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Tisztelt Olvasók!
A szerkesztő személyének hiánya miatt két éven keresztül kényszerszünetet kellett tartanunk a
Pusztaszeri Hírfutár megjelentetésében. Szerencse a helyzetben,
hogy ez idő alatt is legalább működött a falu Facebook oldala és honlapja, ahol megoszthattuk az aktuális információkat, kommunikálhattunk a lakosság jelentősebb részével.
Szabó Zsófia személyében önkormányzatunknak lehetősége nyílt
közművelődési és szabadidős feladatok szervezésére megfelelő
személyt alkalmazni, akinek a Hírfutár szerkesztése is feladata lesz
a jövőben. Kívánom, hogy sokáig
legyen lehetősége, energiája, elhivatottsága e nemes feladathoz.
Kívánom, hogy egyaránt szolgálja
ez a faluközösség és személyes
épülését!
Az Hírfutár nélkül eltelt időszakban annyi minden történt közösségünkben, hogy meg sem próbálom
ezeket egytől egyig lereagálni. Talán elég lesz, ha csak a közelmúltra koncentrálok.
Miközben számtalan település
még azon dolgozik, hogy miként
talál kivitelezőt és plusz anyagi
forrásokat az elnyert, időközben
megnövekedett költségvetésű projektjeihez, Pusztaszer azon ritka
települések közé tartozik, akik már
nagyrészt befejezettnek nyilváníthatják a közelmúlt pályázati dömpingjét. Átadásra került a sportterem, a termelői piac, a mini bölcsőde. Megújult az óvoda, az egészségház, kicsit javíthattunk az újhelyre költözött könyvtár állapotán.
A közmunka program keretében
megépült csaknem egy kilométer
járda.
Néhány információ ezekkel kapcsolatban:
A piactér elsősorban a helyi termelők kiszolgálására épült tér.
Egyelőre az árusításért sem kell
helypénzt fizetni mindaddig, amíg
valamilyen előírás erre nem kötele-
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Polgármesteri
gondolatok
zi az önkormányzatot. Természetesen nem fogunk kitiltani egyéb árusokat sem a területről. Azonban
nem tudjuk biztosítani a terület állandó felügyeletét, a kiszolgáló
helyiségek folyamatos nyitva tartását. Így a WC-k csak piaci napokon, szerdán és szombaton, a piac
idején lesznek használhatók.
Tapasztalatunk szerint kissé huzatos az elárusító tér. Eredetileg
tervezve volt az észak-nyugati oldalra szélfogó panel, de sajnos
ezek kivitelezése nem fért bele a
költségvetésbe. Szeretnénk, ha
idővel az egész fedett tér oldalait le
tudnánk ponyvázni. Keressük rá a
jól működő, gyorsan felszerelhető
és elbontható megoldást. Ezzel
mintegy 80 főt befogadó zárt teret
tudnánk kialakítani, kisebb rendezvények számára. Igyekszünk mihamarabb kerékpár támaszt is kialakítani a bejárat közelébe.
A sportterem használatbavétele
is megtörtént. Több rendezvényt
sikerült szerveznünk a falai között,
megelégedésünkre. Megítélésem
szerint, ha a tetőablakok körüli beázást sikerül orvosolni, jól fogja
szolgálni a lakossági igényeket.
Az épület környékének parkosítása is elkezdődött. Önkormányzatunk úgy látta, hogy csak rendszeres öntözés mellett biztosítható a
park növényzetének elvárt fejlődése, üde állapota, ezért megkezdtük
az automata öntözőrendszer kialakítását. Ezt követi majd a talaj trágyázása, egyengetése, az évelő és
fás szárú növények telepítése, végül a füvesítés.
Sajnos két pályázatunkat vissza
kellett mondanunk. Az egyikben
MTZ traktort vásárolhattunk volna,
de mire megkaptuk támogató okiratot, az MTZ traktorok üzembe
helyezését egy EU-s szabvány
nem tette lehetővé. A másik pályázattal az önkormányzati hivatal
épületének felújítását céloztuk

meg, de mire megkaptuk a támogató nyilatkozatot olyan hosszú idő
telt el, hogy a közben jelentősen
megnövekedett az építési költségek miatt 15 millió forint plusz költség keletkezett. Ezt önkormányzatunk nem tudta vállalni. Ráadásul a
tetőzet cseréjét nem engedte a
pályázat. Mindezek miatt önkormányzatunk úgy döntött, hogy a
hivatal épületét egy későbbi kedvezőbb pályázat keretében próbáljuk
a tetővel együtt felújítani, akadálymentesíteni.
A fentiekre a most induló Magyar
Falvak Program (MFP) keretében
talán sort is keríthetünk a közeljövőben. Reméljük, hogy az MFP
segítségével sikerül végre megfelelő traktort vásárolnunk, új járdákat, esetleg utakat építenünk, felújítani néhány önkormányzati bérlakást, és megépíteni a sportteremhez tervezett színpadot.
A települési szennyvízkezelés
témájában sem sikerült tovább lépnünk. Az MFP sem tartalmaz ilyen
elemet. Úgy tűnik, hogy állami
szinten a kistelepülések esetében
a jövőben nem támogatják a csatornázással járó megoldásokat.
Inkább az egyedi (decentralizált)
megoldások lesznek támogathatók,
de a törvényi háttér és a kedvezményezett technológiák még nem
kellően kidolgozottak, kísérleti stádiumban vannak. Addig is szükség
esetén lehetőség van a lakossági
szennyvíz szippantó kocsis elszállítására. Folyamatosan nyomon
követjük a fejleményeket, és ha
érdemi továbblépés történik, értesítjük a lakosságot.
A tervezettnél lényegesen lassabban halad a szuper internet
építése. Többen joggal nehezményezték az újabb oszlopsor építését.
A beruházás a Magyar Állam
megbízásából valósul meg, nem
Pusztaszer pályázott a fejlesztésre.
Eredetileg többségében földkábeles vezetékezésről szóltak az elképzelések, (külterületen nagyrész
így is történt) de a földben haladó
közművek, az azoktól tartandó vé-
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dőtávolságok az utcák növényzete
és a kapubejárók komoly akadályt
jelentettek. Önkormányzatunk ennek ellenére megkísérelte volna a
földkábeles fektetés kiharcolását,
de kormányzati utasítás ezt nem
tette lehetővé, tűrnünk kellett a
felszíni vezetést, nem tehettünk
ellene.
Kézenfekvő a gondolat volt, hogy
akkor miért nem a meglévő oszlopokra lesznek szerelve vezetékek?
Ennek két oka van: Az egyik oszlopsor az Invitelé. Ők érthető módon nem engedték fel a saját oszlopaikra a magasabb szintű szolgáltatást nyújtó konkurens cég kábeleit. A DÉMÁSZ oszlopokra meg
szintén nem engedték a használatot, mert azon fut a Telecom rendszere is és három különálló vezetékrendszer nem helyezhető az
oszlopokra. Mindezek mellett még
védőtávokat is kellett tartani, az
Inviteltől 70 cm-t, a DÉMÁSZ-tól
170 cm-t. A jelentős kötöttségek
ellenére a Berotel Kft. ahol lehetett
többnyire figyelembe vette az önkormányzat és a lakosság kérését
az oszlopok elhelyezésével kapcsolatban. Sőt, sajnos egy esetben
a már egyesség alapján véleményünk szerint kedvezőbb helyre
áthelyezett oszlopokat a hatóság
vissza helyeztette az eredeti helyére.
Reméljük, hogy a szolgáltatás
magas szintű működése kárpótol
minket a fenti kellemetlenségekért.
Jó hír, hogy a közösségi házban
kiépítenek egy ingyenes szabad
felhasználású WIFI hálózatot, ami
az épületben és annak közelében
mindenki számára elérhető lesz.
Térségi közös pályázat keretében
az idén lehetőségünk nyílik a parti
iskola részleges felújítására, a nyílászárók és elektromos hálózat
cseréjére.
Úgy látom, mozgalmas év elé
nézünk!

Máté Gábor
polgármester

Fiatalok figyelmébe!
Kedvező változások a CSOK programban
2019. július 1-től minden olyan 5000 fő alatti településen jogosultak
lesznek felvenni az emberek a CSOK-ot, ahol népességcsökkenés következett be 2003 óta. A támogatást, melyet eddig csak új lakásra lehetett igénybe venni, ezentúl az érintett településeken használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is fel lehet majd használni.
Ennek a kedvező változásnak köszönhetően Pusztaszeren is felhasználható lesz a CSOK összeg.
1 gyermek után változatlanul 600 ezer forint lesz a használt lakások
CSOK-jának az összege, 2 gyermek után viszont 1,43 millióról 2,6 millióra, 3 gyermek után pedig 2,2 millióról 10 millióra növekszik. Akik legalább 4 gyermeket nevelnek, az eddigi 2,75 millió helyett szintén 10 millióra lesznek jogosultak az érintett kistelepüléseken. Az indokolatlan
áremelkedések elkerülése érdekében fontos korlátozás lépett érvénybe,
a 10 millió forintos összeg legfeljebb fele fordítható vásárlásra, a másik
fele pedig felújításra, bővítésre.
Az otthon teremtés szempontjából akkor válik vonzóvá egy település a
családok számára, ha a faluban, vagy a közvetlen környezetében munkalehetőség, illetve óvoda, bölcsőde, iskola, házi orvosi szolgálat van.
Ezek mind biztosítottak Pusztaszeren.

A pusztaszeri csapat mindig kiemelkedő eredménnyel
vesz részt a

Kinizsi Juniálison.
Várjuk a vetélkedőn részt venni kívánó falubelieket,
szimpatizánsokat!
Jelentkezni Szabó Zsófinál vagy Körmendi Zsuzsánál lehet.
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Tisztelt Olvasóink!
Önkormányzatunk
Képviselőtestülete január 30-án tartotta idei
első ülését. A legfontosabb napirendi pont az ez évi költségvetés
tervezetének első olvasatban történő tárgyalása volt, ami azt jelenti, hogy a képviselők a kötelező és
önként vállalt önkormányzati feladatokra fordítandó főbb előirányzati összegekről, várható bevételekről kaptak áttekintést, és javaslatokat tettek a tervezés irányára.
A továbbiakban napirendre került
a Képviselő-testület idei munkatervének meghatározása, polgármester úr szabadságtervének elfogadása, és döntés született a járási
startmunka pályázat benyújtásáról.
Idén is komoly fejtörésre adott
okot a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. által
végzett járóbeteg szakellátás és
24 órás ügyeleti tevékenység ellátására
benyújtott
támogatási
igény. Önkormányzatunk minden
évben készséggel nyújt anyagi
támogatást a kisteleki szakorvosi
rendelőnek és az orvosi ügyeletnek, azonban egyes társönkormányzatok hozzáállása bizonyos
aggályokat vet fel a finanszírozás
méltányos megoszlását illetően.
Képviselő-testületünk
döntése
értelmében jelenleg a 2018. évi
támogatási összeg havi időarányos részének megfelelő összeget
folyósítjuk addig, amíg a kérelmező az előterjesztésében foglaltakat
nem pontosítja.
Következő alkalommal február
27-én ülésezett a Képviselőtestület. Első napirendi pontként
elfogadásra került a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, amely honlapunkon (http://
www.pusztaszer.hu/
onkormanyzat/rendeletek/) tanulmányozható. Önkormányzati rendeletet alkotott a Képviselőtestület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról is, melyben az
elbontott „Művelődési ház” helyett
a jogszabályi értelemben vett közművelődési
alapszolgáltatások
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Beszámoló
a képviselő-testület
üléseiről
helyszínéül a Kossuth utca 49.
szám alatti Pusztaszeri Szociális
Intézmény és Közösségi Színtért
(rövid neve: PUSZIKÖSZI) jelölte
ki. Itt várja új munkatársunk, Szabó Zsófia a művelődni szándékozó, kulturális, szórakozási ötleteket felvető lakosokat. A témához
kapcsolódóan jóváhagyta a Képviselő-testület az Önkormányzat
2019. évi rendezvénytervét, és
éves közművelődési szolgáltatási
tervét is. Végezetül a Képviselőtestület
határozatba
foglalva
együttműködési és támogatási
szándékát fejezte ki a KWT Humán-ellátó Szociális Szövetkezet
részére a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése pályázat keretében kábelhulladék-feldolgozó üzem megvalósítása érdekében a Pusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát képező
Pusztaszer
külterület
0187/42 helyrajzi számú ingatlanból (a jelenlegi hulladékudvar mögötti területen) a Képviselőtestület külön egyedi döntésében
később pontosított nagyságú részterületnek szintén később meghatározott jogcímen a pályázó rendelkezésére bocsátásával.
Március 8-án rendkívüli testületi
ülés során döntött a Tisztelt Képviselő-testület arról, hogy nem kíván
konzorciumi tag lenni a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív
Program keretében a KEHOP –
3.1.2.
azonosító
számú
„Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című
felhívásra létrehozandó konzorciumban. Ennek keretében Sándorfalva,
Balástya, Ópusztaszer,
Csengele, Baks és Dóc településekkel közösen nyújtottunk volna
be pályázatot a helyben képződő
zöldhulladék
feldolgozására,
azonban az elérhető előnyökkel
szemben olyan mértékű és jellegű
kockázatokat rejtett a konstrukció,
melyet felelősen nem vállalhatott

fel a Képviselő-testület.
A munkaterv szerinti következő
ülését március 27-én tartotta a Képviselő-testület. Törvényben előírt
kötelezettségnek eleget téve elfogadásra került az éves közbeszerzési terv, amelyben gyakorlatilag
csak azt rögzítettük, hogy idén nem
tervezünk
közbeszerzés-köteles
nagyságrendű beruházást. Szabó
Sándor mezőőr beszámolójának
elfogadása után az önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérleti
szerződéseinek
aktualizálásával
zárult a tárgyalás.
Április 25-én összevont testületi
ülést tartottunk Csengele Község
Önkormányzatának
Képviselőtestületével. Ennek helyszínéül a
teljesen felújított és az igényeknek
megfelelően átalakított csengelei
önkormányzati hivatal szolgált. A
napirendi pontokat arra figyelemmel
állítottuk össze, hogy a meghívott
előadók egy alkalommal ismertessék mindkét települést érintő témájukat. A Képviselő-testületek megtárgyalták és elfogadták Szalay Zoltán Szabolcs r. alezredes mb. kapitányság-vezető beszámolóját Csengele és Pusztaszer község közbiztonságának alakulásáról, Balázs
András tű. százados szóbeli kiegészítésével a Szegedi Hivatásos
Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd Piacsekné Kurucsai Erzsébet intézmény-vezető előterjesztése alapján
felülvizsgálták a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
intézményi térítési díjait. Dr. Tóth
Tibor jegyző úrnak a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
évi munkájáról szóló beszámolója
kapcsán pedig előzetesen kifejezték a képviselő-testületi tagok azt a
véleményüket, hogy a jó együttműködésre tekintettel a következő önkormányzati ciklusban is fenn kívánják tartani a társulásunkat a közös önkormányzati hivatal működtetésében.
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

dr. Jaksa Tibor
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Tisztelt Olvasók!
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt az újság hasábjain is
bemutatkozzam. Szabó Zsófia vagyok, bizonyára sokan tudják nem
idevalósi, néhány éve csöppentem
a faluba. Mindig is fontosnak tartottam, hogy az ember otthon érezze
magát abban a közösségben, amit
otthonául választott és ennek egyik
nélkülözhetetlen alappillére a közösségi életben való aktív részvétel. Jó ideje ott lábatlankodom a
falubeli rendezvények környékén.
Idén februárjától ez a lábatlankodás hivatalos formát kapott és elkezdtem dolgozni Pusztaszer Község Önkormányzatánál, mint közművelődési szakember.
Könnyű helyzetben vagyok, mert
nagy előny, hogy nem itt születtem.
Ha elmegyünk kirándulni egy másik településre, csak forgatjuk a
fejünket, ámulunk, minden apróságra rácsodálkozunk, olyanokra,
amik a helybélieknek fel sem tűnik.
Amikor ideköltöztem, nagyon sokszor megkaptam azt a kérdést,
hogy miért pont Pusztaszerre jöttem, amikor itt nincs semmi? Én
viszont nap, mint nap rácsodálkozA Hungarikum törvényben foglaltak
szerint a települési önkormányzat települési értéktárat és települési értéktár
bizottságot hozhat létre, amelynek
feladatai közé tartozik a településen
fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, valamint azok
megyei értéktárba történő megküldése.
A magyar nemzeti értékek alulról
építkező, hazai, külhoni települési és
tájegységi értéktárakon alapuló rendszert alkotnak. Amegyei értéktárak, a
már szűkebb szinten foglalnak helyet,
ahonnan az országos viszonylatban is
kiemelkedő nemzeti értékekkel eggyel
feljebb, a Magyar Értéktárba kerülnek.
Az értékpiramis csúcsán a nemzetközileg is ismert és elismert magyar csúcsteljesítmények, a hungarikumok találhatók.
Csongrád megyei hungarikumok:
Pick Téliszalámi, Herz Classic Téliszalámi, Makói hagyma, Szegedi fűszer-paprikaőrlemény, Hízott libából
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Szabó Zsófia
közművelődési
munkatársunk

tam, hogy mennyi apró csoda van
itt, legyen szó egy épületről, tájról,
emberekről, rendezvényről, vagy
csak egy aprócska emberi gesztusról. Elsődleges célom, hogy a megerősítsem csodálkozás képességét. Vegyük észre és értékeljük
azokat a „semmiket”, amik nap,

Pusztaszeri értéktár
előállított termékek, Bánffi-Szóda, Szegedi papucs
Arra kérdésre, hogy mi kerülhet a
helyi értéktárba, az a legjobb válasz,
hogy minden, amiről a közösség úgy
dönt, az értéktárba kerülésük által pedig már nemzeti értéknek hívjuk őket.
Ez a törvény egyik vezérfonala. Nincs
hivatali kontroll a döntés előtt és után,
csupán a lelkiismeret és a közösség
iránt érzett felelősség.
A helyi értékeket, az alábbi kategóriákba lehet sorolni, magyarázatképp
álljon mellettük néhány példa:
Kulturális örökség – A tekerő délalföldi hagyománya, Rececsipke vagy
necc kézimunka
Természeti környezet – Alföldi Kéktúra Csongrád megyei szakasza, Köröstorok,
Agrár és élelmiszergazdaság – Csíramálé, Őshonos mangalica fajta meg-

mint nap körbe vesznek bennünket.
Azért is könnyű helyzetben vagyok, mert mi sem minősít jobban
egy közösséget, mint az, hogy külső kényszer nélkül, egy belső
késztetés hatására indulnak el kezdeményezések. Rengeteg tartalmas program működik évek óta a
faluban, amit néhány ember lelkesedése és elszántsága indított el
és a közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg.
Kultúrát kitalálni nem lehet, csak
folytatni. Az én dolgom a folytatás
és az, hogy minden jó kezdeményezéshez segítséget és táptalajt
biztosítsak.
Bízom benne, hogy hosszú távon
jó együttműködést tudunk kialakítani és szolgálatára tudok lenni a
falunak és a közösségnek!
Elérhetőségeimen bármikor állok
szíves rendelkezésre:
Telefon: (30) 538 69 73
Email:
szabo.zsofia@pusztaszer.hu
Valamint személyesen a Pusztaszeri Közösségi Színtérben (volt
Szoci).

Szabó Zsófia
őrzése és gasztronómiája
Épített környezet – Csongrádi halászfalu
Egészség és életmód – C-vitamin
Turizmus és vendéglátás – Homokháti Sokadalom, Hódmezővásárhelyi
túróslepény
Ipari és műszaki megoldások – Litracon - üvegbeton
Sport – Csongrád megye kajak-kenu
sportélete
Pusztaszeren első lépésként megalakult az értéktár bizottság, a bizottság
feladata összegyűjteni és gondozni a
helyi értékeket, de ez természetesen
nem működik a közösség segítsége
nélkül. Érdemes, nyitott szemmel végig
járni a falut, hogy mi az, amire és akikre büszkék vagyunk, mi az, amit szívesen megmutatnánk egy messziről jött
embernek. Mi az, ami igazán Pusztaszerré teszi Pusztaszert?
Tisztlettel várjuk ötleteiket!
Szabó Zsófia
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2019. május 11-én, szombaton
este 19-22 óra között nagysikerű
élőzenés népzenei koncertre és
táncházra került sor Pusztaszeren.
A helyi önkormányzat, mint házigazda szervezésében megvalósított kulturális esemény támogatói
voltak a Csoóri Sándor Program és
a Cuháré Kulturális Közhasznú
Egyesület.

Sikeres Néptánc találkozó
Pusztaszeren
és felső tagozatos általános iskolásoktól a nyugdíjasokig.
Jellemző, hogy a kitűnő hangulatú bálon még a gyerekeket kísérő,
vagy hazaszállító, időközben meg-

érkező szülők is táncra perdültek.
Őket is magával ragadta a vidám,
teltházas este.
Köszönet a szervezőknek és a
közreműködőknek, így személy
szerint Máté Gábor községi polgármesternek – aki mellesleg végigtáncolta az estét a résztvevőkkel –,
Szabó Zsófia szabadidő szervezőnek, Szathmáry Éva és Kalmár
Gergely táncvezető néptánc tanároknak, akik kedves közvetlenségükkel és szakértelmükkel az otthon melegét varázsolták a táncterembe.
A jövő tervei közt szerepel évi
egy-két táncház szervezése, ahol a
néptánc mellett népzenehallgatásra, éneklésre néptáncos videók
vetítésére is lehetőség nyílna az
érdeklődők számára.

Bősze István László

A Moldvából származó, magas
színvonalú talpalávalót – a bemutatkozó koncertjük után – a szegedi
Korinda Zenekar szolgáltatta közmegelégedésre.
A falu közelmúltban megépített új
közösségi háza optimális miliőt
kölcsönzött a rendezvénynek, ahová a résztvevők többnyire Kistelek
járás községeiből érkeztek.
Az egyre népszerűbbé és divatosabbá váló táncháztalálkozó minden korosztályt képviselt az alsó-

VIII. Lovas Zarándoklat a Pusztaszeri Templomért
Pusztaszer – Pálosszentkút
2019. június 22.
Várjuk a zarándoklaton részt venni kívánó fogatok, lovasok, túrázók jelentkezését az eddig megszokott formában Szabó Zsófinál.
További részletes információhoz a hirdetőkön és Pusztaszer község Facebook
oldalán lehet.

2019. május
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II. Honfoglaló Kupa sakkverseny
Kedves Pusztaszeriek!
2019 május 18-án került megrendezésre a ll. Honfoglaló Kupa
sakkverseny településünkön, az
Önkormányzat és az Alapítvány
támogatásával.
A verseny célja a sakk népszerűsítése és sportbaráti kapcsolatok
építése. A játék 7 fordulóban, svájci rendszerben került lebonyolításra, 2x15 perces
játékidővel. Az új
sportcsarnokban
90 főre rendeztük be termet. A
regisztráció után
kiderült, hogy a
versenyre 89-en
jelentkeztek be.
A jelentkezők 6
megyéből jöttek
és 2 fő Aradról.
Így elmondhatjuk, a verseny
nemzetközi
szintre emelkedett. A köszöntőket
követően
megkezdődtek a
versenyek.
A
szünetekben az
ott levő kedves segítők nem győzték előkészíteni a hagymás zsíros
kenyeret és kávét. 22 db kenyér
fogyott el. Köszönöm a segítők
munkáját! A versenyt Retkes Péter
vezette le zökkenőmentesen. KÖSZÖNÖM.
Néhány érdekesség a játékosokról:
a legidősebb 89 éves,
a legfiatalabb 8 éves volt,
a legnépesebb résztvevő csapat
12 fő ifjúsági versenyzővel, Soltvadkert volt,
a versenyen 46 fő versenyjátékos
vett részt,
a versenyen 43 fő amatőr játékos
játszott,
a részvevőkből 25 fő ifjúsági
26 fő senior - 62 évestől - korú.
A versenyen egyébként 16 csa-

pat indult, ebből 3 ifjúsági csapat
volt.
A verseny jó hangulatban zajlott
le. Eredményhirdetésre 14 órakor
került sor. A szervezők célja az
volt, hogy minél több versenyző
munkáját díjazzuk. Az alapítvány
által felajánlott díjakat Máté Gábor
polgármester és Buknicz Mária
képviselő asszony adta át a következőknek:

Pusztaszer legjobbjai:
1. Gyugyi Péter 2. Kalla Tibor 3.
dr. Sulyok József. (Ők ugyan nem
pusztaszeri lakosok, de a pusztaszeri sakk klub tagjai.)
Szeretném meg köszönni a technikai segítőink – Szabó Imre és
Szűcs József – munkáját és Dakó
Krisztián aktív segítségét is.

Egyéni kategória:
1. Udvardi Zalán, 2. Volosin Vladimir, 3. Kunos Zoltán
Csapat:
1. Agora Pizzéria Csongrád 22
pont, 2. Orosháza 19.5 pont 3. Magyarcsanád 19 pont
Legjobb ifjúsági csapat díját a
soltvadkerti fiatalok vihették el.
Amatőr kategória:
1. dr. Litovecz Gábor 2. Ábrahám
Zoltán 3. Farkas Tibor.
Senior kategória: 1. Kocsó Mihály
A legidősebb játékos díjat Héjja
Bálint
A legfiatalabb fiú díjat Megyaszai Balázs
A legfiatalabb női játékos díjat
Kis Izabella
A legjobb női játékos díjat Szamkó Hanna nyerte el.

Úgy gondolom, hogy sikeresen
vizsgáztak a szervezők és jó hírét
viszik településünknek. Természetesen a hibákból tanulunk és 2020ban még jobban szervezzük meg
versenyt. Azt sajnálom, hogy a
pusztaszeri sakkozók csak kis
számban „értek rá”!
Köszönöm mindenkinek, de elsősorban a résztvevőknek, hogy
ezen a szép májusi napon Pusztaszert választották.
KÖSZÖNÖM
MINDENKINEK,
hogy ez a rendezvény létrejöhetett.
Köszönöm a megyei sakkszövetségnek a készletek biztosítását,
Bárkányi Pálnak a finom ebédet.

Sági Mihály
szervező

2019. május
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Lábtoll-labdázóink az elmúlt 10
évben a gyermek, serdülő, ifjúsági,
felnőtt, szenior korosztályokban
összesen 30 országos bajanoki és
1 nemzetközi bajnoki címet nyertek!
Ezek közül a 2018-as eredmények:
Május 9-10. Zánka,
Lábtoll-labda Diákolimpia III-IV.
korcsoport országos döntő
III. korcsoport leány egyéni: 1.
hely, Buki Napsugár
IV. korcsoport leány egyéni: 1.
hely, Horváth Orsolya
IV. korcsoport leány csapat: 1
hely, Buki Napsugár, Hegedűs Petra, Horváth Orsolya,
Lázár Jázmin
Július 21-24. Újszász, 23.
Hungarian Open (Nyílt Magyar
Nemzetközi Bajnokság)
Női egyéni:
Németh Barbara
1. hely!
Barbara a döntőben egy volt vietnámi válogatott hölgyet győzött le.
Október 6. Újszász,
23. Serdülő Országos Bajnokság
leány csapat: 1 hely, Buki Napsugár, Hegedűs Petra, Horváth
Orsolya, Kiss Bettina
leány egyéni: 1. hely, Horváth
Orsolya
Ezeken a bajnoki címeken kívül
sok érmet és értékes helyezést
nyertek lábtoll-labda versenyzőink
2018-ban.
Sikerek 2019-ben is:
Február 9. Dunaújváros,
Utánpótlás Idénynyitó Országos
Verseny
ifjúsági leány csapat: 1. hely,
Buki Napsugár, Horváth Orsolya, Németh Barbara
serdülő leány csapat: 3. hely,
Hegedűs Petra, Horváth Ramóna, Kiss Bettina

2018-19-es lábtoll-labda
eredményeink

3. Simonné Anita, Simon M., 4.
Buki N., Bitó B., 5. Szabó L., Babos R., 6. Horváth R., Pigler Tamás, 7. Hegedűs P., Balogh M.

Február 23. Újszász,
Felnőtt Idénynyitó

2018. december 6. Pusztaszer,
Mikulás-futás

női csapat: 2. hely, Buki Napsugár, Horváth Orsolya, Kiss Bettina, Németh Barbara, Szabó
Luca
férfi egyéni: 4. hely, Fehér Zsolt,
5. hely, Németh Mátyás

Alsó tagozatos fiúk:
1. Rácz Viktor, 2. Losonczi Dániel,
3. Laczkó Dominik, 4. Jeszenszki
Kevin

Március 23. Nyárlőrinc,
Országos Utánpótlás Verseny
újonc lányok: 3-4. hely, Horváth
Ramóna, Kálmán Cintia
serülő leány csapat: 2. hely, Buki
Napsugár, Hegedűs Petra,
Horváth Ramóna, Kiss Bettina
Március 30. Nagykanizsa,
Felnőtt Ranglista Verseny
férfi csapat: 5. hely, Fehér Zsolt,
Németh Mátyás, Simon Márk
férfi páros: 5. hely, Németh Mátyás, Simon Márk
női csapat: 3. hely, Buki Napsugár, Horváth Orsolya, Németh
Barbara, Szabó Luca
női páros: 3. hely, Horváth Orsolya, Németh Barbara
Házi versenyek:

Alsó tagozatos lányok:
1. Kálmán Cintia, 2. Szabó Dorka,
3. Horváth Ramóna, 4. Mucsi Dorina
Felső tagozatos fiúk:
1. Arnold Máté, 2. Lázár Noel, 3.
Jeszenszki Zsolt, 4. Bárkányi Máté
Felső tagozatos lányok:
1. Szabó Ramóna, 2. Buki Napsugár, 3. Szabó Fanni, 4. Arnold Sára
Középiskola-felnőtt 35 éves korig, férfi: Harkai Ábel
Középiskola-felnőtt 35 éves korig, nő: Kordás Tímea
Felnőtt 35 év fölött, nő:
1. Tóthné Nagy Szilvia, 2. Németh
Mónika, 3. Kismárton Anikó
Óvodás: Somkúti Iván – érem,

2018. december 29. Pusztaszer,
11. Szilveszter-kupa
női egyéni: 1. Szabó Luca, 2.
Gyapjas Adrienn, 3. Buki Napsugár, 4. Varga Gabriella, 5.
Kiss Bettina
férfi egyéni: 1. Fehér Zsolt, 2. Dékány Dávid, 3. Simon Márk, 4.
Németh Mátyás, 5. Babos Roland, 6. Szabó Gergő, 7. Bitó
Balázs, 8. Terecskei Róbert, 9.
Horváth Bence
2019. február 2. Pusztaszer,
Farsangi Torna
vegyes páros 1. Horváth O., Németh M., 2. Németh B., Dékány D.,

Vágó Tibor

A PISZE SE
nagy tisztelettel köszöni az
eddigi, és
szívesen fogadja
2019-ben is az adó 1% felajánlásokat.
PISZE SE adószáma:
18146028-1-06
Ezt a támogatást továbbra is
tömegsport rendezvényekre,
lábtoll-labdázók versenyeztetésére fordítjuk.

Kiadja: Pusztaszer Község Önkormányzata, Pusztaszer, Kossuth u. 45. tel: 62/576-510
Szerkesztő: Szabó Zsófia E-mail: szabo.zsofia@pusztaszer.hu
Nyomdai munkák: Szoliter nyomda Hódmezővásárhely

