai befejeződtek, 
találkozunk ősszel, amikor újra indul a suli. 
 
Mindenkinek kellemes nyarat, jó nyaralást kívánok a Kölyökklub 
nevében! 
 
   Babar Andrea 
 

 
 
 

A polgárőrség felhívása 
 
 
Nem olyan régen a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság felhívást 
adott ki, melyben tájékoztatták a lakosságot, hogy hamis 
bankjegyekkel fizettek a városban. A bankjegyek valódiságának 
ellenőrzéséhez szeretnénk Önnek segítséget nyújtani. 

Kérjük, fontolja meg az alábbiakat, ha Öntől otthonában idegenek 
kérnek pénzváltást, házaló árusok kínálják portékájukat, vagy Ön 
a feleslegessé vált tárgyait, termékeit, terményeit árusítja: 

 
-  A bankjegypapír alapanyaga elsősorban gyapot, nem cellulóz, 
mint a hétköznapi életben használt írópapír esetében. A 
bankjegypapírt az alapanyagán kívül a gyártás során alkalmazott 
más biztonsági elemek és eljárások is különlegessé teszik. 

 
- A vízjel: A forint bankjegy címletének szelvényrészében 

árnyalatos portré vízjel található, amely a bankjegyre nyomtatott 
személy portréjának tükörképe. A bankjegyet felemelve, fény 
felé tartva segédeszköz nélkül is jól látható a több tónusú, 
sötétebb és világosabb felületek folyamatos átmenetével 
jellemezhető vízjel. 

 
- A biztonsági szál: a papírgyártás során ágyazzák be a papír 

anyagába. A szál, amelyet szokás fémszálnak is nevezni, 
bevonattal ellátott műanyag. A forint bankjegyek mindegyikébe 
beágyazott biztonsági szál fény felé tartva, átnézetben könnyen 
ellenőrizhető, folyamatos vonalként látszik. Felületén apró 
betűkkel, ún. mikroírással a Magyar Nemzeti Bank felirat 
olvasható. 

 
- Jelzőrostok: a papír rostanyagába kevert 3-4 mm hosszúságú 

szálacskák. Csak UV fényben láthatóak a bankjegyben 
rendszertelenül elhelyezkedő kék, zöld, és piros színben 
fluoreszkáló rostok. 

 
- A bankjegypapír különleges tulajdonsága, hogy nem tartalmaz 

optikai fehérítőt, így UV fény alatt a bankjegy sötét marad. 
 
- A metszetmélynyomtatás alkalmazása miatt a bankjegyeken a 

meghatározó nyomatok (pl. a portré, az előoldali címer, vagy a 
Nemzeti Bank felirat) ujjunk, körmünk hegyével finoman 
végigtapogatva jól érzékelhetők. 

 
- Mikroírás: a bankjegyek felületén 4-8-szoros nagyításban 

vizsgálva, rendkívül kisméretű betűkkel nyomtatott feliratok 
válnak olvashatóvá. Megtalálhatók valamennyi címleten az első- 
és hátoldalon, az alnyomatban, illetve a hátoldalon. 

 
- Illeszkedőjel: Valamennyi címleten megtalálható az előoldal jobb 

felső, illetve a hátoldal bal felső sarkában. A bankjegyet 
felemelve, fény felé tartva, a jelen átnézve egy H betűt látunk. 

 
- Csökkent látóképességűeket segítő azonosító jel: Valamennyi 

bankjegy hátoldalán megtalálható a vízjelmező szélén. 
 
- Holografikus hatású fémcsík: A 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 

forintos bankjegyeket az előoldalon a vízjelmező mellett 
található holografikus fémcsík is védi. A csík felületén vagy a 
„MNB” betűk, vagy a köztársasági címer látható. A fémcsík bal 
oldalán mikroírással az értékjelzés is megtalálható. 

 
- UV-fény alatt a különböző címletű bankjegyeken más-más 

fluoreszkáló nyomatot láthatunk. 
 

 
A felsorolt ellenőrzési lehetőségek alkalmazásával, egy kevés 
idő ráfordításával elkerülheti, hogy Önt megkárosítsák! Kérjük, 
fogadja meg tanácsainkat! 
 

  Tisztelettel: Babar István 
 



Akikre büszkék lehetünk 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben negyedszer rendezte 
meg a 
 
 

Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. 
 
 
A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája legjobban 
képzett tanulói hagyományosan több szakmában részt vettek a nemes 
versengésben. 
 
A hegesztők versenye három részből állt. 
 

- Az első rész a szintvizsga, az iskolai válogató verseny, amelyre 2010. 
május hónapban került sor a Kossuth Lajos Középiskola és 
Szakiskolában az akkor 11. évfolyamos tanulók részvételével. A 
szintvizsgán gyakorlati tudásukról adtak számot a diákok. Innen öten 
jutottak tovább a következő megmérettetésre. 

- A második rész az elődöntő verseny, melyre a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara épületében került sor, a MKIK (Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében) Kecskeméten, 2011. 
január 21-én. 

- A harmadik rész az országos döntő, melyre Esztergomban került sor a 
Géza Fejedelem Szakképző Intézményben, 2011. március 30-31-én. 
 
A Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskolából Sinkó Lajos hegesztő 
tanuló jutott az országos döntőbe, ahol összesen 11 versenyző mérte 
össze gyakorlati és elméleti tudását. 
 
A versenyen magas gyakorlati és elméleti színvonalát bizonyítja, hogy 
minden tanuló teljesítette a szakmai vizsga mind a négy 
modulkövetelményét, így a szakmai vizsgakötelezettség alól felmentést 
nyertek. 
 
Sinkó Lajos tanuló az előkelő 6. helyezést érte el. 
 
Felkészítő tanárai:  Domokos Sándor szakmai elmélet 
   Balog Pál szakmai gyakorlat 

 
 
 
Domokos Sándor, felkészítő tanár 
 

 

 
 

A Turul Koppány Íjászai HE tagja a falunkból Tábi János, akiről az 
egyesület vezetője ezt írta: 

Segítőkész, ha munka van, az edzéseket is komolyan veszi. 
Nagy tapasztalattal van a környezetünkben élő növényzet területén. 
Szívesen beszél róla és sugárzik belőle a természet szeretete. 
Azonban én íjászként beszélek róla elsősorban. 
Tehetséges íjásznak tartom. Kiváló érzékkel és nyugalommal lő. 
Élvezi ezt a sportot és ez nagyon fontos az íjászatban. Íja iránt 
tisztelettel van és értékeli, hogy ősei legfontosabb eszközét tarthatja 
a kezében. 
Eddig minden versenyen, ahol elindult, dobogón végzett. 

 

Tavaly: Csongrád 2.helyezés 
Kiskunmajsa: 1. helyezés 
Tiszaalpár: 1. helyezés 

Szegeden szervezett GP1-en a második helyezést szerezte meg 
kiváló versenyzéssel. Azonnal meglőtte a másodosztályú versenyzői 
minősítést. Amennyiben ezt meg tudja kétszer lőni, akkor 
hivatalosan is másodosztályú versenyző lehet, ami utat ad a 
nemzetközi versenyekre. 
Azonban a keményebb megmérettetéseken már egyetlen pont 
elvesztésén is dobogós helyezések bukhatnak. Ezért fontos lett az íj 
cseréje. Mivel János is az országos helyzethez igazodva nem dúskál 
a javakban, ezért Dr Mészáros László, Kollár László és jómagam 
Dinnyés Gyula segítségével már az új íjjal gyakorol. Az országos 
versenyek hatalmas távolságai, és a magas összegű nevezési díjak 
miatt nagy segítség lenne, ha támogatást kapna. Sajnos a Turul 
Koppány Íjászai HE is rossz anyagiakkal bír és szerencsénkre több 
tehetséges versenyzővel is rendelkezünk, ezért az Egyesület ebben 
nem tud segíteni. Egy kis támogatást a gátéri néptől biztosan sok 
szép éremmel köszönné meg Tábi János. 

                           Dinnyés Gyula 
                      Turul Koppány Íjászai HE Kiskunfélegyháza 
                                           vezetője, edzője 

 

 

Az iskolai szülői munkaközösség felhívása  

 

A KÖÁI gátéri általános iskolájának pedagógusai és Szülői 
Munkaközössége szeretettel meghívja a falu apraja-nagyját egy 
iskolaév búcsúztató SZENT IVÁN ÉJI kerti parti mulatságra, amely 
június 24-én az iskola udvarán kerül megrendezésre. 

Programok: 

- 18 órától gyülekező, szabadtéri, élőzenés táncparkett, 

- gyerekeknek a sportpályán tábortűz, a tűz körül játék, tánc, ének, 

- büfé, koktélbár, bólék (alkoholos és alkoholmentes is), 

- 22 órakor tombola, 

- tánc és tánc. 

Belépő felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 200 Ft. 

Vacsorát elővételben lehet igényelni. Bográcsos marhapörkölt vagy 
birkapörkölt újburgonyával, salátával 800 Ft/ fő. Vacsorajegyeket 
június 17-ig lehet megvásárolni az iskolában, Rozmán Károlynénál, 
Iványiné Kulik Erzsébetnél és a 06-20-571-3536-os telefonszámon 
megrendelni. A vacsorajegy a belépő árát nem tartalmazza.  

Tombolatárgyat köszönettel elfogadunk. 

 



 

Néhány szó Szent Iván éjjeléről: 

 

A nyári napforduló szinte az összes kultúrában a Nap, és ennél 
fogva a fény diadalának ünnepe volt, amely a pogány ember 
hiedelmei szerint a világosság és a sötétség állandó harcán 
alapul. A természettel összhangban élő kereszténység előtti 
ember a nyárközépi tűzgyújtással elsősorban a Napot kívánta 
megsegíteni a sötétséggel vívott küzdelmében, a tűz fényének 
erejével pedig az ártó szellemeket minél messzebb űzni. A 
kereszténység elterjedése után a tűzünnep megőrizte korábbi 
szimbolikáját és mágikus karakterét. 

Ünnepeljük meg együtt ezt a szép régi népszokást, segítsünk mi 
is a világosságnak legyőzni a sötétséget! 

Szeretettel várunk mindenkit! 

        az iskola pedagógusai és a Szülői Munkaközösség. 

                                     Gyöngyiné Virág Szilvia 

___________________________________________________
_ 

 

Pünkösdölő Családi Nap programja 

 

Kedves Gátériak! 

Szeretettel várunk minden családot - nagyszülőktől 
unokákig-  június 11-én, pünkösd szombatján a 

Faluházhoz, hogy együtt tölthessünk egy vidám, 

kellemes napot szervezett programjaink keretében. 

Így gondoltuk: 

  

8 órától: főzés családoknak, baráti társaságoknak a 

Faluház mögötti füves területen (mindenki azt főz, 
amit hoz, a szükséges    eszközöket magának 

biztosítja). 

10-12 óráig: várjuk a házi készítésű süteményeket a  

„ Gátér Ínyesmestere” versenyre (a süteményeket 
zsűri fogja elbírálni, de a közönség is kifejezheti 

véleményét egy közönségdíjjal). 

12 órakor: ebéd (Ki mit főz, egye meg, de ha 

másokat is megkínál belőle, többen fogják jól érezni 

magukat a sok finom szállongó illat közepette.) 

13 órakor: Sütemény kóstolás ( Minden sütemény 

megkóstolható 20 Ft/ darab áron. A legfinomabbra 

szavazni lehet. A legtöbb szavazatot kapó 

sütemény nyeri el a  közönségdíjat.) 

 

 

13.30-kor: „Gátér Ínyesmestere” eredményhirdetés 

a következő kategóriákban: 

                             - a legmutatósabb 

                             - a legmunkásabb 

                             - a legfinomabb 

       -  közönségdíj. 

14 órakor: Varga Mihály bugaci dudás, 

mesemondó műsora. (Higgyék el érdemes 

meghallgatni!)  

15 órakor: játékos vetélkedő családoknak. (A 

vetélkedőre nevező családokban mindenképpen 

kell lenni szülőnek, gyereknek, de nagyon örülnénk, 
ha  nagyszülők is részt vennének. Kedves unokák! Itt 
a lehetőség, hogy meggyőzzétek a nagyszülőket 

arról, idős korban is jólesik még a játék, főleg az 

unokák kedvéért.) 

Ebéd után: ugrálóvár, rendőrautó – rendőrmotor 

bemutató.  

Részvételi szándékukat jelezzék a Faluházban 
legkésőbb június 8-ig!  

Szeretettel várunk mindenkit. 

 

    Rádi Józsefné 

 

 

 

     Humor 

 

Az igazgató dühösen így szól a titkárnőjéhez: 
 
- Jucika, ki mondta magának, hogy azért mert a karácsonyi 
partin meg akartam csókolni, elhanyagolhatja a munkáját? 
- Az ügyvédem. 

 


