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KÖZMEGHALLGATÁS
Pusztaszer Község Önkormányzata
2021. december 8-án 17 órától

közmeghallgatást tart
a sportteremben,
melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Kérjük, az aktuális járvány ügyi korlátozások
betartását!
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kellemes karácsonyt
és
boldog új évet
kíván
minden kedves olvasónknak!

2. oldal
Tisztelt Olvasók!
Terveink szerint újra indítjuk a
Pusztaszeri Hírfutár rendszeres
megjelenítését.
Az elmúlt időszakban a lakossági
kommunikáció elsősorban a Facebook oldalon és a hirdetőkön zajlott,
de ezek sem jutottak el a lakosság
minden tagjához. Megőrizve a fenti
kommunikációs csatornákat, a jövőben a Hírfutár kéthavi megjelentetését tervezzük.
Sajnos a postai kiszállítást a tanyákra a szokásos módon már nem
tudjuk megoldani, mert a posta jelentősen megemelte a kihordás költségeit és csak névvel ellátott címzést
fogad el. Ezért a belterületi és munkástelepi címekre továbbra is az önkormányzat, dolgozóinak közreműködésével juttatja el az újságot, a
tanyai lakosság pedig az önkormányzati hivatalba és boltokba kihelyezett újságos dobozokból juthat
hozzá ingyenesen az újsághoz.
Az eltelt időszakban számos Magyar Faluprogram pályázat megvalósítására került sor. Ezek eredménye mindenki számára látható: Nyílászárókat cseréltünk a hivatal és
két szolgálatilakás épületén, MTZ
traktort és homlokemelő szerkezetet vásároltunk, gyártás alatt van
egy 700 kg teherbírású utánfutó, új
kerítés épült az óvoda udvarába,
bordásfalakat vásároltunk a sportterembe stb.
A következő időszakban a munkástelepi boltig vezető út aszfaltozása, a játszótér felújítása és egy új
kötélpiramis építése, az önkormányzati hivatal épületének részleges felújítása (a hátsó épületrész
hőszigetelését, tetőfelújítását és új,
akadálymentes vizesblokk építését
tartalmazza) kerül sorra. Sajnos az eredeti elképzelésünk szerint az utcafronti épületrész tetőszerkezetének cseréjére egyelőre nem
volt elegendő az erre fordítható
mintegy 23 millió forintos pályázati
összeg.
Kísérleti jelleggel a sportteremben
keletkező szennyvíz kezelésre kiépítésre kerül az az In-Dräin rendszer, amit lakossági egyedi szenny-
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Polgármesteri
gondolatok
vízkezeléssel kapcsolatban már
közösségi fórumokon ismertettünk
és ha beválik, akkor lakossági rendszerben is szeretnénk alkalmazni.
Akit érdekel - a biztonsági előírások
betartásával -, az építéskor megtekintheti a rendszer elemeit, felépítését.
Októberben elkészült és üzembe
lett helyezve az önkormányzati önerőből finanszírozott térfigyelőrendszer. Egyelőre 5 kamera figyeli napi
24 órában a fontosabb közterületeket: a központi kereszteződést, a
Fő utca dohánybolt előtti szakaszát,
a Kossuth utca önkormányzati hivatal előtti szakaszát, a piacteret és a
játszóteret figyeli egy-egy kamera.
A kamerák által felvett jó minőségű
video anyag rögzítésre kerül és
szükség esetén visszanézhető kb.
egy heti felvétel, azonban a kamerák képe folyamatos felügyelet alatt
lesz, a kisteleki rendőrkapitányságon.
Az előzőekben sikertelenül beadott pályázataink tartalmaztak további rendszámfelismerő kamerákat és Munkástelepre illetve a temetőbe kihelyezendő kamerákat,
de ennek költségét a jövőben is
csak pályázati forrásból tudjuk fedezni.
Sikerrel működött a Kormányablak Busz, amely minden hónap 3.
csütörtökjén 10:45-13:00 között áll
az ügyfelek rendelkezésre. Személyigazolvány, jogosítvány, lakcímkártya és egyéb ügyeket lehet
helyben, a sportterem előtt elintézni. Sajnos a tél folyamán a covid
helyzet miatt a szolgáltatás egyelőre szünetel.
Az év folyamán változások történtek a temető személyi állományában. A ravatalozót továbbra is a
Kegyeleti Kft. üzemelteti, de helyi
képviselőjük Szász Julianna lett. A
temető gondnoki feladatait - Nagy
Gábor nyugdíjba vonulásával Nagy Péter vette át. Kérem, a temetői ügyeket velük intézzék a jövőben! Természetesen a sírok gon-

dozására tetszőleges személyt
megbízhat a hozzátartozó. A temetőt az őszi - téli - tavaszi időszakban
az éjszakai órákban zárva tartjuk.
Nyáron a nagy melegre való tekintettel már hajnalban nyitva lesz.
A nyár folyamán átvizsgáltuk a
falu központjában található öreg
fákat. A Köztársaság téren több fa
is a kiszáradás jeleit mutatta, egy
teljesen ki is száradt. Tetézte a
helyzetet az is, hogy egy 6 méteres
látszólag ép, mégis korhadó félben
lévő több mázsás vázágat a szélvihar letört. Szerencsére a parkoló
éppen üres volt, emberi és anyagi
kár nem keletkezett. A veszélyhelyzet elhárítása érdekében 3 db részben vagy egészében kiszáradt fát el
kellett távolítani. A menthető fák
veszélyesnek tűnő ágait tehermentesítettük. A használható rönkökből
fűrészárut, vágatunk, az ágakat
szociális tűzifaként hasznosítjuk.
Az idei évben a szociális tűzifa
pályázaton 93 m3 tölgyfa beszerzésére kaptunk támogatást. Az igényeket november közepéig lehetett
leadni. Szeretnénk a megítélt fát
még karácsony előtt eljuttatni a rászorultaknak.
Közösségi rendezvények támogatására 1 millió forintot nyert településünk. Ebből fogjuk finanszírozni
az Adventi ünnepkör eseményeit, a
karácsonyi díszítést, és lehetőségünk nyílt egy újabb, 8x6 m-es közösségi sátor beszerzésére is,
amely színpad fedésére is alkalmas
lesz.
Szükség esetén a veszélyhelyzet
pusztaszeri kezelésre a 4. hullámban is összeül az Covid operatív
stáb. Hangsúlyoznunk kell az egyéni felelős magatartás szükségességét! Ennek legfőbb eleme az,
hogy aki tüneteket érez magán,
lehetőleg ne menjen közösségbe,
értesítse a háziorvosát és viseljen
maszkot! Ez nem csak a Covid 19,
de egyéb fertőző betegség terjedését is mérsékelheti. Intézményinkben nem tervezünk az országos
előírásoknál szigorúbb korlátozásokat, vagy kötelező oltás elrendelését.

Máté Gábor
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Tisztelt Olvasóink!
Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel meghozott jogszabályok
alapján
Képviselőtestületünk ez év első felében nem
ülésezhetett. Az Önkormányzat
működéséhez szükséges döntéseket a Képviselő-testület hatáskörében eljárva polgármester úr hozta
meg, természetesen a képviselőtestületi tagok maradéktalan tájékoztatása és véleményük figyelembe vétele mellett.
Újabb kormányzati intézkedést követően a Tisztelt Képviselőtestület az idei első ülését június
30-án tarthatta meg. Önkormányzati képviselőink az óvoda vendéglátásában tárgyalták meg a háziorvos, a fogorvos, a védőnő, a családsegítő, az iskola és az óvoda
beszámolóját. Döntött a Képviselőtestület arról is, hogy 100 000,-Ft
vételár ellenében megvételre felajánlja a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben meglévő
100 000,-Ft névértékű üzletrészünket. Ennek előzménye, hogy a
Szegedi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. egyelőre tisztázatlan
okból és szándékból olyan ajánlatot tett, hogy 50 000,-Ft fejében
kívánja megvásárolni az említett
üzletrészünket. Figyelemmel a hűtlen kezelés eshetőségére és a
számviteli jogszabályokra, a Képviselő-testület kénytelen volt a fentebbi ellenajánlatot tenni, melynek
elfogadásáról vagy elutasításáról
lapzártánkig nem kaptunk értesítést. A júniusi ülés fontos döntései
közé tartozik még, hogy a Képviselő-testület az azóta kiépített térfigyelőrendszer kivitelezésére kiválasztotta a Lochner Kft-t.
Munkatervünknek megfelelően a következő testületi ülésre auguszus 30-án került sor. A Képviselő-testület az időközbeni bevételek és kiadások teljesülésének
megfelelően módosította a 2021.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet, majd szintén
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Beszámoló
a képviselő-testület
üléséről
önkormányzati rendeletbe foglalta
a tanulónkénti 30 000,-Ft összegű
iskolakezdési támogatás megállapítását. Döntés született arról is,
hogy Önkormányzatunk támogatási igényt nyújt be a belügyminiszter
által a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására
kiírt pályázaton, 122 erdei m 3
„kemény, lombos tűzifa” beszerzésére, melyhez 154 940,- Ft összegű saját forrás biztosítását vállalja.
Határozatot hozott a Tisztelt Képviselő-testület arról is, hogy Önkormányzatunk támogatási igényt
nyújt be az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiírt, Külterületi helyi
közutak fejlesztése című, VP67.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. A támogatásból megvalósítani tervezett munkálatok a következők: Pusztaszer-Ópusztaszer
összekötő útszakaszon padkarendezés, hézagkezelés, útburkolati
jel festése, illetve a PusztaszerMunkástelep bekötő úton szintén
padkarendezés,
hézagkezelés.
Ehhez a pályázathoz a Képviselőtestület 1 410 466,-Ft összegű saját forrás biztosítását vállalta.
A Képviselő-testület szeptember 22-én folytatta a munkáját.
Napirendre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2022. évi fordulójához való csatlakozás, továbbá a Képviselőtestület úgy nyilatkozott, hogy
szándékában áll csatlakozni a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
által szervezett fogászati ügyeleti
ellátáshoz. Reményeink szerint
ennek keretében tudnánk majd
biztosítani, hogy a Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ Fogászati
és Szájsebészeti Klinika ellátási
kötelezettséggel fogadja a pusztaszeri lakosokat is hétvégenként és

munkaszüneti napokon.
Szintén munkaterv szerinti
ülést tartott a Képviselő-testület
október 27-én. Sor került a költségvetési rendeletünk harmadik negyedéves módosítására, illetve a
szociális
célú
tüzelőanyag
juttatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására.
A legörömtelibb döntése a
Képviselő-testületnek
azonban
arról történt, hogy költségvetési
helyzetünk idén is lehetővé tette
fejenként 13 500,-Ft összegű fűtési
támogatás
juttatását
a
65.
életévüket
betöltött,
vagy
december 31-ig betöltő mintegy
háromszáz lakosunk részére. A
Képviselő-testület a továbbiakban
helyt adott a gyermekétkeztetést
biztosító
vállalkozó
méltányos
áremelési előterjesztésének, és
határozatában felkérte az iskola és
az
óvoda
vonatkozásában
döntésre jogosult szerveket, hogy
az általunk “jóváhagyott” árakkal
írják elő a szülők által fizetendő
térítési díjakat. Képviselő-testület
hosszasan
tárgyalt
egy
napelempark
létesítésében
érdekelt cég ajánlatáról is. Ennek
eredményeként úgy határozott,
hogy megkezdjük a hulladékudvar
és a rekultivált szeméttelep közötti
földterület
művelési
ágának
megváltoztatását,
annak
érdekében, hogy ipari jellegű
beruházás fogadására alkalmassá
tegyük.
Végezetül engedjék meg,
hogy köszönetemet fejezzem ki a
rendezett településkép fenntartása
érdekében végzett munkájukért.
Örömömre
szolgált,
hogy
polgármester úrral megtett október
19-ei
falubejárásunk
során
személyesen is meggyőződhettem
arról, hogy Önöknek is fontos a
porták és közterületek gondozása,
és
csak
alig
tucatnyi
ingatlantulajdonost kellett levélben
felkérnem
az
ebbéli
együttműködésre.

dr. Jaksa Tibor jegyző
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Az alföldi tájban üdítő változatosságként hatnak a markánsan
kiemelkedő kunhalmok. Sajnos
emiatt időnként csábító vonzerőt
gyakorolnak a terepmotorosokra, a kvadosokra és a terepkerékpárosokra is.
A kunhalmok többsége még a
bronzkor előtt keletkezett, több
ezer éven átívelő kultúrák, történelem, tájfejlődés emlékeit őrzik. Lejtőik értékes növénytársulások menedékei, egykori vizeket, utakat
kísérnek, ősi településeket, temetkezési helyeket és középkori templomokat rejtenek. A kunhalmok
veszélyeztetettsége
napjainkra
felerősödött, pusztulásuk felgyorsult, ezért a természet védelméről
szóló törvény alapján országos
védelemben részesülnek.
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Természetkárosítás a
kunhalmokon
A technikai sportok kedvelői
gyakran nem is tudják, hogy tevékenységükkel természetkárosítást
követnek el. A járművek gumijai
feltépik a már több évtizede zárt,
őshonos növényzettel borított felszínt. Az agresszíven terjeszkedő
gyomok és invazív növények magjai bekerülnek a felszaggatott területre. Például a selyemkóró magjának elég, ha fél centire betapossák
a földbe, máris csírázóképes. A
magból kihajtó növény terjedési
sebessége pedig nagyon gyors, a
bolygatott területen egyeduralkodóvá tud válni, kiszorítva az őshonos
növények többségét.

A természeti értékeinket és múltunk emlékeit őrző kunhalmokat
több veszély is fenyegeti:
• A mezőgazdasági talajmunka
(szántás) súlyosan roncsolja a
halomtestet;
• A nem körültekintő mezőgazdasági célú vegyszerhasználat és
trágyázás a halmok megmaradt
természetes élővilágát veszélyezteti;
• A túlzott legeltetés a taposás és
rágás okozta károk miatt szintén kockázatot jelenthet az élővilágára nézve;
• A technikai sportok okozta sérült felszín ugyancsak a maradvány életközösségek eltűnéséhez vezet.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén eddig
152 kunhalom került kataszterezésre. Felmérésük és megismerésük
folyamatos, védelmük a természetvédelem kiemelten fontos feladata.
Felelős hozzáállással őrizzük meg
nemzeti örökségünket!
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A Családbarát Hagyományápoló
Egyesület égisze alatt helyi pedagógusok
közreműködésével
a
Nemzeti Tehetségprogram keretében a NTP-MŰV-20-0018 azonosítójú, „Tehetségígéretek Hagyományápoló Képíró Műhelye” című
projekt valósult meg a közelmúltban. A képzőművészeti tehetséggondozásnak egyébként településünkön már hagyománya van, az
iránta való érdeklődés és igény
pedig óriási. Az idei programon
résztvevők száma a korábbihoz
képest szinte megduplázódott.
A program célja volt, hogy egy kis
lélekszámú fejlesztendő járásban
lévő, nagyobb településektől távol
eső Dél-alföldi falu tehetségígéretes és tehetséges fiataljainak a
képzőművészet terén, a Tisza
menti képzőművészeti hagyományokat ápolva megismertessünk
technikákat, módszereket, szakmai
fortélyokat és anyagokat.
A foglalkozásokon megvalósult a
gyermekek kézügyességének fejlesztése, tehetségük kiaknázása
és továbbfejlesztése, érdeklődési
körük bővítése, elindításuk egy
olyan úton, mely a művészet felé
vezet.
Alapfogalmakat szereztek arról,
hogy nem csak szemmel látható
tárgyiasult entitásokat, hanem
megfoghatatlan gondolati dolgokat
(hangulat és érzelem) is meg lehet
tanulni ábrázolni.
A program célja volt, hogy a tehetséges gyermekek megízleljék
az alkotás örömét, lerakásra kerüljenek későbbi alkotói pályájuk
alapkövei, és felismerjék, hogy az
ember akkor lesz teljessé, ha embertársainak örömöt okoz, szép
dolgokat ad át, mely azáltal, hogy
esztétikai élményt okoz, egyúttal
megnyugtatóan hat a lélekre is.
A program keretében a pusztaszeri tehetséges gyermekek számára a támogatásnak köszönhetően új technikák és anyagok kerültek megismertetésre. Ezeket az új
anyagokat megtanulták kezelni, a
technikákat pedig megtanulták alkalmazni. Az eddig használt anya-
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Képzőművészeti tehetséggondozás
Pusztaszeren
gokat és technikákat alapul használták a gyerekek, és a szakmai
megvalósítók tervszerű irányításával korábbi ismereteikre építkezve
fokozatosan jöttek létre tárgyiasult
alkotások a projekt nyújtotta új opciók kihasználásával. Az eredmények, azaz a létrejött alkotások
önmagukért beszélnek. Híven tükrözik
alkotóik
kezdeményezőkészségét. Az új anyagok és módszerek befogadása nyitottságot
követelt a bevont gyerekekről. Kreativitásuk nélkül nem jöttek volna
létre az alkotások, hiszen a pedagógusok utat mutattak nekik, de
ezt az utat saját maguknak kellett
végig járniuk, melynek hozadéka a
projekt végén szervezett tárlaton a
szélesebb nyilvánosság számára is
elérhető és megcsodálható alkotások lettek. A kiállítást szemlélve
bátran állíthatjuk, hogy közük kerülnek ki a jövő művészei.
Idén az egyesület az anyanyelv
területén tehetséges gyermekek
magyar anyanyelvi tehetségének
és nemzeti identitásának erősítését
támogatta. NTP-ATP-20-0010 azonosítójú, „A dél-alföldi dialektus
hagyományainak ápolása” című
projekt keretében a magyar anyanyelvi, identitás-, önazonosságának megőrzését célzó, hagyományaink, szellemi és tárgyi emlékeink ápolását szolgáló tehetséggondozó programok valósultak meg. A
program további célja volt, hogy a
szép beszédet (prózamondáson,
szavaláson és hangos olvasáson
keresztül) tovább fejlesszék a
pusztaszeri gyermekek körében.
Szókincsüket is igyekszünk bővíteni, és fogalmazási készségeiket
csiszolni. A foglalkozásokon a lelkes pedagógusok elhintették közöttük a változatos irodalmi kifejezésmódok magvát, meg a költői
képek alkalmazásának művészetre
tanították őket, és alapvető ismereteket osztottak meg közöttük a rím-

faragás terén is.
Mindkét program kapcsán elmondhatjuk, hogy a résztvevőkben
tudatosult annak ténye, hogy képességüket és tehetségüket nem
szabad parlagon hagyni, azt pallérozni kell, hiszen a jövőben így
válhatnak belőlük nemzetünk büszkeségei.

Kopasz Rudolf

Kutya-macska
ivartalanítás
A Magyar Faluprogram keretében
a pusztaszeri önkormányzat pályázatot nyújtott be a falu területén
tartott kutyák, macskák szervezett
ivartalanítására, veszettség elleni
oltására és chipelésére. A pályázat
feltétele volt egy előregisztráció,
melyet önkétesek segítségével
tudtunk lebonyolítani. Itt szeretnénk megköszönni Czombos Ildikó
és Ráczné Kristó Anna önzetlen
munkáját!
A beadott pályázatból kizárólag
az ivartalanítás került támogatásra,
így az előzetesen jelzett összes
ivartalanítási igényt teljesíteni tudjuk. A beavatkozásokat a kisteleki
Mancsvár állatorvosi rendelőben
(6760 Kistelek, Kossuth u. 31.)
fogják elvégezni, pusztaszeriek
által jól ismert Dr. Dakó Zoltán,
állatorvos, vezetésével.
Önkénteseink hamarosan felveszik a kapcsolatot azokkal, akik
jelentkeztek a pályázatban kutyájuk, vagy macskájuk ivartalanítására, további teendők és időpontegyeztetés céljából.

6. oldal
Magyar kutyafajták bemutatója
köré szerveződött szeptember 18án az a különleges fesztivál, amelyet első alkalommal rendeztek
meg Pusztaszeren.
A Dél-Alföldön a civil szférában
ernyőszervezeti feladatokat is ellátó Zöld Nemzet Szövetsége szervezésében és az Agrárminisztérium támogatásával (pályázati azonosító: HUNG-2020/6400) megva-

lósított fesztiválra 25 kutyatartó
érkezett, akik az őshonos magyar
fajtákat mutatták be. A rendezvényen valamennyi magyar kutyafajta
jelen volt. A pásztorkutyák közül a
nagytestű kuvasz és a komondor,
valamint a terelőkutyák, a pumi,
puli és mudi idézte elénk a régi
pásztorok világát. Négy fajta vadászkutya is jelen volt az eseményen: a magyar agár, az erdélyi
kopó, a drót-és rövid szőrű, magyar vizsla.
Az esemény célja, hogy felhívják
a figyelmet az ősi magyar kutyafajtákra és azok népszerűsítésére.
Nagyon fontosnak tartják, hogy a
kutyatartók lehetőleg őshonos magyar fajtákat tartsanak, így megmenthetőek a kihalástól. A történelmi hagyományok ápolásának fontos részét képezik a bemutatott
kutyafajták, hiszen a magyar kutyafajták a múltban osztoztak a magyar nép sorsában.
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KUVASZFESZTIVÁL
PUSZTASZEREN
A magyar kutyafajták a rendezvényen népszerűsített táncházmozgalommal együtt hungarikumok.
Róluk szólt ez a szép nap. A közönség számára a a vidám hangu-

latot az autentikus magyar népzené játszó Por Zenekar és a Mentés
másként együttes biztosította a
délután folyamán. A színvonalas
táncbemutatókon a nemzetközi

szinten is elismert táncművészek,
Számfira Máté és felesége Számfira-Nagy Zita léptek fel. Táncházat
is tartottak a látogatók számára.
A kiváló hangulatot tovább fokozta Szikszai István Lajos számadó
juhász és amatőr színész, aki jellegzetes viseletben jelent meg és
ejtette ámulatba közönségét. A
bemutatót a marhapörkölt főző verseny, a pásztorbot faragó verseny
és a rajzverseny követte.
Az első alkalommal megrendezett fesztiválon igazán kiváló volt a
szervezés és a hangulat egyaránt,
hiszen a kutyák is együtt voltak a
látogatókkal, szinte mindenki megsimogathatta őket. Nem volt olyan
ember, akit ne hatott volna meg
ezeknek a csodálatos fajtáknak a
látványa és hűsége, illetve a tudása. Az első alkalommal megrendezett fesztivál sikere, témája és célja, arra ösztönzi a szervezőket,
hogy hagyományt teremtsenek
ezzel a rendezvénnyel, amellyel
hozzájárulhatnak a fajtamegőrzéshez és a magyar tenyésztők és a
hagyományápoló civil szervezetek
összefogásához.
Az igazán nemes és színvonalas
rendezvény egy rendhagyó, nemzetünkért felajánlott ünnepi szentmisével ért véget, amely méltó lezárása volt ennek a nemes kezdeményezésnek.

Kopasz Rudolf
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Egy év kihagyás után idén augusztus 29-én került megrendezésre a Pusztaszeri Lovas Közhasznú
Egyesület szervezésében a Pusztaszeri Lovasnap.
A megrendezésben nagy segítség
volt, hogy idén a Magyar Falu Program keretében, pályázati forrásból
tudtuk finanszírozni a lovasnapot. A
versenyen 17 fogat mérhette össze
tudását. Máté Gábor polgármester
és Tóth Ferenc versenyigazgató
néhány gondolatnyi köszöntője
után, elindult a verseny délelőtti
fordulója.
Az ebédszünetben az Nagy Gábor tartott egy lélegzetelállító pusz-

7. oldal

Jubileumi lovasnap
taötös bemutatót.
Az ebédszünetet követően, a gumis kocsisok vidám futama következett. Ez a műsorszám minden
éveben nagy sikert arat, a hajtóknak és a segédhajtóknak nem csak
a kijelölt pályát kell teljesíteni, hanem közben mókás feladatokkal is
meg kell birkózniuk.
A délutáni forduló és az eredményhirdetés után, este a Just
Show Band csapot a húrok közé.
Sajnos az időjárás nem volt hozzánk kegyes, de ez a hangulaton

mit sem változtatott, a keménymag,
akik kitartottak estig, azok szakadó
esőben tombolták végig a koncertet. A zenekar stílusosan a Pocsolyába léptem című számmal zárta a
koncertet.
Egész nap lehetőség volt lovaskocsikázásra és meleg kürtőskalács
várta a kilátogatókat, valamint a
gyerekek ugrálóvárban vezethették
le fölösleges energiájukat.
Eredmények:
Kettes fogat CAN-C
kétfordulós akadályhajtás
1. Bodor Ádám (Bodor Lovas Klub
SE), 2. Kovács Dávid (Bodor Lovas
Klub SE), 3. ifj. Veszelszki Gábor
(Húskirály Lovasudvar)
Póni kettes fogat CAN-D
kétfordulós akadályhajtás
1. Kovács-Tari Barbara (Bordányi
Lóbarátok Köre)
Egyes fogat CAN-D
kétfordulós akadályhajtás
1. Fodor Zsuzsanna (Sarkalyi LSE)
Kettes fogat CAN-D
kétfordulós akadályhajtás
1. Varga Szendrő (Húskirály Lovasudvar), 2. Deli Dániel (Makói
Silver SE), 3. Lengyel Ferenc
(Pusztaszeri Lovas KHE)
A rendezvény a Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap FCAKP-1-2020/4-000944 számú
pályázat keretében megvalósult
program.

Őszi Petanque Verseny ;
Pusztaszer,
2021. 09. 12.
1. helyezést ért el Boros Hajnalka,
Lázár Mihaela, Lázár Tamás
csapata.
2. helyezett Molnár Maja, Szabó
Gergő, Szabó Luca.
3. Kovács Csaba, Szabó Renáta,
Szarvas Roland.
4. Lázár Barna, Lázár Dániel, Lázár Noel.
5. Belányi László, Bertáné Czékus
Zsanett, Berta Miklós.
6. Gyurász Attila, Terecskei Róbert, Tóth Bence csapata.

PISZE SE - őszi
versenyek, eredmények
Petanque Kupa;
Pusztaszer,
2021. 10.23.
1. helyezett Kovács Csaba, Vágó
Ádám, Vágó Tibor csapata.
2. Boros Hajnalka, Lázár Mihaela,
Lázár Tamás.
3. Gyurász Attila, Mihály Márk,
Tóth Bence.
4. Belányi László, Bertáné Czékus
Zsanett, Berta Miklós.
5. Szabó Luca, Tóth Csaba, Tóth
Renáta.

Lábtoll-labda eredmények
Újszász Kupa
felnőtt verseny,
2021. 09. 18-19.
Női csapat: 2. helyezést ért el
a Buki Napsugár, Horváth Orsolya, Kiss Bettina, Németh Barbara,
Szabó Luca összeállítású csapat!
Női páros: 3. Buki Napsugár,
Szabó Luca.
Női egyéni: 2. Németh Barbara, 3. Buki Napsugár .
Férfi csapat: 3. helyezett Balogh
Márton, Fehér Zsolt, Simon Márk!
Férfi egyéni: 3. Fehér Zsolt!
Vegyes páros: 3. Simon Márk,
Szabó Luca és Fehér Zsolt, Buki
Napsugár!
Folytatás a 10. oldalon >

8. oldal
Hajlamosak vagyunk a szemünket
az égre szegezni és a csodát a csillagok közt keresni, pedig gyakran az
orrunk előtt hever. Két ilyen – a szó
legkedvesebb és legnemesebb értelmében – csodabogárral találkoztam,
akik egy pusztaszeri tanyán lázasan
készülnek a Budapest-Bamakoralira. Az interjú elején még bőszen
jegyzeteltem, hogy melyik mondat,
kitől származik, aztán valahogy olyan
hihetetlen harmóniában, egymás gondolatát kiegészítve, összhangban telt
a beszélgetés, hogy ezek a határok
teljesen elmosódtak. Hamza Ernővel
és Berecz Richárddal beszélgettem.
Ahogy készültem erre a beszélgetésre, ránéztem a Facebook oldalatokra, ahol a beharangozó úgy kezdődik, ha érdekel, hogy kik is vagyunk mi… Szóval, kik is vagytok?
Barátok! – válaszolják nevetve, egyszerre.
Honnan jött az ötlet, hogy
neveztek
a
BudapestBamako-ralira?
Rengeteget túráztunk már az
országban, Romániában, sőt
egész Közép-Európa-szerte.
Nagyon szeretem a ralit, az off
-road túrákat, illetve a motoros
szánt. Én 2003-2004-ben részt
vettem a Dakar Rallyn, gyártottam alkatrészeket a csapatnak,
valamint szerelőként voltam
kint. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék
ide visszajönni. – meséli Ernő.
Nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, de valahogy nagyon vonz ez a kontinens, ez a vadregényes világ.

Miben más Miss FeBRuár, azaz a
Lada Niva, amivel indultok, mint a
többi autó?
Ez egy teljesen átépített autó, ami
abszolút saját igényeink szerint lett
kialakítva – veszi át a szót Ricsi. Egy
régi típusú dízel motor van benne,
arra törekedtünk, hogy a lehető legegyszerűbb, legpuritánabb legyen.
Egyrészt, minél kevesebb legyen a
hibalehetőség, másrészt meg ha valami mégis elromlik, akkor azt ott, a
helyszínen, a rendelkezésre álló eszközökkel meg tudjuk javítani. Volt
alkalom, hogy fából faragtam egy
autóhoz alkatrészt, mert nem volt más
lehetőség – szúrja közbe Ernő. Ráadásul nekünk elég hosszú lesz az út,
mert maga a Budapest-Bamako-rali
közel 11.000 km hosszú, de mi visz-
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P2B avagy a
Pusztaszer-Bamako-rali
szautat is ezzel az autóval tesszük
meg, így fontos, hogy abszolút a mi
igényeinket szolgálja. A Bamako ralira
3 kategóriában lehet nevezni. Van a
verseny kategória, a 4x4 túra és a Spirit kategória. Mi a 4x4 túra kategóriában indulunk, ami ugyanaz az útvonal,
mint a verseny, csak itt nincs időmérés, pontgyűjtés. A Spirit kategóriában
több várost érintenek, lehetőség van
jobban körbe nézni, kirándulni.
A túrára készülve sokan nem számolnak azzal, hogy valahogy el kell
jutni Afrika partjáig, és ehhez át kell
szelni Európát. Többen elvéreztek
azért, mert például a jeges, havas
hegyvidéken nem tudtak közlekedni a
homokos terepre szánt, széles gumikon.

Ha már a hosszú útról és a nehézségekről beszélünk, milyen segítséget kaptok a rali során?
Itt nincs olyan szerviz csapat, mint
például a Dakar Rallyn, itt csak ketten
vagyunk, teljesen egymásra utalva.
Minden nap megvan, hogy melyik tábort kell elérni, van CB az autóban,
amin keresztül a csapatokkal tudunk
kommunikálni, illetve van egy segélyhívó, ha már tényleg nagyon nagy a baj
és menthetetlen a helyzet.
A műszaki felkészültség egy dolog, de hogyan lehet felkészülni az
élet hozta váratlan helyzetekre?
Igazából sehogy, de ebben – amenynyire lehet – kapunk segítséget a szervezőktől. Mint mindent, ezt a versenyt
is áthatja a koronavírus járvány. A
részletes tájékoztatóban, amit a versenyzők kaptak, úgy fogalmaztak,

hogy Afrikában a járvánnyal kapcsolatos törvények gyorsabban mutálódnak,
mint maga a vírus. De korábban volt
arra is példa, hogy verseny közben
kellett útvonalat módosítani, mert az
egyik országban polgárháború tört ki.
Arra is felhívták a figyelmünket, hogy
készüljünk ajándékokkal, pénzzel,
mert igen hasznos tud lenni a határátkelőknél, vagy rendőri ellenőrzés során. Afrikában sokkal keményebbek a
szabályok, teljesen természetes, hogy
a rendőr éles lőfegyverrel közlekedik,
a helyieken is érződik, hogy tartanak a
rendőröktől és ha az ember nem
együttműködő, nagyon könnyen börtönben találhatja magát. Hisszük, hogy
kellő rugalmassággal, kedvességgel,
alázattal bármilyen helyzetet meg lehet oldani.
Itt, Európa szívében nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan lehet
a homokdűnék között tájékozódni?
Igen, ott nincsenek kresztáblák, meg
úgy általában táblák, csak egyegy nagyobb város van kiírva. A
felkészülés során kaptunk és
vettünk is speciális térképeket,
amik például nem utakat, hanem domborzati viszonyokat
mutatnak. A sok túrázás során
kialakult az emberben egy belső iránytű, valahogy érzi az
ember az égtájakat és a helyes
irányt. Éjszaka meg ott vannak
a csillagok.
Budapest-Bamako nem pusztán egy verseny, hanem egy
jótékonysági ügyet is képvisel. Hogyan lehet adományozni?
Igyekszünk minél több tanszert eljuttatni nehézsorsú gyerekeknek és iskoláknak. Úgy tervezzük, hogy utunk
során több helyen is osztunk az adományokból, valamint a végén egy általunk kiválasztott iskola kapja a tanszereket. Ezeket az adományokat még
január 20-ig várjuk. Fontos, hogy olyan
tanszereket kapjunk, amiket mi magunk is szívesen használnánk, vagy
szívesen adnánk gyermekeink kezébe.
Mikor indul a verseny?
Mi január 28-án indulunk útnak, a
verseny, Miss FeBRuárhoz illő módon,
február 1-én rajtol.

A beszélgetés végére Mark Twain
gondolata jutott eszembe: „Nem tudták, hogy lehetetlen, így hát megcsinálták.”
Sok szerencsét és jó utat fiúk!

Szabó Zsófia
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9. oldal

Pusztaszeri tökfaragók
Negyedik alkalommal került sor a Pusztaszeri iskolás gyerekek
nagyon aktív részvételével a halloween-i tökfaragó megrendezésére.
A képek magukért beszélnek. Köszönöm Szabóné Terikének,
hogy a tökök adományozásával lehetővé tette számunkra, a rendezvény megvalósulását. Köszönöm a szülői segítő munkáját:
Kismáton Anikónak, Lajos Szeri Reginának, Gógán Nikinek,
Jéga Szabó Ágnesnek.
Köszönöm a pedagógusok rugalmasságát, segítőkészségét,
munkájukat. Nem utolsó sorban Köszönöm a gyerekeknek a
fegyelmezettséget, az egymásra odafigyelésüket, kreativitásukat,
jó kedvüket.
Szintén nagyon nagy köszönet Jégáné Czombos Máriának a
kitartó munkájáért, a rengeteg palacsinta felajánlásáért! Azonnal
elfogyott!
Jövőre megújult ötletekkel, hasonló szervezési formával várunk ismét minden érdeklődőt!

Körmendi Zsuzsa

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Pusztaszer sikeresen pályázott a Magyar
Falu Program keretében a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásra.
A megítélt összeg összesen 1.000.000,forint. Ebből az összegből a település vásárolt egy 6x8 méteres rendezvénysátrat, mely
akár összeépíthető a már meglévő önkormányzati sátorral, illetve 2,6 méteres ereszmagasságánál fogva, alkalmas lesz a színpadunk fedésére is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a pályázati
keretből lehetőség van kültéri karácsonyi
dekoráció vásárlására. Így az ünnepi időszakra kicsit fel tudjuk öltöztetni a faluközpontot.
A pályázatnak köszönhetően, terveink szerint még lesz egy táncház, 2021. december
10-én, a Szélműves zenekarral. A táncházra
az általános iskola diákjai készülnek egy
hangulatkeltő táncbemutatóval. A táncház
során lesz táncoktatás is, a pusztaszeriek
által jól ismert néptáncművész, koreográfus
Simoncsics Pál, Pali bácsi vezetésével.
Ha a járványügyi helyzetből adódó korlátozások nem engedik a rendezvény
megtartását, lehetőség lesz annak pótlására tavasszal .

Szabó Zsófia
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10. oldal
> Folytatás a 7. oldalról

Az éremtáblázaton Pusztaszer a
2. helyen végzett Nagykanizsa
előtt!
Gyermek és Serdülő
Újszász Kupa, 2021. 09. 25.
Serdülő leány csapat:
2. Hegedűs Petra, Kálmán Cintia,
Szabó Ramóna.
Serdülő leány páros:
3. Hegedűs Petra, Szabó Ramóna.
Serdülő leány egyéni:
3. helyezett Hegedűs Petra.
Serdülő vegyes páros:
6. Hegedűs Petra, Szabó Dávid.
Gyermek leány egyéni:
3. Kálmán Cintia.
25. Serdülő Országos Bajnokság; Újszász, 2021.10.09.
Leány egyéni:
8. Hegedűs Petra,
15. Kálmán Cintia.
24. Ifjúsági
Országos Bajnokság;
Dunaújváros, 2021. 10.16.
Leány csapat:
2. helyezett Hegedűs Petra, Kiss
Bettina, Németh Barbara!
Leány egyéni:

Gyere közénk polgárőrnek!
Magyarországon a polgárőrség 25 éve járul hozzá a közrend és
közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés megelőzéséhez. Az
Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei stratégiai partnerei a
Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti
szerveknek.
A polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét
törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó személyeknek járó
kiemelt védelem illeti meg.
Ha szeretnél tenni térségünk:
• közösségi bűnmegelőzésért,
• biztonságosabb közlekedésért,
• gyermekek és fiatalok védelméért,
PUSZTASZER
• kiszolgáltatott emberek támogatásáért,
• környezetvédelemért,
• katasztrófahelyzet elhárításáért,
• kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,
• és hiszel az önkéntes munka értékteremtő erejében,

akkor köztünk a helyed!
Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület.
Jelentkezni lehet: Biliczki László egyesületi elnöknél személyesen,
vagy a +36703738835 telefonszámon, vagy e-mailben
a polgarorseg.pusztaszer@gmail.com címen!

1. helyezett –
ORSZÁGOS BAJNOK

* NÉMETH BARBARA *
Barbara egész nap taktikus,
magabiztos játékkal versenyzett!
Szenior Kupa;
Nyárlőrinc, 2021.11.13.
Férfi csapat:
2. helyezés Mészáros Orsolya,
Simonné Kószó Anita, Vágó
Tibor.
Férfi egyéni +55:
1. Vágó Tibor.
Női egyéni:
2. hely Mészáros Orsolya,
3. Simonné Kószó Anita.
Köszönöm a versenyzők munkáját, és gratulálok eredményeikhez!

Vágó Tibor
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

