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Megjelenik minden páros hónap elsején. 
 

 
Folytatjuk 
 
Tisztelt Gátéri Lakosok! 
Egy éve azt vállaltam, hogy elindítok, és egy évig üzemeltetek egy 
helyi információs lapot. Az év eltelt, és remélem, örömükre 
szolgál, hogy a lap folytatódik. Amint azt a fejlécben olvashatják, a 
szerkesztést továbbra is vállalom, de a kiadásért az önkormányzat 
felel. Itt kell megemlíteni, hogy a lap terjesztését továbbra is 
vállalja Nagy Attila és felesége. Köszönet nekik érte. 
És itt kell helyreigazítást tennem az előző szám fejléce miatt. 
Elnézést kérek a hibáért, hogy az ottani fejléc tévesen jelent meg. 
Azt mondják, a nagy lapoknál is előfordulnak ilyen bakik. 
 
Örömmel vesszük, ha mind többen szeretnének megjelentetni 
írásokat a lapban. Továbbra is várjuk írásaikat a Polgármesteri 
Hivatalban, a Faluházban, vagy az alábbi e-mail címen. 
 
janosi@anet.hu 

 
                                                                     Jánosi Benő 
 
 

 
 
 

A Széchenyi István Általános Iskola  életéből 
 
 
Október 6-án iskolánk tanulói a könyvtárba látogattak, az Országos 
Könyvtári Napok keretében. 
7-én a 3. osztályos tanulók környezet óra  tananyagához 
kapcsolódó tanulmányi kirándulásra mentek a Tőserdőbe. 
13-án Lakiteleken megrendezésre került a Tollas Tibor helyesírói 
verseny, melyen 39 tanuló indult 3-4. osztályosok korcsoportjában. 
Iskolánkat Szabó Máté 3. osztályos tanuló képviselte, 
harmadikosok közül az 1. lett, összesítésben 6. helyezést ért el. 
Október 20-án iskolai megemlékezést tartottunk az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról. 
November 15-én Városi Mesemondó Versenyen vettek részt 
Gémes Klaudia, Ipacs Kitti, Kocsis Karola, Márki Mózes 5. 
osztályos tanulók. A diákok szépen szerepeltek. 
17-én a harmadikosok közül Szabó Máté képviselte iskolánkat 
ugyanezen a versenyen,  bekerült a városi döntőbe. 
27-én, vasárnap 16.30-kor a Faluház előtt ünnepélyes adventi 
gyertyagyújtás lesz, melyen a tanulók is szerepelnek. 
30-án a napközis tanulóknak kézműves foglalkozást szervezünk, 
mellyel már a Mikulásra készülődünk. 
December 3-án egynapos buszos kirándulás keretében diákok és 
szülők Bécsbe utaznak az adventi vásárra. A program része lesz a 
Schönbrunni kastély megtekintése is. 
Iskolánkban folyamatosan gyűjtjük a PET-palackokat és a papírt 
is. Továbbra is várjuk a falu lakosságának segítségét, támogatását! 
December 20-án délután 16.00 h-kor lesz a karácsonyi 
ünnepélyünk a Faluházban, melyre már készülnek tanulóink. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 
 

   Feketéné Borbély Zsuzsanna 
          igazgató-helyettes 

 
 
 

 
 

Óvodánkról 
 
 

Az elmúlt időszakban is sok esemény történt óvodánkban.  
Októberben Levente Péter műsorán vettünk részt a nagyobb 
gyerekekkel, Kiskunfélegyházán a József Attila Általános 
Iskolában.  
Kihasználva az utolsó meleg őszi napot kirándulni voltunk 
Pálmonostorán, a Kis tanyán, ahol a gyerekek igazán közel 
kerülhettek a házi állatokhoz, megismerkedhettek a puszta 
hangulatával, egy kocsikázás keretében. A kirándulás 
szervezésében nagy segítségünkre volt Rádi Józsefné. Ezúton is 
nagyon köszönjük a segítségét.  
A középső és nagycsoportos gyerekekkel októberben köszöntöttük 
a Faluházban a nyugdíjasokat.  
Műsort is szerveztünk óvodánkba a Mihály napi népszokásról, sok 
zenével, játékkal telt a délelőtt.  
Görög Zsoltné a szülői munkaközösség keretén belül, az általános 
iskolával közösen babaruha börzét szervezett a Faluházba, ahol 
bárki eladhatta használt ruháit, játékait. A helypénzből és a 
támogató jegyekből befolyt összeget a gyerekek 
mikuláscsomagjára fordítjuk. Köszönjük Görög Zsoltné ötletét, 
segítségét, és mindazokét, akik valamilyen formában támogatták 
ezt az eseményt. 
Jó hírt is kaptunk: az őszi papír és PET-palack gyűjtés 
eredményeként, a kiskunfélegyházi óvodák térségében mind a két 
gyűjtésben második helyezést ért el óvodánk. Nagyon büszkék 
vagyunk erre az eredményre, hiszen nagyobb és több csoportos 
óvodákat előztünk meg ezekkel a mennyiségekkel. Szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik segítették 
összegyűjteni a faluból a hulladékokat: 
                       Görög Zsoltné, Görögné Katona Terézia, Katona 
Árpád és Katonáné Rozmán Dóra, Baráth Ferenc,                    
Veres Marianna, Pántlika Attila és munkatársai, Szél Csaba, 
Tantucz Csaba                        
Ebből az összegből elkezdtük a játékok vásárlását, amelyből egy 
kisebb mennyiséget a Mikulás hoz majd a gyerekeknek.  
KÉRJÜK, TOVÁBBRA IS HOZZÁK EL HOZZÁNK 
MŰANYAG PALACKJAIKAT, FOLYAMATOSAN 
GYŰJTJÜK! A kis segítség is nagy segítség számunkra! 
Felhívást is szeretnénk közzé tenni: kérjük, akinek jó állapotú 
használaton kívüli szánkója, vagy kinőtt játéka van, hozza el 
óvodánkba, szívesen átvennénk a gyerekek számára. 
Mindenkinek békés boldog karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kívánnak az óvoda dolgozói és gyermekei! 
 

 
                                                       Gulyásné Vida Gyöngyi 

                                                       tagóvoda vezető 
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Polgármester oldala 
 

Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Ismét eltelt két hónap, zajlottak az események a Polgármesteri 
Hivatalban. Sok-sok megbeszélés, tárgyalás, előkészítő munka után 
2011. október 26-án a három település polgármestere aláírta a 
körjegyzőség alapító okiratait. A körjegyzőség létrehozását Gátér 
kezdeményezte a költségvetési törvényben előírtak miatt, hiszen 
2011. január 1-jén Gátér lakossága az ezer főt nem érte el. Az 
ÖNHIKI pályázaton való indulás lehetősége és az ott kapott pénz a 
község működéséhez nélkülözhetetlen. Ebben az évben összesen 
15.922 eFt vissza nem térítendő támogatást kaptunk a működési 
kiadásokra (I. forduló 11.922 eFt, II. forduló 4.000 eFt). 
A körjegyzőség megalakulásával kapcsolatban mindenféle pletykák 
keltek útra a faluban. Tájékoztatom Önöket, hogy a körjegyzőség 
miatt a lakosság életében, az ügyintézés menetében semmilyen 
változás nem lesz, elbocsátást sem tervezünk. Az új önkormányzati 
törvény és a járások beindulása viszont hozhat számunkra olyan – 
jelenleg még nem látható – változást, amelyek kellemetlenül 
érintenek bennünket. Ezek viszont körjegyzőség nélkül is 
bekövetkeznek, a helyi önkormányzat szándéka és akarata ellenére 
is. 
A Falulap legutóbbi számában említettem a szennyvízelvezetés 
megoldását. Azóta megjelent a pályázati kiírás, több szakemberrel 
tárgyaltam. Jelenleg a hatályos jogszabályok miatt Gátér község 
nem is indulhatna a pályázaton. A lakosság 75 %-ának a 
hozzájáruló nyilatkozata is feltétele a pályázat beadásának. A 
képviselő-testület döntése alapján egyelőre ezt a beruházást 
elhalasztjuk. 
Október 28-án elektromos-hulladék gyűjtést szerveztünk. 
Mindössze egy negyed konténernyi hulladék gyűlt össze, ettől 
eltekintve a Csongrádi Víz és Kommunális Kft. – ígérete szerint – 
az óvodánknak ajándékozott egy DVD lejátszót. Nagyon örültünk 
ennek, mert már régóta szerettek volna az óvónénik a téli hideg 
napokra benti szórakozást biztosítani a gyermekeknek.  
November 21-én országos katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak 
a katasztrófavédelmi szervek. Gátér községben 12 főt érintett ez a 
gyakorlat. Tisztelettel megköszönöm, hogy mindannyian komolyan 
vették a „behívót”, és teljesítették polgárvédelmi kötelezettségüket. 
Tisztelt Lakosság! Hónapok óta állandó téma a faluban a 
különböző törvények módosítgatása, helyi adózás stb. A médiában, 
újságokban elhangzó információkat nem szabad biztosra venni. 
Mindaddig naponta változnak, módosulnak a hírek, amíg a 
Parlament el nem fogadta az adott törvényt. Az önkormányzati 
törvény véglegesítése és elfogadása leghamarabb december 19-23 
között várható. De még ez sem fogja minden területét leszabályozni 
a működésnek, hiszen az ágazati törvények, jogszabályok 
megalkotása csak 2012-ben kerül napirendre. Ráérünk akkor félni, 
ha már tudjuk, mitől kell és mitől nem. 
 
Tisztelt Lakosság! 
A karácsony közeledtével kívánok mindenkinek jó egészséget, 
békességet, szerető családot. Kérem Önöket, az ünnepi 
készülődésben ne feledkezzenek meg a legnagyobb ajándékról, az 
egymásnak nyújtott szeretetről. Az iskolában a gyerekekkel ebben 
az időszakban angyalkázni szoktunk: apró figyelmességekkel, 
ajándékokkal, kedveskedésekkel lepjük meg egymást. Legyenek 
Önök is angyalkák! Látogassák meg elhanyagolt barátaikat, 
szeretteiket! Váltsanak néhány kedves szót szomszédaikkal, 
kínálják meg őket az ünnepi vagy hétköznapi süteményből! 
Mosolyogjanak rá arra, aki morcosan megy el Önök mellett! A 
szeretet és a mosoly olyan csoda, amelyből minél többet adunk át 
másoknak, annál több marad nekünk is. 

 
     
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
     
    polgármester 
 
 

 

BURSA 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat 
által kiírt Bursa Hungarica pályázatra 4 fő jelentkezett. A 
képviselő-testület mind a négy pályázatot pozitív 
elbírálásban részesítette, a pályázóknak 2012-ben havonta 
4000 Ft ösztöndíjat ítélt meg. Minden pályázónak sikeres 
tanulmányokat kívánunk. 
 
    
    Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 

 
 
 

Ügyes kezű családok, figyelem! 
 
 
Gátér község önkormányzata betlehem készítő versenyt 
hirdet. A betlehem bármilyen technikával készülhet, amely 
szabadba kitehető. Leadási határidő: december 18. A 
legszebbeket karácsony előtt kiállítjuk a Faluház előtt. 
Eredményhirdetés: december 20-án az iskolai karácsonyi 
ünnepség után. 
 
 
 
    Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

 
 
 

Felhívás! 
 
 
Önkormányzatunk ismét megrendezi a „szilveszteri futást”. 
Szeretettel várunk mindenkit december 31-én 10 órára a 
víztorony utcájába a tavalyi helyszínre. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy december 2-ától, 
péntektől lehetőség van a Paksi erdőből kitermelt fák 
hulladékának összegyűjtésére. Csak a levágott 
erdőterületen, előzetes bejelentés nélkül bárki gyűjtheti és 
haza viheti a gallyat. 
 
      
                                            Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 
 

 
 
 
 

Gondolat 
 
„ Nem az számít, hogy a leggazdagabb ember 
legyek a temetőben. Ami igazán számít nekem, 
hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami 
csodálatosat alkottunk.” 
      

(Steve Jobs) 
 

 
 



Közérdekű oldal   
 

 
 

Élménybeszámoló a családi kirándulásról és a 
színházlátogatásról 

 
 
Az előző Falulapban meghirdetett családi kirándulásról szeretnék egy 
színes beszámolót adni a falu azon lakosainak is, akik nem voltak ott 
október 15-én, hátha tavasszal másnak is kedve lesz eljönni! 
Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú és élménydús kirándulásról 
mesélhetek! 
39-en indultunk útnak reggel 6 órakor, és már fél 9-re Martonvásárra is 
értünk. Amikor leszálltunk a kényelmes buszról, kicsit hűvös időjárás 
fogadott minket, de gyorsan elfelejtkeztünk a hidegről, amikor megláttuk 
a gyönyörű Brunszvik kastélyt és még csodálatosabb angolkertjét! Igaz, a 
kastélyt belülről nem tudtuk megnézni, csak kívülről bámultuk meg a 
műremeket, és egy frissítő sétát tettünk a 70 hektáros park egy részén, 
ahol néha nagyon különös és furcsa, de gyönyörű fák és növényzet 
fogadott minket. Szerintem mindenki számára felejthetetlen élmény volt!  
Ezután tovább robogtunk Csókakőre, várat nézni. Ekkor a nap már 
előbújt, bár a szél fújt.  Már a parkolóból láttuk a fölénk magasodó várat, 
hát nekiindultunk megmászni ( szó szerint! ) A gyerekek gyorsan 
előreszaladtak, és pár perc alatt bevették a várat! Az idősebb korosztály is 
nekilendült, és igaz, hogy van aki négykézláb és egy kicsit 
meglihegősödve, de mindenki sikeresen feljutott az emelkedőn! A vár 
bejárása során gyönyörű kilátásban tárult elénk a Vértes- hegység és 
színes őszi erdei növényzete. 
A nap további részét Csákváron töltöttük, ahol először az Eszterházy 
kastélyt néztük meg ismét csak kívülről, mivel ez a hely tüdőkórházként 
funkcionál. Itt is sétáltunk a szép parkban, láttunk igazi napórát és 
gyönyörű facsodákat. A friss levegő, a romantikus park megint 
megmelengette szívünket, lelkünket! Ezt követően elindultunk a Csákvári 
vagy más néven Báracházi barlangot felfedezni. 
Miután nagy nehezen megtaláltuk a barlanghoz vezető utat, majd a 
barlang száját, a csoport egyik fele nagy lelkesedéssel elindult felderítő 
útra, a másik fele egy kicsit megrémült a szűk rések láttán, így ők 
megálltak pihizni és a tájban gyönyörködni. Mi ezt megértettük, és 
helyettük a bátrak többször is bementek pici, apró, alvó denevéreket 
nézegetni, és a barlangjárás kalandját újra és újra átélni! 
Ezek után- ránézve az óránkra- hazafelé irányítottuk sofőrünket, de azért 
egy meglepetés programot még tartogattunk kirándulóinknak. A 
meglepetés nem más volt, mint az, hogy megálltunk Velencén a Velencei- 
tónál, s ezzel többek titkos kívánsága teljesült. Október lévén nem volt 
nagy nyüzsgés, sőt!- nagyon kihalt volt minden. A tó azért így is szép 
volt, és egy aranyos hattyúcsalád gondoskodott róla, hogy innen is kedves 
élményekkel térjünk haza. A programunk így ért véget, de még arról is 
szeretnék írni, hogy az utazás során a buszon is kellemes perceket 
töltöttünk, és a következő megállapításra jutottunk: Igen is kell néha egy 
ilyen nap, amikor megengedjük magunknak a kikapcsolódást, kilépünk a 
mindennapok monotóniájából és azt csináljuk, amit szeretnénk! 
Kirándulunk, látunk egy kis csodát Magyarországból, és olyan 
emberekkel töltjük a napot, akiket ismerünk ugyan a faluból, tudjuk 
kicsoda, de lehet, hogy még sosem beszélgettünk, nevettünk, viccelődtünk 
vele! Hát, már ezért is megérte, meg természetesen az eddig felsorolt 
élmények miatt is! 
Remélem, ha tavasszal újra feladok egy hirdetést a Falulapban, hogy 
kirándulást szervezünk ( Babar Andrea és én ), másoknak is és több 
mindenkinek lesz kedve kirándulni. 

Az élménybeszámolót itt még nem fejezem be, ugyanis a 
kirándulásról hazafelé jövet felmerült, hogy milyen régen jártunk 
már színházban, szervezni kellene egy operett előadásra való 
kiruccanást. 
Vettem a lapot, és nekiláttam! Keresgéltem, telefonálgattam egy 
kicsit és november 19-ére sikerült jegyet foglalnom Kecskemétre, 
a Katona József Színházba a Víg özvegy című előadásra. 
19-en gyűltünk össze, és ha csak egy kis busszal is, de 
megvalósult a színházlátogatás! 
Ez az este is jól sikerült! Az épület csodálatos, az előadás 
szórakoztató, a zene fülbemászó, a díszlet és a ruhák gyönyörűek 
voltak, igazán jól éreztük magunkat! Ismét élményekkel 
gazdagodva jöttünk haza!  
Zárásként, megint reménykedésem fejezem ki, hogy legközelebb 
még több gátéri embernek szerezhetek hasonlóan szép 
élményeket! 

                      

                                           Körmöcziné Deák Krisztina 

___________________________________________________ 

 

Az élhetőbb, tisztább környezetért  
      
 
A Csongrádi Víz – és Kommunális Kft. 16 településen végez 
közszolgáltatást, valamint a két térségi hulladékudvar 
(Csongrád, Kiskunfélegyháza) mellett a Felgyői Regionális 
Hulladékkezelő Központot is üzemelteti, ahol a lakosság a 
háztartásokban keletkező többlethulladékát elhelyezheti. 
Kérjük a veszélyes hulladék leadására, vegyék igénybe 
hulladékudvarainkat! 
Szolgáltatásaink 
Mindezek mellett a következő szolgáltatásokkal állunk még 
tisztelt ügyfeleink rendelkezésére: 

- Kommunális hulladék gyűjtése, szállítása, 
ártalmatlanítása 

- Szelektív hulladékgyűjtés 
- Közületi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
- Konténer- rendelés, szállítás (5-32 m3 ) 
- Hasznosítható műanyag hulladék feldolgozás 
- Komposzttea árusítás 
- Komposztláda árusítás 
- Egyéb szállítási, fuvarozási tevékenység 

Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon:  
6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.   
Tel: 63/483-956    Fax: 62/ 471-620 
E-mail: hulladek@csongrad.hu 
Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ  (Felgyő 
kültertület, 0294/27 Hrsz, (Gátér felől a pálmonostori úton)) 
nyitvatartása: Hétfő – Péntek: 07.00-18.00  Szombat: 
08.00-18.00 
 
     

                                             
Versegi László 

 

 



Önök írták
 
 
 
 

Ez történt… 
 
 
 
Október 3-9-ig zajlottak az Országos Könyvtári Napok, melyhez 
könyvtárunk a következő programokkal csatlakozott: 
Ovisoknak és a kisiskolásoknak mesélt a Könyvtár Zsiráf. Marék 
Veronika: Boribon kirándul című meséjét dolgoztuk fel játékosan és 
hozzá kapcsolódó mondókát is tanultunk. 
A nagyobbak, három csapatot alakítva a Könyvtombola játékon 
vettek részt, melyben híres embereket kellett besorolni, hogy  ki 
kicsoda, különböző tárgyakról megállapítani, hogy mi lehet ez, és 
talán a legérdekesebb a Lábszámok játék volt. 
A rendezvény a Könyves Vasárnappal ért véget, amikor rendkívüli 
nyitva tartással vártam az olvasókat.  
    Október 16-án köszöntöttük községünk szépkorú lakóit az Idősek 
Napja alkalmából. A polgármester köszöntő szavai után ünnepi 
műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek, melyben szerepeltek az 
óvodások, a furulyások, a Kismakkos Néptáncegyüttes és a 
Nyugdíjasklub Népdalköre. A finom ebéd elfogyasztása után 
Vakulya István zenész húzta a talpalávalót, de szebbnél szebb 
nótákat is előcsalt az idősektől. Köszönjük, hogy mindezt számukra 
szeretetből ajánlotta fel. 
    Október 29-én „Tök jó” délutánt rendeztünk a Faluházban. 
Először, és hagyományteremtő szándékkal. Örömmel töltött el, hogy 
22 fő vett részt a szebbnél szebb töklámpások készítésében, melyhez 
az alapanyagot mindenki maga hozta.  
    2011. november 3-án citeraszakkör indult kezdőknek a 
Faluházban. Időpont  szerdánként 15.30-16.30-ig.   
    November 27-én tartjuk a Gátéri és Csongrád-bokrosi 
Nyugdíjasklubok baráti találkozóját. E napon van Advent első 
napja, s ebből az alkalomból községünkben először, szintén 
hagyományteremtő szándékkal rendezzük meg az adventi 
gyertyagyújtást. Köszönetet mondunk ifj. Ónodi Sándornak a 
koszorú váz elkészítéséért.   Az első gyertyát a polgármester gyújtja 
meg. Az ünnepi műsorban az általános iskolások és a Nyugdíjasklub 
népdalköre közösen adventi dalokat énekel. Köszönjük Fodorné 
Bori Arankának és Körmöcziné Deák Krisztinának, hogy a dalokat 
betanították a gyerekeknek. A második gyertya meggyújtására 
december 3-án kerül sor, majd december 10-én a harmadik, és 
december 17-én a negyedik gyertyát is meggyújtjuk. 
 
 
 
 

Hamarosan! 
 
 
 
     December 3-án a Nyugdíjasklub népdalköre fellép a 
Pálmonostorán megrendezésre kerülő Zenebarátok Találkozóján, 
melyre egy magyarbődi dalcsokorral készülünk. Nagyon örülünk, 
hogy a saját ruhánk kiegészül az összetartozást jelképező sállal a 
nőknél, a férfiaknál pedig egy mellénnyel. 
     December 10-én a bugaci Tanyaszínház előadásában a 
Tűvétevők című vidám színdarabot láthatjuk 15 órakor a Faluház 
nagytermében. A belépés ingyenes. 
     December 17-én a Kismakkos Néptáncegyüttes karácsonyi 
műsora. 
     December 20-án az általános iskolások karácsonyi ünnepsége. 
Gyertyagyújtás a község karácsonyfáján, a betlehem készítő verseny 
eredményhirdetése. 
     December 29-én a Nyugdíjasklub évzáró ünnepsége, közös 
névnap. 
     A könyvtárunkban 2012. januárjában 10 fő részére a TÁMOP 
pályázatban támogatott, ingyenes internet tanfolyam elvégzésére 
lesz lehetőség. A képzés időtartama 30 óra lesz, heti két 

alkalommal: hétfőn és csütörtökön 16-20.45-ig. A tanfolyamot a 
Katona József Megyei Könyvtár szakembere tartja. 
 
Ezekről a programokról bővebben plakátokon, szórólapokon és a 
Faluház honlapján: www.gatermuvhaz.gportal.hu honlapon 
olvashatnak. 

Tisztelt Lakosság! Az alábbi üdvözlettel kívánok mindenkinek 

áldott, békés ünnepeket! 

 

„Bár az idő soha meg nem áll, és a világ folyton-folyvást 

változik, 

a karácsony áldása időtlen – időkig megmarad 

 a béke, az öröm és a szeretet örök ígéretének!” 

 
       
     Rádi Józsefné 
 
 
 
 
 
 

Tűvétevők 
 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
2011. december 10-én szombaton délután három órakor a 
Faluházban fellép a Bugaci Tanyaszínház, a Tűvétevők című 
nagysikerű színdarabjával. A Tanyaszínház Bugac község 
lakosságából összeálló amatőr társulat, amelynek tagja a boltos, a 
banki ügyintéző, a nyugdíjas iskolaigazgató sőt a polgármester is. 
Néhányan gátériak már láttuk a darabot. Egy órás önfeledt, vidám, 
fergeteges szórakozásra számíthatnak a nézők. Szeretettel várunk 
minden színházat szerető, vidámságra vágyó gátéri lakost. 
A belépés ingyenes, mivel a Bugaciak is ingyen, a községeink 
közötti barátságból jönnek el hozzánk a darabot bemutatni. 
Ha jól akarnak szórakozni, kérjük, látogassanak el az előadásra. 

      
 
 
       Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 
 

 
 
 
 

Humor 
 
 
Kedves Mindenható! 
2012-ben azért imádkozom, hogy legyen egy kövér bankszámlám, 
és karcsú alakom. 
És kérlek, ne cseréld össze ezt a két kívánságot úgy, mint 2011-
ben! 
Ámen! 

   
 
 

 
 
 
 

 


