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Óvodánk életéből 
 
Véget ért a nyár, új feladatokkal, kipihenve, feltöltődve kezdhették a 
gyerekek a 2014/2015-ös tanévet a Gátéri Liget Óvodában.  
A nyár folyamán újrafestettük az összes udvari játékot, festettünk ajtókat, 
ablakokat, meszeltünk öltözőket, mosdót. Új homokot kaptak a gyerekek a 
homokozóba. Újra csiszoltuk, lakkoztuk az óvoda asztalait, székeit, 
amelyben nagy segítségünkre volt Bodor Fanni apukája. Lemostuk a 
játékokat, bútorokat, ablakokat. Pántlika Patrik tatája megjavította az 
óvoda ereszcsatornáját, apukája újrafestette a kikopott csúszdát. 
Varga Gácsi Jani bácsi és Gémes András megjavították a már kidobásra 
ítélt kisautót, a gyerekek nagy örömére. 
Az óvoda kiskertjében beért a rengeteg koktélparadicsom, amely az 
óvodakezdésre várta a gyerekeket. Jó is volt a nagy melegben, napközben 
eszegetni a szép kis piros paradicsomokat. 
Gyakran fogyasztottuk tízórai, uzsonna mellé is. 
 
A tanévre 28 kisgyerek iratkozott be óvodánkba. 
Bízom benne, hogy az elballagott nagycsoportosok jókedvvel kezdték meg 
az iskolát, bár hiányoznak még egy kicsit, szeretettel gondolunk rájuk, az 
óvoda minden dolgozója nevében sok sikert kívánok számukra az 
elkövetkező iskolás évekre. 
 
A szeptember hónap már eseményekben gazdagon telt. 
Az Önök hulladék adományaiból folyamatban van az óvodás gyerekeknek 
egy KRESZ park megvalósítása az óvoda udvarán. 
Közben újabb hulladékgyűjtést szerveztünk, amely során szintén sok 
hulladékot kaptunk a falu lakosaitól. A gyerekek, szülők és dolgozók 
nevében köszönjük. A befolyt összeget továbbra is az óvodás gyerekekre, 
játékok vásárlására fogjuk fordítani. 
A hulladékok óvodába szállításában nagy segítségünkre voltak: 
Tantucz Nadin, és Bodor Fanni apukája, 
Bólya Péter és Pál szülei, 
Katona Barnabás szülei, 
Dakó Noémi szülei. 
 
Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy adományokkal támogatta, 
önzetlen munkájával segítette  óvodánkat, hogy otthonosabb legyen az ide 
járó gyermekek számára.                                                                
 
                                    Gulyásné Vida Gyöngyi 
                                            Intézményvezető 
 
____________________________________________________ 
 

Az erdélyi kirándulás 
 
2014. augusztus 21-24-ig 10 vállalkozó szellemű gátéri lakos és 5 
ismerősük, rokonuk látogatott el Gémes Mihály buszsofőr irányításával 
Erdélybe. Aki már járt ott, tudja mit jelent „Erdély”, aki nem, remélem 
annak irományom kedvet hoz, hogy egyszer ő is ellátogasson oda. 
Ez az a hely, ami 100 éve még Magyarország része volt, de a történelem 
úgy hozta, hogy 1920-ban a Trianoni békeszerződésnek köszönhetően 
„lecsatolták” ezt a területet tőlünk. 
Talán azért gondoljuk úgy többen is, hogy látni kell ezt a tájat, és 
találkozni kell azokkal az emberekkel, akik magyarok!, de sajnos mégis 
román állampolgárok. 

 
Nos, a hosszúra sikerült bevezetőm után jöjjön a lényeg, a kedvcsináló 
azoknak, akik még nem látták ezt a csodát. 
A határt átlépve nem is olyan sokat kellett utaznunk, és máris gyönyörű 
és változatos dombokkal és völgyekkel találkoztunk. Mi, akik hosszú 
évekig csak a sík tájat láttuk, persze hogy tátott szájjal bámultunk ki a 
busz ablakán és mást se lehetett hallani, csak azt, hogy „ ez gyönyörű”!  
A 4 nap alatt csodálatosabbnál csodálatosabb helyeken jártunk. 
Eljutottunk a Fogarasi havasokba, ahol 2400 méter magasan olyan 
friss és tiszta levegőt szívtunk, mint még soha! 
( Bár nem nagyon kaptunk levegőt, mert annyira elbűvölt bennünket az 
a sziklás hegyvidék és völgy, közte a kis tengerszemmel!) Egy libegő 
zárt kabin segítségével jutottunk fel a hegycsúcsra, és amit útközben 
láttunk, azt nehéz elmesélni, leírni, azt mindenkinek látni kell! Nem 
lehet erre sem mást mondani, csak azt, hogy gyönyörű és csodálatos 
volt!!! 
Sajnos hógolyózni nem tudtunk, hó nem volt, de a felhő, ami kezdett 
leszállni a hegytetőről a völgybe, kárpótolt bennünket. János vitéznek 
éreztük magunkat, aki belekapaszkodik a felhőbe és még több 
elkápráztató helyre utazunk vele. 
Ezen kívül jártunk a Gyilkos- tónál és a Békás- szorosban. 
Idegenvezetőnk elmondta, hogy régen addig tartott a magyar határ. Ott 
is lélegzetelállító csoda vett bennünket körül, nehezen teltünk el a 
természet sokszínűségével. ( A Gyilkos- tó keletkezéséről és 
legendájáról is tudnék még írni, de akkor sose tudnám befejezni az 
írást. Így azt ajánlom, hogy akit érdekel, az nézzen utána az interneten.) 
Ellátogattunk a parajdi sóbányába is, ahol ismét csak nagyot néztünk, 
hogy mennyi só volt és van még mindig. Láttuk Torockón a 
Székelykövet és a körülötte elterülő szép dombokat.  
Bármerre utaztunk, útközben mindenütt dombok és hegyek 
változatossága, gyönyörűsége fogadott bennünket. Sok olyan helyen 
jártunk, ami híres emberekhez kötődik. Például Farkaslakán született 
Tamási Áron írónk, akinek megnéztük a sírját. A szállásunk 
Nagygalambfalva mellett (Bözsefalván) volt. Nagygalambfalván 
Kányádi Sándor költő született és élt. Érintettük Nagyszalontát is 
(Arany János szülőhelyét) és Csucsát (Ady Endre lakóhelyét) is, és 
még sorolhatnám. 
Nos, remélem sok embernek felkeltettem az érdeklődését, de ez még 
mind semmi! 
Arról még nem is írtam, hogy milyenek az erdélyi magyar emberek, a 
székelyek! 
Hát nem olyanok, mint egyes magyarországi magyarok! Ők kedvesek, 
vendégszeretőek, segítőkészek, és a sok elszenvedett kín és baj ellenére 
- nagyon mosolygósak. Csak jót írhatok róluk, és köszönettel tartozunk 
nekik a vendéglátásért és a kedves fogadtatásért. 
Befejezésként szeretném még megemlíteni, hogy a dombok, hegyek, 
völgyek között gyönyörű juhnyájakat és szarvasmarha csordákat 
figyelhettünk meg. A legelők és a kaszálók nem voltak elhanyagolva, 
gazos területet nem láttunk. Az emberek kézi kaszával (és nem 
benzines fűkaszával!) dolgoztak és érdekes szénaboglyákat alkottak. A 
sok kis patakocska és tavacska pedig jó horgászhelyeket biztosít az ott 
élők számára. A buszból nézve mi is megkívántuk a pecázást. (Ugye 
Karcsi bácsi?!) 
Remélem mindenki eljut egyszer erre a lélegzetelállító kirándulóhelyre, 
és ha teheti, vegye igénybe Gémes Mihály kisbuszát! 
 
                                   Körmöcziné Deák Krisztina 
                   



A Polgármester oldala 
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
Köszöntöm Önöket a Falulap 2010-2014-es önkormányzati 
ciklusban megjelenő utolsó számában. 
Mindenekelőtt köszönetet mondok Önöknek azért, hogy négy évvel 
ezelőtt bizalmat szavaztak nekem a polgármesteri tisztség 
betöltésére. Minden erőmmel azon voltam, hogy a körülmények és a 
lehetőségek tükrében a lehető legtöbbet tegyek a község fejlődése, 
szépülése, előre haladása terén.  
E cikk megírása előtt számba vettem, milyen fontos tennivalókat 
fogalmaztam meg négy évvel ezelőtt, és azokat mennyire sikerült 
megvalósítanom.  
- Az egészségügyi ellátás javítása terén elértük, hogy 
hetente 3 alkalommal van a falunkban háziorvosi rendelés, és 
ugyanakkor van gyógyszertári ellátás is. A község méreténél fogva 
ettől gyakoribb ellátást elég nehéz elérni, de az elmúlt évekhez 
képest ez mindenképpen előrelépés volt.  
- A Faluház kihasználtsága egyértelműen növekedett. Ha 
valaki visszalapozza a Gátéri Falulapok számait, mindegyikben elég 
sok rendezvényről számolt be a Faluház vezetője. A fiatalok 
kívánságára próbálkoztunk hosszított nyitva tartással is, de a 
mindennapok azt igazolták, hogy erre nincs szükség.  
- Rendszeresen tájékoztattam a faluközösséget az 
önkormányzati munkáról, a tervekről, eredményekről. Ennek 
érdekében hoztuk létre a Gátéri Falulapot, de a honlapunkon, illetve 
a Facebook oldalon is rendszeresen hírt adtunk községünk 
eseményeiről.  
- Rendszeresen tájékoztattam a sajtót és a tv-rádió 
csatornákat a helyi eseményekről. Talán ennek is köszönhető, hogy 
egyre több idegen, vagyis nem falunkbéli szól elismeréssel Gátérról.  
- A civil szervezetek, önkéntes csoportok munkájának 
összehangolására kiváló alkalmat nyújtottak az önkormányzati 
rendezvények. Valóban minden csoport kivette a részét a 
tennivalókból. Köszönet illeti őket, hiszen mindannyiunk 
érdekében, a közös sikerért dolgoztak. 2011-ben életre hívtuk a 
Gátér Községért Egyesületet is, amely kevésbé szakmai , inkább 
általános településfejlesztési feladatokat igyekszik képviselni, 
azokért dolgozni.  A nehézkes indulás után mára az ő 
tevékenységük is fellendülőben van, eredményeik magukért 
beszélnek. 
- Az idősekre is igyekeztem rendszeresen figyelmet 
fordítani. Évente egyszer-kétszer végiglátogattuk az idős lakosságot, 
és a tudomásunkra jutott gondjaikat, élethelyzeteiket igyekeztünk 
orvosolni.  
- Állandóan figyeltem a pályázati és egyéb pénzszerzési 
lehetőségeket. Mivel a legtöbb pályázathoz jelentős önerőre is 
szükség van, így csak a mindenkori önkormányzati pénzkészlet 
függvényében használhattuk ki  a pályázati lehetőségeket.  Ezekből 
sikerült a régóta vágyott zebrákat megvalósítani, mezőgazdasági 
gépeket megvenni, felújítani az iskolai tornatermet, apróbb 
javításokat, felújításokat végezni a Faluházban.  Pályázatok és 
egyéb támogatások segítségével tudtuk a rendezvényeinket is az 
ismert színvonalon megszervezni.  
  
- Munkahelyteremtés terén is nagyon sokat próbálkoztam, 
sikertelenül. Polgármesteri munkám kezdetén szembesülnöm kellett 
azzal a ténnyel, hogy Gátérnak nincs iparterülete, nincs 
felhasználható vállalkozási telephelye, semmi olyan ingatlana vagy 
ingósága, amely alapja lehetne egy vállalkozás beindulásának. Az 
országos és nemzetközi gazdasági helyzet sem volt kedvező új 
vállalkozások indulásához. Az elmúlt négy évben az egész 
országban inkább megszűntek, vagy csak túléltek a vállalkozások, 
de nem gyarapodtak.  

- Ugyanez a helyzet jellemezte a turisztikát is. Terveim ugyan voltak a 
turizmus fejlesztésére, vannak most is, de lehetőség nem adódott a 
megvalósításukra.  Bízom benne, hogy  az Európai Unió 2014-20-ra 
tervezett pénzügyi keretéből a gátéri turizmusra is tudunk majd 
fordítani.  
 - Az elmúlt négy évben nagyon szoros és takarékos gazdálkodással 
sikerült elérni, hogy önkormányzatunknak nem kellett hitelt felvennie 
a működési kiadásokhoz sem. Ennek „jutalmaként” 10 millió Ft-os  
támogatásban részesültünk, amelyből már kicseréltük a Faluházban a 
nyílászárókat, fűtés takarékossági szempontból álmennyezetet 
szereltünk az állandóan fűtött helyiségekre. Az önkormányzati hivatal 
tetőfedésének és a villamoshálózat felújításának munkálatai 
októberben zajlanak majd.  
A törvényi változások arra kényszerítettek bennünket, hogy 2012-től 
körjegyzőségbe, 2013-tól közös önkormányzati hivatalba lépjünk. Mi 
voltunk rákényszerítve a „közösködésre”, nekünk kellett 
kezdeményezni. Az elmúlt három év tapasztalatai tükrében állíthatom, 
hogy jó döntés volt Petőfiszállás és Pálmonostora partnerségét 
elfogadni. Úgy tudtunk együttműködni mindkét településsel, hogy 
közben az anyagi, személyi és döntésbeli függetlenségünket teljesen 
megőriztük. Köszönetet mondok mindkét település polgármesterének 
és képviselő-testületeinek a hozzáállásért, a korrekt partneri viszony 
megőrzéséért.  

Négy évvel ezelőtt csupán a külső szemlélő szemével láttam a község, 
benne az önkormányzat helyzetét. Most már belülről is ismerem a 
működési mechanizmust, az anyagi és emberi viszonyokat, és ez egy 
kicsit más, mint korábban hittem. Minden falusi polgármesternek a 
feladata két részre osztható: az egyik részben  tartja a kapcsolatot a 
lakossággal, és szervezi a falu életét, menedzseli azt. Pályázati 
lehetőségeket keres, azokat meg is írja, és bonyolítja egészen az 
elszámolásig.  Ez a feladatkör látható külső szemlélő számára,  és 
sajnos, erre jut a kevesebb idő. A másik feladata  a törvény által 
ráruházott feladatoknak az elvégzése, a jogszabályoknak megfelelő 
működés. Ennek során a község egészét érintő, kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztéseket, 
jogszabályokat, törvényeket olvas, értelmez, azokról véleményt 
formál a község érdekeinek szem előtt tartásával, vagy azoknak 
megfelelően jár el a különféle ügyekben, értekezletekre jár és ott 
képviseli a település érdekeit.  Mivel a falusi polgármester mögött 
nem sorakoznak a különböző  szakmai osztályvezetők, így mindent a 
polgármesternek kell megérteni, utána járni, szakmai ismereteket 
szerezni.  Ezeket a szakvéleményeket persze meg is lehetne  
vásárolni, ha lenne  miből. De ha nincs?  
Gátér polgármesterének lenni más szemléletet kíván, mint a jó anyagi 
helyzetben lévő települések polgármesterének. Itt nem az a kihívás, 
hogy milyen fejlesztéseket hajtsunk végre, milyen építkezésbe 
fogjunk, hanem az, hogy ki tudjuk-e fizetni a munkabéreket az év 
utolsó hónapjaiban is, tudjuk-e működtetni az intézményeinket. És 
ilyen anyagi feltételek között kell fejlődni, szépülni, közösséget együtt 
tartani. A semmiből kell valamit csinálni. Ez pedig legalább annyi 
fejtörést, erőfeszítést, utánajárást igényel, mintha több milliós 
beruházást valósítanánk meg. Az elmúlt négy évben azért elég sok 
apró örömben volt részünk, sikerült a semmiből valamit létrehozni:  
lett az utcai szemeteseknek új dobozuk, a parkban a padokon új 
deszkák, a sportpályán villamos áram, a játszótéren folyóvíz, a 
Faluházban új színpad, felújított székek, a temetőre új kapu és 
felújított előtér, sószoba, babaház és udvari ivókút, köszöntőtábla. 
Nekünk is lett testvértelepülésünk, és igyekeztünk a szomszédos 
településekkel is jó barátságot kialakítani, segítő együttműködést 
erősíteni.  Mindezek azért sikerültek, mert a faluközösség erejét, az 
összetartást, segítőkészséget sikerült megőrizni, sikerült erősíteni.  
Legtöbbször beszereztük az alapanyagot, és a lakosság  szakmai 
tudását, önzetlen segítségét  hozzáadva  elvégeztük a munkát. Így 
szépültünk, fejlődtünk az elmúlt négy évben.  
Persze itt is laknak kevésbé közösségi szellemű emberek, akik 
mindent kritizálnak, mindenben találnak hibát, bár maguk egy 
hajszálnyit sem segítenek semmiben. Szerencsére ők vannak 
kevesebben. De ők kevesen is nagy rombolásra képesek, ha hiszünk 
nekik, és nem járunk utána, hogy valóban igazak - e az állításaik. A 
faluban keringő pletykák többnyire eljutnak hozzám is. Néha olyan 



képtelen hazugságok, sőt rágalmak terjednek a faluban az 
önkormányzati munkával és az én személyemmel kapcsolatban is, 
hogy csak ámulok a gazdag fantáziavilágon (amit lehetne a közösség 
javára is fordítani).  Azt viszont nem értem, miért nem kérdeznek meg 
inkább engem vagy a képviselőket, akik pontos és hiteles információt 
tudnánk adni az önkormányzati munkával kapcsolatosan. Akárki 
megkeresett a gondjával, bajával, igyekeztem neki segíteni, ahogy 
csak tudtam. Természetesen az én kezem is erősen fogják a 
jogszabályok, varázspálcám sincsen, tehát a legjobb szándékom és 
akaratom ellenére sem tudok mindent megoldani. De sok mindent 
igen, csak tudnom kell róla.  
Polgármesterségem első hónapjaiban bejött hozzám egy 
köztiszteletben álló, általam nagyra becsült, dolgos nagypapa a 
faluból, és azt mondta:  „Akkor lesz maga jó polgármester, ha a falu 
egyharmadával haragban lesz.” Néhány pillanatig gondolkodtam a 
szavain, de aztán megértettem. Kedves Nagypapa! Üzenem oda fel  az 
égiekhez, ha hall minket, hogy az egyharmad kicsit sok. De igaza volt, 
nem lehet úgy közösséget vezetni, hogy mindenkinek megfeleljünk. 
Minden együttélésben vannak szabályok, törvények, vannak otthon a 
családokban is, vannak a faluközösségben is. Ahhoz, hogy békésen és 
nyugodtan tudjunk egymás mellett élni, ezeket be kell tartani, be kell 
tartatni. De sokfélék vagyunk, egyikünk forrón szereti, másikunk 
hidegen. Akkor hol az igazság?  Meg kell próbálni a többség 
véleményét képviselni, olyan szabályokat alkotni, amely a többségnek 
megfelel. Az elmúlt négy évben erre törekedtem. Nem ment mindig 
konfliktus nélkül, lettek haragosaim, de az egyharmadtól még nagyon 
messze vagyok, remélem, soha nem is jutok el odáig.  
Az elért eredmények, sikerek nemcsak a faluközösség az én érdemem. 
Köszönettel tartozom a képviselő-testület tagjainak, akik minden 
esetben a község érdekeit tartották szem előtt, sem egyéni, sem 
nézetbeli ellentét  nem osztotta meg a testület hozzáállását. 
Köszönettel tartozom az önkormányzati és a hivatali 
alkalmazottaknak, a konyhai dolgozóknak, a Faluház vezetőjének, 
akik minden feladatban, minden gondban mellettem álltak, és arra 
törekedtek, hogy úgy oldjuk meg a problémákat, hogy abból a falu, a 
résztvevők csak a jót érezhessék.  
A következő önkormányzati ciklusban igen nagy feladata lesz a 
képviselő-testületnek: meg kell találniuk azt a pénzforrást, amely 
kiegészíti az állami támogatást annyira, hogy végre kimászhasson az 
önkormányzat abból az anyagi gödörből, amelyben évek óta tengődik. 
El kell érni, hogy ne függjön a falu költségvetése ennyire az év végén 
kapható rendkívüli támogatástól ( ÖNHIKI-nek hívták régebben). El 
kell érni, hogy biztonságos méretűre növekedjen az önkormányzati 
bevétel  összege, minimálissá váljon, sőt szűnjön is meg a forráshiány 
a költségvetésünkben. Ez nem kis feladat, sőt hatalmas feladat, amely 
együtt gondolkodást, együttes munkálkodást kíván a leendő testülettől 
is, a faluközösségtől is. Mert ha lesz pénz, lehetnek fejlesztések, 
bővítések is.  Ha lesz elég pénz, nagyobbakat álmodhatunk. 
Ehhez kívánok Gátér minden lakójának nagyon jó egészséget, 
békességet, sikereket a munkában, boldogságot a családi életben. 
    
                                              Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 

 
 
Közérdekű felhívás! 
 
A járási ügysegéd fogadóórája október 1-től csütörtökönként 
13,30-tól 15 óráig lesz a Faluházban. 
 
  Dunás-Varga Ibolya ügysegéd 
 

 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
Felhívom a figyelmüket, hogy a Faluház falának támasztott 
kerékpárokat, valamint a buszváró háta mögé letett kerékpárokat 
mindenféle jelzés nélkül át fogjuk vinni a Faluház udvarába. Úgy 
gondolom, otthon sem támasztják a házuk falához, hiszen lekoptatja 

a külső színezést. A közösség értékeire is vigyáznunk kell, 
mindannyiunknak vigyáznunk kell, mert pótolni, javítani sokkal 
nehezebb. 
Kérem továbbá Önöket, hogy aki a buszhoz jön kerékpárral, az ne 
tegye a bolt előtti kevéske tárolóba a biciklijét. A bolt előtti tároló a 
vásárlók számára van elhelyezve. Senkinek sem esne jól, ha 
megrakott, nehéz táskákkal a Faluházig kellene cipekednie, mert a 
bolt előtti tárolóban a busszal utazók kerékpárjai sorakoznak. 
Másfél perctől nem több idő a Faluháztól a buszmegállóig 
elgyalogolni. Talán ennyi idő és ennyi energia minden utazónak van 
még tartalékban. Ha akarja, és ha van benne annyi közösség iránti 
tisztelet, hogy jó szándékkal gyalogol inkább másfél percet, hogy a 
vásárlók esélyeit ne rontsa. Ehhez igazán csak egy kis jó szándék 
kell. 
MÁS! 
Számtalanszor kértem a Tisztelt Lakosságot, hogy a temetőben a 
sírokról leszedett száraz virágokat és koszorúkat ne dobálják a 
kerítés mellé vagy kerítésen kívülre, és ne a kuka mellé tegyék, ha 
benne is van hely. Ennek ellenére rendszeresen az önkormányzati 
dolgozóknak kell a temetőben a rendetlen látogatók után takarítani. 
Vajon ezek a látogatók az otthonukban, a saját udvarukban is így 
tesznek? Ismét az a probléma, hogy nem vigyázunk közösen a közös 
értékeinkre. A tiszta, rendezett temető megőrzése is ennek a 
közösségnek az értéke és az érdeme.  
      
            
                                                   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

Gondolat 

Szeretet lánca! Kössed egybe 
Szívét nagyoknak s gyermekeknek! 
Gyűlölség! Légy úgy eltemetve, 
Hírét se halljuk létednek! 
Ez országnak minden lakója 
Egymást szeresse, védje, ójja: 
Naggyá ország csak így lehet - 
- Csudát művel a Szeretet. 

                     Benedek Elek 

 

 
Közérdekű telefonszámok 
 
Önkormányzati hivatal: 76/ 426 216;    76/ 426 220 
Háziorvosi ügyelet:  76/ 403 104;   76/ 801 663 
Fogorvosi ügyelet: 76/ 467 556;  76/ 560 505 ( Dr. Terjék Gyula) 
Körzeti megbízott: 06 20/2616575 (Magyar Tibor) 
Polgárőrség: 06 70/ 4563708 ( Babar István)



Ez történt…… 
 
Tisztelt Lakosság!  
 
Amikor Önök a Faluújság legfrissebb számát olvassák, a Faluházban 
befejeződtek a nyári felújítási munkák.  
Az idén a nyílászárók cseréjére került sor, valamint elkészült az 
álmennyezet a könyvtárban, a gyógyszertárban és a tanácskozó 
teremben.  
A munkálatok miatt szeptember hónapban zárva tartottunk, 
megértésüket ezúton köszönjük. Október 1-től a felújított, szép 
Faluházban  újra várom a látogatókat. 
Az elkövetkezendő időszak programjairól, közérdekű információiról 
továbbra is értesülhetnek a hirdetőtábláról, szórólapokról, a Faluház 
honlapjáról: www.gatermuvhaz.gportal.hu  és a  facebook oldaláról: 
https://www.facebook.com/gater.faluhaz.  
 
Amikor ezen sorokat írom, már javában készülünk a szeptember 27-én 
tartandó szüreti ünnepségre, melyről a Falulap következő számában írok 
majd. 
 
Az augusztus hónap programjairól örömmel számolok be Önöknek.  
 
20-án tartottuk a hagyományos Új kenyér ünnepét, megemlékeztünk 
államalapítónkról, Szent Istvánról. Ezen ünnepség keretén belül többen 
emléklapot kaptak a községért végzett társadalmi munkájukért. A Gátér 
Községért Díjat ebben az évben Gémes Anikó Rozáliának adományozta 
a képviselő-testület. A Faluház előtt felavatásra került az új hirdetőtábla, 
amelyet a Gátér Községért Egyesület pályázati nyereményéből sikerült 
beszereznünk,  és megkoszorúztuk a II. világháború gátéri áldozatainak 
állított emlékművet.  
 
23-án rendeztük meg második alkalommal a nagyon jó hangulatú 
Családi Lovas Délutánt, ahol először a fogatosok ügyességi verseny 
keretében mérhették össze tudásukat. Eredmények: I. helyezett: Gyovai 
András, segédhajtója: Gyöngyi László, II. helyezett: Kulik István, 
segédhajtója: Kulik László, III. helyezett: Holler Dezső, segédhajtója: 
Huszka Zoltán. Köszönjük a többieknek is a részvételt: Kálmán Ferenc, 
Gurbó József, Pintér Péter, Takács Tibor, Toldi Róbert. A rendezvény 
szép színfoltja volt Gátér és a testvértelepülés, Martonos 
polgármesterének közös fogathajtása. A verseny után családok 
vetélkedtek, melyen a feladatok szorosan kapcsolódtak a lovakhoz. Volt 
ott szalmabála gurítás, patkódobálás, lovas közmondások, bábuleütés 
ostorral, lóval kapcsolatos tárgyak felsorolása. Közben a óvónénik 
kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek Este közös vacsorára 
vártuk a lakosságot, majd hajnalig tartó bál zárta a programot. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt, aki megtisztelte rendezvényeinket, 
a szereplőknek a színvonalas közreműködést és hálás köszönet 
mindennemű segítségért. 
 
A Nyugdíjasklub Népdalköre és a Faluház Citeraszakköre szeptember 
20-án részt vett Kiskunfélegyházán, a VI. Térségi Nyugdíjasklubok 
Kulturális Találkozóján, ahol közel 170 fő lépett színpadra 
Félegyházáról és a környékbeli településekről. Szívesen tettünk eleget a 
meghívásnak és büszkék vagyunk, hogy mindegyiken képviseltük 
Gátért. 
Szívesen fogadunk a Népdalkörbe énekelni szerető új tagokat, valamint 
a Nyugdíjasklubba is várjuk a „fiatal nyugdíjasok” és „szépkorúak” 
jelentkezését is. 
 
Hamarosan…….. 
 
 2014. október 13-20:  TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! 
Országos   Könyvtári napok                                             
 
Október 30-án. „Tök jó délután” a Faluházban. Tökfaragás és játék! 
Részletekről később, a fent említett módon. 
Október 1-től újra indul a kicsik énekpróbája és a citeraszakkör. 
Szeretettel várom az érdeklődőket.  
Várom a már beiratkozott és leendő olvasókat, valamint kérem a 
Lakosságot, hogy rendezvényeinket tisztelje meg részvételével. 
 
        Rádi     
                                                         Rádi Józsefné 

 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 

Sajnálattal közöljük, hogy az október 4-re tervezett tokaji kirándulás 
megfelelő számú jelentkező hiányában elmarad! 
 
Ezúttal tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy legközelebb úgy mennek 
kirándulni csoportosan, ahogyan szeretnének, de mi biztosan nem fogunk 
újra a szervezésbe! 
 
Aki nem csinált még ilyet, az nem tudja, hogy egy ilyen típusú szervezés, 
amellett, hogy nem kevés anyagi kiadással (telefonszámla, levelezési 
költség, foglalási díj) jár, rengeteg időt felemészt. Ki kell találni, hogy 
hová menjünk, ott mit nézzünk meg, és lehetőleg olyan költséget 
kalkulálni, amely megfelel a kedves lakosságnak. Ám úgy tűnik, hogy ez 
nekünk mégsem sikerült, reméljük, majd másnak jobban megy! 
 
Tehát kérjük Önöket, hogy előttünk többet ne hozzák szóba, hogy: 

„Mikor szerveztek kirándulást, hová és mennyiért?” 
mert mi többet nem vállalkozunk erre a feladatra! 
 
Köszönjük annak a 25 főnek, akik most is jöttek volna velünk 
kirándulni, ők a legnagyobb vesztesei ennek a történetnek. 
 

        
Körmöcziné Deák Krisztina és Baksa-Babar Andrea 

 

 
Kedves Gátériak! 
 
A táborozó gyerekek és felnőttek nevében nagy hálával köszönöm meg 
támogatóink felajánlásait! Minden évben bőven akadnak segítő kezek, de 
idén minden várakozást felülmúló összefogás tanúi lehettünk. A táborunk 
jól sikerült, jövőre már a jubileumi ötödik Gátér-tábort rendezzük meg, az 
Önök segítségének is köszönhetően! 
 
                                            Tisztelettel: 
                                 Jánosi Eszter, táborszervező 

 
 
Figyelem! 
 
Önkormányzatunk kiárusítja a Faluházból leszedett ablakszárnyakat. 500 
Ft / darab áron elvihetők a hivatalból. 
       
 Önkormányzat 
 
 

 
 

Humor 
 
- Azt tervezem, hogy a lakossági villany szolgáltatást elvesszük esténként. 
-  ??? 
- Legyen szaporulat. 
 
                Horvát Gergely, testvértelepülésünk, Martonos    
                            polgármesterének mondása 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 
Születtek:  Forgó Péter ( Görög Julianna) 
                  Kiss Dorina (Kiss Ramóna) 
                  Kisgyőri Levente (Jánosi Ágnes) 
                  Bujáki Imre János (Petróczki Laura) 
Elhunytak: Rehák Mihály 
                   Fazekas Pálné 
                   Hencz Sándor 
                   Magony László


