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Tisztelt Lakosság, tisztelt Támogatóink! 
 
Maroknyi csapatunk hosszú évek óta munkálkodik azon, hogy 
községünk ifjúsága megismerhesse a népi kultúrát, fellépéseken, 
versenyeken és egyéb hangulatos rendezvényeken vehessen részt, 
tagja lehessen egy kreatív, önkéntes közösségnek. Ez a csapat 
szabadidőt, energiát nem kímélve fáradozik a közös célok elérésén, 
melyhez a családtagok megértése és türelme sokszor különösen 
szükséges. Érthető, hogy a munka és a tanulás mellett egyre 
kevesebben tudják vállalni ezeket az önkéntes feladatokat. Emiatt 
egyesületünk 2016 őszén arra a döntésre jutott, hogy nem működteti 
tovább a felnőtt néptáncegyüttest, vagyis a felnőtt csoport tagjai már 
nem tartanak próbákat és nem vállalnak fellépéseket. 
 
Az egyesület a továbbiakban a gátéri gyermekcsoportok 
működtetését tekinti elsődleges feladatának. Ennek jegyében a  
 
2016/2017-es időszakban a következő rendezvényeinket szervezzük 
meg: 
 
2016. december 17. – Karácsonyi délután: kézműves foglalkozás, 
ünnepi műsor, táncház 
2017. február – Egyesületi farsang gyerekeknek és szülőknek 
(zártkörű) 
2017. május – Megyei Meghívásos Néptánc Minősítő Verseny 
2017. augusztus – Gátéri Összművészeti Ifjúsági Tábor 
 
Újdonságként néptáncoktatást hirdetünk kezdők és újrakezdők 
részére. A próbákat 2017. január 6-i kezdettel minden pénteken 
18:30-tól tartjuk a gátéri Faluházban, Jánosi Ágnes vezetésével.  
 
Előzetes jelentkezés szükséges legkésőbb 2016. december 20-ig a 
kismakkos@gmail.com e-mail címen, vagy Facebook üzenetben. 
 
Egyúttal arról is értesítjük Önöket, hogy egyesületünk viselettárából 
felajánljuk a bordó mellényes szatmári női viseleteket a Faluház 
részére, községi rendezvényeken történő használatra. 
 
Hálásan köszönjük mindenkinek a rengeteg segítséget, önkéntes 
munkát, anyagi támogatást, biztatást, tapsot, amit az elmúlt években 
kaptunk. Bízunk benne, hogy eddigi fennállásunk során mindvégig 
méltó módon szolgáltuk a faluközösséget. 
 

 
 
 
Bár a mi életünkben lényeges változás érkezett el, a megmaradt 
csapattagok továbbra is teljes erővel azon fognak dolgozni, hogy a 
gátéri fiatalok különleges élményekkel gazdagodhassanak. Őszintén 
reméljük, hogy néhány év múlva a mai apró-cseprő táncos lábak 
felnőttként lépnek majd színpadra saját maguk és az Önök örömére 
egyaránt, ahogy azt mi is tettük. 
 

Tisztelettel: 
A Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület felnőtt csoportja 

 
 

 

Kedves Kismakkos, Kedves Táncosok! 
 
Szomorú szívvel vettem tudomásul a döntéseteket, amelyet 
természetesen megértek, elfogadok. Pontosan tudom, hiszen a 
csoport születése óta aktív részese voltam a munkátoknak, mennyi 
fáradságot, áldozatot kívánt tőletek a csoport működtetése. De azt is 
tudom, hogy mennyi örömben, vidámságban, és - tudtukon kívül- 
mennyi fejlődési lehetőségben volt részük a táncos gyermekeknek 
és felnőtteknek  az elmúlt 22 év alatt. Nagyon szeretem a 
létezésetekben azt is, hogy igazi barátok lettetek, a szó legnemesebb 
értelmében. Olyan erős kötelék alakult ki közöttetek, amelyre 
nagyon kevés példa van a mai világban. Aki tagja lett a néptáncosok 
csapatának, az biztosan jó helyen volt, szülő és gyermek biztos 
lehetett benne, hogy odafigyelnek, szeretettel és törődéssel vesznek 
körül mindenkit. Már jó néhány éve úgy érzem, hogy a Kismakkos 
és Gátér neve erősen összeforrt, hogy több a Kismakkos, mint egy 
néptánccsoport. Jelkép. A 22 éves munkátokat tovább folytatni, 
illetve a folytatásért mindent megtenni az egész falu érdeke és 

kötelessége. Ezért is kérem azokat a lakosokat, akik 
egy kicsit is vonzódnak a néptánchoz, 
jelentkezzenek a Kismakkos felhívására. A péntek 
esti táncpróbák sokkal többet adnak majd, mint táncolás: mozgás, 
kikapcsolódás, egy nagyszerű, vidám, kreatív közösséghez való 
tartozás. Soha nem késő elkezdeni, soha sem késő részesévé válni 
valami jónak! 
Kedves Táncosok! Az egész falu nevében köszönöm! 

      
  Jánosiné Gyermán Erzsébet 
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A Polgármester oldala 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
Az elmúlt két hónap is bővelkedett munkában, bosszúságban és 
örömben is.  
A közfoglalkoztatottak és az önkormányzati dolgozók tovább 
folytatták a járdák, árkok rendbe tételét. De ez az állapot csak akkor 
lehet tartós, ha a lakosság is gondot fordít a tisztán tartásukra. 
Ismételten kérem az érintett Lakosokat, az átereszeket, vízelvezető 
árkokat, járdákat tartsák rendben a saját portájuk előtt. 
Az egészségügyi centrum kialakítására még tavasszal beadott 
pályázatunkról továbbra sincs semmi hír. Legutóbbi információk 
szerint a pályázati elbírálásról szóló döntés leghamarabb februárban 
várható.  
 
Még szeptemberben adtunk be egy pályázatot „Büszkeségpont” 
létesítésére, amelyre kicsit több mint 3 millió Ft-ot nyert az 
önkormányzat. Ebből a pénzből a plébánia épület és a Gátéri-
csatorna közötti területen fogunk egy emlékparkot létrehozni. Ez a 
támogatás az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére kiírt 
pályázatok keretében valósul majd meg. 
 
Ebben az évben pályázhattunk az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatásának a 2. fordulójára. Ismét 
lakosságszám szerint osztották el a támogatási összeget, amelyből 
Gátér 10 001 100.-Ft-ot nyert. A pályázati kiírás szerint a 
Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy ebből az összegből 
hőszigetelést és nemes vakolatot kap a Faluház, amellyel tovább 
tudjuk majd csökkenteni a fűtési költséget. Kicseréljük az 
önkormányzati hivatal nyílászáróit és felújítjuk a külső vakolatot, és 
- kb. 2 millió Ft önerővel megtoldva a pályázati összeget - felújítjuk 
majd a ravatalozót. Mivel hamarosan itt a tél, a munkálatok az 
időjárás függvényében haladnak, illetve tolódnak majd tavaszra. De 
már mostantól lehet örülni annak, hogy három épületünk is 
megszépül a közeljövőben. Ennyivel ismét gazdagabbak, szebbek 
leszünk. 
 
 A Képviselő-testület ebben az évben is igyekezett gondosan, 
megfontoltan dönteni a szociális támogatásokról. Ennek 
köszönhetően 140 gyermeknek, és 90 fő 75 éven felüli lakosnak 
tudtunk egyszeri támogatást biztosítani.   
 
A 2016. év  számomra talán a legmeghatóbb rendezvénye volt 
advent első vasárnapján az újszülöttek és a 90 éven felüli lakosaink 
köszöntése. A kisbabákban mindig ott van egy új élet reménysége, 
az általuk hordozott boldogság mindig új energiát, új lendületet ad a 
felnőtteknek. Ezt minden alkalommal megéljük, amikor egy 
kisbabát tartunk a karjainkban, még akkor is, ha ez nem 
fogalmazódik meg bennünk, nem ölt szavakat, csak érzés marad. De 
ez a vasárnapi ünnep ettől még nagyobb lelki töltést hordozott 
számomra: a 95 éves Borbély Gyula bácsi elmondta az ünneplő 
közönségnek azt a verset, amelyet ő, mint tizenéves kis gyermek 
szavalt 1929-ben a gátéri Szent-Anna templom szentelési 
ünnepségén. Felállva, hangosan, hibátlanul. Úgy láttam, nem csak 
én küszködtem a könnyeimmel. Ez a versmondás olyan élmény volt 
számunkra, amely egyben a múlttal és a jövővel szembeni 
kötelességtudatot, helytállásra buzdítást is erősítette bennünk. Isten 
éltesse, Gyula bácsi!   
 
             Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

GÁTÉR ANNO 
 
Tisztelt Érdeklődők! Megérkeztek a dr. Ormándi János által írt 
Gátér anno kiadvány rendelt példányai. 2016. december 7-től a 
Faluházban át lehet venni őket, nyitva tartási időben.  
     

Jánosiné Gyermán Erzsébet   

 
 

Polgármesteri fogadóóra 
 
Kedves Gátériak! Mostanáig úgy gondoltam, hogy a lakosok 
fogadóóra nélkül is bármikor kereshetnek engem az ügyes-bajos 
dolgaikkal. Sokan meg is kerestek személyesen vagy telefonon, 
hétköznap és hétvégén, nap közben és este is. Mégis az elmúlt egy 
hónapban ketten is jelezték, hogy igényt tartanának hivatalos fogadó 
órára, mert akkor biztosan tudják, hogy elérhető vagyok és nem 
zavarnak a munkámban. Örömmel teszek eleget ennek a kérésnek, 
és fogadóórára várom Önöket minden hónap első csütörtöki 
napján 18 órától 19 óráig a Faluházban. Első alkalom tehát: 2017. 
január 5. 18 óra. 
Természetesen, ettől függetlenül, az eddigiekhez hasonlóan is 
keressenek bátran akár a hivatalban, akár máshol. 
    
                                             Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

Ismét Tanyaszínház 
 
A Bugaci Tanyaszínház idén is bemutatja a gátéri Faluházban ez évi 
nagy sikerű előadását, melynek címe:  A lúzer 
Az előadás időpontja: 2016. december 3. szombat 17 óra. 
A belépés ingyenes, de kérem, hogy önkéntes adományaikkal 
támogassák a Tanyaszínház működését! Adományaikat a 
Faluházban kihelyezett dobozban helyezhetik el az előadás előtt és 
után. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
    Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

Erdőirtás 
 
Gátér Község Önkormányzata, mint erdőgazdálkodó, erdész 
szakember irányításával végzi ezirányú munkáját. A vasút mentén 
húzódó, elöregedett, túltartott erdőt, amelynek legnagyobb része 
akác, a tél folyamán tarra kell vágatnunk. A kitakarított erdőt aztán 
gyökérszaggatás segítségével újra sarjaztatjuk. Szakmai szempontok 
szerint ez az egyetlen módja, hogy tuskószedés és facsemete ültetés 
nélkül még esélyünk legyen azon a területen újra erdőt nevelni. 
Reméljük, még nem késtünk el ezzel a folyamattal, és néhány év 
múlva ismét erdő húzódik majd a régi helyén. Az onnan kitermelt 
fát az önkormányzat nem fogja értékesíteni. Egyelőre tartalékoljuk, 
mert az elkövetkező néhány évben már nem fogunk tudni más 
területről tűzifát biztosítani a rászorulóknak.    

                                   
Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Gátéri Népfőiskola 
 
A téli hónapokban folytatódnak a népfőiskolai esték. Ezúttal négy 
témában hallgathatnak előadást az érdeklődők. Az idősek 
biztonságáról, házalókról, csalókról és a velük szemben tanúsítandó 
magatartásról  tart előadást Horváth-Rekedt Gréta december 12-én, 
hétfőn 17 órától a Faluházban. Januárban pedig, később egyeztetett 
időpontokban a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban a vásárlók 
jogairól, lehetőségeiről beszélgethetünk Takácsné Veres Katalinnal. 
Farkas Márta kutyaterápiás foglalkozással kedveskedik a 
lakosságnak egyik szombat délután, hogy minél több érdeklődőnek 
legyen lehetősége részt venni. És végezetül ismét vendégünk lesz 
Szekeres Lászlóné Piroska, a kiskunfélegyházi Natura bolt vezetője. 
Konkrét időpontokról később, szórólapon tájékoztatjuk majd 
Önöket.  
Szeretettel várunk mindenkit az előadásokra. 
 
                     Jánosiné Gyermán Erzsébet 
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Szociális tűzifa 
 
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy ebben az évben a mi 
önkormányzatunk is nyújtott be pályázatot szociális tűzifa 
támogatásra. A kapott mennyiség összesen 32 m3. A pályázat 
feltétele, hogy a tűzifa elosztását, az igénylés feltételeit   külön 
rendeletben kell szabályoznia a Képviselő-testületnek, az 
igényléseket pedig a lakosok papír alapon nyújthatják be majd  
az Önkormányzati Hivatalba.  A rendelet megalkotására és a 
kérelem adatlapok elkészítésére a december első napjaiban tartott 
képviselő-testületi ülésen kerül sor. Kérem Önöket, figyeljék a 
községi hirdetőtáblákat és az internetes felületeinket  (facebook, 
községi honlap), mert ott fogjuk közzé tenni a konkrét 
információkat.  
      
                                                  Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

Kéményseprés változás! 
 
2016. november 1-től a kéményseprői feladatok átkerültek  
katasztrófavédelmi hatáskörbe. Évente 2 alkalommal ezután is 
lehetősége lesz a lakosságnak ingyenesen ellenőriztetni  és 
tisztíttatni a kéményeket, amely időpontokról Önök előzetes 
értesítést fognak kapni.   Amennyiben a lakosság ezek közül 
egyikkel sem tud vagy nem kíván élni, és ezektől eltérő időpontban 
saját szervezésben sem ellenőrizteti a kéményeit, a 
katasztrófavédelem hatósági jogkörében eljárva teszi meg a 
szükséges lépéseket. Részletesebb tájékoztatást a 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu internetes felületen 
olvashatnak. A kéményseprő szolgáltatás központi hívószáma: 1818 
     
                    Jánosiné Gyermán Erzsébet  
 

 

A gátéri Óvoda életéből 
 

• Az őszi élet az óvodánkban eseményekben gazdagon telt. 
Sokat tevékenykedtünk a gyerekekkel, kihasználva az őszi 
évszak gyümölcs és zöldség adta bőségét. Októberben 
szőlőt szüreteltünk az óvoda udvarán található lugasról és 
mustot készítettünk, amit meg is kóstoltunk. A gyerekek 
ezáltal megismerkedhettek a must készítés folyamatával, 
lépéseivel. 

• A szülők segítségével, amelyet ezúton is köszönünk nekik, 
zöldségekből csalamádét készítettünk, amelyet a tél 
folyamán nagy előszeretettel fogyasztanak a gyerekek. A 
természetsarkunk meg is telt befőttekkel, a szilvalekváros 
üvegeink mellett jól mutatnak a savanyúságos üvegek. 

• Október 24-én a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda 
gyermekei láttak bennünket vendégül. A közös tízórai 
elfogyasztása után kivittek bennünket Pálosszentkútra, 
ahol sok izgalmas játék várt bennünket és kirándulhattunk 
egy jót a szép őszi természetben. Mindenki kellemesen 
elfáradt a kirándulás végére.  

• November 21-én a gátéri iskolások hívtak bennünket 
vendégségbe. A nagycsoportosaink részt vehettek az első 
osztályosok csibeavató délelőttjén, ahol sok izgalmas játék 
várta őket és élményekkel tele tértek vissza az óvodába. A 
kisebbeknek nagy örömmel mesélték, hogy milyen jót 
játszottak az iskolában. 

• November 30-án barkács foglalkozást tartunk az Advent 
időszakához kapcsolódóan, ahol az anyukák, apukák 
közösen készíthetnek gyertyát gyermekükkel.  

• December 6-án érkezik hozzánk a Mikulás, ahol a 
gyerekek megkapják majd tőle az egész év során gyűjtött 
PET palack, papír, elektromos hulladék és bál során 
gyűjtött pénzből vásárolt játékokat. 

 

Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni az egész évben 
nyújtott segítséget, adományokat, amellyel valamilyen formában 
óvodánkat és a gyerekek óvodai életének szebbé tételét támogatta. 
Köszönjük a használt játékokat, társasjátékokat, kirakókat, plüss 
állatokat, mesekönyveket, használt ruhákat. 

 
Kellemes Adventet és Karácsonyt kívánok mindenkinek magam és 

kollégáim nevében! 
 

December az úton szánkóval szalad, 
karácsonyi kedvvel kincset osztogat. 

Piros ünnepet hoz, fenyők illatát, 
hóember a kertben kicsípi magát! 

                  (Fésüs Éva) 
 

                                                                     Gulyásné Vida Gyöngyi  
                                                                                         óvodavezető 

 

 

Iskolánk életéből 
 
A 2016/17-es tanévet 11 tanulóval indítottuk be. Iskolánkban alsó 
tagozat működik, 1-4.osztályig. A fő tantárgyakat továbbra is 
csoportbontásban tanítjuk, 1-2. illetve 3-4. évfolyamosoknak. 
Nagyon jól tudunk így a tananyaggal haladni, hatékony tanulmányi 
munkát elérni. A készségtantárgyakat összevontan tanítjuk. 
Folytatódik az angol nyelv oktatása, a negyedik évfolyamosok 
tantárgyi óra keretében, a harmadikosok előkészítő jelleggel 
tanulják. A tavalyi év tapasztalata is azt mutatja, jó döntés volt 
elkezdeni a nyelvoktatást harmadik évfolyamon. A napközis csoport 
összevontan működik. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan 
helyben biztosított a logopédiai ellátás, a fejlesztő foglalkozás és a 
hittan . 2 tanulónk néptáncra jár. 
 
Iskolai programjaink változatosságát tükrözi az eddig megvalósult 
események sorozata: 
Katona Konrád és Görög Patrik tanulók képviselték a Platán Utcai 
Tagintézményben megrendezésre került Széchenyi napon 
iskolánkat.  
 Könyvtári  foglalkozás keretében megemlékeztünk a magyar 
népmese napjáról.  A tanulók személyiségformálása érdekében a 
délutáni elfoglaltságra rendszeresen beiktatunk illemtannal, 
viselkedéskultúrával, egymás elfogadására irányuló foglalkozásokat. 
Megemlékeztünk október 6-ról, október 23-ról.  
Színházlátogatáson is voltunk Kecskeméten.  
3 tanulónk képviselte iskolánkat verssel, tánccal az Idősek napján / 
Katona Konrád 4.o. Németh Boglárka és Siha Levente 3.o. tanulók/  
Fényképész is jött az ősz folyamán.  
Egészségügyi szűrővizsgálaton is átestek a gyerekek 
Hagyományosan halloween tökfaragást rendeztünk. Az elkészített 
tökmécsesekkel  díszítettük az iskola bejáratát, udvarát. Ezen a 
rendezvényen aktív segítőként jelen voltak a szülők. Köszönjük 
segítő hozzáállásukat, munkájukat. 
Az első osztályosoknak megrendeztük a Csibeavatót. Játékos 
ügyességi, logikai feladatok megoldásával teljesítették a számukra 
kitűzött feladatokat. Teljesítményüket oklevéllel, ajándékokkal 
jutalmaztuk Gyerekek, felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a 
napon. Újra csak köszönet illeti a szülők segítő munkáját. 
 
Tanulóink napi rendszerességgel kapnak iskolatejet, gyümölcsöt. 
Az egészséges életmódra nevelés keretében gyümölcs-
zöldségnapokat szervezünk. Kihasználva az iskolai adottságokat 
kenyér és kalácssütő tevékenységeken keresztül ismerkedtünk a 
képlékeny anyagok megmunkálásával. 
 
Beneveztünk a székhelyintézmény által meghirdetett versíró-és 
rajzpályázatra Mikulás témakörben.  
 
Várjuk a Télapót. Készülünk a Karácsonyra.  
A karácsonyi ünnepség időpontja: 2016. december 19. du. 17 
óra  
Helye: az iskola tornaterme.  
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Az iskolai életről készült pillanatképeket az iskola honlapján 
megtekinthetik az érdeklődők.  
Folyamatosan gyűjtjük a papírt és a PET palackot. Köszönjük 
mindenkinek, akik ezzel segítenek bennünket.  
Köszönjük azoknak a hozzáállását, segítő munkáját, akik értéket 
látnak ebben az iskolában, s mindent megtesznek azért, hogy az 
iskola továbbra is nyitott kapuval várja tanítványait.  
                                                                                                            

Fodorné Bori Aranka                                                                                                                                                                                                   
tanítónő 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 
Születtek: Fekete-Borbás Bence  (Borbás Erika) 
 
Elhunytak: Hlavács Jánosné  szül: Balanyi Mária 
                  Gémes Mihály   
                  Szél György   
                  Samu Szilárd 
 

 

Fogadóóra 
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 
2016. december 13-án , kedden 17.00 -19.00 óráig  

képviselői fogadóórát  tartok a Faluházban. 
Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek! 

 
Várok mindenkit  sok szeretettel!                      Tábi Dávid képviselő 

 

 
Néptáncoktatás indul 
 
Unalmasak a hétvégék? 
Nincs mit csinálnod péntek este? 
Gyere hozzánk táncolni! 
 
Néptáncoktatás indul kezdőknek és újrakezdőknek. A próbákat 
2017. január 6-i kezdettel minden pénteken 18:30-tól tartjuk a gátéri 
Faluházban, Jánosi Ágnes vezetésével. 
Célunk a jó hangulat és a felhőtlen kikapcsolódás! 
 
Jelentkezz legkésőbb 2016. december 20-ig a 
kismakkos@gmail.com e-mail címen vagy Facebook üzenetben. 
Szeretettel várunk mindenkit Gátérról és környékéről! 
 

 

Gondolat 
 

„Ha egyetlen dolog sincs a karácsonyi kívánságlistádon, 
amit meg lehetne vásárolni az üzletekben, akkor tudhatod, 

hogy felnőttél.” 
 
 
Tisztelt Olvasó!  
 
Engedje meg, hogy mint a kezében tartott helyi újság szerkesztője, 
meleg szívvel és jóleső érzéssel köszöntsem Önt!  
Úgy gondolom mindannyiunk megelégedésére működik a falulap, 
mely hitelesen tájékoztatja Önöket a községünket érintő 
problémákról, sikerekről és eseményekről. Első száma 2010. 
december 1-jén jelent meg Jánosi Benő szerkesztésében, jómagam 
2014. december 1-től szerkesztem a falulapot, melyet kezdettől 
fogva nagy megtiszteltetésnek érzek.  
Ismét eltelt egy esztendő, Karácsonyra készülünk. Előtte azonban 
beszámolok az elmúlt két hónap eseményeiről. 

Ez történt…. 
 
- Október második hetében ellátogattak a könyvtárba az óvodások és 
iskolánk tanulói. Téma: az ősz és a hozzá kapcsolódó hagyományok. 
A programok az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat 
része volt. 
- Október 15-én köszöntöttük szép, meghitt műsorral községünk 65 
év feletti lakosait. Már hagyománnyá vált községünkben, hogy 
évente egy alkalommal összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat, 
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt 
nyugdíjas éveiket. 
- Október 22-én délután ünnepi megemlékezést tartottunk az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. 
Köszönjük mindenkinek, aki részvételével megtisztelte  
ünnepségünket. 
Kedves Szereplő Fiatalok! Hálás szívvel mondok köszönetet, amiért 
elvállaltátok, és felnőtthöz illő fegyelemmel és komolysággal vittétek 
végig az ünnepi műsor próbáit és magát az ünnepséget is. Büszke 
vagyok Rátok. Őszintén remélem, hogy tudunk még sok minden mást 
is tenni a községünk javára hasonló együttműködésben, és az 
Ifjúsági Tagozat többi tagja is csatlakozik majd hozzátok (hozzánk). 
KÖSZÖNÖM!                                         Jánosiné Gyermán Erzsébet 

- Október 29-én „Tök jó délutánt” tartottunk a Faluházban, melyen 
szebbnél-szebb töklámpások készültek. 

- November 27-én az Adventhez kapcsolódóan  családias ünnepség 
keretében köszöntöttük községünk legfiatalabb és legidősebb 
polgárait, melyet hagyományteremtő szándékkal rendeztünk meg. A 
köszöntők után ajándékkal kedveskedtünk a 2016-ban született 
Gellér Natasa, Majoros Melánia, Kiss-Lőrincz Kolos, Vincze 
Martin, Mészáros Zénó, Tantucz Nolen, Fekete Antal és Juhász 
Nimród  babáknak és szüleiknek, valamint a 90 éven felülieknek: 
Borbély Gyula bácsinak, aki személyesen vett részt, Gémes Istvánné 
Piroska nénit és Halál Györgyné Erzsike nénit családtagjaik 
képviselték.  Az ünnepség után közösen gyújtottuk meg községünk 
adventi koszorúján az első gyertyát. 

Hamarosan………………….. 

- December 3-án, szombaton a második adventi 
gyertyagyújtás a Bugaci Tanyaszínház előadása után. 

- December 6-án, 10 órától Baba-Mama találkozó, mely 
alkalomra érkezik a Mikulás is. 

- December 10-én, 17 órakor a harmadik gyertyagyújtás. 
- December 17-én: Karácsonyi délután és a negyedik 

gyertyagyújtás. (Részletekről később.) 
- December 30-án, 14 órakor  a Nyugdíjasklub „batyus” 

évzárója. 

2017. januártól újra indul a számítógépes alapismeretek elsajátítása 
kezdőknek és haladóknak egyaránt, Jelentkezni nálam a 
könyvtárban  január 13-ig lehet. 
 
„Álljunk meg, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékezzünk 
a sikereinkre és a kudarcainkra, a megszegett és betartott 
ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és 
amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában 
erről szól a Szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy 
megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, többet adjunk, többet 
szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk azon, mi lett volna ha.., örüljünk 
annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk 
egymásra, jót adjunk, és nem csak ma éjjel, hanem egész évben.” 
(Részlet a Szilveszter éjjel című filmből) 

 
Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és sikerekben 

gazdag boldog újesztendőt kívánok! 
 
 

Rádi Józsefné 


