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Anyakönyvi hírek 
 
Született: Tóth Marcell (Terjék Tímea) 
 
Házasságot kötöttek:  Varga Katalin – Bense Tamás 
 
Elhunytak:  Papp Pálné ( Buzder Mária), Fazekas Ferencné ( Bujáki 
Ilona), Tóth Józsefné ( Farkas Katalin), Gémes Györgyné (Jaksa 
Mária) – Tömörkény, ifj. Zsígó József – Kiskunfélegyháza. 

 
 
 

Fogadóóra  
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 2017. december 14-én, csütörtökön 17.00 -
19.00  óráig képviselői fogadóórát tartok a Faluházban. Bármilyen 

kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek!  
 

Várok mindenkit sok szeretettel!  
Tábi Dávid képviselő 

 

 

Iskolánk  életéből 
 
Őszi programsorozatunkról: 
 
Iskolánk falain belül megemlékeztünk október 6-ról, majd e 
gyásznapon gyertyát gyújtottunk a községi emlékműnél.  Nemzeti 
ünnepünkről október 23-ról az iskolai megemlékezés után a 
községi  koszorúzáson vettünk részt. 
 
 Szüreti népszokások témakör keretében mustot készítettünk.  
 
2 tanuló, ( Németh Boglárka 4.o. és Siha Levente 4.o. ) verset 
mondott az idősek napján. 
 
Az előző évek hagyományait követve csibeavatót rendeztünk az 
1.o. tanulónak. 
 
Halloween tökfaragást szerveztünk a gyerekeknek a szülők 
közreműködésével. Az alkalomhoz illő dekorációs környezetben 
süteménnyel, üdítővel, apróbb ajándékokkal leptük meg a   
 

 
 
 
 
 
 
gyerekeket. Az elkészült tökökbe mécsesek kerültek, melyekkel 
díszítettük az iskola bejáratát.  
 
Márton nap keretében  különböző anyagok megmunkálásával liba 
készült a kézműves foglalkozáson. Megismertettük őket a Márton 
napi szokásokkal. Stílusosan lúdlábat is ehettek tanulóink.  
 
Papír és flakongyűjtésünk folyamatos. Tanulóink napi 
rendszerességgel almát, illetve tejterméket kapnak az  
iskolagyümölcs, valamint az iskolatej  program keretében.  
 
A tél közeledtével várjuk a Mikulást . Beneveztünk a 
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola székhelyintézménye 
által meghirdetett  „ Télapós” rajz- és versíró pályázatra. 
 
Szorgalmasan készülünk a karácsonyi műsorunkra.   
Időpontja: 2017. december 20. szerda 16:30, melyet az iskola 
tornatermében rendezünk.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
                                                                                            

Tanítónők 

 
MEGHÍVÓ 

 
Gátér Község Önkormányzata szeretettel meghívja  

Önt és kedves Családját 
 

- a Faluházban, 2017. december 3-án, vasárnap 15 órakor 
kezdődő adventi ünnepségre. Program: - a községünkben 
2017. évben született kisbabák és a 90 éven felüliek 
köszöntése  

- - az első adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása 
 
- valamint a december 9-én, szombaton 14 órakor 

tartandó Értékőrző délutánra, melyen bemutatkoznak 
rajtunk kívül Pálmonostora, Petőfiszállás és Martonos 
(Vajdaság) települések is. Majd a második adventi gyertya 
gyújtást követően táncház. 
A rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium és a 
Hungarikum Bizottság támogatásával valósul meg. 
 

A rendezvények nyilvánosak. 
Mindenkit várunk szeretettel! 

       Rádi Józsefné 
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A Polgármester oldala 
 
Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Önök a 2017. év utolsó Falulapját tartják a kezükben. Hamarosan 
véget ér ez az év is. Visszatekintve, volt benne jócskán öröm is, 
bosszúság is, és legfőképpen rengeteg munka. De ez még nem a 
számvetés ideje, hiszen a december a legmozgalmasabb hónap, sok-
sok rendezvénnyel, készülődéssel, ünnepváró hangulattal.  
 
Hagyományainkkal ellentétben viszont nem decemberben láthatjuk 
a Bugaci Tanyaszínház legújabb előadását, hanem csak a farsangi 
időszakban. Ebben az évben egy kicsit később készültek el a 
darabbal, ezért csúszik a gátéri bemutató is. 
  
Az előző Falulapban kértem javaslatokat a Népfőiskolai Estékhez. 
Nos, ez a tél előadások nélkül fog majd eltelni ugyan, de jövőre egy 
sokkal nagyobb szabású, változatosabb rendezvénysorozat 
megszervezésére van reményünk. Ha valósággá válik, tájékoztatni 
fogom Önöket a részletekről. 
 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat által 
benyújtott Hungarikum pályázat 1.290.000.-Ft. támogatásban 
részesült. Ennek a pályázatnak a részeként elkészítünk a Gátéri 
Ínyesmester Verseny süteményeiből egy válogatást, valamint 
kibővítjük a 2015-ben készült Települési Értéktár kiadványunkat is. 
Mindkettőt el fogjuk juttatni községünk minden családjához. 
Ugyancsak ennek a pályázatnak a részeként egy dokumentum filmet 
készíttetünk településünk értékeiről.  A kisfilm segítségével sokkal 
részletesebben, szemléletesebben, látható és hallható formában 
tudjuk megörökíteni a gátéri értékeket. Ez a film látható lesz majd a 
www.gaterertektar.hu oldalon. A pályázatunk fő rendezvénye pedig 
december 9-én, szombaton délután valósul meg a Faluházban, a 
petőfiszállási, pálmonostorai és a martonosi települési értéktárak 
részvételével. A rendezvény nyilvános, szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.  
 
Tisztelettel kérem az érintett lakosokat, hogy a vízelvezető árkokat, 
áteresz csöveket takarítsák ki. Az esős idő beálltára legyenek 
működőképesek az árkok. A belvízelvezető hálózat 
rekonstrukciójára nyert pályázatunk kivitelezési munkái csak 
tavasszal kezdődnek majd, a belvizet addig is el kell vezetnünk a 
belterületről.  
 
Sajnos, nem tudjuk karácsonyra birtokba venni az új egészségházat. 
Bár a kivitelezői munkákkal elkészülünk, de az engedélyeztetési 
eljárást csak  kész és berendezett épület esetén lehet elkezdeni, 
amely néhány hetet is igénybe vehet. Bízunk benne, hogy minden 
zökkenő mentesen zajlik majd.  
 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket ünnepi rendezvényeinkre, 
amelyekről a Hamarosan…rovatban tájékozódhatnak. 
 
Valamennyi gátéri lakosnak nagyon boldog ünnepet, sikeres, boldog 
új esztendőt kívánok.  
    Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
Polgármesteri fogadóóra 
 
Szeretettel várom Önöket december első csütörtök 
délutánján, 7-én 17 órától a Faluházban. 
   

Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
 

 
 
 
 
 
Bursa Hungarica 
 
Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevő, a Bursa Hungarica 
támogatásra kérelmet benyújtó  hallgatókat, hogy Gátér Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete minden jelentkezőnek megítélt  
támogatást. Az erről szóló határozatot hamarosan megkapják az 
érintettek.  

                           
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 

Levegőt!  
 
Tisztelt Lakosság!  
 
Itt a tél, hideg van, fűtünk. De mivel? Délután, éppen amikor a 
gyermekek hazafelé tartanak az otthonaikba, vagy esetleg lenne még 
lehetőségük a szabadban játszani egy keveset, a rettenetes füst miatt 
minden kint töltött perc káros a számukra. Különösen azért, mert a 
kémények füstszagából ítélve elég sokan nem fával vagy szénnel 
fűtenek, hanem műanyaggal, textillel, gumival és hasonló büdös, 
káros anyaggal, amelyet a jogszabályok is tiltanak. 
  
Szülők! Nagyszülők! Nagyon kérem Önöket, legalább a 
gyermekekre legyenek tekintettel, amikor eldöntik, milyen éghető 
anyag felhasználásával melegedjenek!  

                                                            
Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 
 

Szociális tűzifa 
 
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy ebben az évben is pályázott az  
önkormányzatunk  szociális tűzifa támogatásra.  
A kapott mennyiség összesen 48 m3.  
A tűzifa támogatási kérelmet  külön erre a célra szerkesztett igénylő 
lapon lehet benyújtani az Önkormányzati Hivatalba legkésőbb 
2017. december 15-ig.  
Nyomtatványok a hivatalban és a Faluházban szerezhetők be.  
A támogatásban részesülőkről és a családonként kapható tűzifa 
mennyiségéről a Képviselő-testület dönt a januári testületi ülésén.  

      
         Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 
 

 
 

Gondolat 
 

„ Munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni 
kicsiben, de munkálni mindig. Másban csak akkor 

keresni elmaradást, amikor rajtunk már nem múlt, és 
legfőképpen kötelességet teljesíteni, ha más nem teljesíti 

is.” 
 

Széchenyi István 
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Gátéri óvoda életéből 
 
A „Mi óvodánk” – „Boldog óvoda” címet nyert. 
 
 A Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda, Biztonságos Óvoda elismerő 
címek után óvodánk megkapta a Boldog Óvoda címet is. Nagyon 
büszkék vagyunk az új címre és egyúttal köszönöm kolléganőim 
munkáját, hogy minden szaktudásukkal arra törekszenek, hogy a 
gátéri gyerekek minél több ismerettel, útravalóval induljanak majd 
az iskolába. Ezért folyamatosan képezik önmagukat, nyitottak az új 
dolgokra, technikákra. 
 
A cím elnyerésével egy új programot sikerült óvodánkba hozni a 
gyerekek számára. A boldogságprogram, amit e cím biztosít 
számunkra, egy prevenciós lelki egészségnevelési program.  
 
Elindítója:  Bagdi Bella pszichológus 
 
Fővédnöke: Professzor Dr. Bagdi Emőke klinikai 
szakpszichológus, pszichoterapeuta.  
 
Pszichológusok azt állítják, hogy a boldogság tanulható. Az óvodás 
korosztály a legfogékonyabb új dolgok befogadására.  
 
Ezért döntött úgy a nevelőtestület tavasszal, amikor kiírták a 
pályázatot, hogy belevágunk a boldogságprogramba, mert fontos 
számunkra a gyerekek mentálhigiénéje, életben való boldogulása. 
 
A boldogságórákon végzett gyakorlatok: 
- erősítik az önbizalmat,  
- a kitartást,  
- fokozzák a koncentrációs képességet,  
- fejlesztik a kreativitást, 
- fejleszti a gyerekek problémamegoldó képességét, 
- szélesíti a gyerekek látókörét, gondolkodásmódját, 
- testi, szellemi, és társas erőforrásokat épít, 
- ellensúlyozza a negatív érzelmeket, 
- óvja a gyerekek mentális egészségét, 
- csökkenti az agressziót a gyerekközösségben. 
 
 Amerikai kutatások bebizonyították, hogy a boldog gyerekek 
erős önbizalommal rendelkeznek, tudnak és mernek pozitívan 
gondolkodni, egészségesek, hisznek magukban, mernek a 
felnőttektől segítséget kérni, kreatívak és képesek kiutat találni az 
őket megérintő problémákból. Tudjuk magunkról, hogy a mai 
világban való boldoguláshoz, milyen fontosak ezek a képességek. 
 

• Segíteni szeretnénk a Gátéri óvodás gyerekeknek, hogy 
megtanulják, hogyan legyenek boldogok a 
mindennapokban, hogyan érjék el céljaikat a 
magabiztosság által, az által, hogy tudnak megoldani 
konfliktusokat társaikkal, és mernek segítséget kérni 
felnőttektől egy-egy problémájuk megoldására.  

• Segítünk abban, hogy hogyan birkózzanak meg rossz 
érzéseikkel. Természetesen ezáltal mi felnőttek is 
formálódunk, fejlődünk és tanulunk a gyerekektől.  
Fontos számunkra, hogy a gyerekeket örömteli 
elfoglaltságokra szoktassuk, aktív szabadidős 
programokkal mintát biztosítsunk számukra a 
gyakorlatias, kellemes és tartalmas élet elsajátításához. 

Bízunk benne, hogy a boldog gyermekévek, boldog felnőttkort 
eredményeznek, az elsajátított boldogságfokozó technikákat 
továbbviszik majd későbbi életszakaszaikba, ezáltal könnyebben 
birkóznak meg a kihívásokkal, életük során vidámabbá, 
együttműködőbbekké válnak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reméljük, hogy gyermekeink felnőttként nem sietnek el a boldogság 
mellett, felismerik és megélik ezeket a pillanatokat! 
Az év hátralévő részére Kolléganőim nevében is kívánok 
mindenkinek boldog napokat! 
 
„Kerek erdő kalandra hív téged,  
hallgasd mit súgnak a tündérek, 
hipp-hopp tárd ki szíved kapuját,  
mesevilág ajtaja előtted is nyitva áll. 
Tikk-takk ketyeg a kis óra,  
ezt üzeni neked a Boldog Óvoda: 
gyere velem, vigyáz ránk a napsugár, 
Kerek erdőn a boldogság megtalál.” 
                                 (Boldog Óvodai módszertani könyv) 
 

Gulyásné Vida Gyöngyi 
                                                                             intézményvezető 
 
 

Aki(k)re büszkék vagyunk! 
 
A Darvas József Általános Iskolában 2017. október 7-én 
megrendezett Mészáros Gyula atlétikai emlékversenyen  Bodor 
Virág  csapatban III. helyezést ért el. 
 
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 
 

Rádi Józsefné 
 

Ez történt… 
 
Kedves Olvasó! Örömmel számolok be az elmúlt két hónap igen 
gazdag kulturális eseményeiről: 
 
- A szüreti ünnepséghez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk. 
Összesen 33 szebbnél - szebb rajz érkezett. Az őszi könyvtári napok 
alkalmával ellátogattak a könyvtárba az ovisok és az iskolások. 
Jutalmukat, egy-egy tortát ez alkalommal vehették át. A nevezésért 
ugyancsak torta volt a jutalom a Félegyházára járó iskolásoknak is.  

 
- Október 10-én indult könyvtárunkban a Térítésmentes Informatikai 
Képzés, melyen 9 hallgató, 35 órában sajátította el a számítógép, a 
tablet és az okostelefon használatához szükséges alapvető 
ismereteket. A képzés november 16-án vizsgával zárult. 
 
- Október 21-én 11 fővel, összesen 60,5 km-t teljesítve részt vettünk 
a VI. Országfutáson. 
Meghitt ünnepségen köszöntötte Gátér idős polgárait október 21-én 
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester és Szécsényi Attila atya a 
gátéri Faluházban. Majd kedves kis műsort adtak az ovisok, 
általános iskolások, a néptáncosok és a Nyugdíjasklub tagjai. 
 
- Községünk "Büszkeségpontján" az aradi vértanúk és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére az általános 
iskolásokkal közösen koszorút helyeztünk el és meggyújtottuk az 
emlékezés gyertyáit.  
 
- Október 28-án nem nagy létszámú, de annál szorgosabb kis csapat 
gyűlt össze a Faluházban a "Tök jó délutánra", mely igazán tök jóra 
sikerült. A Jack lámpások elkészítése után „boszorkánysütit”, sós 
süteményt és sült tököt ettünk, melyet „vámpíritallal”  öblítettünk le. 
A Nyugdíjasklub tagjainak köszönjük a finomságokat! S végül egy 
jót játszottunk. Köszönöm mindenkinek a részvételt! 
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- November hónapban komoly háttérmunka folyt az Értékmegőrző 
délutánhoz kapcsolódóan.  
Elkészültek a receptleírások, az érintettekkel az interjúk, felvettük a 
kapcsolatot a környező települések értéktáraival.  
Nagy örömünkre Martonosról, a testvértelepülésünkről is érkeznek 
vendégek és megismerhetjük értékeiket.  
A gyerekek szorgalmasan készülődnek a vetélkedőre és reméljük 
mindenki szívesen játszik majd az értékeinket, a hungarikumokat 
rejtő kártyákkal. 
 
- November 25-én a gátéri Faluház megtelt szórakozni és mulatni 
vágyó Vendégekkel. 
Hálás szívvel mondok köszönetet a két Zenekarnak és a 7 
Vőfélyeknek, akik a Faluházban immár 5. alkalommal megrendezett 
Találkozóra elfogadták meghívásunkat és eljöttek kicsiny falunkba. 
Vincze Sanyi egészségi állapota miatt nem tudott részt venni a 
találkozón, de mivel a megelőző 4 alkalommal együtt bonyolítottuk 
a találkozókat és vőfélymunkássága helyet kapott a gátéri helyi 
értéktárban, fontosnak tartottam az est folyamán elsőként 
megemlíteni őt. 
Egyperces néma felállással emlékeztünk. az elmúlt évben elhunyt 
Dongó Jakab kiskunfélegyházi vőfély emléke előtt, aki szintén 
rendszeres résztvevője és támogatója is volt találkozóinknak. 
Köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez. 
 

Hamarosan: 

- December 3-án, vasárnap 15 órakor  adventi ünnepség , mely 
alkalommal köszöntjük a 2017. évben született kisbabákat és a 90 
éven felüli lakosokat.   
Ezt követően az első adventi gyertya meggyújtására kerül sor.     
                              
- December 9-én, szombaton  a 14 órakor kezdődő Értékmegőrző 
délutánra  várjuk a tisztelt Lakosságot, melyen rajtunk kívül 
bemutatkoznak Pálmonostora, Petőfiszállás és Martonos települések 
is. 
Majd a második adventi gyertya gyújtását követően táncház.  
A rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum 
Bizottság támogatásával valósul meg. 

- December 16-án, szombaton a község karácsonyfájának díszítése 
és a harmadik adventi gyertyagyújtás. 

- December 23-án Kismakkos Karácsony, a negyedik adventi 
gyertya meggyújtása. 

- December 28-án, 14 órakor a Nyugdíjasklub „Batyus” évzárója. 
 
- December 31-én, 9 órakor: Szilveszteri séta. 
(A rendezvényekről részletesebben később!) 
 

 
Még nem késő!  
 
Kedves Felnőttek!  
 
December 6-án este kicsiny falunkba is megérkezik a lovas Mikulás.  
Előzetes egyeztetés után bárkihez elmegy. Az igényeket kérjük a 
Faluházban személyesen vagy az alábbi telefonszámon december 4-
én estig jelezni ! 06-70/586 7224 

     Rádi Józsefné 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kedves Gátéri Testvérek! 
 
Ebben az esztendőben karácsony szent ünnepére készülve fontosnak 
tartom megfogalmazni, hogy a szeretet ünnepe akkor lesz igazán 
szép, ha valódi szeretet vesz bennünket körül. Jézus születése is 
egyszerű körülmények között történt, és mégis nagyszerű szeretet 
vette körül. Mária, József, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, az 
angyalok nem drága ajándékokkal siettek a megszületett Jézushoz, 
hanem szeretettel. A világ azon van, hogy igyekezzünk minél több 
külsőséggel szebbé tenni az ünnepet, mely mértékkel természetesen 
kell is, de ne ez legyen a lényeg. Ezen a karácsonyon önmagunkkal 
ajándékozzuk meg leginkább szeretteinket: türelemmel, 
figyelemmel, békével. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyi ünnepeket! 
 
                                                 Szeretettel: Szécsényi Attila plébános 
 
Szeretnénk a gátéri plébániát rendbe hozatni annyira, hogy ne 
romoljon le tovább az állaga. Ebben az ügyben kérem szépen a 
testvérek imádságát és lehetőség szerinti anyagi támogatását! 
 
 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
A téli időszakban a légúti megbetegedések tüneteinek enyhítésére, 
megelőzősére a Tajvani Nagykövetség adományából létesített 
sószoba jótékony hatással bír.  
Javasolt használata heti 1-3 alkalommal 30-45 perc.   
Nem javasolt tuberkulózis, lázas állapot, heveny gyulladás, fertőző 
betegségek, magas vérnyomás, súlyos szívbetegség esetén. 
Egyszerre maximum 4 felnőtt tartózkodhat a szobában, legfeljebb 
45 percig.  
Csak teljesen száraz lábbelivel szabad bemenni, vizes, esős időben 
papucs használata kötelező! (Kérjük, mindenki hozzon magával.)  
A sószoba használata után gondoskodni kell folyadék bevitelről, 
ivóvíz fogyasztásról.  
A sószobát mindenki csak saját felelősségére használhatja!  
Sóterápia az alábbi légúti problémák esetén ajánlott: légúti allergiák, 
szénanátha, asztma, nátha, légzéselégtelenség, fül- orr-gége 
fertőzések, hörghurut, arcüreg gyulladás. Vegyék igénybe, 
használják ki a helybeni lehetőséget! 
Bejelentkezni a könyvtárban vagy a következő telefonszámokon 
lehet: 06-70/586 7224  vagy  06-76/426-138. 
 

Rádi Józsefné 
 
  
S végül karácsonyhoz közeledvén kívánom, hogy az adventi 
időszak segítsen mindenkit igazi kikapcsolódáshoz és lelki 

feltöltődéshez, hogy a következő évet újult erővel, 
bizakodással és a szeretet erejével kezdhessük! A szeretet és a 

békesség tegye széppé  minden Család Karácsonyát! 
  

ÁÁllddootttt,,  bbéékkééss  kkaarrááccssoonnyyii   üünnnneeppeekkeett  ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  
ggaazzddaagg,,  bboollddoogg  úújj   éévveett  kkíívváánnookk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  

OOllvvaassóónnaakk!!   
  

RRááddii   JJóózzsseeffnnéé  
 

 


