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Megváltozott nyitva tartás a
takarékszövetkezetnél!

ÚJ KENYÉR ÜNNEPI PROGRAMOK

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy
2016. augusztus 1.-től

Augusztus 20-án
szeretettel várunk mindenkit az

Újkenyér ünnepre

a PILLÉR Takarékszövetkezet

a Hétvezér emlékműhöz!

nyitva tartása az alábbiak szerint változik:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.30-11.30
12.30-16.00
7.30-11.30
12.30-16.00
7:30-11.30

Az önkormányzat kérésére kidolgozás alatt van egy
olyan nyitvatartási rend, amely alapján a hét minden munkanapján korlátozott ideig nyitva lesz a
takarékszövetkezeti fiók.
Köszönjük türelmüket!

Tervezett programok:
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Kenyérdagasztás és sütés kemencében,
Szakácspárbaj,
Sportos csapatjátékok,
Kézműves foglalkozás,
Sakkverseny,
Ünnepi megemlékezés
Az új kenyér megáldása,
Huszár Réka és barátai előadása,
SZMK és a Dalárda műsora,
Lázár Daniella divatbemutató
Este táncmulatság, lézer show,
Dj Zsoel & Mike és Dj Nico közben
Cairo együttes fellépése.
Egész nap Pálya söröző büfé

A főzőversenyre augusztus 18-áig várjuk a jelentkezőket!
Jelentkezni Czombos Ildikónál lehet 30/4292957.
Részletes program a falusi hirdetőkön és a
Facebook-on!

Változtatás jogát fenntartjuk!
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Tisztelt Olvasók!
A Hírfutár legutóbbi megjelenése
óta a szokásosnál több idő telt el.
Ennek az az oka, hogy újságunk
szerkesztője, Dakó Krisztián a Kisteleki Városi Tévénél kezdett dolgozni és a jövőben kevesebb időt
tud fordítani a Hírfutár szerkesztési
feladatira. Szerencsére a legfontosabb információkat a rendelkezésemre álló e-mail címeken, faliújságon és a pusztaszeri facebook oldalon keresztül naprakészen el
tudtuk juttatni a lakossághoz. Mivel
polgármester nem lehet szerkesztője a helyi újságnak, várom azok
jelentkezését, akik valamilyen formában rendszeresen közreműködnének az újság szerkesztésében.
Továbbra is várom azok e-mailes
jelentkezését
a
polgarmester
@pusztaszer.hu címre, akik igénylik a gyors információcserét.
Az elmúlt hónapokban jelentős
átszervezést hajtott végre a Pillér
Takarékszövetkezet. A vezetők
sajnos előzetesen nem egyeztettek
önkormányzatunkkal az ügyfélfogadás új rendjével kapcsolatban.
Ezért kezdeményeztem a szövetkezet vezetőinél, hogy keressünk
olyan megoldást, amely – ha csökkentett időben is – minden hétköznap lehetőséget ad az ügyintézésre a pusztaszeri fiókban.
Az
egyeztetés eredménnyel járt. Az új
nyitva tartás a címoldalon látható.
Köszönjük a Pillér Takarékszövetkezet korrekt együttműködését!

Bár a falu központjában lévő kereszteződés minden közlekedésbiztonsági előírásnak megfelel,
mégis újabb baleset történt, melynek oka az emberi figyelmetlenség,
felelőtlenség.
Meggyőződésem,
hogy a napokban kihelyezett további kényszerintézkedés, a stop
tábla sem állítja meg a figyelmetlenül közlekedőket. Ennél többet
racionálisan nem tehetünk a biztonság érdekében, viszont a most
kihelyezett tábla mindenkit megállásra kötelez. Egy darabig figyelve
a forgalmat, szinte csak azok álltak
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Polgármesteri
információk

Egészség Sportpark Program keretében két sportparkra fogunk pályázni.

meg a táblánál, akiknek keresztező
forgalom került útjukba. A stoptáblát szinte mindenki figyelmen kívül
hagyta.
Önkormányzatunk döntött arról
is, hogy az iskola előtti útszakaszra
csak célforgalom behajtását engedélyezi a jövőben gépjárművek és
segédmotor-kerékpárok számára.
A táblák szeptemberre kerülnek
kihelyezésre, tehát csak azok hajthatnak be az útszakaszra, akik
közvetlenül az iskolába mennek
ügyük intézése céljából. Tettük
mindezt a gyermekek védelmében
és az iskola és a játszótér közötti
terület biztonságosabbá tétele érdekében. Kérjük a lakosság megértését!
Az elmúlt időszakban az óvoda
és mini bölcsőde energetikai felújítására és fejlesztésére, fedett piactér kialakítására és az önkormányzati hivatal energetikai felújítására
adott be pályázatot önkormányzatunk, amelynek elbírálása folyamatban van. A közeljövőben az
egészségház energetikai korszerűsítésére és a parkerdőbe és Munkástelepre a Nemzeti Szabadidős-

A közmunka program keretében
tovább épülnek a bejárók támfalai
a Főutcán, majd a Petőfi utcában,
és hamarosan elkészül a három
újabb buszmegálló és hirdetőtábla
Munkástelepre, a József Attila utcához és a bekötőút bejáratához. A
közmunkásoknak
köszönhetően
kivirágoztak, gondozottak a közterületeink is. Köszönet érte!
Júniusban az ötödik Zarándoknapon 150 fő vett részt. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a zarándokoknak tízóraival és ebéddel kedveskedjünk. A zarándoknapon az érdeklődők megismerkedhettek a
templom készülő terveivel és ki-ki
véleményt nyilváníthatott a tervekről, amelyet közvetítettünk Germán
Géza tervezőnek és Püspök úrnak.
A nap végén felavattuk a kopjafa
ötödik rovását.

Kívánom, hogy szorgos nyári
munkák mellett mindenkinek legyen lehetősége a kikapcsolódásra, pihenésre is!

Máté Gábor

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felhívása
A rászorultak segítésére megkezdtük adomány ruhák, cipők, iskolaszerek (iskolatáska, festék, színes
ceruzák, használt, de tiszta tornaruha és -cipő stb.)
gyűjtését.
Az adományokat minden héten hétfőn és szerdán
8-16 óra között várjuk, pénteken 8-12 óráig.
Pusztaszer Kossuth u. 49.
Az adományok kiosztása: augusztus 22-én
Börze keretében 9-12 óráig lesz.
Az adományokat előre is köszönjük!
Mucsiné László Ilona
családsegítő
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Beszámoló
a képviselő-testület
üléséről

dr. Jaksa Tibor
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A mi keramikusunk,
Flamann Ildikó

Dakó Krisztián

2016. augusztus
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Barátunk a természet

Huszárné Katona Mária
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Kéthetes tábor a
helybéli gyerekeknek

Mucsiné László Ilona Szabó László
Családsegítő, táborszervező táborvezető

2016. augusztus

7. oldal

VII. Pusztaszeri
lovas nap
Hetedik alkalommal rendeztük meg lovas napunkat. A zarándoknapot követő napon 25 fogathajtó indult a versenyen. A hajtók délelőtti és
délutáni futamokon mérték össze tudásukat. Az
ebédszünetben az általános iskola Gyurgyalag
néptánccsoportja a Pusztaszeri Dalárda és
Zerinváry Szilárd Szabadidomítástól a magasiskoláig lovas-kutyás bemutatóját szórakoztatta a
közönséget. Az eredményhirdetés után értékes
tombolatárgyak és állatok kerültek kisorsolásra.
Köszönjük támogatóink felajánlásait!
Eredmények:
Kettes C:
1.:Józsa László Dávid (Tiszaföldvári Lovas Klub SE)
2.: Kurucz Imre Dániel ( Szentesi FE)
3.: Genzwein Alex ( Lázár Lovaspark SE)
4.: Gubacsi Szilárd (Algyői Sportkör)
5.: Takács Erik (Bácska Lovas NLNHE)
6.: Lengyel Odett (Pusztaszeri Lovas
KHE)

Kettes Szabadidős:
1.:Bodor Ádám (Tiszaföldvári Lovas Klub SE)
2.:Orovecz Barbara (Pusztaszeri Lovas KHE)
3.:Rózsa Mihály (Szent Márton LSE)
4.:Kovács Dávid (Bordányi Lóbarátok Köre)
5.:Lengyel Ferenc (Pusztaszeri Lovas KHE)
6.:Molnár Gábor (Helvéciai Lovas Betyárok)

Póni:
1. :Flóring Tünde (Bugac)
2. :Balla Evelin ( Kinizsi SK)
3. :Fülöp Róbert (Kinizsi SK)
4. Flóring József ( Abonyi Imre LSE)
Egyes:
1.:Aczél Imre (Izsáki Sárfehér SE)
2.:Bartucz Csaba (Mindszenti LSK)
3.:Gémes Lajos (Bercsényi LSK)
4.:Fodor Zsuzsanna (Bordányi Lóbarátok
Köre)
5. Kiss Tamásné (Pálmonostori SE)

Támogatóink:
Pusztaszer Községi Önkormányzat, Pusztaszer
Községért Közalapítvány, Pusztaszeri Polgárőr Egyesület, ifj. Ábel
István (Felgyő), Biliczki László,
Bozó Gábor, Dakó Sándor, Erhard Gyula (Csanytelek), Fülöp
Pál, Gömöri Tibor, Gyapjas Attila,
Katona Ágnes (Csemege bolt)
Katona Tóni, Lengyel Ferenc,
Magyar Tibor, Ocskó Dezső, Ocskó Péter, Ocskó Tibor, Ocskó
Tamás, Orovecz Zoltán & családja, Pálya Söröző Pintér-Tészta,
Szeri Mihály, Szeri János, Toldi
Mihály, Tóth Mihály, Varga István .

Orovecz Barbara
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Huszár Péter is azon pusztaszeri
fiatalok népes táborába tartozik,
akik már megtalálták helyüket a
nagyvilágban. A most következőkben a vele készített interjúnkat olvashatják.
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Pusztaszeri fiatalok
a nagyvilágban

Te is itt Pusztaszeren kezdted el
a tanulmányaid. Mire emlékszel
legszívesebben az itt eltöltött időből?
A madarász szakkörökre és a
tőserdei táborokra mindig jó viszszaemlékezni. Sokszor hiányzik a
természetjárás, túrázás és az a
közösség is. A városi barátaim körében kiérdemeltem az ornitológus
rangot többször is, mert nemcsak a
nyugati-téri galambot meg a kacsát
ismerem fel, hanem akár egy nagy
kócsagot is. Ami lássuk be azért
elég egyszerű.
A gimnázium kiválasztásakor már
tudtad, hogy mi leszel, ha „nagy”
leszel? Mennyiben jelent segítséget a gimnázium alatt megszerzett
tudásod a jelenlegi munkádat illetően?
Elég határozott voltam a pályaválasztás során. Óvodás koromban
tini-nindzsa, esetleg Zorró akartam
lenni, de ez gyorsan elmúlt. Rájöttem, a harcművészetek nem nekem valók. Általános iskola végére
már a műszaki irányban biztos voltam. Az informatikai és a villamosmérnöki vonal közt vacilláltam egy
ideig, viszont hogy mivel foglalkoznék életem végéig, azt nem tudnám megmondani. Próbálok a lehető legtöbb tapasztalatot összegyűjteni különböző területekről.
Viszont annyira absztrakt és sok
mindent magába foglaló fogalom
lett mára már a mérnök, hogy sokszor ennek a csapdájába esve érzem magam és a többi pályakezdő
mérnököt is.
A testvéreidhez igen közel állnak
a művészetek. Az általános iskolai
évek alatt volt olyan érzésed, hogy
a nővéredet kell „követned” e téren?
Azokban az években inkább elkerülni próbáltam Ritát, mintsem kö-

vetni. Ez ilyen nővér-öccs dolog
szerintem. Sok harcunk volt, és
talán ekkor jöttem rá, hogy a tininindzsa/Zorró dolog és a vele járó
erőszak nem nekem való. Azóta
ezt ki is nőttük szerintem, de azért
néha-néha még megvannak a kis
csatáink. Azokban az években sokat művészkedtem én is, de inkább
a képzőművészetek álltak hozzám
közel: agyagozás, rajzolás és festés Gajdacsi tanító bácsival. Azt
nagyon szerettem. Sokszor hiányzik is. Főleg karácsonykor, mikor
sürgősen ajándékokat kellene beszereznem mindenkinek. Középiskolás éveimben sokat gitároztam,
de csak hobbi és garázsbanda
szinten. Azóta átadtam a gitárjaim
a húgomnak. Ő ebben a profi nálunk. Remélem, öreg korunkban
néha majd összeülünk, és eljátszunk valamit együtt. Majd meghívjuk Ritát is, kell a közönség.
Kikerültél Máltára is egy ösztöndíj
keretein belül. Milyen tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodtál
ott Máltán? A máltai nyelvből, mentalitásból ragadt rád valami? Milyennek ismerted meg az országot,
az ott élőket?
Hadd kezdjem az elejéről. 2014ben lediplomáztam villamosmér-

nökként, és szörnyen bántam,
hogy nem használtam ki az Erasmus programok lehetőségét, meg
valahogy ki akartam tűnni a diplomás villamosmérnökök tömegéből
is. Így jelentkeztem mesterképzésre, majd ugyanabban az évben egy
OTDK-n is sikerült egy különdíjjal
végeznem, így minden megvolt
egy sikeres Erasmus pályázathoz
2015 nyarára, amit el is nyertem.
Így több mint három hónapot tölthettem gyakornokként Máltán egy
ipari adóvevőket gyártó cégnél.
Főként minőségbiztosítási és hardware fejlesztési feladataim voltak.
Majd a nyár közepén értesítettek,
hogy a Köztársasági Ösztöndíjra
beadott pályázatom is sikeres volt.
Ezzel még több lehetőségem lett
hirtelen, és még magabiztosabb
lettem. Majd egy hónappal a máltai
gyakornoki programom lejárta előtt
találtam egy hirdetést melyben a
németországi űrkutatási központ
brémai intézetébe kerestek gyakornokokat. Itt fejlesztettek és építettek több Mars-kutató eszközt, különböző műholdakat, részt vettek
2014-ben a 67P üstökösön landolt
Philae tesztelésében. Lényegében,
ha bekapcsoljuk a Discovery
Channel-t, és belebotlunk egy űrkutatásról szóló műsorba, akkor
láthatjuk az intézet munkásságát.
Pár nap gondolkozás után beadtam a jelentkezésem próba szerencse alapon, majd jött is a válasz,
hogy elfogadták. Ennek megfelelően október közepén kezdhettem
Brémában. Sajnos így a Máltán
töltött idő után csak két hetem volt
otthon, amit borzasztóan bántam.
Tehát jelenleg itt Brémában vagyok hardware fejlesztő gyakornok
a D.L.R.-nél, és a R.O.B.E.X. nevű
projekten dolgozunk. A cél olyan
robotok fejlesztése, melyek egymással együttműködve képesek
mindenféle adatokat gyűjteni extrém környezetben.
A máltai mentalitás, a szokások,
a kultúra és a nyelvük is nagyon
érdekes. Három másik: az olasz,
angol és arab keveréke. Mindegyikből átvettek bizonyos eleme-
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ket. Barátságosak, befogadóak és
segítőkészek. A sziget nagyon pici,
kettő óra alatt át lehet buszozni
hosszában, még a híresen rossz
máltai tömegközlekedéssel is. Sok
új barátot szereztem, akikkel olyannyira jó a kapcsoltunk, hogy éppen egy hét múlva találkozunk újra
Londonban. A volt mentorommal is
váltunk néha pár szót e-mailben.
Ezzel szemben Németország
most teljesen más. Bréma közel az
Északi-tengerhez, 160 km-re a dán
határtól. Folyton esik, fúj a szél és
hideg van. Az emberek és a mentalitás is sokkal hidegebb.
Sok új dolgot tanultam az elmúlt
lassan egy évben. A szakmáról,
magamról, idegen kultúrákról, emberi kapcsolatokról alkotott képem
is sokat formálódott. Sok olyan
dolgot tapasztaltam meg, éltem át,
melyeket azelőtt soha.
A teljes képhez hozzátartozik
viszont mindezeknek a velejáró
árnyoldala. Sokszor éreztem magam úgy igazán magányosnak,
annak ellenére, hogy voltak körülöttem mások. Ilyenkor saját magam voltam a legnagyobb leküzdendő ellenfél. Lemaradtam nyári
pusztaszeri kerti partikról, sok vasárnapi ebédről a nagyszüleimnél,
születésnapokról. Sajnos idő közben az egyik mamám is meghalt,
akinek a temetésére nem tudtam
hazamenni. Ezekért egyetlen máltai nyár, ösztöndíj vagy neves kutatóintézetnél töltött idő sem kárpótolhat. Azonban úgy érzem ez mind
szükséges rossz, meghozandó
áldozat, melyet vállalni kell és biztos vagyok benne, hogy a jövőben
megtérül, sőt máris megtérülni látszik. Nagyon köszönöm a barátnőm, családom, barátaim támogatását, akik tudom, hogy mindig
visszavárnak és éreztetik velem,
hogy Pusztaszerre mindig hazamegyek. Még akkor is, ha „hálátlanul”
eltűnök hónapokra.

Dakó Krisztián

Célba érni...
Nézem a gyerekeinket - felnőtt
emberként…
Csodálom a perceket, emlékeket,
az éveket, amelyek hozzájuk vezetnek!
Bizonytalan lépések, küzdelmek,
élmények, sikerek, célok... megannyi üzenetek...
mindezt megszerezni, megélni
nyolc éven át!
Otthon... második otthon: ahol
megtapasztaltuk a tudás hatalmát,
szépségét, izgalmát,
a kitartást, a barátság fogalmát...
Tisztelet, szeretet... létezik, szüleink, tanáraink, egymás iránt!
Most már másként látom... majdnem felnőttként...
Tanulni kell! Fontos, elengedhetetlen része az életünknek. Mindenki VALAKI!
Igazán valakivé válni akkor tud az
ember, ha mindig kitartóan, határozottan, becsülettel, kellő magabiztossággal, hittel azt az utat járja,
amely csak az övé (rejtve, talán
nagyon is láthatóan).
Ezt az utat kell boldogan, örömmel végig járni!

Vágó
Tibor
osztályfőnök
"üzenete" szerint: kellő akarattal
figyelemmel
fegyelemmel...
Nem nehéz... hiszen része az
életünknek...
A tudás hatalom! A lelkesedéssel, az örömmel szerzett tudás, a
munka, hiszem, hogy boldogít is!

Kívánom minden „ballagó diáknak”, találják meg ezt a boldogságot, ezt az utat, kívánom szüleiknek, segítsék gyermekeiket célba
érni, biztatással, türelemmel. kitartással!
Köszönjük tanárainknak, hogy a
célba éréshez a „tanult alapanyagokkal” hozzájárultak!
„Fontos vagy, egyszeri és megismételhetetlen érték.
Ha elvesznél, az jóvátehetetlen
lenne, ezért vigyázz magadra, és
segíts
másoknak a megmaradásban!”
Szeretettel:

Kálmán Zsuzsi

Drága férjem,

Bitó Antal
halálának 6. évfordulójára emlékezünk.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjék békében.
Még élek, sosem felejtelek!
Szerető feleséged és gyermekeid
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A nyár beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek
megelőzésére. A veszélyt a száraz
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a
tűz, különösen erős szél esetén. A
szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg
a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve
a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve,
ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági
engedély beszerzése mellett –
megengedi. Avar és kerti hulladék
égetését csak az adott település
önkormányzata engedélyezheti
rendeletében, de égetni ebben
az esetben is csak a rendeletben
meghatározott helyen, napokon
és módon szabad. Külterületi
ingatlanok esetében, amennyiben
az égetést jogszabály megengedi,
előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal (irányított
égetés). Továbbra is megengedett
a kerti grillezés és a tűzön történő
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet tartalmazza. A szabadban
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő
mennyiségű oltóanyagról. Mindig
legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek
megelőzésére

lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt
okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás
elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten
az erdészeti hatóság tűzgyújtási

tilalmat rendelhet el, mely esetén
az érintett területen akkor is tilos a
tűzgyújtás – beleértve a kijelölt
tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére,
illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt
az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem
oldalait
(http://
www.katasztrofavedelem.hu,
http://.....katasztrofavedelem.hu ),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

M.G.

Megemlékezés
Hegyes Gézáné Kiri Ilonka (Ida) és
Buzás Lajosné Sipka Erzsébet
halálának 1. évfordulóján.
Nincs az az életkor, amikor az ember kellően megérett arra,
hogy elfogadja szülője elvesztését.
„Szerettem volna még egyszer hazamenni,
A régi utcán újra végigmenni.

Megölelni minden kedves arcot,
Ott hagyni egy nótát Nektek,
Ott hagyni egy könnyet azok helyett,
Akik már többé sosem jönnek. Isten Veletek.ˮ
Örökké velünk maradtok.
Etuka és családja
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