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Anyakönyvi hírek 
 
Születtek:  
Molnár Attila (Tóth Erzsébet), Német Zoé (Gurbó Regina), Dobi 
Levente (Rácz Rita), Gyovai Dávid (Terjék Annamária) 
 
Elhunyt:  Halál Györgyné (Horváth Erzsébet) 
 

 
 

Fogadóóra  
 

Tisztelt Gátéri Lakosok! 2017.október 12-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 

 

 
 
HIRDETMÉNY  
 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gátér Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 26-i ülésén 
hozott 227/2017. (IX.26.) Önk. határozata értelmében 5.000,- 
Ft/gyermek szociális támogatást nyújt minden Gátéron élő, 
gyermeket nevelő család számára 
0-18 éves korig.  
A támogatás folyósításának feltételei: 
-   gátéri lakóhely és életvitelszerűen Gátéron tartózkodás; 
-  törvényes képviselő által írásban benyújtott kérelem (nyomtatvány 
kérhető az Önkormányzati Hivatalban, a Faluházban és a Gátéri 
Liget Óvodában);  
A dokumentumok benyújtásának határideje: 2017. október 13.  
Ezen határidő jogvesztő! 
A benyújtás helye: Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
Gátéri Kirendeltsége 
6111 Gátér, Petőfi S. u. 16. 

Képviselő-testület 
 

 

 

 
 
Bursa Hungarica 
 
Tájékoztatom  a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, hogy Gátér 
Község    Önkormányzata  a  2018. évre  is   csatlakozott  a   Bursa 
Hungarica támogató rendszerhez. A jelentkezés idejéről és módjáról 
az interneten lehet tájékozódni, az eddig szokásos módon. 

                                        
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

 
Kedves Gátéri lakosok! 
 
Augusztus 1. óta szolgálok Gátéron plébánosként. Jánoshalmáról 
származom. Eddigi szolgálati helyeim: 3 év Kiskunfélegyháza 
Főplébánia, Kecskemét Szent Család Plébánia, Kiskunhalas 
Főplébánia és Mélykút Szent Joachim Plébánia. Szeretettel jöttem 
ide Gátérra és itt is - mint korábbi helyeimen - nagyon sok esetben 
megtapasztaltam már a hívek jó szándékát, segítőkészségét. 
Szeretném felkínálni a lehetőséget önöknek, hogy bármilyen 
egyházi kérdésben, lelki dologban szívesen állok rendelkezésükre. A 
templomban minden kedden 3-4 óráig várom önöket szeretettel 
bármilyen ügyükben, illetve vasárnap a 8 órási - és csütörtökön 
délután 4 órakor kezdődő szentmisére is. 
 

Szeretettel: Szécsényi Attila plébános 
 

 
SPORTPÁLYA LEZÁRÁSA 
 
Tisztelt Lakosság! Minden alaptalan híresztelést megcáfolva 
tájékoztatom Önöket,  hogy a községi sportpálya bejáratainak 
lezárását egyetlen ok indokolta: a szemétszállító autók rendszeresen 
a pályát használták fordulónak, és teljesen kitaposták, sőt a sáros 
időszakokban árkokat tapostak a pálya területére. A lezárással a 
sportpálya állapotának a megóvása volt a célunk.  Többször is 
kértük a Szolgáltatót, hogy figyelmeztesse a szállítójárművek 
vezetőit, ideiglenesen műanyag szalagot helyeztünk el, mindez 
eredménytelen maradt. Ezért döntöttünk a sorompós elzárás mellett. 
Természetesen a pályát továbbra is használhatja a Lakosság, 
rendeltetésszerűen!  
   Jánosiné Gyermán Erzsébet 
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A Polgármester oldala 

Kedves Gátéri Lakosok! 

Köszöntöm Önöket a Falulap legújabb számában. Az elmúlt két 
hónapban történtekről ezeket tudom elmondani Önöknek:  
 
Pályázatainkról: 
 
A nyár folyamán megújult az Önkormányzati Hivatal. Kicseréltük a 
nyílászárókat, nemes vakolattal láttuk el az épületet. Már csak 
néhány apróbb kiegészítés hiányzik a teljes felújításhoz: felirat 
készítése, kerítés felújítása. A munkálatokra fordított összeg 
megközelíti a 3 millió Ft-ot, amelyet az adósságkonszolidációban 
nem részesült önkormányzatoknak járó támogatásból fedeztünk.  
Folyamatban van az új egészségház kialakítás. Reméljük, nem szól 
közbe semmi, és az új évet már az új épületben tudjuk kezdeni.  
Ugyancsak folyamatban van a ravatalozó bővítése is. Nagyon 
igyekszünk a munkálatokkal, de ennek az átadási idejét  nem tudom 
előre megmondani, leginkább az időjárás változása befolyásolja a 
folyamatot.  
Augusztus közepén be tudtunk nyújtani egy pályázatot az óvodánk 
energetikai felújítására is, 38,9 millió Ft értékben. Ennek a döntése 
csak a jövő év folyamán várható, és ha támogatják a pályázatunkat, 
az óvodánk épülete is teljesen megszépül.  
Ugyancsak döntésre vár egy nagy lélegzetű, egész életen át tartó 
tanulás hozzáférési esélyeit növelő pályázatunk, valamint egy 
közösségfejlesztést célzó pályázatunk. Ezeknek a megvalósítása a 
következő évek során történik majd, a Lakosság széles körű 
bevonásával.   
 
Népfőiskolai esték: 
 
Ismételten szeretnénk megszervezni a téli időszakban a Gátéri 
Népfőiskola előadásait. Kérem Önöket, javasoljanak témákat, 
amelyről szívesen hallgatnának előadást, tájékoztatást. Ötleteiket 
eljuttathatják hozzám vagy a Faluházba bármilyen módon legkésőbb 
október 15-ig. Úgy gondolom, eredményesebb lenne a munkánk, ha 
valóban a lakosság szélesebb rétegeit érintő információkról 
szólnának az esték.  
 
Tűzgyújtási rendelet: 
 
Itt az ősz, előfordul, hogy a kertekben összegyűlt gazt elégetik a 
tulajdonosok. A belterületen történő égetést az önkormányzat helyi 
rendelete szabályozza, amely teljes terjedelmében megtalálható a 
www.gater.hu honlapunkon.  Ennek lényege: égetni 8 és 20 óra 
között lehet, vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos. 
Külterületen történő tűzgyújtáshoz előzetes bejelentés és engedély 
szükséges, melynek a felelőse a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.  
 
Fogadóóra: 
 
Szeretettel várom Önöket október 5-én, csütörtökön 17 órától a 
Faluházban, fogadóórámon. 
                                                                

Tisztelettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 

 
Gondolat 

 
„Nincstelenül és meztelenül érkezünk e világra. Aztán egész 
életünkben vakon tárgyakért harcolunk. Pedig koldusként 

távozunk, és csak a szeretteinkben maradunk egyre 
halványabban. Ami igazán a mienk, az csak a lelkünk 

emlékei. Minden más értéktelen és mulandó.” 
 

 

 
 
Óvodánk életéből 
 

• A 2017-2018-es tanévben 26 kisgyermek iratkozott be 
óvodánkba. Az új kisgyerekek jól beilleszkedtek az új 
környezetbe. 

• Az óvodánktól iskolába kerülő gyerekeknek sikeres 
iskolakezdést, sok dicséretet, élményekben gazdag 
iskolakezdést kívánunk! 

• Az előző évekhez hasonlóan az idén is megszerveztük a 
szülők segítségével a hulladékgyűjtési akciónkat. 

• KÖSZÖNETET SZERETNÉNK MONDANI 
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! Külön 
köszönjük, a segítséget azoknak a szülőknek, akik a 
hulladékok óvodába szállításában aktívan közreműködtek 
(Katona Barnabás apukájának, Kucsora Péter apukájának, 
Görög Fanni anyukájának, Rácz Bence Gergely 
anyukájának, Dakó Noémi szüleinek) 

• Köszönjük a gyerekeknek hozott diót Bense Mihálynak. 
• A behozott játékokat Horváth Petráéknak, Kiss Máriának. 

A gyerekek nagy örömmel vették őket birtokba. 
 
                                                                      Gulyásné Vida Gyöngyi 
                                                                                   intézményvezető 

 
 
ÖNÖK ÍRTÁK 
 
Kedves Gátériak! Köszönjük! 
 
Augusztus 20-án reggel lezárult a 7. Gátér-tábor. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is rendkívül sok segítséget 
kaptunk Önöktől, talán minden eddiginél többet! 
 
A tábor jó hangulatban telt, sok szép élménnyel gazdagodtunk 
valamennyien. Nagy hálával mondunk köszönetet minden 
segítségért, adományért. 
  

                                              Tisztelettel: Jánosi Eszter és a Táborlakók 

 
Köszönet 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Köszönetet mondok, hogy Gátéron működik a falugondnoki 
szolgálat és több, hozzám hasonló, mozgásban korlátozott, illetve 
idős-, egyedülálló beteg ember eljuthat Kiskunfélegyházára, a 
szakorvosi rendelésekre. 
 
Mindig lehet számítani Terjék Pál lelkiismeretes munkájára. Ez 
óriási segítség nekem és a hozzám hasonló helyzetben lévőknek. 
Köszönet érte! 
 
További sok sikert a munkájukhoz! 

Bense Mátyásné 

 
Tisztelt Vezetőség! Kedves volt Tanítványaim! 

Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlékeztetek Rólam ennyi év 
után és Nekem szavaztátok a „Gátér Községért” kitüntetést. 
 

Tisztelettel: Csáki Benjáminné Vali néni 
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Iskolánk életéből 
 
Mielőtt még becsengettek…Visszatekintés a júniusi falulap 
megjelenése utáni tanév végi eseményekre: 
 
A júniusban a DÖK napot  a szülőkkel közösen szerveztük. A 
programok egy részét az iskola falain kívül rendeztük. 
Lovaskocsival vittek ki bennünket a Rozmán tanyára, ahol nagyon 
szívélyes vendéglátásban volt részünk (sütemény, üdítő, gyümölcs ). 
Lovagolhattak a gyerekek, simogathatták az állatokat. Ügyességi 
versenyeken vehettek részt. Rég elfeledett népi játékok kerültek 
felelevenítésre (zsákban futás, patkódobálás, parittyázás). A 
Rozmán családnak külön köszönjük a meghívást, a programok 
szervezésében való segítségnyújtást. A gyerekek nagy élménnyel 
tértek vissza .  
Az iskola udvarán már ugrálóvár  várta őket. Köszönjük Oroszi 
Norbertnek, hogy biztosította ezt az élményforrást. A szülők 
segítségével további játékos feladatokat szerveztünk, ahol 
mozgásos, ügyességi feladatokban mérhették össze erejüket. Az 
önfeledt játék után terített asztal várta az éhes lurkókat. Ráadásként 
finomabbnál finomabb sütemények fogyasztása zárta az ebédet. S 
nem maradhatott el a gyermeknapi meglepetés sem. Az élményekkel 
teli napról mindenki vidáman tért haza. 

 
Tábi Dávid képviselő úr kezdeményezésére a tanév végén 
sütögetéssel, főzőcskézéssel egybekötött buli volt az iskola udvarán, 
ahová bárki bejöhetett. A jól sikerült rendezvényt szeptember elején 
egy újabb RETRO buli követte. A zenés táncos rendezvényen 
mozgó büfé biztosította az ételt, italt. A jó zenéről a Zafír duó  
gondoskodott. Köszönetünket fejezzük ki nekik. A jó hangulatról 
pedig a résztvevő vendégség gondoskodott, hisz ez a mulatság a 
hajnali kakasszóig tartott. Mint a példa is mutatja, van igény az ilyen 
jellegű összejövetelekre. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével, 
vagy hozzájárulásával támogatta iskolánkat! 
 
Az új tanévet nagy lelkesedéssel kezdtük. A tanulmányi munka 
mellett erre a tanévre is változatos programokat terveztünk. 
 
Szeptemberben: 
Két tanuló Németh Boglárka és Siha Levente képviselte iskolánkat 
a Platán iskolában megrendezett ünnepségen. 
 
Almanapot szerveztünk, felhívva ezzel is a figyelmet az egészséges 
táplálkozásra. 
 
Kedvenc mese felolvasásával emlékezünk meg a népmese napjáról. 
A hónaphoz kapcsolódó népi szokásokat elevenítjük fel a falu 
könyvtárában megrendezésre kerülő foglalkozás keretében. Ezúton 
is köszönjük Rádiné Icunak, hogy mindig szívesen fogad 
bennünket. 
 
Ebben a hónapban még környezetünk szépítésére is sor került. Az 
iskolavezetés és a kecskeméti tankerület által kapott murva kő 
szétterítésében segítséget kaptunk a szülőktől, Koncz József és 
Kiss Illés vállalkozóktól. Köszönjük segítségüket. 
 

A gátéri iskola dolgozói és diákjai 
 

 
Eladó 
 
Tisztelt Lakosság! 
Az egészségház épületéből kiszedett használt ablakok és ajtók 
tokkal együtt megvásárolhatók. Megnézni és vásárolni lehet október 
5-én, csütörtökön délután. 
Választék:  4 db 118x148 cm kétszárnyas ablak, 8000.-Ft/db 
                   3 db 58x58 cm kisablak, 3000.-Ft/db 
                   1 db 140x180 cm háromszárnyas ablak, 10 000.-Ft 
                   

 
 
 
    1 db bejárati ajtó 95x210 cm, 10000.-Ft 
                   1 db teli belső ajtó 85x210 cm, 7000.-Ft,   
    2 db teli belső ajtó 75x210 cm, 7000.-Ft/db, 
                   3 db üveges belső ajtó 90x210 cm (üveg nélkül) 
                                                      6000.-Ft/db 
Maradt még a Faluházból és a hivatalból kiszedett üveges 
ablakszárny, amelyek továbbra is ingyen elvihetők. 
    

 Jánosiné Gyermán Erzsébet 
 

 
Ez történt........ 
2017. augusztus 12-én 5. alkalommal rendeztük községünkben a 
Családi Lovas Délutánt. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. A 
lovas délután első részében zajlott a fuvaros verseny, melyen 5 
feladatot kellett teljesíteni. Ebből a harmadik összetett 
versenyfeladat volt és a fogatos végezte el. Új elemként került a 
teljesítendő feladatok közé a fogattal történő tolatás, valamint a 
kapu kinyitása és a végén a zárása. Idén 9 induló volt, közülük 
ketten a pálmonostori Lovasegyesület versenyzői. A végső sorrend a 
megtett idő alapján a következőképpen alakult: I. helyezett: Huszka 
György – Huszka Zoltán segédhajtó (s.h.), II. helyezett: Huszka 
Zoltán – Márki Mózes s.h., II. helyezett: ifj. Kiss Tamás – Lőrincz 
Tibor s.h.. És még akiknek köszönjük a részvételt: Gurbó József – S. 
Kiss Péter, Toldi Vilmos – Toldi Róbert s.h., Kulik István – Márki 
Mózes s.h., Gyovai András – Toldi Zsolt s.h., Kiss Tamás – Kalmár 
Róbert s.h., Pintér Péter – Terjék György sh. 
Ezt követte az ügyességi verseny, melyre 3 csapat jelentkezett öt-öt 
fővel. Az eltervezett mókás versenyfeladatokból csupán kettőt 
tudtunk megcsinálni, mert igen-igen elborult. 
Kiegészítő programként lehetőség volt lovaglásra, kocsikázásra, az 
óvónénik és daduskák kézműves foglalkozást tartottak a 
kisebbeknek. 
Eredményhirdetés után vendégül láttuk a lakosságot és a 
versenyzőket egy tányér finom babgulyásra, melyet a Nyugdíjasklub 
tagjai: Kiss Istvánné Ibolya, Mészáros Imréné Veronka, Mónusné 
Keresztesi Mártika, Sinkó Lajosné és Csáki Benjáminné 
készítettek.  
Majd a hajnalig tartó lovas bálban Dakó Tamás szolgáltatta a zenét. 
Külön köszönjük mindazoknak, akik „alkalomhoz illő ruhában” 
tisztelték meg rendezvényünket.   
                                  
A hagyományokhoz híven az augusztus 20-i ünnepségünk a Szent-
Anna templomban kenyérszenteléssel kezdődött, majd a Faluházban 
folytatódott a Szent István-napi megemlékezéssel.  
Gátér Község Önkormányzata augusztus 20-án fejezi ki köszönetét 
és elismerését azoknak a gátéri lakosoknak, akik társadalmi 
munkájukkal az elmúlt egy évben hozzájárultak községünk 
szépítéséhez, fejlesztéséhez, bármi módon segítettek a rendezvények 
lebonyolításában.  
Elismerő oklevelet kaptak:Varga Attila, Istenes László és neje, Kis 
Illés, Kis-Fekete László, Tóth Csaba, Nagy Attila és Nagyné 
Szepesi Teréz, Dakó Tamás, Sinkó Lajosné, Pintér Anita, Gémes 
Anikó, Kis-Czakó Máté, Pintér Péter, Bujáki Zoltán, Kiss Anikó, 
Gácsiné Bónus Ildikó, a Nyugdíjasklub, a Kismakkos Néptánc 
Egyesület, a Polgárőr egyesület és a Gátér Községért Egyesület. 
Elismerő díszoklevelet kapott Varga -Gácsi János és Nagy János a 
község közbiztonságáért végzett több évtizedes munkájáért, 
valamint Terjék György a község köztisztasága érdekében végzett 
kitartó munkájáért. Gátér  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete  ebben  az évben   Csáki   Benjáminné Valikának 
adományozta a "Gátér Községért” " kitüntetést. Továbbá augusztus 
17-én a Belügyminisztériumban Kontrát Károly miniszterhelyettes, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át ünnepélyes 
keretek között Gyovai Andrásnak a falu köztereinek gondozása 
mellett a helyi közösségi életben is aktív és önzetlen tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést. A díj nem 
járt anyagi juttatással. 
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Községünk ünnepi kenyerét a Faluházban is megáldotta Szécsényi 
Attila atya, majd Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester szegte 
meg az új kenyeret, melyet mindenki megkóstolhatott. 
Ünnepségünk az augusztus 20-án immár hagyományossá vált új 
helyi értékek: a "Gátér Ínyes Mestere" verseny és a Szüreti 
felvonulás és bál, mint kulturális örökség bemutatásával 
folytatódott. A házi sütemények versenyével célunk a nagymamáink 
által készített hagyományos sütemények bemutatása, receptjeinek 
megőrzése utódaink számára. E nemes verseny ezt a célt szolgálja, 
ezért úgy gondoltuk, mindenképp méltó helye van a helyi értékek 
sorában. A szüreti vigassághoz kapcsolódó hagyomány az önállóvá 
válás (1924. május 1.) után nemsokára elkezdődött, s napjainkban is 
a legnagyobb községi rendezvénynek számít. Ezért úgy gondoljuk, 
örökségül az utókornak, méltó helye van a települési értéktárban. 
Az eddigi gyűjtésnek köszönhetően Gátér 15 dokumentált helyi 
értékkel rendelkezik, melyek közül kettő: a Fehér-tó és a lovas 
postás intézménye megyei érték. 
A központi parkban lévő II. világháborús emlékmű koszorúzási 
ünnepség az eső miatt elmaradt. Az ünnepi műsort a Faluházban 
adtuk elő, a koszorút pedig Csáki Benjáminné Valika helyezte el az 
emlékműnél. 
 
Szeptember 8-án a KönyvtárMozi  szolgáltatás keretében a Bakonyi 
juhászasszony című film vetítésére került sor. A filmet többségében 
a Nyugdíjasklub tagjai tekintették meg. A vetítés után beszélgettünk 
a filmről, megtanultuk a film végén elhangzott népdalt. A délutánt 
jó hangulatú szalonnasütéssel zártuk. 
 
Szeptember 20-án  a gátéri kártyaklub osok vidám hangulatú 
"batyus"összejövetelt tartottak.  Bár az ÖTYE klub csak másfél éves 
múltra tekint vissza, mégis kialakultak már hagyományok e kis 
közösségen belül, mint a klub születésnapja februárban és így 
szeptemberben, a tagok közös név- és születésnapja. Példaértékű kis 
közösség,büszke vagyok rájuk!!! Kívánom, maradjanak még sokáig 
ilyen aktívak és vidámak!!! 
 
Tisztelt Lakosság! A falulap megjelenésével szinte egyidőben zajlik 
a  szüreti   ünnepség.  A  meghirdetett  rajzversenyre  összesen    33, 
szebbnél - szebb  alkotás  érkezett.  Az  előtérben  elhelyezett rajzok 
október 13-ig megtekinthetők. 
Köszönjük a dekorációhoz felajánlott gyümölcsöket, terményeket. 
 

VI. Országfutás 2017. október 21-én!  
www.orszagfutas.hu 
 
Szerencsére egyre többen vagyunk, akik rendszeresen futunk, 
túrázunk, gyalogolunk. Ezek a sportok kortól, nemtől, testsúlytól 
függetlenül bárki számára élethosszig űzhetők. Segítségükkel 
rengeteg betegség megelőzhető. 
 
Az Országfutás megálmodója Vadász Vince, amatőr sportoló. Az 
első esemény 2015 márciusában szerveződött. Az ötletgazda hívott 
mindenkit, hogy fusson, gyalogoljon, minimum 5 km-t. Eredeti 
elképzelése az volt, hogy legyen annyi teljesített km, amely 
körbeérné a 2.246 kilométeres országhatárt. 
  
Hogyan lehet részt venni az Országfutáson?  Október 21-én vállalva 
egy 5 km-es szakaszt, melyen családok, baráti társaságok, csapatok, 
munkahelyi közösségek is futhatnak, gyalogolhatnak együtt. A 
regisztráció és az eseményen való részvétel ingyenes.                                                                     

CSATLAKOZZUNK MI IS , KERÜLJÜK MEG MINÉL 
TÖBBSZÖR EGYÜTT MAGYARORSZÁGOT! A programra 
jelentkezni a könyvtárban lehet október 19-én, este 6 óráig.  

 
Felhívás! 
 
Betlehemes pásztorjátékhoz szereplőket keresünk! Jelentkezés a 
könyvtárban.  
 

 
Térítésmentes Informatikai Képzés 

 
A jövő digitális – tanulj meg élni benne! „ Első lépések a 

digitális világba” 

GINOP-6.1.2.-15 DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE 

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. 

A térítésmentes képzés  2017. október 10-én indul a gátéri 
Könyvtárban!!! Mentor: Rádi Józsefné 06-70/5867224 
 

Hamarosan…….. 
 
Idősek Napja 
Október 28-án 15 órától „Tök jó délután” nemcsak gyerekeknek! 
November 25-én Vőfélybál, a Vajdaságból is érkező vőfélyekkel 
(programokról részletesebben később) 

 
Közérdekű információk 
 
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal ügysegédje: 
Dunás-Varga Ibolya 
Helyszín: Faluház   
Időpont: csütörtök 13.00-14.15-ig 
Telefon: 06-20/317 - 8600 
 
Falugazdász 
Kucsora Tamás 
Helyszín: Faluház  
Időpont: péntek 8-14 óráig 
Telefon: 06-30/394 - 2563 
 
Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat 
Hegedűs Jász Csabáné 
Helyszín: Faluház-Könyvtár 
Hétfőn: 14 - 15 óráig 
Szerdán: 07.30 - 9 óráig 
Telefon: 06-70/198 - 0808 
 
Szennyvíz szállítás 
PUSZTA – SZEM Kft. 
Székhely: 6769 Pusztaszer, Tanya 263. 
Képviselő: Trombitás Imre 
Telefonszám: 06-30/ 441-2191 
 
Szent Anna Patika 
Dr. Papp Méri 
Nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek 12.30-15 óráig 
Telefon:  06-70/385 - 0373 
               06-76/583 - 500   
 
Körzeti megbízott 
Bába Csaba   r.ftzls. 06-20/5369 – 5711 
Rendőrkapitányság Kiskunfélegyháza: 06-76/562 – 200 
                                                               06-20/539 – 8522 
 
                                                                                     Rádi Józsefné 


