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országos lábtoll-labda bajnok 2019 

Folytatás a 8. oldalon 

Minden Kedves Olvasónknak 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván  

Pusztaszer Község Önkormányzata  
és a Hírfutár szerkesztősége! 



2019. december 2. oldal 

Tisztelt Olvasók! 

 

Mindenek előtt nagy tisztelettel 

köszönöm a választópolgárok ismé-

telt bizalmát! Az előttünk álló újabb 

öt évet szeretném elmúlt három cik-

lushoz hasonlóan megfelelő nyílt-

sággal, odafigyeléssel, kellő mér-

téktartással szervezni. Úgy látom, 

hogy ebben — csakúgy mint az el-

múlt időszakokban —   kiváló ösz-

szetételű, felelős gondolkodású 

képviselő-testületre támaszkodha-

tok. Örömömre szolgál, hogy kissé 

fiatalodott és felfrissült képviselő-

testületünk. A négy tapasztalt „öreg 

róka” mellé három kiváló felkészült-

ségű, sokrétű szakmai és civil ta-

pasztalatokkal felvértezett tag ke-

rült.  

Továbbra sem kívánok hivatalos 

ügyfélfogadási időt  meghatározni. 

Ha úgy látják, hogy én tudok segíte-

ni gondjaik megoldásában, ötleteik 

megvalósításában, örömeikben való 

osztozásban, keressenek bátran!  

De térjünk vissza a hétköznapok-

ba! 

A Magyar Faluprogram keretében 

hamarosan elindul a Dózsa Gy. 

utca alaptestének építése. Ebben 

a pályázatban sajnos nem nyílt 

lehetőség az út aszfaltozására, de  

átmenetileg a tömörített törtbeton 

alap és a martaszfalt kiegyenlítő 

réteg jelentősen javítani fogja az út 

használhatóságát és tartósságát. 

Reméljük, hogy egy későbbi pályá-

zat keretében megfelelő aszfalt 

burkolat is kerülhet rá. A munkála-

tok idejére kérem az utcában lakók 

megértését és türelmét!  

Kérem a lakosságot, hogy a lom-

bok lehullásával az ingatlanaik 

előtt található fák út fölé benyúló, 

forgalmat zavaró ágait metsszék 

vissza! Akik erre valamilyen oknál 

fogva nem képesek, ott a közmun-

kások fogják elvégezni a korona-

alakítást. 

Polgármesteri  

gondolatok 

Még mindig elég gyakori a gon-

datlan avar és gaz égetés a falu 

területén. Ismételten kérem a la-

kosságot, hogy a szerves kerti hul-

ladékot a kertje egy kieső részén 

komposztálja! Kérem, hogy  a fűté-

si időszakban — gyermekeink jö-

vője érdekében — a kályhákban 

senki ne égessen műanyagokat és 

gumit!  

A téli hóeltakarításhoz megfelelő 

felkészültséggel rendelkezünk, de 

4-5 cm hó esetén még nem indítjuk 

el a gépeket. A nagyobb hó esetén 

sem tudunk egyszerre mindenhol 

megjelenni és helytállni ezért kellő 

türelmet kérek a lakosságtól. 

Ha keményebbre fordulna az idő, 

ne feledkezzünk meg az elesettebb 

szomszédainkról, családtagokról 

segítsünk rajtuk ha módunkban áll, 

vagy jelezék az önkormányzatnál, 

ha problémát látnak! 

Kellemes karácsonyi készülő-

dést mindenkinek! 

Máté Gábor    

Pusztaszer község újonnan megválasztott képviselő-testülete: 

Bitó Zsolt, Körmendi Zsuzsa, Katona Mária, Máté Gábor, Kósáné Buknicz Mária, Nagy Emese, Sági Mihály 



3. oldal 2019. december 

 Tisztelt Olvasóink! 

 

 Képviselő-testületünk az 

önkormányzati választás előtti utol-

só ülését 2019. szeptember 25-én 

tartotta. Ennek keretében a Képvi-

selő-testület önkormányzati rende-

letet alkotott a szociális célú tüzelő-

anyag juttatásáról, melynek alapján 

az Önkormányzat a rendelkezésre 

álló keret kimerüléséig legfeljebb 

10 mázsa barnakőszenet biztosít 

annak, aki saját háztartásában leg-

alább kettő kiskorú gyermek, egye-

dülálló esetében legalább egy kis-

korú gyermek eltartásáról gondos-

kodik, vagy a 65. életévét 2019. 

december 31-ig betölti, vagy az 

egy háztartásban élők egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg a 

22 800,-Ft összeget, és az általa 

életvitelszerűen lakott helyiséget 

szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) 

fűti. A kérelmek benyújtásának 

határideje 2019. november 18. 

napja volt, a tüzelőanyag kiosztá-

sának határideje pedig 2020. feb-

ruár 17. 

 Ugyanezen ülés alkalmával 

döntött a Képviselő-testület a Bur-

sa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 

évi fordulójához történő csatlako-

zásról, és új tagot is választott a 

pusztaszeri 002. számú Szavazat-

számláló Bizottságba Csillag Re-

náta személyében. 

 A 2019. október 13-ai önkor-

mányzati választást követően az 

újonnan megválasztott Képviselő-

testület 2019. október 22-én tartot-

ta alakuló ülését. Ennek alkalmával 

csak a legszükségesebb intézke-

dések történtek meg annak érdek-

ében, hogy az Önkormányzat mű-

ködése zökkenőmentes legyen. 

Sor került a megbízólevelek átadá-

sára a képviselő-testületi tagoknak, 

esküt tettek a települési önkor-

mányzati képviselők és polgármes-

ter úr, és a Képviselő-testület meg-

állapította polgármester úr illetmé-

nyének és költségtérítésének ösz-

szegét. További érdemi döntések 

nem történtek, némely sürgető kér-

dést azonban kötetlen beszélgetés 

keretében vett fontolóra a testület. 

 2019. november 11-én rend-

kívüli ülést tartott a Képviselő-

testület az alpolgármester megvá-

lasztása érdekében, illetve a Csen-

gelei Közös Önkormányzati Hivatal 

további fenntartását illető felülvizs-

gálat sürgőssége okán. Örömmel 

teszem közzé, hogy a Képviselő-

testület ismét Nagy Emesét válasz-

totta meg alpolgármesternek. 

 A testületi munka szépsége 

a 2019. november 27-ei ülésen 

mutatkozott meg, ugyanis egy 

közel négy órás tárgyalás döntés-

dömpingje kellett ahhoz, hogy Ön-

kormányzatunk naprakésznek 

mondhassa magát a határidős fel-

adatok tekintetében. Sor került a 

költségvetési rendeletünk harmadik 

negyedéves módosítására, a hulla-

dék-rendeletünk technikai jellegű 

módosítására, az Önkormányzat új 

Szervezeti és Működési Szabály-

zatának megalkotására, a legöröm-

teljesebb rendeletalkotás viszont 

arra irányult, hogy ebben az évben 

is biztosítsunk 10000,-Ft/fő össze-

gű fűtési támogatást a 65. életévü-

ket betöltött lakosaink részére. 

Képviselő-testületünk megválasz-

totta Előkészítő Bizottságának tag-

jait Sági Mihály, Kósáné Buknicz 

Mária és Kovács Andrásné szemé-

lyében. A helyi adóztatásról szóló 

beszámolóval a Képviselő-testület 

képet kapott egyik legjelentősebb 

bevételi forrásunk alakulásáról.  

A szippantott szennyvíz elszállí-

tásával kapcsolatos kötelező köz-

szolgáltatás ellátására a Képviselő-

testület jövő év végéig meghosz-

szabbította a szerződésünket a 

PUSZTA-SZEM Kft-vel. Szintén 

szerződést kötött a Képviselő-

testület az Önkormányzat belső 

ellenőrzési feladatainak ellátására, 

és meghatározta az ellenőrizendő 

munkafolyamatokat. Jóváhagyásra 

került az óvoda-fenntartást végző 

Térségi Intézményi Társulás, vala-

mint a Kistelek Környéki Települé-

sek Többcélú Társulása társulási 

megállapodásainak módosítására, 

legvégül pedig döntött a Képviselő-

testület arról, hogy 2019. decem-

ber 31. napjával közös megegye-

zéssel megszünteti a Bergendóc 

Szociális Szövetkezettel a Puszta-

bíró Háza üzemeltetésére vonatko-

zóan fennálló szerződést. 

 Köszönöm megtisztelő fi-

gyelmüket. 

dr. Jaksa Tibor 

Beszámoló  

a képviselő-testület  

üléseiről 

Meghívó 
Pusztaszer Község Képviselő-testülete  

2019. december 16-án (hétfőn) 17 órai kezdettel tartja éves  

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 

a Közösségi ház nagytermében. 

Részletes napirendi pontok a hirdetőkön és a Facebook oldalunkon. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Pusztaszer Község Önkormányzata 



2019. december 4. oldal 

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 

INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE 

Pusztaszer Község Önkormányzata a "Foglalkoztatási Együttműködés Mórahalom Térségben" c. 

projekt tagjaként kiscsoportos előadás-sorozatot indít el két témában: 

1. Konfliktuskezelés 

2. Stresszkezelési képesség-fejlesztés 

Az interaktív foglalkozásokon való részvétel INGYENES,  

csupán egy előzetes regisztráció szükséges hozzá.  

A konfliktuskezelés című foglalkozások alkalmai olyan témák köré szerveződnek, mint a konf-

liktusok okai, kialakulásának körülményei, fajtái, a konfliktushoz kapcsolódó tapasztalatok és 

szemléletmódok és azok pozitív és negatív következményei. A résztvevők megismerhetik a 

konfliktus kezelésének lehetséges módszereit, valamint bemutatásra kerül az asszertív kom-

munikáció is, mint a konfliktuskezelés egy lehetséges eszköze. 

Stresszkezelési képesség-fejlesztéssel kapcsolatos interaktív előadásokon az érintett tárgykö-

rök között szerepelnek a stressz élettani hatásai, a munkahelyi/magánéletbeli stresszt okozó 

tipikus helyzetek, egyéni stresszkezelési technikák. Ezen felül megtárgyalásra kerülnek olyan 

témák is mint a stressz és a kiégés kapcsolata, valamint a szorongás és a stressz közötti össze-

függések feltárása.  

Az interaktív előadássorozatokra mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklődik az önismeret, a mások-

kal való hatékony kommunikáció, vagy éppen a mindennapi nehezen kezelhető helyzetek megoldása 

iránt.  

Az előadás-sorozatról bővebb tájékoztatást nyújt:  

Dr. Farkas Péter  

email:  farkas.peter@morahalom.hu,  

telefon:  0630/557-10-22 

Az előadás-sorozaton való részvételi szándékát is ezen 
az email címen vagy a fenti telefonszámon keresztül 

jelezhetik az érdeklődők  

2019. december 21-éig! 

A tréningek a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001. projekt  

keretében, az Európai Unió finanszírozásával  
valósulnak meg. 

mailto:farkas.peter@morahalom.hu


5. oldal 2019. december 

Nem titkolt, hagyományteremtő 

szándékkal elkészült Pusztaszer 

első adventi koszorúja és novem-

ber 29-én, pénteken, az általános 

iskolás gyerekek meg is gyújtották 

az első gyertyát. Ez az adventi ko-

szorú és készülődés is a fantaszti-

kus közösségi összefogást szimbo-

lizálja, ami jelenti a rengeteg tárgyi 

felajánlást, valamint az önzetlen és 

lelkes munkaerőt. A gyönyörű ko-

szorút Pusztaszer karácsonyi an-

gyalai készítették, név szerint: Láz-

ár Mihaela, Jéga-Szabó Ágnes, 

Tóth Mónika, Gógán Nikolett, Kis-

márton Anikó, Szűcs Anikó, Szabó 

Renáta, Körmendi Zsuzsa, Faze-

kas Ferenc, Kordás Tibor. 

A koszorú készítéséhez a fenyő-

alapot Bíró Szilviának és Naszádos 

Zsoltnak, a koszorú vázalapját 

Ocskó Péternek, a dekorációs kel-

lékeket a Pusztaszer Községért 

Közalapítványnak, valamint 

Stekina János és feleségének kö-

szönhetjük. 

A gyertyagyújtások alkalmával a 

Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola diákjainak színvonalas mű-

sorát láthatjuk, későbbiekben a 

Pusztaszeri Dalárda is csatlakozni 

fog néhány dalcsokorral. Külön 

köszönet a gyerekek bátor szerep-

léséért, valamint a tanároknak – 

Katona Kati néninek, Gajdacsi Zoli 

bácsinak, Kordás Timi néninek, 

Mészárosné Gabi néninek és Mes-

ter Szabó Józsefnek – a kitartó 

felkészítő munkáért. 

Az adventi gyertyagyújtások idő-

pontjai: 

November 29., péntek, 17:00 óra 

December 6., péntek, 17:00 óra 

December 13., péntek, 17:00 óra 

December 20., péntek, 17:00 óra 

December 20-án, a 4. gyertya-

gyújtás után a közösségiházban, 

az általános iskola diákjai karácso-

nyi ünnepséggel várják a puszta-

szerieket. A falukarácsony után a 

Sportcsarnok mellett, támogatói 

jegy ellenében halászlé és rétes 

vásárolható. A támogatói jegy ára 

1000,- Ft/adag. A halászlevet a 

PaKo Nyílászáró Kft. képviseleté-

ben, Komlódi János, a rétest a Full

-Air Service Kft. képviseletében, 

Orovecz Zoltán ajánlotta fel, a ren-

dezvény lebonyolításához pedig a 

Talléros Vendéglő, Soós Mihály 

nyújt háttértámogatást. A befolyt 

összeget a pusztaszeri gyerekek 

támogatására fordítjuk. 

 

Jöjjenek és hangolódjunk együtt 

december utolsó napjaiban a kará-

csonyra! 

Felgyúlt az első adventi 
gyertya Pusztaszeren.  



2019. december 6. oldal 

kétféle köretet Kaczur Pálné és 

Hatvani Benedekné készítették. A 

férfiak italokról, az asszonyok süte-

ményekről gondoskodtak. Deák 

Mihály és Bodnár Ferenc muzsiká-

jára dalra fakadtunk. Örömünkre 

mások is csatlakoztak a nótázás-

hoz. 

Szeptember 7-én a Felgyői Da-

lárda által szervezett népdalköri 

találkozón vettünk részt. 

Szeptember 12-én eleget tettünk 

a Csengelei Önkormányzat és a 

Régi Dalok Őrzői meghívásának. 

Rajtunk kívül a Kéknefelejcs Nyug-

díjas Klub (Zákányszék) és a Régi 

Dalok Őrzői léptek fel. A műsor 

után finom vacsorával kedvesked-

tek a házigazdák. Nagyon jó han-

gulatú találkozó volt. 

Október 12-én a Héjja házaspár 

meghívására Sárga-majorba men-

tünk „Nótafonóra”. Ez kedves ven-

déglátást és kötetlen nótázást je-

lent. 

A Pusztaszeri Dalárda 2019-es éve 

 

Farsangi táncház a Korinda zenekarral 
 

Az idei nagysikerű koncert és táncház után jövőre ismét találkozha-

tunk Pusztaszeren a Korinda Zenekarral. A zenekar 2005-ben alakult 

és a magyar nyelvterület keleti végein élő népcsoportok hagyományos 

népzenéjének hiteles tolmácsolását tűzte ki céljául. Bár a zenekar szá-

mára a moldvai csángó népzene jelenti a fő irányvonalat, Gyimes, Bar-

caság, Székelyföld, valamint Bukovina magyar és román vonatkozású 

népzenéje is repertoárjuk részét képezi.  

A májusi pusztaszeri koncert óta megjelent a zenekar Rögtől szívig 

című lemeze, melyből ízelítőt kaphatunk  

2020. január 18-án, 18 órakor  

kezdődő koncertjükön, aminek most is a Közösségiház ad otthont. A 

koncertet vidám, farsangi táncház zárja, moldvai zenével kísérve. A 

táncház folyamán táncoktatás is lesz, ahol Szathmáry Éva és Kalmár 

Gergely lesz segítségünkre. Sok szeretettel várunk mindenkit, aki egy 

kis kikapcsolódásra és vidámságra vágyik!  

Kérjük, hogy az időjárásra való tekintettel benti cipőről, mindenki 

gondoskodjon! A belépés ingyenes!  

A rendezvény a Cuháré Táncműhely szervezésében, az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor program támogatásával 

valósul meg. 

A dalárda 2012-ben alakult meg. 

Azóta változó összetételben csü-

törtökönként összejövünk. Jelenle-

gi létszámunk 27 fő. Az együttlétek 

alkalmával beszélgetünk, dalokat 

válogatunk, gyakorlunk a követke-

ző fellépésre. Fő célunk az örömte-

li együttlét, a közös éneklés, kikap-

csolódás a mindennapi teendőkből, 

gondokból. 

Írásomban szeretném bemutatni 

a dalárda 2019. évi tevékenységét. 

Január 11. pótszilvesztert tartot-

tunk. 

Február 7. Kisteleken megnéztük 

Máté Bence készülő kiállításának 

anyagát. 

Február 20-án teljes létszámmal 

részt vettünk Czombos Gáborné 

temetésén. 

Március 8-án megköszöntöttük 

nőtagjainkat. 

Március 11-én és 16-án a dalárda 

férfi tagjai megmetszették a meg-

özvegyült Rácz Istvánné szőlőjét 

Pusztaszeren és Tárnokon. 

Május 25-én Határőrtalálkozón 

énekeltünk Balástyán. 

Június 1. Korábbi rendezvénye-

ink közül kiemelkedett a dalostalál-

kozó. Vendégeink voltak: a Csong-

rádi Röpülj Páva Kör, valamint a 

Bokrosi Kossuth Lajos Nyugdíjas 

Klub tagjai. 

A dalostalálkozó után Németh 

Mihály korára (november 19-én 

betöltötte a 84. életévét) való tekin-

tettel lemondott a dalárda vezeté-

séről. Az új vezetők Papp Istvánné 

(Ilike) és Kaczúr Pál lettek. 

Július 18-án köszöntöttük az I. 

félévben névnapjukat ünneplőket. 

Czombos Gábor és Gera Mihály 

finom vacsorával leptek meg ben-

nünket. A köretet és a savanyúsá-

got Zsótér József és neje készítet-

ték. Asszonyaink különböző süte-

ményekkel járultak hozzá az este 

sikeréhez. 

Augusztus 10-én részt vettünk a 

munkástelepi pikniken 16 fővel. 

Augusztus 17-én az önkormány-

zat kulturált feltételeket biztosított a 

dalárda ünnepi rendezvényéhez. 

Kaczúr Pál finom pörköltet főzött. A 

November 16-án a Szegedi Hóvi-

rág Nyugdíjas Népdalkör által szer-

vezett dalostalálkozón a Megyeház 

Étteremben léptünk fel. Tiszai dalo-

kat énekeltünk. 

 

Az év folyamán kiemelt szeretettel 

köszöntöttük a jubileumi születés-

napjukat ünneplő Bodnár Ferenc-

nét, Szűcs Magdolnát, Balogh Mi-

hálynét, Máté Gábort, valamint a 88 

éves Varga Sándornét. 

A felsorolásból is látható, hogy 

eseménydús évünk volt. Köszöne-

tet mondunk a programjainkhoz 

nyújtott anyagi és más segítségért 

Máté Gábor polgármesternek, a 

Pusztaszeri Önkormányzatnak, 

Nagy Emesének, Ocskó Lászlónak, 

Gyurász Sándornénak, a közmun-

kásoknak, a Pusztaszer Községért 

Közalapítványnak, személy szerint 

Sági Mihálynénak. 

 

Az írásomat kedvcsinálónak is 

szántam. Kortól függetlenül szere-

tettel várunk mindenkit, aki szereti a 

társaságot és a jó magyar nótákat. 

Kovács Imre 
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Idén hatalmas sikerrel zárult a 

IV. Hét Halom Teljesítmény Tú-

ra. Az október 12-én megrende-

zett teljesítménytúrán, az elmúlt 

esztendőkhöz hasonlóan, há-

rom különböző hosszúságú 

gyalogos (15, 35, és 50 km) és 

egy kerékpáros (50 km) táv kö-

zül választhattak a nevezők. 

Már az előnevezések is arra 

engedtek következtetni, hogy 

egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend a rendezvény.  

A hatalmas létszámú helyszíni 

nevezéseknek köszönhetően 

idén megdőlt a rekord. Minden 

eddiginél többen, ötszázan (!) 

vettek részt a túrán. Ez azt je-

lenti, hogy ezzel az Alföld leg-

nagyobb teljesítménytúrájává 

nőte ki magát a rendezvény. A 

hatalmas tömeg kihívások elé 

állított bennünket szervezőket, 

gyakran kellett rögtönöznünk, 

hogy mindenkinek jusson ás-

ványvíz, csoki, vagy éppen 

megfelelő mennyiségű és minő-

ségű babgulyás a tányérokba. 

Köszönettel tartozunk mind-

azoknak, akik önzetlen és lel-

kes munkájukkal hozzájárultak 

a rendezvény sikeréhez. 

 

Köszönjük Pusztaszer község 

önkormányzatának és polgár-

mesterének, Máté Gábornak, a 

folyamatos támogatást, társ-

szervezőnknek, a Kiskunsági 

Nemzeti Parknak a bivalyhúst, 

a polgárőröknek a parkoltatás 

zökkenőmentes lebonyolítását, 

Tajti Lászlónak a Bagi-

szélmalomban tartott idegenve-

zetést, Sági Mihálynak a finom 

almákat, a Decathlonnak a sát-

rakat és a célkaput, valamint 

végül, de nem utolsó sorban 

Szeri „Mamut” Attilának és 

Szűcs Jocinak a legendásan 

híres babgulyást! 

Nélkületek nem sikerült volna! 

Mindenkit sok szeretettel vár 

jövőre is a Pusztaszeri Homok-

taposók TE csapata! 

PHTE 

 

Tisztelt Vásárlók! 

 
A takarmányboltban létezik ol-
csóbb beszerzési lehetőség házi 

kedvenceinek! 
 

Cicatápok: Friskies 840 Ft, 
Whiskas 745 Ft,  
Kitekat 640 Ft/kg. 
Kimérős cicatáp 330 Ft-tól  
kutyatáp 250 Ft/kg-tól. 
Kutyatápok:  
Darling 420 Ft,  
Friskies 475 Ft és  
Dog Chow 680 Ft/kg-tól. 
Gazdi szalámi 250 Ft/szál. 
 
Kapható:  

rágcsáló-, hal- és papagáj ele-
del. 
Kutya-, macska konzervek több 
ízben, junioroknak és felnőttek-
nek! Játékok, pórázok, etetők és 
itatók. 

 
Műanyag edények, virágcsere-
pek és háztartási cikkek óriási 

választékban. 
 

A kertészkedéshez szerszámok, 
kesztyűk, csizmák és virágföld. 

 
Megérkezett a zsákos orosz 

szén! 
A gázpalack ára 4750 Ft/palack. 
 

Nyitva tartás  
  hétköznap:  

de. 7.30-11.30, 
du. 13.30-17.00  

  szombaton  
7.30-11.00-ig! 

 
Telefonszám: 30 / 326 7016 

 
Jöjjenek el! Nézzenek szét! 
Várjuk Önöket szeretettel! 

 

Sági Gyöngyi 

Hét halom teljesítmény túra 

2019. október 12. 
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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 

12. Pusztaszeri Arborétumfu-

tás, 2019. 05. 01.  

Eredmények: Alsós fiúk: 1. Ko-

rom Patrik, 2. Losonczi Dániel, 3. 

Csillag Roland. Alsós lányok: 1. 

Kálmán Cintia, 2. Horváth Ramó-

na, 3. Hegedűs Larissza, 4. Babos 

Kincső. Felsős fiúk: 1. Arnold Máté, 

2. Jójárt Bálint, 3. Balassy Bence, 

4. Balogh Márton. Felsős lányok: 1. 

Arnold Sára, 2.Hegedűs Petra, 3. 

Paragi Jázmin, 4. Sági Fanni. Kö-

zépiskolások és felnőttek 35 éves 

korig: Férfiak: 1. Németh Mátyás, 

2. Szabó Gergő, 3. Katona Ádám, 

4. Korom Bálint. Nők: 1. Szabó 

Luca, 2. Csillag Renáta. 35 év fe-

lettiek: Férfiak: 1.Szabó Gábor, 2. 

Mester-Szabó József. Nők: 1. Sági 

Gyöngyi, 2. Tóth Renáta, 3. Ságiné 

Domonics Szilvia, 4. Zsótér Ibolya. 

Szabó „Dobár” László  

Petanque Emlékverseny,  

2019. 05. 01.  

Eredmény: 1. Kovács Csaba, 

Lázár Mihaela, Ifj. Lázár Tamás. 2. 

Gyurász Attila, Szabó Gergő, Tóth 

Bence. 3. Belányi László, Dékány 

Gábor, Lázár Tamás. 4. Szabóné 

Németh Mária, Szabó László, Sza-

bó Krisztián, Vágó Ádám. 5. Kővá-

gó Ádám, Lázár Barna, Túri Máté. 

Nyári Petanque Verseny,  

2019. 08. 20. 

Eredmény: 1. Lázár Mihaela, 

Lázár Tamás, Lázár Tomi. 2. Szeri 

Zoltán, Tóth Zoltán, Vágó Tibor. 

3.Gyurász Attila, Molnár Maja, 

Szabó Gergő. 4. Kovács Csaba, 

Varga Sándor. 5. Gömöri Ágnes, 

Rabi Dániel, Szeri Péter. 6. Szabó 

Gábor, Szabó Luca, Tóth Renáta.  

  

Lábtoll-labda eredmények  

országos versenyeken 
BUKI NAPSUGÁR  

EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOK!!! 

 

Újszász Kupa felnőtt verseny, 

2019. 09. 7-8. 

Női csapat: 3. helyezés Horváth 

Orsolya, Németh Barbara, Szabó 

Luca; 5. hely Buki Napsugár, He-

gedűs Petra, Kiss Bettina. Női 

egyéni: 3. Németh Barbara, 5. Sza-

bó Luca. Férfi csapat: 4. helyezés 

Bitó Balázs, Fehér Zsolt, Németh 

Mátyás, Simon Márk!! Férfi egyéni: 

3. hely Németh Mátyás!!! 

Újszász Kupa gyermek és  

serdülő verseny, 

2019. 09. 28. 

Fiú csapat: Balogh Márton nagy-

kanizsai társakkal 4. helyezést ért 

el. Fiú páros: 5. hely Balogh Már-

ton, Losonczi Dániel. Egyéni: 5. 

Balogh Márton. Leány csapat: 1. 

hely Buki Napsugár, Hegedűs Pet-

ra, Kálmán Cintia, Kiss Bettina. 

Leány páros: 1. hely Buki Napsu-

gár, Kiss Bettina; 3. Hegedűs Pet-

ra, Kálmán Cintia. Leány egyéni: 1. 

Buki Napsugár, 3. Hegedűs Petra, 

4. Kiss Bettina. Buki Napsugár 

nyerte az Újszász Kupát három 

első helyezéssel!!! 

2019. 10. 04-én sikeres lábtoll-

labda bemutatót tartottunk Ba-

lástyán az általános iskolában. 

Hatására 80-100 helyi tanuló és 

tanár lelkesen, kitartóan lábtolla-

zott. A sikert Vágó Tibor közvetíté-

sével előidézte Balogh Márton, 

Buki Napsugár, Hegedűs Petra, 

Szabó Luca. 

24. Serdülő Országos  

Bajnokság; Újszász, 

2019. 10. 05. 

BUKI NAPSUGÁR EGYÉNIBEN 

ORSZÁGOS BAJNOK LETT!!! Egy 

hét alatt kettő kupát nyert! 

Leány csapat: 2. hely Buki Napsu-

gár, Hegedűs Petra, Kiss Bettina. 

Fiú egyéni: 10. Balogh Márton. 

- 23. Ifjúsági Országos Bajnokság; 

Nagykanizsa, 2019. 10. 12. 

Leány csapat: 2. helyezés Buki 

Napsugár, Horváth Orsolya, Kiss 

Bettina, Németh Barbara. Leány 

egyéni: 4. Németh Barbara, 8. Hor-

váth Orsolya. 

6. Kárpát-medence Kupa 2. for-

duló; Királyhelmec (Szlovákia),  

2019. 10. 22-24.  

A pusztaszeri csapat Szabó Luca 

vezetésével vett részt a három na-

pos rendezvényen. Leány csapat: 

Buki Napsugár, Hegedűs Petra, 

Kiss Bettina 1. helyezés!!! Leány 

páros: Buki Napsugár, Kiss Bettina 

1. hely; Hegedűs Petra, Horváth 

Réka (Nagykanizsa) 2. hely!! Ba-

logh Márton újszászi társakkal csa-

patban 4. helyezést ért el. 

24 órás Lábtoll-labda Maraton; 

Tápióbicske,  

2019. 11. 2-3. 

Nagy pusztaszeri sikert ért el Fe-

hér Zsolt, Németh Mátyás, Simon 

Márk a csapatverseny megnyeré-

sével! Győzelmükkel ebben az év-

ben ők nyerték a vándorkupát! 

Tini Kupa gyermek,  

serdülő verseny; Szederkény, 

2019. 11. 9. 

Leány csapat: Buki Napsugár, 

Hegedűs Petra, Kálmán Cintia, 

Kiss Bettina 1. helyezés!! Leány 

páros: 1. hely Buki Napsugár, Kiss 

Bettina!!, 4. Hegedűs Petra, Kál-

mán Cintia. Fiú páros: 6. Balogh 

Márton, Losonczi Dániel. Vegyes 

páros: 1. Kökény Martin (Újszász), 

Kiss Bettina; 3. Balogh Márton, 

Buki Napsugár. Újabb sok szép 

megnyert érem! 

2. Szenior Kupa; Nyárlőrinc, 

2019. 11. 16. 

Női csapat: Simonné Kószó Anita 

újszászi hölgyekkel 1. helyezés. 

Egyéniben Anita 3. helyet ért el. 

Férfi csapat: Pigler Tamás, Tóth 

Zoltán, Vágó Tibor 2. hely. Egyéni: 

+45: 1. Pigler Tamás, 2. Vágó Ti-

bor; +55: 1. Tóth Zoltán. 

 

KÖVETKEZŐ PUSZTASZERI 

VERSENY, melyekre várom a lel-

kes résztvevőket: 

12. Szilveszter-kupa egyéni láb-

toll-labda verseny; 2019. 12. 28. 

Délelőtt női, délután férfi mérkőzé-

sek. 

Vágó Tibor 

PISZE SE sportesemények, 
eredmények 


