
 

Tartalom 
 

Polgármesteri  

információk ....................... 2. old. 

Beszámoló a KT 

üléseiről ............................ 3. old. 

Felújítás miatt  

nem szól a harang ............ 4. old. 

X. Lovasnap ...................... 5. old. 

Dalárda találkozó .............. 6. old. 

Kereszt szentelés ............. 7. old. 

Sport .................................. 8. old. 

 

Meghívást kaptak Tajvanra a puszta-
szeri lábtoll-labdások 

Folytatás a 8. oldalon 

XX. évfolyam 2. szám 2019. augusztus 

2019. június 20-25. Június 20-án a magyar ifjúsági és 

junior lábtoll-labda válogatott és kísérői öt napra Tajvanba 

utaztak, ahol a kétnapos nemzetközi lábtoll-labda és shutt-

leball találkozó keretében tajvani ifjúsági és felnőtt csapa-

tokkal mérkőztek. A 26 fős küldöttségből Horváth Orso-

lya versenyző és Vágó Tibor versenyző, kísérő képviselte 

a PISZE SE-t. Orsi másodszor, én először  ültem repülő-

gépen.  Első ilyen élményként igazán megfelelő alkalom 

volt a Budapest-Párizs, Párizs-Taipei útvonal hosszú, ösz-

szesen 16 órás repülés. Gyors elhelyezkedés után rögtön 

kínai ebéd várt a magyar csapatra. A forgatható üvegasz-

taloknál halat, polipot, kagylót, rákot, sok zöldséget és rizst 

tálaltak részünkre. A különleges ételekkel becsülettel meg-

küzdöttünk minden nap. Ebéd után városnézés követke-

zett. Először a városházára látogattunk, ahol Tajvan és 

Tajpej történelmével ismerkedtünk meg. Utána a Taipei 

101 felhőkarcolót kerestük fel, amely egy 509,2 méter ma-

gas, 101 emeletes épület. Jelenleg a 9. a magas épületek 

rangsorában, de még mindig a világ leggyorsabb torony-

házi liftjével büszkélkedhet. Ez a lift röpített a 89. emeleti 

kilátóig bennünket.  

A következő kettő nap versenyzéssel és további város-

nézéssel telt. A város jellemző közlekedési eszköze a 

robogók hada. Utolsó nap kirándulás szerepelt a prog-

ramban. A Yangmingshan Nemzeti Park volt az úti cél, 

amely híres a cseresznyevirágairól, a forró forrásokról, a 

kénbetétekről, a fumarolokról, a mérges kígyókról, a túra-

útvonalakról és a Tajvan legmagasabb alvó vulkánjáról, 

az 1120 m magas Hét Csillag-hegyről. A parkban szaka-

dó esőben a bambuszok között kanyargó ösvényen 

másztunk fel a hegytetőre. A hegyi túra után egy elegáns 

étteremben zajlott a búcsúebéd. A vacsorával egybekö-

tött eredményhirdetés és a búcsúzkodás a csapat szál-

láshelyén, a négy csillagos Beautiful hotelben zajlott. Az 

eredményhirdetésen szép érmeket, és emlékül a verseny 

emblémázott pólóját kaptuk.  

 

20. Páros Országos Bajnokság és Egyéni Ranglista 

verseny 2019. június 1-2., Újszász 

Férfi páros: Németh Mátyás és Simon Márk 3. helyezést 

ért el! Csak újszászi és nagykanizsai párosok előzték 

meg őket. Lányaink győzelmeit és érmes helyezéseit már 

megszoktuk. Most a fiúk is hozták a kiemelkedő ered-

ményt a bronzéremmel. Női egyéniben Németh Barbara 

3. helyezést ért el. 

2019. június 11. Magyarország Jó tanulója, jó sportoló-

ja 2018. díjat kapott Horváth Orsolya és Németh Barbara 

Éva! 

 

6. Kárpát-medence Kupa 2019. június 2-4. Újszász 

Az eseményen 2004-ben vagy azután született verseny-

zők vehettek részt. Pusztaszerről Szabó Luca (autó/

csapat) vezetésével Balogh Márton, Buki Napsugár, Hor-

váth Ramóna, Kiss Bettina (Kistelek) volt részese a nyolc 

év után újraéledő rendezvénynek. Határon túlról Kárpátal-

járól és Felvidékről voltak lábtoll-labdázók. Az első napon 

Európa Kupa rendszerben – mind a hét versenyszámban 

játszottak – mérkőztek. A nap végén a pusztaszeri csapat 

3. helyezést ért el. A második napon a Barátság Kupát 

játszották a résztvevők. A csapatokat irányított sorsolás-

sal alakították ki a rendezők. Fiúkat és lányokat, határon 

túliakat és határon belülieket sorsoltak össze 11 csapat-

ba. Az eredményhirdetésen csapatunk szép nagy serle-

get, valamint minden versenyző érmet és emblémázott 

pólót kapott. Az utolsó nap programja egri kirándulás és 

sástói kalandpark volt. 



2019. augusztus 2. oldal 

Tisztelt Olvasók! 

 

A nyár közepén átlépve fontos-

nak tarom megemlíteni, hogy a 

magán ingatlanok előtti közterüle-

tek gondozása az ingatlan tulajdo-

nosának feladata, de sajnos még 

mindig vannak olyan területek, 

amelyek gondozatlanok, elhanya-

goltak. Szerencsére, a lakosság 

többsége példás rendet tart maga 

körül, azonban erre is vonatkoznak 

írott és íratlan szabályok. Több 

helyen tapasztaltam, hogy egyes 

állampolgárok gyomírtó szereket 

használnak a közterület karbantar-

tására. Ez tiltott tevékenység, és 

csak kivételes esetben, az önkor-

mányzat engedélyével történhet. A 

környezeti káros hatásán túl továb-

bi komoly kárt okoz az, amikor az 

árokpartokat gyomírtózzák. Ennek 

hatására megszűnik az árok rézsű-

jének tartása. Olyan hatás alakul 

ki, mint amikor tarra vágják a hegy-

oldalakat. A rézsűt rögzítő gyökér-

szerkezet megszűnik, az árokfal 

instabillá válik, ez által a csapadék 

az árokoldalakat az árok fenekére 

mossa és megkezdődik az árok 

gyors feltöltődése, ami által az 

funkcióját veszti. Komoly költség-

gel állítható helyre, ráadásul utat 

nyitunk az inváziós gyomok 

(parlagfű, és társai) terjedésének 

is, ami nem  kívánatos dolog. 

Nyár idején hasonló figyelmet 

érdemelnek a járdák fölé benyúló 

lombok is. Ezeknél arra kell ügyel-

ni, hogy esős időszakban esernyő-

vel a kézben is akadálymentesen 

el lehessen alattuk menni. Különö-

sen ajánlom ezt azon lakók figyel-

mébe, akik előtt az elmúlt időszak-

ban épült járda, hiszen az új hely-

zet más jellegű odafigyelést kíván. 

Augusztus 20-ához kötődően 

augusztus 17-én szombaton 

idén is megszervezzük a kenyér-

sütéssel és szenteléssel egybe-

kötött családi-baráti „pikniket”. 

Sajnos a szoborpark átalakítása 

miatt olyan kevés használható ár-

nyékos rész maradt a területen, 

hogy egyelőre meglehetősen koc-

kázatos a rendezvényt kitelepíteni 

a tűző napra.  Többen kerestek 

meg azzal, hogy a piac épülete és 

környéke minden feltételt alapból 

biztosít a rendezvényhez. Van 

áram, víz, kulturált mosdó, fedett 

és burkolt felület, megfelelő árnyé-

kos zöld terület, világítás. Az egész 

tér a falu tulajdonában van és — 

megérdeklődtük — a tűzijáték  

szervezésének sincs technikai aka-

dálya. Tudom, sokan nosztalgiával 

gondolnak a szobornál rendezett 

programokra, de fejet kell hajtsunk 

az érvek előtt, be kell látnunk, hogy 

ma már ez egyre körülményeseb-

bé, kényelmetlenebbé vált. Kérem 

a megértést! A részletes progra-

mokról, tudnivalókról külön tájékoz-

tatjuk a lakosságot. 

A Magyar Falu Program kereté-

ben orvosi eszközök beszerzésére 

beadott pályázatunkon 1 707 829 

Ft támogatást nyertünk. Az eszkö-

zök beszerzését a közeljövőben 

megkezdjük. 

Képviselőtestületünk döntött ar-

ról, hogy a tulajdonában lévő mun-

kástelepi bérlakást (Harkai féle 

ház) eladja. A ház száraz, statikai-

lag jó állapotú, de felújításra szorul, 

és a közműveket is újra kell köttet-

ni, mert jelen állapotában nem 

használhatók. Érdeklődők jelentke-

zését várjuk. 

Áder János köztársasági elnök 

október 13-ára tűzte ki az önkor-

mányzati választásokat. Minden 

választópolgár idejében értesítést 

fog kapni a tudnivalókról.  Szoká-

sunk szerint - várhatóan a követke-

ző számban és később megállapí-

tott terjedelemben - a Hírfutár lehe-

tőséget biztosít a jelöltek bemutat-

kozására. Kérem a jelöltektől és a 

választópolgároktól a felelős, aktív 

részvételt! 

Említettem a múlt számban, hogy 

a piac épület oszlopai közé pony-

vázást tervezünk. Elképzelésünk 

szerint a ponyva az eresz alá állan-

dóan fel lesz szerelve és egy csi-

gaművel lehet majd szükség sze-

rint letekerni, a szükséges helyen 

rögzíteni és ha már nem kell, felte-

Polgármesteri  

információk 

kercselni. 

Egy szegedi cég hamarosan el-

készíti a két próba darabot, amit fel 

fogunk szerelni és ha beváltja a 

hozzá fűzött reményeket, akkor 

megrendeljük a többit is.  

A tavalyi évhez hasonlóan az 

idén is részt veszünk a téli tüzelő-

támogatási pályázaton, amelynek 

keretében 400 q barnakőszenet 

igényeltünk. A pályázati eredmény-

ről később kapunk értesítést. Any-

nyit azonban tudunk, hogy egy 

családnak szociális helyzettől füg-

gően legföljebb 10 q szenet lehet 

megítélni. A részletekről a későbbi-

ekben tájékoztatni fogjuk a lakos-

ságot. 

Elkészült a „parti Iskola” épületé-

nek nyílászáró cseréje és világítás-

felújítása. Sajnos a pályázatból 

nem futotta a belső burkolatok és a 

sérült külső vakolat felújítására. 

Mivel már nem kapható olyan va-

kolóanyag, amivel annak idején 

bevonták az épületet, eredeti 

anyaggal való javításra nincs már 

mód. Ezért ha a közeljövőben nem 

találunk rá pályázati forrást, akkor 

megpróbáljuk önerőből rendbe ten-

ni őket. 

A közmunka keretében a Hétve-

zér soron  folytatjuk a járdák építé-

sét. Megítélésem szerint munkatár-

saim kiváló minőségű járdát tudnak 

már építeni.  Tudom, a tempóval 

vannak akik elégedetlenek, de a 

minőség fontosabb… Kérem a kör-

nyékben lakókat, együttműködé-

sükkel segítsék munkájukat! Ha 

valakinek eltérő elképzelése, igé-

nye lenne a járda általunk elképzelt 

kialakításával kapcsolatban, ké-

rem, jelezze felénk, és ha megva-

lósíthatónak tartjuk az ötletet, ak-

kor bízhat az együttműködésünk-

ben. 

Július végén a Csorba család 

szervezésében kiváló hangulatú 

utcabálon vehettünk részt. A köz-

ben kerekedett vihar talán még 

fokozta is a hangulatot. Bőrig ázva 

is hajnalig tartott a mulatság. Sze-

rencsére senkinek nem esett baja. 

Köszönöm a szervezők munkáját! 

Máté Gábor 



3. oldal 2019. augusztus 

 Tisztelt Lakosság! 

 

 Idén május 29-én ülése-

zett hatodik alkalommal a Képvi-

selő-testületünk. Ennek során 

elsőként döntés született arról, 

hogy Önkormányzatunk ismétel-

ten támogatási igényt nyújt be a 

belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok feladatellátást 

szolgáló fejlesztéseinek támoga-

tására 2019-ben kiírt pályázatra, 

és biztosítja a pályázat nyertes-

sége esetén a mintegy másfél 

millió forint önerőt. A pályázati 

támogatásból a Sportépület kö-

rüli járdák újjáépítése történne 

meg. 

 A Csongrád Megyei Ke-

gyeleti Kft. beszámolójával foly-

tatódott az ülés, melyet Varga 

György igazgató úr személyesen 

ismertetett. Ez a cég azon kevés 

gazdasági társaság közé tarto-

zik, melyben Önkormányzatunk 

tulajdonosi részesedéssel bír, 

illetve a községi köztemetőben 

ellátja a Ravatalozó üzemelteté-

sével kapcsolatos feladatokat. 

 A községi Önkormányzat 

2018. évi költségvetésének vég-

rehajtásáról szóló önkormányza-

ti rendelet megtárgyalása és 

megalkotása előtt a Képviselő-

testület elfogadta a rendelet 

megalapozottságát igazoló, 

Pusztaszer község 2018. évi 

belső ellenőrzéséről szóló éves 

összefoglaló jelentést. A tavalyi 

költségvetési összegekkel való 

gazdálkodás felügyeletéhez 

kapcsolódóan szintén 

jóváhagyta a Képviselő-testület 

a 2018. évben önkormányzati 

támogatásban részesült civil 

szervezetek, azaz a Pusztaszer 

Községért Közalapítvány, a 

Pusztaszeri Lovas Közhasznú 

Egyesület, a Pusztaszeri Ifjúsági 

és Szabadidős Sportegyesület, 

a Pusztaszer Községi Polgárőr 

Egyesület és a Pusztaszeri 

Homoktaposók Természetjáró 

Egyesület pénzügyi 

beszámolóját. Az említett civil 

szervezetek tevékenységéért a 

képviselő-testületi tagok 

köszönetüket fejezték ki. 

 Több egyeztetés eredmé-

nyeként a Képviselő-testület ha-

tározatot hozott arról, hogy a 

Kisteleki Térségi Egészségügyi 

Központ Nonprofit Kft. által vég-

zett járóbeteg szakellátás támo-

gatására 125 532,-Ft/hónap, a 

Kisteleki Térségi Járóbeteg 

Szakellátó Kft. által végzett 24 

órás ügyeleti tevékenység ellá-

tására pedig 139 384,-Ft/hónap 

támogatási összeget folyósít 

2019. június 1-jétől kezdődően. 

 A Dél-alföldi Térségi Hul-

ladékgazdálkodási Társulás 

2018. évi munkájáról szóló be-

számoló elfogadását követően a 

Pusztabíró házát jelenleg üze-

meltető Bergendóc Szociális 

Szövetkezet tájékoztatójának 

megvitatását vette napirendre a 

Képviselő-testület. Többen is 

szóvá tették, hogy az épület és 

környezetének rendezettségét 

illetően komoly hiányosságok 

vannak, így olyan tartalmú hatá-

rozatot hozott a Képviselő-

testület, hogy a polgármester 

hívja fel a Pusztabíró házának 

bérlőjét arra, hogy a jó gazda 

gondosságával tegye rendbe a 

Pusztabíró házát 2019. augusz-

tus 15-ig, és amennyiben a bérlő 

nem tesz eleget a kérésnek, ak-

kor a Képviselő-testület 2019. 

augusztus havi ülésén kezdemé-

nyezni fogja a bérlővel megkö-

tött szerződés felbontását. 

 

 Következő ülését a Képvi-

selő-testület június 26-án tartot-

ta, a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde 

és Mini Bölcsőde Csizmazia 

György Tagóvodájában vendé-

geskedve. A legtöbb tárgyalni 

való a Szent Miklós Katolikus 

Általános Iskola Pusztaszeri Te-

lephelye munkájáról szóló be-

számolón volt. A Képviselő-

testület a konkrét számadatok 

alapján is megállapította, hogy a 

pusztaszeri általános iskolában 

folyó pedagógiai munka színvo-

nala és eredményessége a 

társiskolákhoz képest kiemelke-

dő, kistelepülési szintű országos 

összehasonlításban is példaér-

tékű. Sajnálatos módon azonban 

a jelenlegi oktatási rendszer so-

rozatosan olyan problémákat és 

kérdéseket vet fel, melyek meg-

oldására és megválaszolására 

Képviselő-testületünk hatáskör-

rel nem rendelkezik. 

 Némileg örömtelibb és ke-

vésbé elgondolkodtató volt a 

helyi óvoda munkájáról szóló 

beszámoló, bár az óvodapeda-

gógusok közeljövőben esedékes 

pótlása már most aggályokat 

ébresztett. 

 A testületi ülés a további-

akban is a beszámolók jegyében 

telt. Napirendre került a házior-

vos, a védőnő, a családsegítő- 

és gyermekjóléti szolgálat, a 

Somogyi Károly Városi és Me-

gyei Könyvtár, a Kistelek Kör-

nyéki Települések Többcélú Tár-

sulása és a Térségi Intézményi 

Társulás beszámolója, és bár 

polgármester úr kellemes nyarat 

kívánva augusztus végi viszont-

látás reményében köszönt el a 

képviselőktől, az élet most is 

jobb forgatókönyv-írónak bizo-

nyult.  

Mindjárt július 4-én rendkívüli 

testületi ülés során kellett véle-

ményeznünk Szalay Zoltán Sza-

bolcs r. alezredes úr kinevezé-

sét a Kisteleki Rendőrkapitány-

ság vezetőjévé, és a jelen lap-

szám megjelenését megelőzően 

túl leszünk a belügyminiszter 

által a települési önkormányza-

tok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegé-

szítő támogatására kiírt pályázat 

beadásáról döntő újabb rendkí-

vüli testületi ülésen 

 

Köszönöm  

megtisztelő figyelmüket. 

 

dr. Jaksa Tibor 

Beszámoló  

a képviselő-testület  

üléséről 



2019. augusztus 4. oldal 

A Pusztaszeri Egyházközség felhívása! 

 

Az új Szentháromság templom harangjának felújítása  

egyházközségünk nemes feladata. 

Erre a célra szánt adományaikat a  

Pusztaszer Községért Közalapítvány  

57400169-10002869 

számú számlájára utalhatják  

a 3A Takarékszövekezetnél,  

vagy személyesen is befizethetik az alapítvány elnökénél,  

Sági Mihálynénál.  
Kérjük, a személyes befizetés esetén a 62/276479 telefonon egyeztes-

senek időpontot Terikével. 

Befizetéskor írják oda megjegyzésbe:  

Céltámogatás a pusztaszeri haranghoz. 

Köszönünk minden támogatást! 

A templom építése olyan fázisba 

került, hogy Antal Imre plébános úr 

úgy döntött, megkezdhetjük az 

1968-ban öntött pusztaszeri ha-

rang felújítási munkálatait. Ennek 

keretében július 16-án leemeltük a 

haranglábról a harangot. Így legkö-

zelebb már méltó helyről, az új 

templom tornyából fogja köszönte-

ni Pusztaszer lakosságát.  

Addig is sok feladat vár még 

ránk. Szétszereltük a harang járom 

szerkezetét, amit az elkopott alkat-

részek cseréje, felújítása, felületke-

zelés után újszerű állapotba ho-

zunk. Ezeket a munkálatokat helyi 

szakemberekkel végezzük el 

(várjuk a jelentkezőket!).  

Amíg Gombos Miklós harangöntő 

mester új nyelvet készít a harang-

hoz, addig mi itthon megtisztítjuk a 

harang felületét az idők során 

rácsöpögött festéktől és oxidréteg-

től. A harang felszerelését és újra-

élesztését Kapui Gyula tapasztalt 

villamos mérnök fogja elvégezni, 

aminek keretében új húzó automa-

tikát és programozható vezérlést 

építünk ki a harang precíz üzemel-

tetéséhez. 

Szerencsére új harangot nem 

kellett készíttetnünk, mert a régi 

harang maximálisan megfelel az új 

templom igényeinek és ez által 

méltón képviseli majd az új temp-

lomban a régi imaház szellemét, 

de a felújítás és a beüzemelés költ-

ségei így is jelentősek. Felszere-

lésre kerül továbbá egy második, 

kisebb lélekharang is. Kiss Rigó 

László püspök úr ezen költségek 

előteremtését és egy esetleges 

toronyóra beszerzését és felszere-

lését már a pusztaszeri egyházkö-

zösségre, a pusztaszeri lakosokra 

bízta. Ezért kérjük a templom iránt 

felelősséget érző hívő és nem hívő 

embereket egyaránt, hogy termé-

szetbeni vagy – a közalapítványon 

keresztül – anyagi felajánlásaikkal 

támogassák a harang felújításának 

költségeit. Részletes információ a 

keretes blokkban. 

Grósz Sándor műhelyében a 

templom tölgyből készült bejárati 

ajtajai és a bútorzat egy része is 

elkészült. Az egyedileg tervezett 

padok prototípusát is megtekinthet-

ték az egyház képviselői és na-

gyon elégedettek voltak a munka 

minőségével és a korrekt hozzáál-

lással, csakúgy, mint Toldi Mihály 

vasmunkáival.  

Köszönjük! 

Máté Gábor 

Leszereltük a harangot 



5. oldal 2019. augusztus 

Idén 10. alkalommal került megrende-

zésre a Pusztaszeri Lovas Közhasznú 

Egyesület szervezésében a lovasnap. A 

versenyen 18 fogat mérhette össze tudá-

sát. Máté Gábor polgármester és Tóth 

Ferenc versenyigazgató néhány gondo-

latnyi köszöntője után, elindult a verseny 

délelőtti fordulója. Az ebédszünetben az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlék-

park lovascsapata tartott egy hagyo-

mányőrző lovasbemutatót. A lovasíjászat 

alapfogásai mellett, ősi játékokat is fel-

elevenítettek. Az ebédszünetet követően, 

a gumis kocsisok vidám futama követke-

zett. Ez a műsorszám minden éveben 

nagy sikert arat, a hajtóknak és a segéd-

hajtóknak nem csak a kijelölt pályát kell 

teljesíteni, hanem közben mókás felada-

tokkal is meg kell birkózniuk. A délutáni 

forduló és az eredményhirdetés után 

malacfogó verseny következett, valamint 

értékes tombolatárgyak kerültek kisorso-

lásra. Idén a tombola fődíja egy gyulai 

wellness hétvége volt. 

Egész nap lehetőség volt lovaskocsiká-

zásra, kirakodó vásár és meleg kürtőska-

lács várta a kilátogatókat, valamint a 

gyerekek ugrálóvárban vezethették le 

fölösleges energiájukat. 

Eredmények 

Kettes fogat CAN-C kétfordulós aka-

dályhajtás 

1. Bodor Ádám (Bodor Lovas Klub SE), 

2. Szabadi János (Kiskunhalasi LTSE), 

3. ifj. Veszelszki Gábor (Húskirály Lo-

vasudvar), 4. Lengyel Odett (Pusztaszeri 

Lovas KHE) 

Póni kettes fogat CAN-D kétfordulós 

akadályhajtás 

1. Bús József II. sz. fogat (Bodor Lovas 

Klub SE), 2. Bús József I. sz. fogat 

(Bodor Lovas Klub SE), 3. Kovács Krisz-

tián (Bordányi Lóbarátok Köre), 4. Kasza 

Emese (Bodor Lovas Klub SE) 

Egyes fogat CAN-D kétfordulós aka-

dályhajtás 

1. Pozsár Ádám (Zöldmező Lovas SE), 

2. Gémes Lajos (Bercsényi Lovas Klub) 

Kettes fogat CAN-D kétfordulós aka-

dályhajtás 

1. Kovács Dávid (Bordányi Lóbarátok 

Köre), 2. Rozmán Károly (Gátér), 3. Ka-

nizsai Gyula (Bodor Lovas Klub SE), 4. 

Rozmán Judit (Gátér), 5. Ábel István 

(Bodor Lovas Klub SE), 6. Fábián Gábor 

(Szabadidős LK Elek), 7. Stégner László 

(Orgoványi Lovas Klub), 8. Lengyel Fe-

renc (Pusztaszeri Lovas KHE) 

Gumis kocsis verseny 

1. Lengyel Ferenc, 2. Ocskó Tibor, 3. 

Vakulya József, 4. Vakulya Norbert, 5. 

Csorba Ferenc 

 

Támogatóink, akik nélkül nem sike-

rült volna: 

Pusztaszer Község Önkormányzata, 

Pusztaszer Községért Közalapítvány, 

Ábel István és családja, Aczél Imre, Bitó 

Zsolt és családja, Bozsó Gábor és csa-

ládja, Erhard Gyula és családja, Fodor 

Sándor, Full-Air Service Kft., Gyapjas 

Attila és családja, Gyurász Sándor Lász-

lóné, Katona bolt, Lengyel Ferenc, Len-

gyelné Simon Éva, Magyar Tibor és csa-

ládja, Nagy Emese, Ocskó László, Ocs-

kó Péter, Ocskó Tibor és családja, Pálya 

Söröző, Rigó László, Horváth Zsikó 

Zsolt, Szél István, Gémes Zoltán, Sági 

Farm Kft., Szabó Sándor és családja, 

Szeri Attila (Mamut), ifj. Szűcs József, 

Szeri János és családja, Szeri Mihály és 

családja, Szülői Munkaközösség, Te-

recskei Zoltán (Tücsi), Terecskeiné Lo-

sonczi Ida, Toldi Mihály és családja, Tóth 

Mihály 

SZZS 

Jubileumi lovasnap 

Repülőmodellezők találkozója 

Pusztaszeren 
 

2019. július 12. és 14. között, a Kecskeméti Modellező Sport Klub szervezesé-

ben, RC modellező (rádió-távirányítású modell) baráti találkozót tartottak a puszta-

szeri repülőtéren, a Tülkös tanya mellett. A három napos rendezvényen körülbelül 

50 fő vett részt, de nem csak Magyarországról érkeztek ennek a különleges hobbi 

és technikai sport képviselői, hanem Ausztriából és Németországból is. A repülő-

gépmodellek – kivétel nélkül – létező repülőgépek kicsinyített, méretarányos, mű-

ködőképes másai voltak. A repülőgépek skálája igen széles volt, a modellek között 

megtalálható volt az 1920-30-as években kifejlesztett Messerschmitt, de ugyanígy 

a sugárhajtású jetek is, valamint láthattuk a világ legjobb műrepülő gépeinek kicsi-

nyített másait is.  

Hatalmas technika, egy kis dobozba zárva. A modellrepülőknek csak a mérete a 

megtévesztő, a kis méret ellenére pontosan ugyanúgy működnek, mint a nagy, 

„igazi” testvéreik. Így a nézők közelről láthatták, hogyan működik egy sugárhajtású 

repülőgép és szemtanúi lehettek, amikor motoros repülőgép-modellek, vitorlázó 

repülőket vontattak. Elképzelhető, hogy a repülőtérhez közelebbi tanyákon lakók 

nem tudták mire vélni a repülőgépek szokatlan zaját.  Az esetleges, átmeneti kel-

lemetlenségért elnézést kérünk! A találkozó nagy sikerrel zárult, így bízunk benne, 

hogy jövőre is lesz folytatása, és abban is bízunk, hogy egyre több néző és érdek-

lődő lesz eziránt az izgalmas hobbi iránt! 
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Páva Kör és a László Imre Baráti kör 

vezetője ismertette az énekkarok 

tevékenységét. Aztán a tájékoztató 

után a Röpülj Páva Kör népdalcsok-

rot adott elő magas színvonalon. 

A fellépések után Németh Mihály 

és Kovács Imre emléklapot és Fla-

mann Ildikó által készített pusztasze-

ri tányért adtak át a résztvevő cso-

portoknak. 

A dalárda néhány tagja otthonában 

köszöntötte a családjával együtt ün-

neplő Varga Sándornét, Eta nénit. 

Következett az ebéd. A menü puly-

karaguleves, sültes vegyestál, fris-

sen készített savanyúság volt. Az 

ebéd minősége, a kiszolgálás szín-

vonala kifogástalannak minősült. 

Köszönetet mondunk a Soós család-

nak ezért! 

A dalárda asszonyai sós sütemé-

nyeket készítettek, Katonáné Manci-

ka desszertről, Pappné Ilike kávéról 

gondoskodott. Természetesen az 

Dalostalálkozó  

Pusztaszeren 

 

alkoholos és az alkoholmentes italok 

sem hiányozhattak az asztalról. 

Ebéd után megkezdődött a tánc. A 

talpalávalót Varga László szolgáltat-

ta. Remek hangulatban telt az idő. A 

zenélésbe Bodnár Ferenc is beszállt. 

A találkozó végén, vendégeinket 

zenével és nótaszóval kisértük ki az 

autóbuszhoz, illetve a gépjárművek-

hez. 

A rendezvény megítéléséhez két 

vendégünk véleményét szeretném 

idézni: 

Dávid Lajosné, Csongrád: Nagyon 

jól éreztük magunkat a nagyon ked-

ves vendéglátóink között. Minden 

nagyon jó és szép volt. Köszönjük! 

Hajdú Piroska Ágnes, Bokros: Ven-

dégségben voltunk a pusztaszeri 

nyugdíjasoknál. Jól éreztük magun-

kat, köszönjük! 

Végezetül nagy köszönetet mon-

dunk a Pusztaszer Községért Köz-

alapítványnak, támogatásuk nélkül 

nem jöhetett volna létre ez a jól sike-

rült dalostalálkozó. 

Kovács Imre 

A Pusztaszeri Dalárda évek óta 

örömmel tett eleget a Felgyői Dalár-

da, a Bokrosi Nyugdíjas Klub, vala-

mint a csongrádi énekkarok meghí-

vásának. A rendezvényeken mindig 

jól éreztük magunkat. A vendéglátó-

ink az utóbbi időben egyre gyakrab-

ban emlegették, hogy szívesen el-

jönnének Pusztaszerre. 

Az elmúlt év szeptemberében át-

adott sportterem lehetővé tette egy 

nagyobb rendezvény megszervezé-

sét. Úgy döntöttünk, hogy június 1-

én dalostalálkozót rendezünk. A pol-

gármester úr támogatásáról biztosí-

tott bennünket. 

Megkezdődött a szervezőmunka. 

Elküldtük a meghívókat. Személyre 

szóló feladatokat határoztunk meg. 

Döntés született, hogy az étkezést a 

Talléros Vendéglő biztosítja. 

Menetközben a Felgyői Dalárda 

lemondta a részvételt, mivel a Fábi-

ánsebestyéni Juniálisra kellett men-

niük. 

Eljött a nagy nap. A polgármesteri 

hivatal közmunkásai kulturáltan be-

rendezték a termet, Soós Mihály és 

családja nagyon igényesen megterí-

tettek, Harkai Péterné és Szűcs 

Magdolna virágerdővel díszítették fel 

az asztalokat. 

Időben megérkeztek a vendégeink, 

a Csongrádi Röpülj Páva Kör, illetve 

a bokrosi Kossuth Lajos Nyugdíjas 

Klub tagjai. Nagy szeretettel fogad-

tuk őket. 

1/2 12-kor a találkozó háziasszo-

nya, Szabó Zsófia, ismertette a ren-

dezvény lebonyolításának rendjét. 

Ezt követően Németh Mihály, a da-

lárda vezetője, köszöntötte a találko-

zó résztvevőit, utána Nagy Emese 

alpolgármester asszony üdvözölte a 

jelenlévőket. Örömét fejezte ki a ta-

lálkozó létrejöttével kapcsolatban. 

Kellemes együttlétet, jó szórakozást 

kívánt. 

A találkozó rendje szerint a részt-

vevő csoportok bemutatkozása kö-

vetkezett. Kovács Imre mutatta be a 

Pusztaszeri Dalárdát, amely vegyes 

dalcsokorral lépett fel. Másodikként 

Reinhardtné Góg Erzsébet adott 

tájékoztatást a 35 éves bokrosi Kos-

suth Lajos Nyugdíjas Klub életéről. 

Végül Fodorné Nagy Anna, a Röpülj 

MAGYAR ÜDVTÖRTÉNETI KÁNON 
Istenünk, te megteremtetted a világot s benne az emberiséget, mely számos különböző 

népből alkot egy családot! Az egy őstől származó emberiség a történelem előtti korban 

elveszítette benned a bizalmát és elfelejtett téged, mint igaz Mennyei Atyát! Az irántad való 

bizalom nemzedékről nemzedékre csökkent és arcod fényét az évszázadok múlásával 

elfelejtettük! De vágytunk rá, ó Istenünk! Népünk kereste az utat az égbe! A magyar ősval-

lásban ott volt az élet fája, amelyet megmászva a sámán el tudott jutni az égi szférába, 

ezzel hátra hagyva a földi valóságot! Ezen kívül kerestünk téged a természet alkotásaiban! 

Kerestük, mennyei Atyánk a te vezetésedet, az előttünk szálló turulmadár és a csodaszar-

vas alakjában! Áldozatokat is próbáltunk felajánlani neked, mert meg akartunk nyerni ma-

gunknak, bár nem tudtuk még, hogy te neked nincs szükséged a mi áldozatunkra! A hon-

foglalás után még 100 évig éltünk gyönyörű Kárpát-Medencénkben, s te a Szentlélek által 

fokozatosan vezetted nemzetünket az igazság megismerésére! Bár meggyötörtük Európa 

keresztény népeit kalandozásainkkal, te mégis irgalmas Isten voltál, aki nem bűneinket 

nézted, hanem el akartál vezetni az igazság ismeretére! Igen, mennyei Atyánk, te végtelen 

szeretettel és türelemmel vártad azt a pillanatot, amikor mi felismerjük, hogy eddig a te 

kezed vezetett és tanított bennünket! Géza fejedelem már elismert téged igaz Istenének, 

de még nem tudott osztatlan szívvel neked szolgálni! Fiát, Vajkot azonban arra készítette 

el, hogy csak neked, az igaz Istennek szolgáljon! Géza őt jelölte meg örökösül, hogy a 

magyarság a fejedelem akarata szerint az egy igaz Istennek szolgáljon! Őseink felismertek 

téged Istenünk az évezred elején! Rádöbbentek, hogy az élet fája a te kereszted, amelyen 

keresztül eljuthatunk hozzád és megismerhetünk téged! Rádöbbentünk, hogy te nem 

akarsz áldozatot, hanem úgy szeretsz bennünket, hogy fiadat adtad tökéletes áldozatul! 

 

Téged kérünk most, mennyei Atyánk, hogy vezess bennünket, úgy ahogy vezetted hon-

foglaló őseinket! Irányítsd szívünket újra hozzád, hogy leboruljunk kereszted előtt és elis-

merjünk téged igaz Istennek! Arra kérünk, álld meg ezt a keresztet, amelyet a te tisztele-

tedre állítottunk! Add, hogy apáink hitét, fiaink vigyék tovább! Add, hogy-e keresztet szem-

lélve erőt kapjunk megtenni akaratodat és így eljussunk hozzád, aki élsz és uralkodol, 

mindörökkön örökké! 
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aki az emléktáblán egyetlen mon-

dattá tömörítette a kereszt minden 

mondanivalóját.  

- Hamza Ernő esztergályosmes-

ternek és Berecz Richárdnak, akik 

az emléktábla szövegét gravíroz-

ták. 

 - Horváth Gábor lakatos mes-

ternek, aki a talapzat kerítéséül 

felhasznált száz éves malomabla-

kok díszítését és a tető hegesztési 

munkáit végezte. 

- Jónász R. Tibornak és felesé-

gének, Szélpál Mariannak, a lel-

kes támogatásukért és a sok szép 

kovácsoltvas díszért. 

- Katona Attila tanár úrnak, aki-

nek segítő jó szándéka nélkül az 

egész munka el sem tudott volna 

kezdődni. Külön köszönet neki, 

hogy önzetlenül leszerelte és köl-

csönadta a Csengelei templom 

előtti keresztről a szobrokat azért, 

hogy mintaként szolgálhassanak. 

- Kenyeres József és Fődi Zol-

tán öntőmestereknek, akik fémből 

megöntötték a kegytárgyakat. 

- Kósa Lajosnak, a Sándorfalvai 

Kósa Műhely Kft. vezetőjének, aki 

a tetőelem laposvasának speciális 

meghajlítását elvállalta és elvégez-

te. 

- Kovács Zoltán tisztelendő úr-

nak, amiért a keresztet megszen-

telte, átadva ezzel minden arra 

járónak, és az utókornak. 

- Máté Gábor polgármester úr-

nak, aki az emléktábla 

feliratának elektronikus 

megszerkesztésében 

nyújtott segítséget. 

- Nagy Csabának, aki 

a szerkezetet tartó 

betongyámot a földben 

elhelyezte. 

- Nagy Péternek, aki a 

faanyag előkészítésé-

ben és a feszület felál-

lításában segített. 

- Olasz Csabának és 

kedvesének Szabó 

Erikának, akik a ke-

reszt megszentelését 

fényképeikkel megörö-

kítették. 

- Tóth Tamás szom-

szédomnak, aki végig 

támogatott és megen-

gedte, hogy a feszület 

körül lévő kert az Ő 

erdejébe kerüljön. 

- Tóth Tamás mező-

gazdasági szaktanács-

adónak, aki a feszület 

kertjét díszítő jukkákat 

adta ajándékba. 

- Zab Antal pilóta ba-

rátomnak, a Szegedi 

Vas- és Fémöntöde 

vezetőjének, hogy az öntöde elvál-

lalta a szobrok öntését. 

- Végül, de egyáltalán nem utolsó 

sorban, Zsikó Tibor kőművesmes-

ternek és feleségének, akiknek 

keze munkáját dicséri a kereszt 

megácsolása és a talapzat burko-

latának elkészítése. 

Papp Tibor 

Kereszt szentelés 
Az Úr 2019. évének június 16. 

napján 17.00 órakor egy szerény 

ünnepség keretein belül Kovács 

Zoltán tisztelendő Úr az előző olda-

lon leírt Magyar Üdvtörténeti Ká-

nonnal megszentelte a Pusztaszeri 

4518 sz. bekötőút melletti, rönkfá-

ból emelt feszületet, ezzel átadva 

azt minden arra járónak.  

Kereszteket általában vészterhes 

időkben állítottak az emberek, külö-

nösen a világháborúk után volt ez 

jellemző. Fájó szívvel látom, hogy 

nagyon sok értékes, szorgalmas, 

tehetséges, becsületes magyar 

honfitársam kényszerül 

arra, hogy elhagyja ha-

záját és más országok-

ba induljon boldogulást 

keresni…. 

Pusztaszer földje, 

Édesanyja minden Ma-

gyarnak! 

Ezen a földön leltek 

Őseink hazát és ebbe a 

földbe kerül e kereszt, 

amely minden – itt, 

vagy távol élő, külhon-

ból már Sövényháza 

felé igyekvő, igaz ma-

gyar embert – emlékez-

tetni hivatott arra, hogy 

soha ne engedje fele-

désbe merülni Szer böl-

csőjét! A két – magához 

hívó kezet jelképező – 

kerítésén a következő 

felirat áll: 

„Köszönetül az Úrnak 

a hitért, amit-e földdel 

adott Apáinknak, ne-

künk és Fiainknak!”  

Jóleső érzéssel ta-

pasztalom, hogy azt 

látom, időnként megáll 

valaki, letesz egy gyer-

tyát, vagy egy virágot, 

eltölt egy kis időt, majd 

továbbmegy. 

 

Köszönet azoknak, akik a kereszt 

felállítását támogatásukkal, munká-

jukkal, jó szándékukkal segítették: 

- Benkő Ferencnek és családjá-

nak, akik a kegytárgyak felületének 

bevonását végezték. 

- Darida Tibor író barátomnak, 
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Volford István sakk emlékverseny 

2018-ban elhunyt sakkozó –

Volford István – emlékére a család 

2019. július 20-án sakk versenyt 

szervezett. A család azt kérte, 

hogy az emlékversenyt Pusztasze-

ren rendezhesse meg. 

Máté Gábort  és Sági Mihályt 

kérték meg a verseny helyszínének 

biztosítására és a verseny lebo-

nyolítására. Bekapcsolódott a szer-

vezésbe a Közalapítvány is Sági 

Mihályné segítségével. 

A verseny 2019, július 20-án 9 

órakor vette kezdetét. A versenyre 

28 játékos nevezett be. A verseny-

ről tudni kell, hogy nem nyílt jelent-

kezés alapján történt, hanem meg-

hívásos alapon. 

A legidősebb játékos 78 éves volt 

és a legfiatalabb 11 éves volt. Jó 

hangulatú 7 fordulós versenynek a 

díjkiosztással lett vége, 14 órakor.  

 

Díjazottak:  

1. helyezett: Retkes Péter 6 pont 

2. Gyugyi Péter 5.5 pont 

(pusztaszeri játékos) 

3. Kevei Péter 5.5 pont 

4. Tubak Dániel 5 pont (17 éves) 

5. Koszta Benedek 5 pont (15 

éves) 

Legjobb amatőr: Lantos Pál 

Legjobb senior: Farkas Tibor (60 

év feletti korcsoport pusztaszeri 

játékos) 

Legjobb pusztaszeri: Sulyok Jó-

zsef. 

A díjakat az elhunyt sakkozó fele-

sége Marianna és Sági Mihályné 

adta át. Marianna és Sági Mihály 

megköszönte a részvételt. A jelen-

levő játékosok reménykednek a 

folytatásban. A család a résztvevő-

ket vendégül látta a Pálya Söröző-

ben  egy tál ételre, italra.  

Természetesen a nap folyamán 

jó keletje volt a zsíros kenyérnek 

amelyet Kósáné Marika és Ságiné 

Terike szolgáltak fel. 

 

A család nevében köszönöm 

MINDENKINEK a részvételt és 

segítséget! 

Sági Mihály 

Volford István 

sakk emlékverseny 

19. Szenior Or-

szágos Bajnokság 

2019. július 6-7 

Pusztaszer, Baks. 

Harmadik éve rendezi a PISZE SE a 

Magyar Lábtoll-labda Szövetség tá-

mogatásával a 35 éven felüli lábtoll-

labdázók országos bajnokságát. 

Idén első alkalommal az első napot – 

az új tornateremnek köszönhetően – 

Pusztaszeren 

rendeztük.  Az 

ország különbö-

ző tájairól érkező 

szeniorokat és kísérőiket Máté Gábor 

polgármester úr köszöntötte és nyi-

totta meg a versenyt. Minden ver-

senyzőnek volt mérkőzése a kisisko-

lai régi teremben is. Így mindannyian 

megtapasztalhatták, hogy milyen 

kicsi teremben fejlődött ki a sikeres 

pusztaszeri lábtoll-labdázás. PISZE 

SE szenior résztvevői - női csapat: 

Simonné Kószó Anita – Mészáros 

Orsolya – Kele Julianna (Nyárlőrinc); 

- férfi csapat: Pigler Tamás – Szabó 

Gábor – Tóth Zoltán – Vágó Tibor. 

Női csapatunk 2., férfi csapatunk 3. 

helyezést ért el. Férfi páros 3. hely 

Pigler Tamás – Tóth Zoltán, női pá-

ros 3. hely Simonné Kószó Anita-

Mészáros Orsolya. Női egyéni +35: 

3. Simonné Kószó Anita; férfi egyéni  

+45: 2. Pigler Tamás, 3. Vágó Tibor; 

férfi egyéni +55: 1. Tóth Zoltán. Ve-

gyes páros: 3. Pigler Tamás – Si-

monné Kószó Anita. Köszönöm Máté 

Gábor polgármester úr versenyhez 

nyújtott érdeklődését, segítségét.  

24. Nyílt Magyar Nemzetközi Láb-

toll-labda Bajnokság Hungarian 

Open, 2019. július 20-23. Újszász,  

9 ország 180 versenyző. Az idei ope-

nen mindenki a hongkongiak játékára 

volt kíváncsi, akik nagyon látványo-

san játszották az ázsiai stílust. PISZE 

SE versenyzői női csapat: Buki Nap-

sugár, Gyapjas Adrienn, Hegedűs 

Petra, Kiss Bettina jó játékkal 6. he-

lyezést ért el. Horváth Orsolya és 

Németh Barbara újszászi lányokkal 

közös csapatban játszva egy nem-

zetközi válogatottól kapott ki a döntő-

ben, így 2. helyen végzett. Férfi csa-

pat: Fehér Zsolt, Németh Mátyás, 

Pigler Tamás, Simon Márk, Terecs-

kei Róbert 13. helyen végzett 33 csa-

pat között. Női egyéniben Németh 

Barbara 3. helyezése nem meglepe-

tés; Buki Napsugár 5. helye annál 

inkább örömteli meglepetés volt. 

Napsugár kitűnő mérkőzéseket ját-

szott, pl. hongkongi versenyzőt is 

legyőzött.  Hegedűs Petra és Kiss 

Bettina biztató játékkal először vett 

részt ezen a versenyen. Betti és 

Napsugár lelkes tánc produkcióval 

képviselte egyesületünket a hétfő esti 

nemzetközi műsoron. Férfi egyéni: 

Németh Mátyás 14. helyezés 86 ver-

senyző között. Vigasz Kupa verseny: 

Fehér Zsolt 1. hely. 

Vágó Tibor 

PISZE SE sporthírei 
Folytatás az 1. oldalról 


