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Kedves Gátéri Lakosok! 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2022. év utolsó Falulap-

jában. Az elmúlt két hónap történéseiről az alábbiakban 

számolok be Önöknek: 

Minden év októberében megemlékezünk a településünk 

idős lakosairól. Ebben az évben ünnepség helyett min-

den nyugdíjas korú gátérihoz eljuttattunk egy tábla cso-

koládét és egy köszöntő képeslapot, így valamennyien 

részesültek az önkormányzat figyelmességében. Köszö-

nöm szépen a középiskolás fiataloknak a közreműkö-

dést: Mészáros Maja, Mészáros Rita, Tóth Valentina, 

Katona Konrád, Görög Patrik, Jókai Orsolya, Babóth 

Luca  

Folytatódott a Petőfi-emlékév alkalmából szervezett 

rendezvény sorozatunk. November 12-én délután egy 

igazán különleges előadást hallgattunk meg Petőfi élet-

útjáról Horváth Pétertől, majd Petőfi Sándor verseiből, 

leveleiből és tárgyaiból a Petőfi Irodalmi Múzeum által 

közzétett virtuális kiállítást tekintettük meg és a jelenlé-

vők kedvenc verseikből olvastak fel. Végül elénekeltünk 

néhány megzenésített Petőfi-verset. Tartalmas, szép dél-

után volt, köszönöm a részvételt. A Petőfi-emlékév kö-

vetkező, jelenleg aktuális feladata a költő életrajzához 

kapcsolódó kérdőív kitöltése, és a kijelölt verseinek a 

másolása.  

Eredményhirdetés advent 2. szombatján, a kézműves 

foglalkozás után lesz, ahová mindenkit várunk szeretet-

tel. 

Önkormányzatunk ebben az évben is tud karácsonyi 

élelmiszer csomagot biztosítani a családoknak. A tava-

lyi évhez hasonlóan a Faluházban lehet átvenni a cso-

magokat december 2-3-án 8-16 óráig, és 4-én 8-11 

óráig. A közeli családtagok elvihetik a hozzátartozók 

csomagját, de csak személyi igazolvány felmutatásával.   

December 11-én, vasárnap ismét vendégünk lesz a Bu-

gaci Tanyaszínház. Az előadás 15 órakor kezdődik. A 

belépés díjtalan, de kérem, önkéntes adományaikkal tá-

mogassák a Tanyaszínház munkáját! Bugaci barátaink 

biztosan örülnének egy pár szelet házi süteménynek. 

Kérem Önöket, az előző évekhez hasonlóan most is hoz-

zanak néhány szelet süteményt 2 órára a Faluházba!  

Hagyományaink szerint ebben az évben is advent első 

vasárnapján köszöntöttük községünk idén született kis-

babáit: Balla Dorina Franciskát, Kasza Gergelyt, Tóth 

Zétényt és Kis-Czakó Milana Saroltát.  

Velük együtt köszöntöttük községünk legidősebb lakóit: 

Kasza Gergelynét, Balogh Dezsőnét, Dóka Jánosnét, 

Huszka Mihálynét, Samu Jánosnét. Valamennyi ünne-

peltnek ezúton is nagyon jó egészséget, meghitt, szép 

ünnepet kívánok! 

Advent utolsó vasárnapján az ünnepség után ismét fel-

gyulladnak községünk karácsonyfáján az ünnepi fények. 

Ebben az évben Tantucz Andreának köszönjük meg a 

szép fát.  

Bursa Hungarica ösztöndíj 

A 2023-as évre egyetlen pályázat érkezett a felsőfokú 

tanulmányokat folytatók ösztöndíj pályázatára. A képvi-

selő-testület döntése szerint havi 7.000 Ft támogatást 

biztosít a pályázó tanulmányaihoz.  

   Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 



 

Informatikai képzés 

Gátér Község Önkormányzata – megfelelő számú je-

lentkező esetén – 5-6 alkalmas informatikai képzést in-

dít, elsősorban ügyfélkapu használatának elsajátítá-

sára. Jelentkezni a Községházán lehet személyesen, 

vagy a 76/ 426-216 tel. számon, vagy a Faluházban. Je-

lentkezési határidő: december 15. A képzés januárban 

kezdődne, heti egy alkalommal. Költsége alkalmanként 

1000.-Ft.  

 

Köszönet 

Elérkezett advent ideje, amikor számot vetünk az egész 

évben elvégzett munkáról. 

Egyházközségünkben is eredményes évet zárunk, befe-

jeződött a plébánia épületének felújítása, rendbetétele. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy felvették templo-

munkban a déli harangszó hangját, melyet majd a Kos-

suth Rádióban fogunk hallani. Előre szólnak majd, hogy 

mikor lesz hallható, és az időpontot mi is jelezni fogjuk 

a lakosságnak. 

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik kitartó mun-

kával és komoly anyagi támogatással mindig jöttek és 

segítettek. Nélkülük ez nem jött volna össze és nem lett 

volna ilyen szép az eredmény.  

Köszönjük azoknak is, akik hónapról-hónapra saját 

munkájukat félretéve részt vettek a templom takarításá-

ban. Örömömre szolgál, hogy megint szép számmal jöt-

tünk össze a levéltakarításra és ennyi embernek fontos, 

hogy templomunk környezete is rendbe legyen.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönet azoknak a szemé-

lyeknek, akik bármilyen, anyagi és erkölcsi támogatást 

nyújtottak Egyházközségünknek. 

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetet-

len.”   

Széchenyi István 

Mihály atya, magam és az Egyházközség nevében kívá-

nok mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 

boldog, sikerekben gazdag új évet és jó egészséget! 

           

Tarjányi Jánosné 

 

 

In memoriam Petőfi Sándor 

 
Igen! Valóban! Közel 200 éve született Petőfi Sándor. 

Költő óriás. Utcám névadója. Szobor a gátéri parkban is. 

Része mindennapjainknak. 

„Évszázados per” zajlott születési helyét illetően. Ennek 

során Kunszentmiklós, Kiskunfélegyháza, Szabadszál-

lás, sőt Dunavecse neve is felmerült. Az irodalomtörté-

net végül Kiskőröst fogadta el. 

Szinte előre látva, érezve a jövő veszedelmeit, veszeke-

déseit, örök érvényűen írja A márciusi ifjakhoz című 

versében:  

„Abban lelünk mi jutalmat, 

Megnyugoszunk mi azon: 

 

 

 

 

Bárkié is a dicsőség, 

A hazáé a haszon..” 

Valójában bárhol történt a világra jövetele, versei, mű-

vei, munkássága mindnyájunké. Mert a tehetség, a zseni 

mindenkié. 

Gátér, 2022 november 22.  

Boldogabb új esztendőt kívánva, elfogadó tisztelettel: 

       Bálint Gyula 

 

 

Programok az év hátralévő részében: 

 
December 3-án, szombaton gyújtjuk meg közsé-
günk adventi koszorúján a 2. gyertyát.  Előtte közös 
adventi készülődés: 
- 15 órakor kézműves foglalkozás: karácsonyi díszek 
készítése Kis- Czakó Fannival - a versmásolás, az on-
line verseny és a János vitézhez készített illusztrá-
ciók eredményhirdetése 
- a második gyertya meggyújtása 
 
December 10-én, szombaton 20 órakor Mikulás 
Bál a Faluházban, a Tulipán Presszó szervezésében. 
A belépőjegy 2.000 Ft, mely tartalmaz egy welcome 
drinket és egyben tombola is. A tombolasorolás so-
rán csak egy díjat sorsolunk ki. A jó hangulatról a He-
gedűs Zenekar gondoskodik. 
 
December 11-én, vasárnap 15 órakor a Bugaci Ta-
nyaszínház előadása. A darab címe: Kultúrprojekt. 
Valamint a „Gátér Ínyes Mestere” házisütemények 
versenye „nagymamáink sütijei” jegyében. Sós kate-
gória: tepertős pogácsa, burgonyás pogácsa, túró po-
gácsa. Édes kategória: mézes krémes, flódni szelet, 
méteres kalács. A süteményeket kérjük legkésőbb 14 
órára behozni a Faluházba. Eredményhirdetés az 
előadás után, majd a 3. adventi gyertya meggyújtása. 
 
December 18-án: 16 órakor karácsonyi ünnepre 
hangoló - Betlehemes játék, majd a Kiskun Szenior 
Örömtáncosok Gátéri Tánccsoportjának karácsonyi 
bemutatója. A 4. adventi gyertya meggyújtása és a 
község karácsonyfáján kigyulladnak a fények. 
 
December 31-én, szombaton 10 órakor Szilvesz-
teri séta. Előtte a Petőfi -szobor megkoszorúzása. 
 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit! 
 

A Faluház és a Könyvtár minden látogatójának  
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánok: Rádi Józsefné 
 

 

Gondolat 

Advent annak az időszaka, mikor meg akarjuk hallani a 

lépteket. Nem hallod a lépteket, ha magad is rohansz. 

Bill McKibben 


