
 

az adó 1 % -áról szóló nyilatkozatban a  

Pusztaszer Községért Közalapítványt  

jelöljék meg kedvezményezettként! 

 Adószámunk: 18466962-1-06 

A NAV azok részére, akik rendelkeznek ügyfélkapu-

val elkészíti az adóbevallást, de amikor azt elfogadjuk 

akkor kell rendelkezni az adó 1 %-áról. Ha ezt nem 

tesszük akkor marad a NAV-nál a már befizetett adó. 

Kérem Önöket, hogy minél többen rendelkezzenek 

az Alapítvány részére, hogy ez az összeg Pusztasze-

ren maradjon, községünk fejlődését szolgálhassa. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Tisztelettel:  

Sági Mihályné     
kuratóriumi elnök 
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XXII. évfolyam 1. szám 2022. március 

Tisztelt Pusztaszeriek! 
A Pusztaszer Községért Közalapítvány nevében fordu-

lok Önökhöz. 

Az Alapítványunk 2000 –óta sikeresen működik. 

A Községünkben működő iskolát és óvodát anyagilag 

támogatjuk eszközök, könyvek beszerzésében vagy isko-

lai rendezvények és kirándulások finanszírozásában. 

Részt veszünk falusi rendezvények anyagi támogatásá-

ban. 

Pályázatot nyertünk mobil színpad és hangosító beszer-

zésére, amihez a saját erőt is biztosítottunk. 

Anyagilag hozzájárultunk a buszmegállók elkészítésé-

hez, pihenő padok kihelyezéséhez a parkba, a nyugdíjas 

klub és dalárda működéséhez és legutóbb a templom 

berendezéséhez. 

Ezeket önkormányzatunk, a települési képviselők, vala-

mint a lakosság egy részének anyagi támogatásával tud-

tuk biztosítani. 

Minden évben nagy segítség számunkra az SZJA beval-

lások 1 %-ból származó NAV-tól érkező támogatás azok 

részéről, akik Alapítványunkat jelölik meg a bevalláskor. 

Elérkezett az SZJA bevallások ideje. Éppen ezért arra 

kérem Önöket, hogy ha fontosnak találják tevékenységün-

ket, az adóbevallásukban  
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Tisztelt Olvasók! 

 

Pusztaszeren a téli időszak nem 

okozott különösebb fennakadást. 

Bár fel voltunk készülve a  hóeltaka-

rításra, de sajnos csak egy esetben 

kellett a pár centiméteres havat letol-

ni az utakról.  

Inkább a szélviharok által keletke-

zett áram és kommunikációs hálózati 

kimaradások nehezítették meg éle-

tünket. Kérem a lakosságot, ha bár-

milyen rendellenességet tapasztal-

nak a település szolgáltatásaiban – 

közvilágítás, áram-, víz-, internet 

szolgáltatás stb. – jelezzék felém 

minél hamarabb, mert a szolgáltatók 

viszonylag gyorsan reagálnak a jel-

zéseinkre. 

 

Március hónap folyamán fogjuk 

megejteni a szokásos tavaszi falube-

járást. Az utóbbi években csak ki-

sebb és csökkenő mennyiségű rend-

ellenességet tapasztaltunk. Elsősor-

ban az ingatlanokhoz tartozó közte-

rületek rendjére koncentrálunk. Tud-

ni kell, hogy az ingatlan előtti közte-

rület úttest széléig terjedő részének - 

tehát a járda, az árkok, átereszek és 

a zöldfelület gondozása, az ingatlan-

tulajdonos feladata. Kérem, aki 

egészségi vagy fizikai állapota miatt 

nem tud ennek megfelelni, jelezze 

önkormányzatunk felé! Indokolt eset-

ben segíteni fogunk. 

Fontos tudni, hogy az ingatlan előtt 

építési és egyéb anyagokat huzamo-

sabb ideig tárolni, gépjárműveket 

üzemszerűen közterületen parkoltat-

ni csak önkormányzati engedéllyel 

és meghatározott ideig lehet. Az 

ilyen tárolási helyek nagyban rontják 

a faluképet. A telkek jelentős része 

alkalmas arra, hogy az ilyen dolgokat 

a telken belül helyezzük el. 

A zöldterületek karbantartásához 

kapcsolódva jelezném, hogy közte-

rületen tilos a gyomírtószerek 

használata. Több ok mellett azért, 

mert ha növénymentessé tesszük az 

árkok rézsűoldalait, az árokoldal 

könnyen instabillá válik, megcsúszik 

és az árok az átereszekkel együtt 

eltömődik. 

Kérem, hogy jegyző úr esetleges 

jelzését ne vegyék zaklatásnak és a 

jelzett időpontig tegyenek eleget az 

abban foglaltaknak! 

A közmeghallgatáson vetődött fel a 

tápbolt előtti közúti áteresz feletti 

útburkolat süllyedése, amely a bal-

esetveszély mellett komoly zajterhe-

léssel teszi próbára az ottlakók türel-

mét. A problémát jeleztem a közúti 

szolgáltatónak és ígéretet kaptunk 

arra, hogy az idei évben kijavítják az 

úthibát. 

 

Az elmúlt hónapokban több pályá-

zat került benyújtásra. 

A Magyar Faluprogram keretében: 

1. Gépparkunk fejlesztésére a trak-

torunkhoz 6 t-ás egytengelyes pótko-

csi beszerzését tervezzük. 

2. Az Előd és a Tas utcák pormen-

tesítését szeretnénk megoldani a 

templomhoz vezető úthoz hasonló 

technológiával, amely egy későbbi 

aszfaltozás esetén útalapként szol-

gálhat.  

3. Az emeletes szolgálati lakások 

energetikai felújításának 2. ütemé-

ben az épület külső hőszigetelését, 

vakolását és a kémények felújítását 

tervezzük. 

Február elején adtunk be pályáza-

tot Belügyminisztériumhoz a  Dózsa 

György utca templomhoz vezető 

szakaszának aszfaltozására. A na-

pokban közölt információ szerint ez a 

pályázatunk sajnos nem nyert támo-

gatást. Az engedélyes  tervek azon-

ban elkészültek, tehát nincs akadá-

lya a további próbálkozásoknak. 

A TOP plusz keretében pályázatot 

nyújtottunk be csapadélvíz csatornák 

építésére. Ennek keretében kialakí-

tanánk egy tavacskát a játszótér 

szomszédságában, amely a vízmű 

öblítővizét fogadhatná. A tervek sze-

rint a központban összegyűlő csapa-

dékvíz a Kossuth utca mindkét olda-

láról a Mező utcán keresztül jutna el 

az utca végén lévő önkormányzati 

belterületi tározóba (Templom mel-

letti nádas terület).  Ezzel csökkente-

nénk a Kossuth utca végén (Pálya 

sörözővel szemben) található mély-

Polgármesteri  

gondolatok 

fekvésű terület csapadékvíz terhelé-

sét. 

 

Az egészségügyben dolgozókra 

vonatkozó törvény védőoltásra vo-

natkozó előírása alapján önkormány-

zatunk nem alkalmazhatta tovább 

Gubina Tiborné védőnőt. Megítélé-

sem szerint az előírás egyaránt hoz-

ta méltatlan helyzetbe védőnőnket 

és önkormányzatunkat. A körülmé-

nyekhez képest igyekeztünk a leg-

emberségesebb módon a legkeve-

sebb veszteséggel megfelelni a tör-

vénynek.  

A védőnői tanácsadást átmenetileg 

helyettesítő védőnővel oldottuk meg. 

Reményeink szerint áprilistól lesz 

lehetőségünk új védőnő alkalmazá-

sára. Ezúton fejezem ki elismerése-

met Gubina Tiborné több évtizedes 

munkájáért. Köszönöm, hogy az 

átmenet időszakában is felelős, 

együttműködő magatartást tanúsít a 

védőnői szolgálat iránt. Köszönöm 

az anyukák együttérzését és elisme-

rő szavait! Remélem, Ica továbbra is 

közéletünk részese marad! 

 

A választások közeledtével tobor-

zást hirdettünk a szavazatszedő bi-

zottságokba. Várakozásunkon felüli 

jelentkező ajánlotta segítségét. Őket 

egyelőre tartalék státuszba helyez-

tük, mert egy esetleges akadályozta-

tás, betegség esetén is biztosítanunk 

kell a bizottságok kétszámát. A tarta-

lék tagok is megfelelő oktatásban 

részesülnek és alapot formálnak 

arra, hogy a jövőben fiatalokkal fris-

síthessük a bizottságok összetételét. 

Kérem a lakosságot, hogy az eddig 

tanúsított toleranciával és fegyelem-

mel viszonyuljon a választási kampá-

nyok felé. Tartsuk tiszteletben a kü-

lönböző nézeteket, tartsuk tisztelet-

ben az emberi méltóságot. Mindenkit 

biztosíthatok arról, hogy a Puszta-

szeren születő választási eredmé-

nyek — ahogy eddig is mindig — 

manipulációk és csalásoktól mente-

sek lesznek. Erre jegyzőnk, dr. Jak-

sa Tibor körültekintő szakértelme, 

törvénytisztelete a garancia. 

 

Kellemes kitavaszodást! 

Máté Gábor 
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Tisztelt Olvasóink! 

 

 A Képviselő-testület munkájá-

ról szóló beszámolóim sorát a 2021. 

novemberi ülés döntéseivel folyta-

tom. Elöljáróink megtárgyalták a 

helyi adóztatásról szóló beszámo-

lónkat, meghatározták az Önkor-

mányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

programját, és döntöttek arról, hogy 

az Önkormányzat 2022. december 

31. napjáig terjedő időtartamra ismé-

telten közszolgáltatási szerződést 

köt a „PUSZTA-SZEM” Kereskedel-

mi és Szolgáltató Kft-vel a nem köz-

művel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz összegyűjtésével kapcso-

latos közszolgáltatás ellátására. A 

fogorvosi ügyeleti körzet kialakításá-

ra vonatkozó törvényességi felhívás-

nak való megfelelő érdekében a 

Képviselő-testület határidő-

hosszabbítási kérelmet fogalmazott 

meg a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal felé, azzal az indo-

kolással, hogy a fogorvosi ügyeleti 

körzet kialakítása érdekében a Kép-

viselő-testület a 33/2021.(IX.22.)Kt. 

határozatába foglalva nyilatkozott, 

miszerint szándékában áll csatlakoz-

ni a Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása által szervezett fogászati 

ügyeleti ellátáshoz, és a Képviselő-

testület felkérte a Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulása munkaszerve-

zetét, hogy a Szegedi Tudomány-

egyetem Szent-Györgyi Albert Klini-

kai Központ Fogászati és Szájsebé-

szeti Klinika és a Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulása között a fogor-

vosi ügyeleti ellátás tárgyában létre-

jött szerződés módosítása során 

Pusztaszer községet mint csatlakoz-

ni kívánó települést szíveskedjen 

figyelembe venni. Az ezzel kapcso-

latos ügyintézésnek a Képviselő-

testület hatáskörén kívül álló okból 

történő elhúzódása miatt a jogsza-

bálysértés a törvényességi felhívás-

ban megadott határidőre előre látha-

tóan nem szüntethető meg. Az ülés 

utolsó napirendi pontjaként a Képvi-

selő-testület döntött arról, hogy ké-

relmet nyújt be a 2022. évi járási 

startmunka mintaprogramra, ezen 

belül az Önkormányzati tulajdonú 

Parkerdő és Arborétum ápolása és 

felújítása programelem keretében 10 

fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. 

Folytatólagos zárt ülésen bírálta el a 

Tisztelt Képviselő-testület a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázatra be-

nyújtott egyedi kérelmeket, ennek 

keretében négy felsőoktatásban 

tanuló helybeli fiatal részére állapí-

tott meg havi ötezer forint összegű 

támogatást. 

 2021. december 18-ai rend-

kívüli ülésén döntött a Képviselő-

testület arról, hogy a Polgármesteri 

Hivatal energetikai korszerűsítésére 

vonatkozó Magyar Falu Programos 

pályázatunkhoz kapcsolódóan a 

Jéga 2000 Bt. 25 322 926,-Ft válla-

lási árának alapul vételével kezdőd-

jön meg a kivitelezési szerződés 

előkészítése. Szintén határozatot 

kellett hozni a Polgármesteri Hivatal 

udvara és a korábbi Takarékszövet-

kezet telekhatár-rendezéséhez kap-

csolódó adásvételi szerződés jóvá-

hagyása tárgyában. Mindezeket kö-

vetően a Képviselő-testület közmeg-

hallgatást tartott, amely Polgármes-

ter Úrnak az elmúlt év eredményei-

ről és a következő időszak terveiről 

szóló beszámolójával kezdődött, 

majd a jelenlévők részéről felvető-

dött közérdekű kérdések, javaslatok, 

vélemények megvitatásával folytató-

dott. 

 Idei első ülését a Képviselő-

testület január 19-én tartotta, me-

lyen elfogadásra került a Képviselő-

testület 2022. évi munnkaterve, az 

Önkormányzat ezévi rendezvényter-

ve, a polgármester illetményének és 

költségtérítésénak meghatározása, 

az általános iskolai körzetek, vala-

mint a pedagógiai szakszolgálatot 

ellátó intézmények működési körze-

teinek tervezete, és bizonyos önkor-

mányzati tulajdonú földterületek ha-

szonbérbe adása. Hosszas tanako-

dást követően döntött a Tisztelt Kép-

viselő-testület arról, hogy bizonyos 

kényszernek engedve a Magyar Ál-

lam képviseletében eljáró Nemzeti 

Vízművek Zrt. részére ingyenesen 

átruházza Önkormányzatunknak az 

ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló, jelen-

leg 46 000,-Ft értékű társasági ré-

szesedését, a víziközmű-

szolgáltatást és a víziközmű vagyont 

érintő ún. tranzakciós szerződés 

módosítása tárgyában azonban 

egyeztetéseket kezdeményez. 

 Február 3-án megtartott 

rendkívüli ülésen született határozat 

arról, hogy az Önkormányzat támo-

gatási igényt nyújt be a Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása jogcím 

vonatkozásában mint Önkormányza-

ti feladatellátást szolgáló fejleszté-

sek támogatására 2022-ben kiírt 

pályázaton, és ehhez kapcsolódóan 

a Képviselő-testület 1 951 197,-Ft 

összegű saját forrás biztosítását 

vállalta. A tervezett beruházás a 

Dózsa György utca aszfaltozása a 

Kossuth utca és a Hétvezér utca 

közötti szakaszon. 

 Február 9-ei soros ülésén a 

Képviselő-testület jóváhagyta az 

Önkormányzat 2022. évi költségve-

téséről szóló első olvasatos rendelet

-tervezetet, Polgármester Úr 2022. 

évi szabadság-ütemezési tervét, az 

Önkormányzat 2022. évi közművelő-

dési szolgáltatási tervét. A Képviselő

-testület megválasztotta a puszta-

szeri Szavazatszámláló Bizottságok 

tagjait.  

Megragadom az alkalmat, és ez-

úton is köszönetemet fejezem ki 

annak a 17 személynek, akiket si-

került bevonnunk abba a felelősség-

teljes, nagyfokú felkészülést és fi-

gyelmet igénylő munkába, amely elé 

a közelgő országgyűlési képviselő-

választás és az országos népszava-

zás helyi lebonyolítása állít minket a 

Covid-járvány árnyékában. Megem-

lítendő az ülés döntései közül továb-

bá az, hogy a Képviselő-testület is-

mételten egyeztetést kezdeménye-

zett a Kisteleki Térségi Egészség-

ügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kis-

teleki Térségi Járóbeteg Szakellátó 

Kft. 2022. évi finanszírozásáról, és 

csatlakoztunk Baja város kezdemé-

nyezéséhez a települési ivóvízháló-

zat rekonstrukciójának megvalósítá-

sához szükséges külső források 

igénylése érdekében. 

 

 Köszönöm megtisztelő figyel-

müket. 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Beszámoló  

a képviselő-testület  

üléseiről 
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Falukarácsony 2021. 

Csendesen, de nagyon jó han-

gulatban telt az évvége. 2021. 

december 18-án tartottuk a Falu-

karácsonyt, amit sajnos a jár-

ványügyi helyzet miatt át kellett 

egy kicsit alakítani. A Magyar 

Falu Program „Kistelepülési ön-

kormányzati rendezvények támo-

gatása” projekt címen Pusztaszer 

1.000.000,- Ft támogatást nyert, 

melynek keretében, többek kö-

zött, lehetőség volt egy rendez-

vénysátor vásárlásra. Ennek kö-

szönhetően a Falukarácsonyt, a 

Sportcsarnok mellett, szabadté-

ren tudtuk megtartani.  

Az este a negyedik adventi 

gyertya meggyújtásával kezdő-

dött. A gyertyagyújtás előtt egy 

rövid előadással örvendeztett 

meg bennünket a kifejezetten a 

karácsonyi ünnepségre összeállt 

kamarakórus. Hozzájuk csatlako-

zott a Fanfara Camerata fúvós-

kvintett, a kíséretükkel három 

klasszikus karácsonyi dalt éne-

keltünk el közösen.  

A rendezvény gerincét a jóté-

konysági halászléfőzés adta. Ez-

úton is szeretnénk megköszönni 

Komlódi Jánosnak a felajánlást, 

áldozatos munkáját és az igen 

ízletes halászlét. Az étel mellé 

isteni finom forralt bor is jutott, 

amit Bitó Zsolt önkormányzati 

képviselő támogatásának és 

„boszorkánykonyhájának” kö-

szönhettünk.  

Az estére jótékonysági süti- és 

csecse-becse vásárt is hirdet-

tünk, melyre legnagyobb örö-

münkre, rengeteg felajánlás érke-

zett. A felállított asztalokon alig 

fértek a süteménycsodák és kéz-

műves mesterművek. Az igazi 

karácsonyi hangulatról a Fanfara 

Camerata zenekar gondoskodott, 

pazar előadásukkal. 

 

Nagyon jó érzés volt látni, hogy 

ilyen sokan eljöttek, jó volt látni 

és hallani, a sok jóízű beszélge-

tést. Lesz folytatása! 

 

Az est folyamán összegyűlt 

pénzt, januárban, a szülői mun-

kaközösséggel együtt, átadtuk az 

óvodának. Látva Szeriné Lajos 

Ildikó meghatott, könnyes tekinte-

tét, a legjobb helyre került. Mi 

sem távoztunk „üres kézzel”, a 

kis óvodásoktól egy rögtönzött 

műsort kaptunk fizetségül. 

Szabó Zsófia 

 

Kedves Olvasók! 

 

A pusztaszeri bölcsődések és 

óvodások nevében szeretném 

megköszönni Buknicz Mária és 

Bitó Zsolt képviselőknek, hogy 

képviselői alapjukat az elmúlt 

évben óvodánk és mini bölcső-

dénk részére ajánlották fel. Gyer-

mekeink örömére és igényeiket 

kielégítve játékkészletünket je-

lentősen tudtuk bővíteni, sok 

készségfejlesztő játékot tudtunk 

vásárolni. 

 

December végén még egy 

örömteli és megható hírt kaptam, 

miszerint a Falukarácsonyon 

megrendezett halászlé vásár és 

jótékonysági sütemény, kézmű-

ves vásár bevételét is intézmé-

nyünknek ajánlják fel a szerve-

zők. Ezúton szeretném megkö-

szönni mindazoknak, akik eljöttek 

a rendezvényre és valamilyen 

formában támogatták ezt a ne-

mes célt. A befolyt összegből 

rendezvényeinkhez kiegészítő 

programokat tervezünk és udvari 

játékokat szeretnénk vásárolni. 

 

Szeretettel várjuk 2022. május 

2-től május 6-ig azokat a csalá-

dokat, akik szeretnék mini böl-

csődénkbe illetve óvodánkba be-

íratni gyermekeiket. A jó idő be-

köszöntével szívesen látjuk azo-

kat a leendő bölcsődés és óvo-

dás gyermekeket, akik már is-

merkednének a bölcsi és az ovi 

környezetével. Bármilyen kérdés-

sel kapcsolatban állok az érdek-

lődők rendelkezésére. 

 

A Mini Bölcsőde és az Óvoda 

telefonszáma: 0620/5570727 

 

Tisztelettel:   

Szeriné Lajos Ildikó 
        tagintézmény vezető 

Fanfara Camerata fúvóskvintett, 
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Nagy szeretettel és tisztelettel 

köszöntök minden Kedves olvasót! 

 

Akkorával, amekkorát én ka-

pok a mai napig is azóta, hogy 

el kellett hagynom a hivatáso-

mat egy olyan helyzet miatt, 

amivel nem értek egyet a sok 

komment, privát üzenet, tele-

fonhívás, személyes találkozás 

alkalmával kinyilvánított érze-

lem, mind önmagáért beszél! 

Memento 

Annak idején, kicsit több, mint 

30 éve nagy lelkesedéssel és 

némi szorongással kezdtem 

meg védőnői hivatásom gyakor-

lását Pusztaszeren. 

A szorongás oka az volt, hogy 

ideköltöztünk idegenként. Ho-

gyan fogadnak az itt élő embe-

rek, meg tudok-e felelni az elvá-

rásaiknak? Elfogadják-e segítő 

szándékomat, vagy esetleg bi-

zalmatlanul közelednek hoz-

zám? 

Ez az érzés hamar szertefosz-

lott, mert az első perctől kezdve 

azt éreztem, hogy szeretettel 

befogadtak. 

Első utam egy ikerpárhoz ve-

zetett. Helyismeret nélkül, köl-

csön kért autóval, este mentem 

hozzájuk egy közeli tanyára, 

hogy segíteni tudjam Őket ab-

ban a szerepben, melyet életük-

ben először tapasztaltak meg, a 

gyermeknevelésben. 

Azóta már Ők is felnőttek, 

egyikük maga is átélte már az 

anyaság csodálatos érzését, az 

Ő boldogságának is részese 

lehettem. 

Szeretnék csak a szépre em-

lékezni, de mint az élet minden 

területén, a védőnői hivatásnak 

is megvannak a maga nehézsé-

gei. 

Sok problémás esettel talál-

koztam, többször éreztem úgy, 

hogy ebben a helyzetben nem 

biztos, hogy tudok jó döntést 

hozni. Szerencsére, mindig vol-

tak segítőim, akik támogattak. 

Munkatársaim, feletteseim. Lel-

kileg éreztem gyakran nagy te-

hernek, de mindig átsegített az, 

hogy hittem önmagamban, a 

szeretet és a jóság erejében. 

Volt, hogy vasárnap este csör-

gött a telefon, vagy karácsony 

második napján mentem ki egy 

családhoz, akik bajba kerültek, 

máskor Újév napján vállaltam 

be egy probléma megoldását, 

mert tudtam azt, hogy akkor kell 

megkapniuk a támogatást, ami-

kor úgy érzik, hogy kicsúszott a 

lábuk alól a talaj. Nem holnap, 

mert akkor már lehet, hogy ké-

ső lesz. 

Ezek mind megerősítettek ab-

ban, hogy szükség van rám, a 

tapasztalatomra, az empátiám-

ra. Átéreztem, milyen felemelő 

érzés látni a munkám gyümöl-

csét, a hálás arcokat, hogy nem 

maradtak egyedül a bajban. 

Mindig ezek segítettek tovább-

lépni és folytatni. 

Tele van a szívem szeretettel, 

mikor eszembe jut a sok mo-

solygós, gyönyörű kisbaba, akik 

a pályafutásom alatt születtek, 

akiknél részese lehettem a fej-

lődésüknek, felnövekvésüknek. 

A sok szavakban kifejezett hála 

miatt, melyeket az édesanyák 

közvetítettek felém, mikor sike-

rült egy számukra hatalmasnak 

tűnő problémát megnyugtatóan 

megoldani. 

Most itt vagyok! 30 év után le 

kellett tennem a lantot! Nem a 

védőnői hivatásnak fordítottam 

hátat, hanem egy olyan a mél-

tatlan helyzetnek, mellyel nem 

tudok azonosulni. Nem vagyok 

képes olyan ügy mellé állni, 

amelyben magam nem bízom. 

Nem lennék többé hiteles, en-

nek terhét nem tudom és nem 

is akarom felvállalni. 

Én továbbra is VÉDŐNŐ ma-

radok, ezt senki és semmi nem 

veheti el tőlem! 

Hálát adok a sorsnak, hogy 

erre a településre vezérelt, az 

édesanyáknak, édesapáknak, 

nagyszülőknek, hogy részese 

lehettem életük legcsodálato-

sabb eseményének, hogy bíz-

tak bennem, hogy elfogadták 

tanácsaimat. 

Köszönöm a kollégáimnak, 

akikkel évtizedeken keresztül 

együtt dolgoztam, hogy ilyen jó 

közösségben tevékenykedhet-

tem, ahol nem a széthúzás, ha-

nem mindig a kölcsönös biza-

lom, az egymás munkájának 

támogatása volt a fő irány. 

Köszönöm a feletteseimnek, a 

Polgármesteri Hivatal minden 

munkatársának, hogy mindig 

mindenben segítették a védőnői 

hivatásom hatékonyságát, part-

nerek voltak mindenben, amivel 

hozzájuk fordultam. 

A nagyon jó kapcsolat emléke 

mindig megmarad a szívemben 

azoknak az intézményeknek a 

dolgozóiról, akikkel munkám 

során közösen tettünk a gyer-

mekek jövője érdekében. Isko-

la, Óvoda, Családsegítő Szol-

gálat. 

Tiszta szívemből kívánok min-

denkinek végtelen szeretetet, 

nagyon jó egészséget, boldog-

ságot és kitartást ebben a zűr-

zavaros, bizonytalan, kétségek-

kel teli világban. Bizalmat és 

hitet, mert én hiszem, hogy egy-

szer minden jóra fordul! 

 

Sok szeretetet és nagy meg-

erősítést küldök mindenkinek!   

                                                             

Gubina Tiborné 

Búcsúzóul... 
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Időpont   Rendezvény Helyszín Szervező 

Március 11. Március 15-i ünnepség  Iskola Iskola 

   28. 
Csongrád-Csanád m. Lábtoll-labda  
Diákolimpia V-VI. kcs. 

Sportterem PISZE 

    Szegedi Látványszínház   Kordás T. 

    Zenés irodalomóra   Kordás T. 

Április 18. Hagyományőrző húsvéti locsolkodás   Önk. 

  23. Táncház Sportterem Önk. 

Május 1. Pusztaszeri majális Piactér  

   Szabó "Dobár" László Petanque Emlékverseny Sportpálya Önk. 

   Pusztaszeri Arborétumfutás Parkerdő PISZE 

    TEQBALL verseny Sportpálya   

   21. Honfoglaló-kupa Sakkverseny Sportterem Sági Mihály 

   28. Óvodai ballagás Óvoda Óvoda 

    Értéktár kiállítás (TOP-os pályázat)   Önk. 

Június 3. Óvodai gyereknap Piactér Óvoda 

  13. Madarak és fák napja   Iskola 

    Lábtoll-labda Szenior Országos Bajnokság Ráadás Sportterem PISZE 

    Iskolai gyereknap Sportpálya SZMK, Önk. 

Július 23. Volford Sakk emlékverseny Sportterem Sági Mihály 

Augusztus  20. Új kenyér ünnepe Piactér  

   Szent István-kupa Petanque verseny Sportpálya Önk., PISZE 

    TEQBALL verseny Sportpálya  

Szeptember 17. Lovasnap - C kategória megyei döntő Focipálya Lovasegy. 

    Marhapörkölt-főző verseny Pálya Söröző Túri Edit 

Október 1. Szüreti felvonulás és bál Sportpálya SZMK 

  8. Hét Halom Teljesítménytúra   PHTE 

  21. Október 23-i ünnepség Sportcsarnok Iskola 

  23.  Salakpályás Vándorkupa Petanque verseny Sportpálya  PISZE 

  31. Tökfaragó verseny Iskola SZMK 

    Színház  Kordás T. 

    Zenés Irodalomóra   Kordás T. 

November 11. Márton nap Sportterem Óvoda 

    Kistérségi Lábtoll-labda bemutató Sportcsarnok PISZE 

    Kertész László Emléktorna Focipálya Tóth Z. 

December   Advent Sportterem Önk. 

  6. Mikulás-futás   PISZE 

  14. Szilveszter-kupa lábtoll-labda verseny Sportterem PISZE 

  17. Falukarácsony Sportterem Önk. 

A SZERVEZŐK A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!  

Az időpontok csak irányadóak, részletesinformációk a hirdetőkön és a Facebook oldalunkon  

a rendezvényt megelőzően. 

2022. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 
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A meghirdetett rendezvényterv-

ben sok ismerős programmal talál-

kozhatunk, de próbáltunk újakat, 

vagy régi-újakat belecsempészni. 

Két rendezvényt szeretnék most 

kiemelni. 

Az egyik, a május 1-re tervezett 

Pusztaszeri Majális. Szeretnénk 

egy kicsit felidézni a régi május 1-i 

ünnepségek hangulatát. Ehhez 

kapcsolódóan tervezünk egy retro 

kiállítást, ahova olyan régi tárgya-

kat relikviákat várunk, amik a kora-

beli május 1-hez köthetők. Például 

régi táblák, zászlók, kitűzők, kisdo-

bos-úttörő egyenruhákat, régi ba-

kelit lemezeket úttörő és mozgalmi 

indulókkal. A kiálltásra felajánlott 

tárgyakkal Szabó Zsófiát lehet ke-

resni, a 30/5386973 telefonszá-

mon, vagy a 

szabo.zsofia@pusztaszer.hu 

email címen. 

Külön öröm, hogy a rendezvé-

nyen fellép és egy egészen külön-

leges műsorral készül a Magyar 

Honvédség 5. Bocskai István 

Lövészdandár Hódmezővásár-

hely Helyőrségi Zenekar, akik az 

ország egyik legjobb katonazene-

kara. 

A másik rendezvény, amit szeret-

nék kiemelni, az az újkenyér ün-

nep. A megszokott programok mel-

lett, idén újra egy rock-legendát 

láthatunk majd a színpadon, Viki-

dál Gyula személyében. Délután 

pedig a humoré lesz a főszerep, a 

Rádiókabaréból és tv-ből jól ismert, 

Karinthy-gyűrűs humorista páros, 

Aradi Tibor és Varga Ferenc Jó-

zsef. A kenyérsütés és a főzőver-

seny mellett, Petanque- és Teqball 

versennyel színesedik a program. 

 

Zárszóként: a két éves  kényszer-

pihenő után, idén újra gondoskod-

hatunk a pusztaszeri lányok, asz-

szonyok frissességéről. Várjuk a 

lelkes locsoló legények és az 

asszonyok jelentkezését a ha-

gyományőrző locsolkodásra! 

Szabó Zsófia 

 

 

2022. április 23. (szombat), 18:00 órától 

Helye: Pusztaszer, Sportcsarnok 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

 

Közreműködnek a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola tanulói 

Felkészítő tanárok: Simoncsics Pál és Both József 

Néptáncot tanít: Simoncsics Pál 

 

Kérjük, hogy az időjárásra való tekintet nélkül, „benti cipőről”  

mindenki gondoskodjon! 

 

A belépés ingyenes, de pogácsát, süteményt, 

harapni valót szívesen fogadunk! 

A rendezvénytervhez ... 

Húsvéti locsolás 2016-ban (fotó: Olasz Csanád) 

Lovasnap 2009. Lengyel Ferenc és fogata 

mailto:szabo.zsofia@pusztaszer.hu
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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 

 25. Felnőtt Országos Lábtoll-

labda Bajnokság;  

Újszász, 2021. 11. 27. 

Férfi csapat: 3. helyezést ért el 

a  Balogh Márton, Fehér Zsolt, 

Simon Márk összeállítású pusz-

taszeri hármas !! 

Férfi egyéni: 3. helyezés Fehér 

Zsolt! , 7. Simon Márk. 

Női csapat: 2. helyezett Kiss Betti-

na, Németh Barbara, Szabó 

Luca !!! 

Női egyéni: 2. helyezést ért el Né-

meth Barbara !! Barbara a lehe-

tő legkisebb különbséggel ka-

pott ki a döntőben újszászi el-

lenfelétől. Szabó Luca a 7. , 

Kiss Bettina a 14. helyen vég-

zett. 

Mikulás-futás Pusztaszeren 

2021. december 6-án.     

Eredmények: 

1-2. osztályos leányok: 1. Engel-

hardt Laura, 2. Liesinger Lívia, 

3.Szabó Tifani. 

1-2. osztályos fiúk: 1. Trum Marcell 

Bendegúz, 2. Hevesi Levente 

Gábor, 3. Csillag Tamás. 

3-4. o. leányok: 1.Gajdacsi Mag-

dolna, 2. Mucsi Dorina,  

3. Korom Petra. 

3-4. o. fiúk: 1. Bari Levente Bo-

tond, 2. Trum István,  

3. Jeszenszki Kevin. 

5-6. o. leányok: 1. Kálmán Cintia, 

2. Gogyán Alexandra,  

3. Szeri Emma. 

5-6. o. fiúk: 1. Korom Patrik.  

2. Laczkó Kevin,  

3. Csillag Roland. 

7-8.o. leányok: 1. Szabó Dorka,  

2. Novák Anett,  

3. Palotás Noémi. 

7-8. o. fiúk: 1. Szabó Dávid,  

2. Laczkó Dominik,  

3. Czinege Tamás. 

Mikulás-futás Tömörkényen 

2021. december 10-én szintén 

érem és egyéb díjazással. 

 

Lábtoll-labda Ifjúsági Kupa 

 Újszász, 2021. december 18. 

Női párosban  

Horváth Orsolya és  

Németh Barbara  

1. helyezést ért el!!! 

Női csapat: 2. helyezés Hegedűs 

Petra, Horváth Orsolya, Németh 

Barbara. 

Karácsonyi Torna Lábtoll-labda 

Verseny Kisteleken 2021. dec-

emberében. 

Simonné Kószó Anita vezetésével 

a kisteleki lábtoll-labdás csoport az 

őszi gyakorlást versennyel zárta. 

Díjazásuk érmek és ajándék lab-

dák voltak. Köszönöm Anita önkén-

tes munkáját, és Mészáros Orsolya 

tanárnő segítségét! 

13. Szilveszter-kupa  

egyéni lábtoll-labda verseny; 

Pusztaszer, 2021. december 30. 

Női eredmény: 1. Szabó Luca,  

2. Kiss Bettina, 3. Hegedűs Pet-

ra, 4. Szabó Mónika, 5. Mészá-

ros Orsolya. 

Férfiak: 1. Simon Márk, 2. Németh 

Mátyás, 3. Fehér Zsolt, 4. Ba-

logh Márton. 

Örülök a résztvevők versenyzésé-

nek és gratulálok a győzteseknek! 

A PISZE SE rendezvényeit, 

felkészülését, versenyzését 2021-

ben támogatta a Miniszterelnökség 

a Magyar Falu Programon keresz-

tül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

közreműködésével; valamint Pusz-

taszer Község Önkormányzata. 

Vágó Tibor 

PISZE SE  -  versenyek, 
eredmények 


