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Anyakönyvi hírek 
 
Az elmúlt két hónapban községünkben nem született kisbaba. 
 
Elhunytak:  Cseh István  (Kiskunfélegyháza) 
 

 
 

Fogadóóra  
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 2017.június 8-án, csütörtökön 17.00 -19.00 
óráig képviselői fogadóórát tartok a Faluházban. Bármilyen 

kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek!  
 

Várok mindenkit sok szeretettel!  
 

Tábi Dávid képviselő 
 

 

Akikre büszkék vagyunk 

Takács Csaba évek óta atlétizál, ifjú kora ellenére számos 
sikeres, eredményes verseny van már mögötte. Legutóbbi sikerét 
300 méteres síkfutásban érte el, megyei I. helyezett lett, majd 
ugyanebben a versenyszámban az Országos Diákolimpián 5. helyen 
végzett, egyéni csúccsal.  

Kedves Csabi! Szívből gratulálunk, további sikeres sportolást, sok 
szép érmet,  és főleg nagyon jó egészséget kívánunk. 

Jókai Orsolya a Kiskunfélegyházán már hagyományosan 
megrendezett helytörténeti vetélkedőn a csapatával 2 helyezést ért 
el. A díjat a Városalapítók Napján vehette át Kiskunfélegyháza 
polgármesterétől.  

Kedves Orsi! Nagyon büszkék vagyunk Rád, és további sok sikert, 
szép eredményeket kívánunk. 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 
 

 

 
 
 
 
 
Hagyományőrző íjászat 
 
Tisztelt Lakosság!   

Rácz Nikolasz vagyok, szeretnék néhány  mondatot írni a 
hobbimról és a hagyományőrző íjászatról. 
2016 őszén kezdtem az íjászatot a Turul Koppány Egyesületnél 
Kiskunfélegyházán (Dinnyés Gyula bácsinál).Az első 5 hónapom 
csak az edzésről szólt, heti 2-3 alkalommal napi 2 órában.  
Februárban volt az első versenyem, ahol  a közép mezőnyben 
végeztem.  Az elmúlt hónapokban több versenyen is részt vettem, 
amelyek közül az  eddigi legjobb és a legszebb az  egri várban 
történt. A Félegyházi Koppányok  8 versenyzővel indultak egy 
családi kirándulással egybekötött napra. A közel 250 íjász a 
hagyománynak megfelelően felöltözve 21 pályán keresztül 
ostromolta az egri várat. A kategóriámban (modern pusztai íjjal) a 
második helyet értem el. 
Április 30-án elkezdődött a dél-alföldi régiós verseny sorozat (DAR 
vs), amely 6 állomásból áll. Eddig 2 forduló történt meg és az 
összesítésben a negyedik helyen állok, 12 ponttal lemaradva a 
dobogó alsó fokáról. De van még négy versenyem! 
Nagyon örülök, hogy rátaláltam az íjászatra,  amely számomra 
sport, hobbi és egyben hagyományőrzés is.    

    

Üdvözlettel: Rácz Nikolasz 

Kedves Nikolasz! 
 
Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a szép és értékes 
hobbidat. Gratulálunk a sikeredhez, és nagyon szurkolunk, hogy 
hamarosan ismét a dobogóra állhass. Az egész falu nevében kívánok 
Neked jó egészséget, kitartást és sok sikert a továbbiakban.  
 

                                                              Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

Gondolat 

„Mindenki számára megvan az idő, amikor ad és amikor kap. 
Amikor annak van az ideje, hogy te kapj másoktól kegyességet, ne 

szégyenkezve fogadd el, hanem kedvesen és hálával.” 
 

(részlet egy öröknaptárról) 
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A Polgármester oldala 

Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Több mint egy évnyi várakozás után megkaptuk a  Területi Operatív 
Program (TOP) első fordulójában beadott pályázataink eredményét. 
Mindkét pályázatunkat pozitívan bírálták el, tehát végre 
megkezdődhet a munka. Az új egészségház kialakítására bruttó 18 
millió Forintot költhetünk el. Ha minden a terveink szerint halad, 
karácsonyra már az új, modern egészségházban folyhat a lakosság 
orvosi és védőnői ellátása.   
Másik pályázatunk a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat 
felújítását célozta. Erre közel 30 millió Ft támogatást kaptunk, és 
vásárolhatunk még egy nagy teljesítményű szivattyút is a nehéz 
helyzetek gyors megoldására. Ennek a pályázatnak a megvalósítása 
sokkal körülményesebb lesz, és Önöktől is sok türelmet igényel. 
Ugyanis teljesen át kell szintezni az elvezető árokrendszer 
legnagyobb részét, az áteresz csöveket a megfelelő szintre fektetni. 
Ez a burkolt árkok és  kapubejárók feltörésével is járhat. Igaz, hogy 
a munka elvégzése után helyreállítás is fog történni, de a 
földmunkával járó felfordulást, bizony, el kell viselnünk.  Már 2011 
tavaszán terveztünk egy ilyen jellegű felújítást, de olyan magas 
költséggel járt volna, amelyet önerőből nem tudtunk volna, sőt most 
sem tudnánk vállalni. Ezért ragadtuk meg a pályázati lehetőséget, 
amely végre biztosítja a szükséges forrást.  Ennek a felújításnak a 
tényleges  kezdési időpontját most még nem tudom megmondani, 
egyelőre az előkészítő munkák elején vagyunk. 
 
A pályázatok beadása tovább folytatódik. Vannak már beadott, főleg 
kulturális témájú és a rendezvényeinket célzó pályázataink, és 
előkészületben vannak nagyobb összegű, az önkormányzati 
épületeket felújításához kapcsolódó  beruházási terveink, 
amelyekről később fogok részletesebb tájékoztatást adni.  
 
Bizonyára látták, hogy egy szép, új, 40 lóerős kistraktorral 
gazdagodott az önkormányzatunk, amelyet a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó START mintaprogram terhére tudtunk megvásárolni.  
Köszönetet mondok Kis-Fekete Lászlónak, aki nagyon sokat segített 
abban, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt a lehető legjobban és 
szakmailag megfontoltan költsük  traktor  vásárlásra.  Egyelőre a 
traktor bejáratós, nehezebb munkák végzésére csak óvatosan lehet 
használni. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen a traktoron 
kívül még sok más, konyhakerti művelésre való eszközt is tudtunk 
vásárolni.  
 
A Falugyűlésen felvetett lakossági észrevételekre az alábbiakban 
szeretnék reagálni: 
- A vízminőséggel kapcsolatos kifogásokat továbbítottam a 
BÁCSVÍZ illetékese felé, akik tájékoztatásul elmondták, hogy 
rendszeresen vizsgálják a víz minőségét, és azt megfelelőnek ítélik. 
Az erre vonatkozó legutóbbi jegyzőkönyvet meg is küldték a 
hivatalba. A lakosság által észlelt jelenségeket azzal magyarázzák, 
hogy a vezetékrendszerben évtizedek alatt lerakódott szennyeződést 
a kezelt víz valamelyest oldja, és amíg ez ki nem ürül a vezetékből, 
tapasztalhatnak majd hasonló jelenséget. Más településeken is 
előfordult hasonló megfigyelés.  Amennyiben bármelyik lakos 
betelefonál akkor, amikor a szennyeződést vagy minőségromlást 
érzékeli, azonnal kijönnek és mintát vesznek, megvizsgálják a vizet.  
A régi községi kúthoz felszerelendő kifolyó , ahonnan a régi vizet 
lehet majd elvinni, két héten belül használható lesz, legalábbis ezt a 
tájékoztatást kaptam.  
- A Bajcsy-Zs. utcában tapasztalható elektromos feszültség 
ingadozás miatt a szolgáltató egy mérőeszközt szerelt fel az 
utcában. Egyelőre ezek a mérések folynak, bővebb tájékoztatást 
nem kaptam.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tájékoztatom továbbá a Lakosságot, hogy a zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló lebomló zsákok megérkeztek végre a hivatalba, 
onnan lehet elvinni, ha valaki igényli.  
 
Az elmúlt hónap bővelkedett rendezvényekben. Bár nem az 
önkormányzat, hanem a Kismakkos Néptánc Egyesület 
szervezésében valósult meg a 10. Gyermek Néptáncgála, mégis úgy 
gondolom, az egész község nevében köszönetet kell mondanom az 
Egyesület tagjainak ezért a rendezvényért. 180 táncos gyermek 
fellépését megszervezni, biztosítani számukra öltözőt, próba 
lehetőséget, enni-innivalót (mindezt a lezúduló óriási eső miatt 
kétszer  új helyszínre költöztetve) embert próbáló feladat. De az 
Egyesület tagjai  példamutató helytállást tanúsítottak, mindezzel 
nemcsak a Kismakkos, hanem Gátér jó hírét is tovább öregbítve a 
résztvevő településeken.  
 
Köszönettel tartozom a Nyugdíjas klub tagjainak és a gyermek 
táncosoknak, akik Kiskunfélegyházán, a Városalapítók napján adtak 
színvonalas műsort az érdeklődőknek.  Nagyon büszke voltam arra, 
hogy ez a kicsike falu ilyen látványos és szívmelengető 
produkcióval képes gazdagítani a városi közönséget, közöttük sok 
külföldi vendéget is.  Köszönetet mondok rajtuk kívül Pintér 
Anitának és Rádi Józsefnének, akik a községünk kiállító sátrának 
háziasszonyai voltak a szombati nap folyamán.  
 
Ugyancsak köszönetet mondok azoknak a családoknak, baráti 
közösségeknek, akik részt vettek az önkormányzat által szervezett 
Pünkösdölő Családi Napon. Jó időben, nagyszerű társaságban, 
vidám hangulatban tölthettünk el egy napot, szerintem mindenkinek 
nagyon jólesett egy kis felhőtlen kikapcsolódás. Köszönjük a 19 féle 
süteményt a Gátér Ínyes Mestere versenyre, talán még soha nem 
volt ennyi  résztvevő. Ilyenkor úgy érezzük a Faluház vezetőjével, 
hogy érdemes törni a fejünket, tervezni, szervezni a rendezvényeket, 
van kiért és van miért dolgoznunk. És ez nagyon jó érzés!  
      

                                 Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

Drónok 
 
Tisztelt Lakosság!  Tudomásomra jutott, hogy Gátéron is vannak 
olyan lakosok, akik drónnal rendelkeznek, és azt olykor reptetni is 
szokták. Felhívom a figyelmüket, hogy a drón üzemeltetése eléggé 
szigorú szabályozáshoz kötött, amelynek a legfontosabb elemeit – a 
rendőrség segítségével- az alábbiakban ismertetem: 
 
A hatályos szabályozás alapján drón üzemeltetéshez: 
- bejelentés szükséges az NFM Repülőtéri és Légiforgalmi 

Főosztályhoz 
- eseti légtérengedély szükséges a HM Állami Légügyi 

Főosztályától 
- az üzemeltetőnek kötelező felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie 

Tilos   lakott terület és emberek felett drónt reptetni, a drónt 
látótávolságon kívülre irányítani! 
 
A fenti szabályok megsértése esetén hatósági eljárás indul az 
NFM-nél. A büntetés akár 2 millió Ft-ig is terjedhet.  
 
Polgármesteri fogadóóra:  2017. június 1-jén, csütörtökön 17-18 
óráig! 

              
Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
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„Gátér Községért” kitüntetés 

Önkormányzatunk ebben az évben is várja az Önök javaslatait arra a 
személyre, akit érdemesnek tartanának a „Gátér Községért” 
kitüntetésre. Javaslataikat leadhatják a Faluházban elhelyezett 
gyűjtődobozban, vagy elektronikusan a gater@freecomp.hu email 
címre.  
Jelölőlap kérhető a Faluházban, vagy letölthető községünk 
honlapjáról is. Jelölési határidő: június 20. Az Önök javaslataiból a 
Képviselő-testület választja majd ki azt a személyt, akinek az 
augusztus 20-i községi ünnepségen adjuk át az emlékplakettet. 

    
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 

Óvodánk életéből 
 
Az elmúlt két hónap eseményei: 
 

• április 12-én a nagycsoportosokkal ellátogattunk az 
iskolába, ahol a tanító nénik és az iskolások várták a 
gyerekeket. Mint mindig, most is nagy szeretettel fogadtak 
bennünket, megnézhettük milyen ügyesek, hogyan 
tanulnak a mindennapokban.  A tanító nénik nagyon sok 
jó és izgalmas feladattal várták az óvodásokat. Köszönjük 
a lehetőséget és reméljük, minden évben meg tudjuk 
szervezni ezt az eseményt az óvoda és az iskola között. 

 
• május 13-án a tehetség gondozás keretében működő, 

óvodás néptánc csoport, melyet Jánosi Ágnes vezet Kasza 
Tímea segítségével, fellépett a Faluházban rendezett 
Gyermek Néptáncgálán, ahol nagy sikert arattak. Aki 
látta, tudja milyen ügyesek voltak az óvodásaink. Büszkék 
vagyunk rájuk!!  Köszönjük az éves munkáját Jánosi 
Ágnesnek és Kasza Tímeának. 

 
• május 26.-án búcsúztunk az iskolába készülő 

óvodásainktól. Ebben az évben 5 óvodás búcsúzott az 
óvodától. Kellemes nyarat és jó iskolakezdést kívánunk 
számukra! 

 
• május 27-én Családi napot tartottunk a Faluháznál. 

Köszönjük Katona Árpádnak a bográcsban főzött finom 
Pincepörköltet. Bízom benne, hogy minden szülő jól 
érezte magát és jövőre folytatása lesz a programnak. 

 
• május 31-én tartottuk a hagyományokhoz híven a 

Gyermeknapunkat. A játékokon kívül nem maradhatott el 
az immár hagyománnyá vált lovas kocsikázás, kiscsikó 
nézés, koncert, hot-dog evés, barkácsolás, ügyességi 
játékok. Köszönjük a lehetőséget Gyovai Andrásnak, aki 
minden évben elviszi az óvoda apraját - nagyját egy 
falunézésre és Rozmán Károlynak, hogy a kiscsikót is 
megnézhettük. 

 
• június 6-án kirándulni megyünk a Tőserdőbe, ahol 

túravezető segítségével a tanösvényen ismerkedhetnek a 
gyerekek az erdő élővilágával.  

         

        Felhívás!  

        2017/2018-as tanévre részmunkaidőben heti 20 órában dajka        
        nénit keresünk! 
        

 
 
 

 
 
 
A munkakör legkorábban augusztus 1 naptól tölthető be. 
Érdeklődni : 426-251–es telefonszámon és Gulyásné Vida    
 Gyöngyi intézményvezetőnél lehet az óvodában. 
 Mindenkinek sok pihenést kívánok a nyárra! 
 

Gulyásné Vida  Gyöngyi  
                                                                       Intézményvezető 

 

 

Iskolánk életéből 
 
Jó hangulatban, igazi családias légkörben zajlott le április 1-én a 
szülők által felajánlott délutánba nyúló környezetszépítés, 
összekovácsolva ezzel ezt a kis közösséget, melyet az összetartás, a  
segíteni akarás jellemez. Jóleső érzés volt, hogy iskolán kívüli, 
teljesen független önkéntesek is felajánlották segítségüket, 
feláldozva ezzel szabadidejüket. A tanév során kivétel nélkül 
minden szülő folyamatosan segített, idejéhez, lehetőségéhez képest. 
Le a kalappal előttük! Ezúton is köszönjük szépen még egyszer a 
segítségüket! Továbbá köszönetünket fejezzük ki a falu 
lakosságának is, a papír- és flakongyűjtésben nyújtott 
segítségükért. Várakozáson felüli mennyiség gyűlt össze. 
Iskolánk tanulói közül hárman ( Németh Boglárka, Siha Levente 
3.o.-tánc, Katona Konrád 4.o. –vers )részt vettek a 
székhelyintézményben megrendezésre kerülő Múzsák 
Találkozóján.   
Játékos feladatokkal vártuk a nagycsoportos óvodásokat az 
iskolaváró rendezvényünkön. Örömünkre szolgált, hogy volt 
érdeklődő a középsős szülők közül . 
A húsvét előtti tojásfestés, tojásfa állítás, tojáskeresés nagy 
élmény volt tanulóink számára. 
Tovább erősítve az iskola és a szülők kapcsolatát, kézműves 
foglalkozást tartottunk szülői közreműködéssel. 
Technika óra keretében a gyerekek bodzaitalt készítettek nagyobb 
mennyiségben, melyet napokon keresztül lehűtve fogyasztottak. 
Állítottunk májusfát is az iskola bejáratánál.  
Bensőséges, színvonalas anyák napi műsorral kedveskedtünk a 
szülőknek. 
Megemlékeztünk a Föld napjáról, a Madarak és fák napjáról. 
Június 1-én Ópusztaszerre megyünk kirándulni , melyhez a 
tankerület komoly  anyagi támogatást nyújtott, így a szülőktől nem 
kellett hozzájárulást kérni. 
A gyereknap lebonyolítása szülők bevonásával, iskolai és iskolán 
kívüli  programok szervezésével történik majd. 
Készülünk az év végi felmérésekre. 
Tanévzáró ünnepély: 2017. június 21. szerda 18 óra 
 
2017. június 24-én szombaton 19 órai kezdettel az idén is újra 
megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált kerti party.  
Helyszín: az iskola udvara 
Menü: sültes tál  
A jó hangulatról a Zafír duó gondoskodik 
Jegyelővétel június 16-ig: az általános iskolában és Katonáné 
Rozmán Dóránál 
A vacsorajegy ára 2000Ft. 
A vacsoravendégeknek a belépés díjtalan.  
Este 11-től a belépő 1000Ft.  
Támogató jegyek vásárlására is van lehetőség, melynek ára 500Ft. 
 

A  nyárra kívánunk mindenkinek jó pihenést! 
 

Feketéné Borbély Zsuzsanna 
igazgató-helyettes, tagintézmény-vezető 

 
Fodorné Bori Aranka                  Juhász Béláné 

tanítónő                                           tanítónő 
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Belterületi útjainkról  
 
Tisztelt Lakosság! A Képviselő-testület május 29-i ülésén tárgyalta 
a belterületi utak állapotát, az azokkal kapcsolatos lakossági 
észrevételeket. Sajnos, az önkormányzat hatáskörébe tartozó 
belterületi utak állapota is  eléggé leromlott. Nem csoda, hiszen a 
legfiatalabb aszfaltos út is huszonöt éves. Az állandóan magas 
talajvíz szint sem kedvez az utak szilárdságának, sokkal hamarabb 
töredezik, mállik a felület. A településünk szerkezeti adottságai 
olyanok, hogy bizonyos utca szakaszok nagyon keskenyek. Ezeken 
csak nagy óvatossággal és körültekintéssel szabad közlekednünk. 
Különösen akkor, ha a keskeny utat még az utcán parkoló autók is 
szűkítik. Két jármű találkozásakor az egyiknek biztosan le kell 
húzódnia az árok széléig, ha nem akar koccanást. Különösen nehéz 
a hulladékszállító járműveknek, teherautóknak, mezőgazdasági 
gépeknek végig menni a keskeny szakaszokon. Bár az út állapota 
indokolttá tenné, hogy bizonyos utcákra súlykorlátozó táblákat 
helyezzünk ki, de a célforgalmat akkor is biztosítanunk kell, az élet 
nem állhat meg, a szolgáltatást el kell látni, a munkát el kell 
végezni. Ezért nagy tisztelettel arra kérem a Lakosságot, hogy 
kölcsönös türelemmel és udvariassággal próbálják megoldani a 
közlekedést, és közben próbáljanak tekintettel lenni az út és a 
felújított járdák állapotára.  Tisztelettel kérem a mezőgazdasági 
gépek tulajdonosait is,  hogy lehetőség szerint kerüljék a keskeny, 
rossz minőségű útszakaszok használatát.  
Megértésüket és jó szándékú, segítő közreműködésüket tisztelettel 
megköszönjük. 

                                                                           
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 „Gátér Ínyes Mestere” 

2017. május 27-én  gyönyörű, napsütéses időben tartottuk a VI. 
Családi Napot, melyet eddig mindig pünkösd szombatján 
„Pünkösdölő” néven rendeztünk meg. 
E rendezvény elmaradhatatlan része a házi sütemények versenye, 
melyre az idén 19 féle finomság érkezett linzer – pite – és sütés 
nélküli sütemény kategóriában.  
Köszönjük a zsűri: Kissné Mészáros Katalin - Katonáné Rozmán 
Dóra - Lukács Gábor munkáját. Értékelésük alapján Ínyes 
Mesterek: 
Linzer kategóriában: Szatmári Józsefné Zsuzsi néni– rücskös reszelt 
Pite kategóriában: Ónodi Sándorné- mágnás diós pite 
Sütés nélküli kategóriában: Takács Réka- kekszes kókusz szelet 
süteményével. 
Maximális pontszámmal és különdíjjal jutalmazta a zsűri Kuklics 
Lászlóné kókuszos-csokis süteményét. 
Köszönjük a nevezést Terjékné Badics Ilonának, Forgóné Görög 
Juliannának, Samu Imrénének, Katona Andrásnénak, Görögné 
Katona Teréznek, Pallagi Ritának, Kiri Józsefnének, Gyovai 
Andrásnénak, Mészáros Imrénének, Terjék Pálnénak, Szatmári 
Józsefné Erzsikének és Kulik Istvánnénak is! 
 
Tisztelettel kérjük mindazokat, akik eddig részt vettek a házi 
sütemények versenyén,  a sütik receptjeit minél hamarabb juttassák 
be a könyvtárba. 
 
Köszönetet mondunk az Integrál Zrt.-nek a Családi Napon nyújtott 
támogatásért (pogácsa és sör). 
 
              Rádi Józsefné 

 
 
 
 
 

 

Meghívó!... nem csak nyugdíjasoknak! 

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság a Gátéri Faluházban 2017. 
június 13-án, kedden 17 órai kezdettel bemutatja a NYUGDÍJAS 
AKTÁK című  bűnügyi komédiát.  
Rendezte: Dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőrfőhadnagy, a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bűnügyi előadója.  
Írta: Tóth Tamás. 
Közreműködik a Félegyházi citerazenekar és énekkar, valamint a 
Kunplast Szupernagyik. 
 
Belépés díjtalan!!! 
 

 
Indul a KönyvtárMozi Gátéron!  
 
Időpont: 2017. június 17. szombat 15 óra 
Helyszín:  Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
Vetítésre kerülő film:    100 éve történt - Levelet hozott a posta! 
(rendezte Szoboszlay Péter) 
A vetítés után beszélgetés Bicskeiné Csányi Máriával, a 
Kiskunfélegyházi I. Posta nyugalmazott vezetőjével Gátér 
postatörténetéről és a gátéri magyar unikumról, az utolsó magyar 
lovas postásról. 
A könyvtárban rendszeresen szeretnénk vetítéseket tartani, 
melyekhez beszélgetéseket, játékokat, programokat kapcsolunk. 
 
További információ:       www.konyvtarmozi.hu 
 
                Rádi Józsefné -  Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
 

 

Térítésmentes Informatikai Képzés  
 
A jövő digitális – tanulj meg élni benne! „ Első lépések a digitális 
világba”  
Ingyenesen kaphat tudást. Feltétel: 16 és 65 év közötti életkor, 
valamint alapfokú vagy középfokú végzettség. Alapfokú 
informatikai képzések országszerte indulnak, melyeken a résztvevők 
35 óra alatt a számítógép, tablet és az okostelefon használatához 
szükséges alapvető tudáshoz jutnak. A képzés anyaga könnyen 
megérthető, elsajátítható: - elektronikus levelezés - elektronikus 
hivatali ügyintézés - böngészés az interneten - közösségi média 
használata Jelentkezzen a képzésekre(mely elegendő létszám esetén 
helyben is indítható), 
Jelentkezés és bővebb információ: a gátéri Könyvtárban Rádi 
Józsefné - mentornál . 

Rádi Józsefné 
 

 

Köszönet 
 
Nagy Istvánné, született Kiss Mária 1927. március 7-én töltötte be 
90. életévét. 
Ezúton mondunk köszönetet Jánosi Gyermán Erzsébet 
polgármesternek és Toldi Zsolt jegyzőnek, hogy Édesanyánkat a 
szép kor küszöbén felköszöntötték és emlékezetessé tették 
születésnapját. 

Köszönettel: Lányai 
 

 

 
 
 


