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Anyakönyvi hírek 
 
Születtek: Karsai Ádám Imre ( Kószó Melinda) 
                  Juhász Nimród (Bajáki Betti) 
                  Tantucz Nolen (Pántlika Brigitta) 
    Fekete Antal  Teodor ( Forgó Judit) 
 
Elhunytak: Farkas Imréné szül: Horváth Ilona 
    Huszka  Jánosné szül: Lehoczki Julianna) 
 

 

Tisztelt Választópolgár! 
 
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 
2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítését?” 
 
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni. 
 
Gátér község egy szavazókörnek minősül, a szavazóhelyiség a 
Faluházban (6111 Gátér, Petőfi S. u. 25.) található. 
 
A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. 
augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási 
Irodától.  
 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen 
szavazhat. A szavazás napján a gátéri lakcímétől távol tartózkodó 
választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja 
le szavazatát. 
 
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig lehet 
kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy 
személyesen a Helyi Választási Irodán (cím: 6111 Gátér, Petőfi S. 
u. 16.). 
 
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt 
választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna  
 

 
 
 
iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
(pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, a szavazás  
napján 15.00 óráig pedig a helyi választási bizottsághoz. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, 
születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha 
átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a 
kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna 
kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a 
www.valasztas.hu oldalról, illetve kérhető a Helyi Választási 
Irodától. 
 
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a 
szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár 
személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi 
szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben. 
 
A személyazonosság igazolására alkalmas: 

- magyar hatóság által kiállított személyazonosító 
igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske 
formátumú személyi) 

- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító 
igazolvány 

- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély 
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél 

 
A személyi azonosító igazolására alkalmas: 

- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya) 

- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi 
azonosító jelről 

 
A lakcím igazolására alkalmas: 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány 

amennyiben a lakcímet tartalmazza 
 
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a 
szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható. 
 
Gátér, 2016. szeptember 26. 
                                        

Tisztelettel: Helyi Választási Iroda Vezetője 

    



 2 

A Polgármester oldala 

 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. Az elmúlt két 
hónapban történtekről ezeket tudom elmondani Önöknek:  
 
A nyár közepén toborzó megbeszélést szerettünk volna tartani  az 
ifjú polgár őr jelölteknek, de meghívásunkra a közel 20 fiatalból 
egyedül Gyöngyi László jött el, aki rögtön ki is töltötte a belépő 
nyilatkozatot. Ez az érdektelenség eléggé sajnálatos a falunk 
szempontjából, mert a polgárőrökre szükség van. Az egyesületben 
jelenleg aktívan tevékenykedők életkora már eléggé előre haladott, 
szeretnénk időben gondoskodni az utánpótlásról, amíg még lenne 
kitől megtanulniuk a feladatot. Kedves Fiatalok! Gondolkodjatok, 
és meghívó nélkül is gyertek, csatlakozzatok a polgárőrökhöz. A Ti 
családotok védelmét is a gátéri polgárőrök segítik.  
Az új ivóvízhálózatba való bekapcsolódással járó víz változása, 
illetve a községünk eddig üzemelő pozitív kútjának megőrzése miatt 
egy folyton folyó közkifolyót  fogunk létesíteni a vízmű oldalában. 
A munkálatok folyamatban vannak. Aki nem tud megbarátkozni a 
jelenlegi víz ízével, annak lesz lehetősége a régi kútból ivóvizet 
venni magának. Igyekszünk ezt mielőbb lehetővé tenni.  
Az elmúlt Falulapban jeleztük, hogy a légimentők segítséget 
kértek a lakosságtól néhány új készülék beszerzésére. Az 
adományokat sárga csekken is be lehet fizetni, amelyek a 
Faluházban szerezhetők be, vagy átutalással is támogathatók a 
11705008-20477873 bankszámlára.  
Folytatódik a járdák felújítása a START mintaprogram keretein 
belül. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az újra rakott járdalapok 
tisztán tartására, gyommentesítésére fokozott figyelmet 
szíveskedjenek fordítani. A lapok alatt burjánzó gyom, tarack 
ugyanis hamarosan ismét balesetveszélyessé  teheti a felújított 
járdákat.  
Az augusztus 20-i községi ünnepségen – hagyományaink szerint - 
személyesen is köszönetet mondtunk azoknak a lakosoknak, akik 
önkéntes munkával, adományokkal segítették az önkormányzat 
munkáját. Szerencsére ebben az évben is szép számmal voltak 
ilyenek. Köszönjük a segítségüket, amellyel az önkormányzaton 
keresztül az egész faluközösség javát szolgálták. 
Ezen az ünnepségen adtuk át a „Gátér Községért” kitüntetést is, 
amelyet 2016-ban 7 főre beérkezett lakossági javaslatból a 
Képviselő-testület a Gátéri Nyugdíjas Klubnak adományozott. 
Ahogy az ünnepi beszédemben is mondtam, közös céljaink 
megvalósításában mindig együttműködő partnerekre találtam az itt 
élőkben. Különösen igaz ez a Nyugdíjas klub tagjaira. Szinte nem 
volt olyan rendezvény, ünnepség, megmozdulás a községünkben, 
amelynek a szervezéséből, munkálataiból a Nyugdíjas Klub tagjai 
ne vették volna ki a részüket. Ha kellett, zsíros kenyeret kentek, 
süteményt sütöttek, széket pakoltak. Számtalanszor képviselték kis 
falunkat a környező települések rendezvényein is.  Ők azok, akikre 
bármikor lehetett és lehet ma is számítani.  Ünnepségeink aktív 
résztvevői és közreműködői. Sajnos, az elmúlt évek során a klub 
létszáma egyre csak fogy, bár a községünk nyugdíjasaiból inkább 
gyarapodnia kellene ennek a kedves, jó hangulatú baráti 
társaságnak.  
Kedves Klubtagok! Hálás szívvel mondok köszönetet az elmúlt 
években végzett munkájukért, további életükhöz kívánok nagyon jó 
egészséget, békességet, szerető családot. 
 
Örömmel tájékoztatom továbbá Önöket, hogy Dakó Ferenc a 
polgárőrségben végzett kiemelkedő munkájáért megkapta a 
„Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát”. Kitüntetéséhez szívből 
gratulálunk, és reméljük, még sok-sok évig lesz ereje, kitartása a 
gátéri lakosság közbiztonságát segíteni.  Ugyancsak gratulálunk 
Dakó Ferencné Terikének, aki ez év tavaszán 40 évnyi munkában 
töltött esztendő után nyugdíjba vonult. A közigazgatásban végzett  
több évtizedes munkájának elismeréseként megkapta a „Köz 
szolgálatáért érdemjel ezüst fokozatát”. Kívánjuk Terikének, 
hogy nyugdíjas éveit hosszasan élvezhesse egészségben,  

 
 
 
 
 
békességben, legyen része sok szép élményben, örömben családja 
körében.  

Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

Bursa Hungarica 
 
Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, hogy Gátér 
Község Önkormányzata a 2017. évre is csatlakozott a Bursa 
Hungarica támogató rendszerhez. A jelentkezés idejéről és módjáról 
az interneten lehet tájékozódni, az eddig szokásos módon. 

                                                               
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

Gondolat 

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat! 
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet! 

Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat! 
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet! 

Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!” 

(Charles Reade) 

 

HIRDETMÉNY 
 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gátér Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 15-i  ülésén 
hozott 129/2016.(IX.15.) Önk. határozata értelmében 15.000. 
Ft/gyermek  szociális támogatást nyújt minden  gyermeket nevelő 
család számára, 0-18. éves korig.  
 
A támogatás folyósításának feltételei: 
-   gátéri lakóhely; 
-   törvényes képviselő által írásban benyújtott kérelem  
 
(nyomtatvány kérhető a hivatalban és a Faluházban);  
 
A dokumentumok benyújtásának határideje: 2016. október 15 .  
 
Ezen határidő jogvesztő! 
 
A benyújtás helye: Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
Gátéri Kirendeltsége 
6111 Gátér, Petőfi S. u. 16.    
        

 Képviselő-testület 
 

 

Kedves Gátériak!  Köszönjük! 
 
Augusztus 20-án reggel lezárult a 6. Gátér-tábor. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is rendkívül sok segítséget 
kaptunk Önöktől. 
Nagy hálával köszönjük meg támogatásukat, adományaikat. 

                                                             
         Tisztelettel: Jánosi Eszter és a Táborlakók 
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Települési Értéktár 
 
A gátéri Települési Értéktár Bizottság ebben az évben is folytatta 
értékfeltáró munkáját. Az elmúlt egy évben 3 új értékkel bővült az 
értéktárunk. 
 

1. Kis Illés munkássága: Utánfutó gyártó tevékenységét 
1981-ben kezdte. Híre hamarosan túljutott országunk 
határain. Angliából, Svájcból,  Németországból, 
Hollandiából, Franciaországból és Bulgáriából is felkérték 
speciális utánfutók készítésére. 1990-ben az Ipar Kiváló 
Mestere címmel tüntették ki. Műhelyében már nemcsak 
utánfutók készülnek. Elárusító büfékocsik, kürtőskalács 
sütők, kerítések, mobilszínpad, úszómedence fedél, 
lángossütő, lovaskocsi  is van a repertoárjában. Minden 
egyes darab Kis Illés munkájának a nagyszerűségéről 
árulkodik, és tovább viszi Gátér község nevét, jó hírét 
szerte a világba.  
 

2. A gátéri csíramálé: A csíramálé régen a paraszti 
családokban főleg a gyermekek csemegéje volt. A nagy 
cukortartalma miatt elvette az éhségérzetet, jól tűrtek tőle. 
Ezen a környéken csongrádi és gátéri asszonyok 
készítették elsősorban.   

           Nagyon egészséges, mert sokféle vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz. Olcsó, ízletes, és mivel zsírtalan sütemény,        
fogyasztása főként az adventi és húsvéti böjti időszakhoz 
kapcsolódott. B-, D- és E-vitamintartalma kiemelkedően magas.  
Napjainkban házilag, a hosszadalmas munkával elkészíthető 
csíramálét már egyre kevesebb családban  készítik. De üzletben 
megvásárolható, községünkben elég népszerű termék.  
 

3. A temetői kőkereszt: 1924-ben készült. A 3,2 méter 
magas kőkeresztet özvegy Keserű Antalné született 
Kocsis Rozália emeltette. Ő volt az a helyi nagybirtokos  
asszony, aki a vagyonából a gátéri Szent-Anna templom 
építésére is jelentős összeget áldozott. A kereszt alsó 
részén egy égetett agyagtábla állott a következő felirattal: 
ÚR ISTEN DICSŐSÉGÉRE EZEN SZENT KERESZTET 
EMELTETTE ÖZV. KESERŰ ANTALNÉ SZÜL. 
KOCSIS ROZÁLIA 1924.” 
Az elmúlt több mint 90 esztendőben a keresztet eléggé 
megviselte az időjárás. Maga a kőépítmény stabilitása 
megmaradt, de a felülete megkopott. 2015 elején az 
önkormányzat kezdeményezésére két helyi vállalkozó, 
Tábi János és Benkó István  felújították az egész keresztet. 
Az agyagtábla helyére  márványtáblát rögzítettek, 
megőrizve illetve újra vésve az eredeti feliratot.  

 
Az Értéktár Bizottság még az elmúlt évben döntött arról, hogy 
azokat az értékeket is kutatja és dokumentálja, amelyek a 
Hungarikum törvény értelmében hivatalosan nem vehetők fel a 
települési értéktárba, de mindenképpen meg kell őriznünk az 
emléküket, és nekünk, gátériaknak is büszkének kell lennünk rájuk. 
Ez a gyűjtemény ebben az évben Bálint Mihály fogathajtó 
munkásságával gyarapodott.  
        Bálint Mihály Gátéron született 1945. szeptember 16-án, 
egyszerű, a lovat szerető családból. Önálló négyesfogathajtó 
pályafutását 1967-ben Hódmezővásárhelyen kezdte, hogy 
szerénységével párosult szárkezelő tehetségével Mezőszilas, 
Szilvásvárad, Bugac útvonalán a világ legjobbjai közé küzdje fel 
magát. Kiemelkedő sorozatteljesítményét igazolja a NemzetközI 
Lovasszövetség (F.E.I.) „aranykönyve”, melyben ötször: 1976. 
1978. 1981. 1984. 1989. rögzítették nevét a világranglista legjobbjai 
között. 
Sportteljesítménye elismeréseként „Poszthumusz” Széchenyi 
emlékérmet adományozott a Magyar Lovas Szövetség. 
Bálint Mihály földi maradványait a gátéri temetőben helyezték örök 
nyugalomra.  
 

 
 
 
 
Kedves Gátériak! Kérjük Önöket, tegyenek javaslatot arra, mivel 
bővítsük a helyi értéktárunkat. Javaslataikat szóban és írásban is 
jelezhetik a Bizottság bármelyik tagjánál. A Települési Értéktárba 
felvett értékeinkről részletesebben is olvashatnak a 
www.gaterertektar.hu honlapon. 
 
    Települési Értéktár Bizottság 
 

 
A gátéri Óvoda életéből 
 

• A 2016-2017-es tanévben 28 kisgyermek iratkozott be 
óvodánkba. Az új kisgyerekek szépen megszokták az 
óvodai környezetet, ismerkednek óvodánkkal, a 
szokásainkkal, a régebb óta idejáró gyerekekkel és az itt 
dolgozó felnőttekkel. 

• Az óvodánktól elbúcsúzott gyerekeknek sikeres 
iskolakezdést, sok dicséretet, vidám, gondtalan őszt 
kívánunk. 

• Az előző évekhez hasonlóan az idén is megszerveztük a 
szülők segítségével a hulladékgyűjtési akciónkat. 
KÖSZÖNETET MONDUNK MINDENKINEK, AKI 
RÉSZT VETT ÉS HOZZÁJÁRULT A 
HULLADÉKGYŰJTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ! 
A hulladékért kapott pénzösszeget a gyerekek javára 
fordítjuk, játékokat szeretnénk vásárolni számukra, melyet 
majd remélhetőleg a Mikulás hoz nekik! 

•  A nyár elején, „Biztonságos Óvoda” címmel pályázatot 
hirdetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 
Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével, melyet 
óvodánk elnyert.  
A pályázat célja a gyermekeket érintő legfontosabb 
közlekedésbiztonsági ismeretátadás támogatása, valamint 
az óvodai nevelési programba integrálható közúti 
közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási segédletek 
megismertetése, átadása volt az óvoda 
számára. Nevelőtestületünk fontosnak érzi, hogy a 
településünkön élő óvodások megismerkedjenek a 
közlekedés legalapvetőbb szabályaival, jelzéseivel, hiszen 
a mindennapokban nagyon kevés szituációval, közlekedési 
helyzettel találkoznak a faluban. 
A pályázat sikerességéért „Biztonságos Óvoda” táblát 
helyezhetünk el az óvoda falán, melynek ünnepélyes 
avatója 2016. szeptember 30-án 1700 órakor lesz 
óvodánkban. 

 
Gulyásné Vida Gyöngyi   

                                                                     óvodavezető  
    

 

Gátér anno 
 
Megjelent Dr. Ormándi János régen várt könyve Gátér történetéről. 
 
 „ A memoárt és az összegyűjtött dokumentációt ajánlom Gátér 
község lakosságának, fiatalságának, hagyományaink, tradicionális 
kulturális értékeink megőrzésére és továbbfejlesztésére.” 
                                                                  Dr. Ormándi János  
 
A Gátérról szóló könyv megtekinthető a könyvtárunkban és 500 Ft-
os egységáron megrendelhető  október 20-ig. 
 
                        Rádi Józsefné 
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Akikre büszkék vagyunk 
 
Tisztelt Lakosság! Új rovatot indítunk a Falulapban. Szeretnénk 
közhírré tenni mindazon személyek nevét, akik életük bármely 
területén elismerésben részesülnek és akikre valamiért büszkék 
lehetünk, hisz közöttünk élnek. Ha tudomásukra jut ilyen örömteli 
hír, közöljék velünk, amennyiben mi nem értesülnénk róla.  
A Falulap ezen számában két személyről írok Önöknek. 
 
A Semmelweis nap ( július 1.) alkalmából a kiskunfélegyházi 
kórház a Polgármesteri Hivatal dísztermében ünnepséget rendezett. 
A jeles eseményen  Kiváló Előadó elismerést kapott Kasza Klára 
csoportvezető munkaügyi előadó. 
 
Másik büszkeségünk Drozdik Kornél. A bugaci csikósokkal 
először vett részt a Nemzeti Vágtán.  Röviden így vall magáról: 
„2010-ben egy osztálykiránduláson ültem fel egy lóra, s onnantól 
kezdve napi szinten lovagoltam. 2012-ben a Kurultájon láttam 
csikósbemutatót, akkor tetszett meg ez a dolog. Következő év 
tavaszán kerültem ki a Bugacpusztára, s onnan kezdve a nyári 
szünetben és hétvégeken „csikóskodok”. Sokat tanulok az ottani 
csikósoktól. Nagyon büszke vagyok, hogy felkértek, vegyek rész 
velük az idei Nemzeti Vágtán. A hatalmas pálya igazi kihívás volt 
számomra, a kezem nagyon elfáradt, szerencsére a lovammal nem 
volt baj, tavaly már ő ott volt, ismerte a pályát.  Lovam: Römi, 8 
éves sárga  kisbéri kanca, 2 éve dolgozunk együtt.” 
Szívből gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk! 
Továbbá büszkék vagyunk Dakó Ferencre és Dakó Ferencné 
Terikére, akikről polgármester asszony az előzőekben már említést 
tett. 

 
Rádi Józsefné 

 

 
 

Kölcsön kapott föld…….. 
 
Mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos környezetünk védelme. De 
gondoljuk végig, megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy 
saját magunk és gyermekeink egészségét megvédjük. Naponta 
találkozunk a háztartásunkban mérgező, káros anyagokkal, 
vegyszerekkel. Tapasztaljuk, hogy egy kis odafigyeléssel, a 
szokásaink változtatásával  sokat tudunk tenni ennek érdekében. 
Ebben az évben is megrendezzük a környezetbarát Amway 
termékek bemutatóval egybekötött kiállítását, mellyel a célunk az, 
hogy egyre több ember megismerheti és kipróbálhatja ezeket a 
termékeket. 
A helyszínen személyre szabott tanácsadás, akciók, kedvezmények! 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk 2016. november 
26-án, szombaton a Faluházban 10-15 óráig tartandó 
kiállításunkra. 

„ A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön!” 

Ezért mindannyiunk érdeke, hogy vigyázzunk rá! 
   
         Tarjányi Jánosné 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fogadóóra 
 

Tisztelt Gátéri Lakosok!  
 

2016. október 4-én , kedden 17.00 -19.00 óráig 
képviselői fogadóórát  tartok a Faluházban. 

Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek! 
 

Várok mindenkit  sok szeretettel! 
 

Tábi Dávid képviselő 

 
 

Ez történt………………. 
 
- Augusztus 6-án délután rendeztük meg a helyi fuvarosok 

ügyességi versenyét, melyre nyolc fő nevezett. A jó hangulatú 
versenyen a következő eredmények születtek:  I.: Huszka 
Zoltán-Márki Mózes sh., (segédhajtó), II.: Toldi Vilmos-Toldi 
Róbert sh., III.: Kulik István-Takács Tibor sh.. Részt vettek 
még: Gurbó József-Sarusi-Kis Péter sh.,  Gyovai András-Toldi 
Zsolt sh., Huszka György-Huszka Zoltán sh., Toldi Zsolt-
Gyovai András sh., Pintér Péter--Terjék Pál sh. 
A versenyt követően Farkas Márta „kutyás játszóházat” tartott 
elsősorban a gyerekek közreműködésével. Örömünkre egy 
modern tűzoltóautót is kipróbálhattak. Majd a Faluház udvarán 
elfogyasztott finom gulyásleves után  hajnalig tartott a bál. 

- Augusztus 20-án tartottuk hagyományos községi 
ünnepségünket, melyen többek között bemutattuk a helyi 
értéktárba újonnan bevett értékeinket (a tabló a Faluház 
előterében megtekinthető), emléklapot kaptak azok a 
személyek, akik a közösségi életben aktívan kivették részüket 
az elmúlt egy évben (is). Idén a „Gátér Községért” kitüntetést a 
Nyugdíjasklub kapta.  

- Községünkben évtizedek óta hagyomány a szeptember utolsó 
szombatján megtartott szüreti mulatság. Ebben az évben 
szeptember 24-én mintegy 22 fogat, közel húsz csikós és 
legalább 200  ember vonult végig a község utcáin, majd  ropta 
este a bálban reggelig. A helyieken kívül a környező 
településekről is érkeztek  fogatosok, csikósok,vendégek. 

 
Köszönjük szépen Mindenkinek a programjainkon való részvételt és 
a sok-sok támogatást,  segítséget, amit a rendezvényeink 
színvonalasabbá tételéhez nyújtottak. 
 

Hamarosan……………. 
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016-ban már egy 
évtizedes múlttal szervezi az Országos Könyvtári Napok-at. A 
könyvtárak már nagyban készülnek az őszi eseményekre. A 
programsorozathoz- mely az idén október 3-9-ig tart- könyvtárunk 
is csatlakozott. 
- Mindenki figyelmébe! Könyves vasárnap október 9-én! 
Rendkívüli nyitva tartás, beiratkozási, internetezési lehetőség. 
Kiállítás legszebb könyveinkből. Filmvetítés. Betekintés a 
könyvtáros munkájába. "Illik tudni"- játék a faluról. 
- Október 15-én, délután 3 órakor köszöntjük községünk  
„szépkorú” lakosait. 
- Október 22-én, 15 órakor ünnepséget tartunk az 1956-os  
forradalom 60. évfordulója alkalmából. 
- Október 29-én, délután 3 órától „Tök jó” délután. 
- November 27-én: az első adventi gyertya gyújtása. 
A rendezvényekről részletesen később tájékoztatjuk a lakosságot 
szórólapokon, plakátokon, a facebook-on és a község 
honlapján.,www.gater.hu. 
 

Rádi Józsefné 
 

 

Humor 

Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer csak megáll 
mellette egy Mercedes, kihajolnak az ablakon és megkérdezik 

a bácsit: 
- Hány lóerős a szekér, papa? 

- Kettő, hát a tied? 
- 320 - mondja a sofőr és nagy gázt adva elhúz. 

Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes 
nekiment egy fának. Erre gúnyosan így szól: 

- Mi van fiam, szétszaladt a ménes? 


