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Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja

2012. Április
Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok!
A közelmúlt legfontosabb eseményei közé tartozik, hogy képviselőtestületünk elfogadta a 2012.évi költségvetést. Az összes bevételt - 211 135 000 Ft-ban állapította meg. A kiadási oldal is ugyan
ennyi, tehát ha tartani tudjuk a tervet idén hiány nélkül zárhatunk. Terveztünk 10 404 000 Ft
úgynevezett felhalmozási célú hitelt, ami azt jelenti, hogy ezt akkor vesszük fel, ha valamilyen
beruházás történik és az önerőt másként nem tudnánk kifizetni.
Bizonyára mindannyian tudják és látják , hogy igen nagy létszámú közmunka program indult a
faluban. Erre a célra 67,2 millió Ft-ot nyertünk. Ez nem mind munkabér, hanem egy jelentős része
anyag és eszközbeszerzést biztosít.
Azzal kezdtünk többek között, hogy összeszedtük a szemetet a faluban és az utak mentén. Még
maradtak ki részek, de ahol már végeztünk ott ismét jelentős a szemetelés. Az elmúlt hét
szombatján a park mellett mentem és megláttam, hogy sok gyerek ott játszik, egy üres padnál pedig
rengeteg szemét volt eldobva. Megálltam és összeszedtem. Miután kiderült kik szemeteltek a
szülőket behívtam egy beszélgetésre a hivatalba. Szeretném, ha egyszer és mindenkorra véget érne
ez a lealacsonyító helyzet. Jó lenne, ha mindenkit ember számba vehetnénk a faluban. A szemét
összetételével kapcsolatban elmondanám, hogy a szokásos volt tehát csipszes zacskó, cigis doboz,
energia italos üres flakon. Az igénytelenség netovábbja maga az, hogy maguk után hagyják a
mocskot és az is amit fogyasztanak. Csak egészségre káros dolog mind. A csipszről és a cigarettáról
már régen tudjuk , hogy különösen gyerekeknek mennyire rombolja a szervezetét, de az energiaital
egy igazán új méreg. Azt kell tudni róla, hogy olyan összetétele van melynek egy része felpörgeti az
anyagcserét más összetevői pedig a szívet zavarják a halálba . Ugyan annyi koffeint vagy taurint (ez
utóbbit egyébként marha epéből állítják elő) tartalmaz egységnyi mennyiség mint egy jó erős kávé.
Csakhogy ebből, ha két három gyerek megiszik másfél litert az olyan mintha egyszerre meginna 6-7
kávét. Tehát a szívük a rendszeres fogyasztás következtében 4-5-ször gyorsabban éli le az életét.
Nem véletlen az, hogy megszaporodott az úgymond „ ismeretlen okból” életüket vesztő 20-30-év
közötti fiatalok száma . A Tisztiorvosi szolgálat is fölfigyelt erre a problémára és már kezdik
összeszedni ezeket az eseteket, hogy fel lehessen lépni a fiatalság tudatos pusztítása ellen. De
kérem Önöket ne várják meg amíg betiltják ezeket a löttyöket, tegyenek az ellen, hogy a
gyermekeik tönkretegyék magukat !
Tisztelettel:
Dr Baranyi István
polgármester
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a pusztaföldvári Orosházi út teljes
belterületi szakasz, felújítási munkái 2012.
március 28 –án kezdődnek meg. A tervezett
befejezési határidő: 2012. május 30.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Már időben értesítjük a lakosságot,
hogy az évi kötelező eboltást
2012. május 5-én
de. 9 órától 11 óráig szervezzük meg
a szokott helyeken, tehát
a Nagyfaluban a Polgármesteri
Hivatal udvarában,
az Újfaluban pedig a parkban.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Közmeghallgatás
2012. április 17-én, kedden 17 órai kezdettel
a
Művelődési
Ház
nagytermében
közmeghallgatást tartunk.
A közmeghallgatás második felében fórumot
tartunk a Szabadság tér átalakításával
kapcsolatban.
Mindenkit szeretettel várunk!

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Családsegítő szolgálat
Az
Orosházi
Kistérség
Egyesített
Gyermekjóléti Központ és Családsegítő
Szolgálat 2012. március 1-től működteti a
településen a családsegítést.
Családgondozó és a tanácsadók nyújtanak
segítséget egyéneknek és családoknak:
- szociális, mentálhigiénés problémák
megoldásához,
- krízishelyzethez
vezető
okok
megelőzésében, megszüntetésében,
- életvezetési
képességek
megőrzésében.
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A
szolgálat
munkatársai
a
nehéz
élethelyzetben, egészségügyi problémákkal
küzdő személyeket otthonukban is felkeresik.
SZOLGÁLTATÁSAINK INGYENESEN
VEHETŐK IGÉNYBE.
Szolgáltatásaink
♦Tájékoztatás és információnyújtás
Szociális ellátásokról és igénybevételük
feltételeiről (segélyekről, támogatásokról,
adományokról)
♦Segítségnyújtás ügyintézésben
Ellátások igénylése, kérelmek megírása stb.
♦Nyomtatványok biztosítása
Segélyek, nyugdíjak, társadalombiztosítási
ellátások igényléséhez
♦Pszichológiai,
jogi
tanácsadás
családgondozás
Életvezetési, lelki, egészségügyi, családikapcsolati, pszichológiai, jogi, munkaügyi
stb. problémák kezelésére
♦Adományok közvetítése
Ruhanemű, cipő, könyv, játék, háztartási gép,
bútor, élelmiszer, stb.
A használt ruha közvetítése.
♦Csoportos foglalkozások
Szabadidő hasznos eltöltésére, magány
enyhítésére, kapcsolatteremtés javítására,
egészséges életmódra nevelésre irányuló
foglalkozások tartása
PROBLÉMÁJÁT BIZALMASAN
KEZELJÜK.
Minden érdeklődőt szeretettel vár Setény
Dezsőné családgondozó

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Pusztaföldvárért Egyesület hírei
Kedves Kertbarátok!
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Örömmel számolunk be a 2011-es évben is a
meghirdetett „Tiszta udvar, rendes ház.”
eredményéről.
Az elmúlt évben is meg tudtuk jutalmazni
azokat, akik minden erejükkel azon voltak,
hogy a házuk táját szépen, rendben és tisztán
tartva szebbé tegyék és a falunkat
„felvirágoztassák”. Jó volt látni azt, hogy
„idősek és fiatalok” tesznek azért, hogy jól
érezzük magunkat, ha végig megyünk a falun
és gyönyörködjünk a rendezett udvarok,
virágos kertek látványába.
Úgy gondoljuk, hogy nemcsak azért a
„tábláért” teszik az emberek, hanem mert
önmaguknak is örömet szereznek, ha
ránéznek a házukra és a kertjükre, mert van
belső igényük és ez nem pénzkérdés!
Szeretnénk, ha jövőre még többen
csatlakoznának, hogy az ő háztájuk is szép
legyen!
Gratulálunk a cím birtokosainak, és
köszönjük, hogy tesznek a falunkért!
Jagos Jusztina
Szivák Jánosné

Seres Zoltánné
Leczki Edit
Gálné Újvári Edit
Rostáné Orbán Klára
Takács Brigitta
Molnár Istvánné
Mátó Józsefné
Tóth Mariann
Fazekas Józsefné
Megyeri Györgyné
Kvak Pálné(Márti)
Megyeri Györgyné (Jundi)
A Pusztaföldvárért Kiemelten közhasznú
Egyesület és a Kertbarátok Klubja 2012-ben
is meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház”,
valamint „A legvirágosabb ház” címet.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek
a munkáját, aki a Kertbarátok Klubjában
tevékenykedik.
Kérünk
mindenkit,
akinek
felesleges
virágmagja, növénye van ajánlja fel! A
felajánlásokat fogadjuk a telehazpf@gmail.
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com címre, vagy a facebookon keresztül! A
csere-bere folyamatos!
A tavaszi növénybörze időpontját figyeljék a
plakátokon!
Köszönjük!
Köszönetet
mondunk
minden
magánszemélynek,
szervezetnek,
vállalkozónak, aki támogatta az egyesületet,
akár önkéntes munkával, akár adománnyal!
2012-ben
is
kérjük
támogatásukat,
adományaikat! Használják ki a lehetőséget
rendelkezzenek a SZJA 1%-ról!
Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú
Egyesület adószáma:
18386626-1-04
Tisztelettel: Dencsi Erika

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Kék hírek a polgárőrségtől
GYŰJTÉS KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL
Magyarországon, évente 20-25 ezerre tehető
azoknak a száma, akik hirtelen szívleállás
miatt veszítik el életüket. Arra gondoltunk,
hogy ma, amikor hazánkban a szív- és
érrendszeri betegségben elhunytak száma
ilyen magas, mi magunkért tehetnénk valamit.
Azon kívül, hogy tudatosan törekszünk az
egészséges életmód kialakítására, közös
összefogásra szólítjuk meg a település
lakosait, gyűjtésbe fogunk egy defibrillátor
készülék (újraélesztő készülék) vásárlásához.
Hiszen bármelyikünknek szüksége lehet
ezekre az eszközökre, és megnyugtató érzés,
hogy szükség esetén rendelkezésre állna.
A defibrillátor készülék megvásárlásához
támogatói jegyeket is nyomtatunk ki 200Ft-,
500Ft és 1000Ft-os értékben, melyek a
következő helyszíneken vásárolhatók:
- Mesevár Óvoda
- Községi Könyvtár
- Földvár Bt, Magdi boltja
- Harangos-Éri Kft, Zsótérné Tóth
Piroska
- Tüzép
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Tisztelt Lakosság!
A Pusztaföldvári Hunor Polgárőr Egyesület
tagjai felhívják a Lakosság figyelmét arra,
hogyha bármilyen bűncselekményre utaló
jelet észlelnek, akkor azt haladéktalanul
jelezzék a
Rendőrség ingyenes központi számán: 107es, (mely hívószám minden készülékről
hívható)
vagy a 68/411-344-es közvetlen ügyelet
számát.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Nagyböjttől húsvétig

Célegyenesbe” fordult a negyvennapos böjt,
amikor a kereszténység Jézus Krisztus
szenvedésére emlékezik. A böjti időszak
utolsó hete, az ún. nagyhét virágvasárnappal
kezdődik. Ekkor emlékezünk arra, hogy Jézus
szamárháton bevonult Jeruzsálembe, a nép
pedig ujjongott, pálmaágakat hintett elé az
úton, vagyis királyként üdvözölte.
Nagycsütörtökön emlékezünk az utolsó
vacsorára, amikor Jézus az oltári szentséget
(protestánsoknál úrvacsora) szerezte, majd
elfogatása után másnap keresztre feszítették.
Ezért nagypéntek a kereszthalál, Jézus
megváltó művének az ünnepe. Ahogyan János
evangéliumában olvassuk: „Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” A nagyszombat a sír
csendjének a napja, hogy azután húsvét reggel
Jézus feltámadását ünnepeljék a keresztény
emberek.
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Evangélikus istentiszteletek az ünnepkörben
Ápr. 1. (virágvasárnap) de. 9 óra:
virágvasárnapi ünnepi istentisztelet, az új
presbitérium ünnepélyes beiktatása
helyszín: evangélikus templom
Ápr. 5. (nagycsütörtök) du. 6 óra:
nagycsütörtöki liturgia az asztal körül
helyszín: katolikus plébánia
Ápr. 6. (nagypéntek) du. 6 óra:
nagypénteki
ünnepi
istentisztelet
(passióolvasással)
helyszín: katolikus plébánia
Ápr. 8. (húsvétvasárnap) de. 9 óra:
úrvacsorás ünnepi istentisztelet
helyszín: evangélikus templom
Ápr. 9. (húsvéthétfő) du. 6 óra:
„Új találkozás” - könnyűzenés húsvéti
istentisztelet
helyszín: katolikus plébánia
Figyelem!
Áprilistól
az
evangélikus
istentiszteleteket
már az
evangélikus
templomban tartjuk (Rákóczi u. 30.)!
Minden más alkalom helye továbbra is a
római katolikus plébánia (a Jókai utcán, a
katolikus templom mögötti fehér épület).
Szeretettel és nyitott szívvel várunk
mindenkit.
Iskolásoknak,
óvodásoknak,
intézményi dolgozóknak igazolást állítunk ki,
amellyel – az egyházak püspökeinek
megállapodása alapján – igazolhatják az
intézményben a templomlátogatást.
Áldott ünneplést kívánnak az evangélikusok!
Édesanyák, nagymamák megáldása
Anyák napján, május 6-án (vasárnap) a de.
9 órakor kezdődő istentiszteleten köszöntjük
az
édesanyákat,
nagymamákat
az
evangélikus templomban. E csodálatos
hivatást vállaló hölgyek áldásban részesülnek,
az elhunyt édesanyákra, nagymamákra pedig
imádságban és egy gyertya meggyújtásával
emlékezünk.
Szeretettel várunk mindenkit erre a szép
ünnepre.
Hogy legyen mire ülni...
A jelentős támogatással épülő evangélikus
gyülekezeti ház építése a vége felé közeledik.
Ebben kap helyet az a közösségi terem is,
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amely télen istentiszteleteink és egyéb
alkalmaink helyszíne lesz. Az evangélikus
egyház gyűjtést hirdet a terem berendezésére
(50 db kárpitozott szék, oltár, függönyök,
szőnyeg). Kérjük minden jóakaratú földvári
segítségét, hogy lehetőségeikhez mérten
támogassák
egyházközségünket
ebben.
Adományaikat a lelkészi hivatalban, az
istentiszteletek
után
a
gyülekezeti
gondnoknak
adhatják
oda
(minden
adományról pecsétes nyugtát állítunk ki),
vagy átutalhatják, illetve befizethetik a helyi
Takarékszövetkezet fiókjában gyülekezeti
számlára: 53300115-16000054. Köszönjük.
Evangélikus hírek, képek, alkalmak
interneten:
http://nyitotttemplom.blog.hu
Kereshet minket a Facebookon is!

az

Adózzon az egyházaknak!
A vallási közösségeknek felajánlható szjarészt utalja a Földváron tevékenykedő
felekezetek
valamelyikének,
írja
a
nyilatkozatra az alábbi számok valamelyikét:
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035.
Köszönjük.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Mag ház hírek
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a
Pusztaföldvári mag Ház Egylet Által beadott
Mol és Ökotárs Alapítvány Zöldövezet
Pályázatot a két falu között létesítendő parkra
megnyertük.
A megvásárolhatók cserjék és fák árát ebben a
hírmondóban olvashatják.
Rendelni személyesen a Tüzép telepen vagy
ezen a két számon lehet: Lukács Bettina
06208077814; Molnár István: 0620 4885138.
Megvásárolható cserjék:
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Tarka levelű babérsom: 1400 Ft (minőség:
KM 5L 60/ 80); 1700 Ft (minőség: KM 8L
80/100)
Ezüstös borbolya: 500 Ft
Angol kékszakáll: 420 Ft
Piros virágú japánbirs: 550 Ft (minőség: KF
2L 40/60); 610 Ft (minőség: 60/80)
Érdes levelű gyöngyvirágcserje: 550 Ft
Sárga-tarka kecskerágó: 400 Ft
Fehér-tarka kecskerágó: 400 Ft
Aranyvessző: 400 Ft
Örökzöld orbáncfű: 550 Ft
Téli jázmin: 420 Ft
Boglárkacserje: 480 Ft
Japán kúszólonc: 670 Ft
Kerti mahónia: 400 Ft
Közönséges jezsámen: 500 Ft (minőség: KF
5L 40/60); 550 Ft (60/80)
Piros hólyagvessző: 420 Ft
Törpe vadmandula: 500 Ft
Babérmeggy: 1300 Ft
Piros virágú gyöngyvessző: 450 Ft
Kerti gyöngyvessző: 400 Ft
Tamariska: 320 Ft
Ráncos levelű bangita: 610 Ft
Piros virágú rózsalonc: 450 Ft
Megvásárolható tűlevelű örökzöldek:
Henye boróka: 1200 Ft
Sárga terülőboróka: 1200 Ft
Tiszafa: 3200 Ft
Felajánlható évelő virágok:

Tarka levelű podagrafű, Cickafark, Indás ínfű,
Szellőrózsa, Harangláb, Őszirózsa, Nefelejcs,
Bőrlevél, Kékgyökér, Gyöngyvirág, Kutyatej,
Piros
gólyaorr,
Sásliliom,
Tűzliliom,
Tűzgyöngyvirág,
Árnyliliom,
Örökzöld
orbáncfű, Írisz, Kerti árvacsalán, Margaréta,
Évelő len, Lángvirág, Varjúháj, Nyuszifül,
Aranyvessző, Kerti tradeszkancia, Illatos
ibolya, Zebrafű, Évelő tollborzfű, Erdei
pajzsika,Meténg, Egyéb hagymás és rizómás
évelők.
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Kedves ajándék barátoknak és családtagoknak
egy közös parkban!
A tilalom érvényes a felsorolt területeken
kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút
menti fásításokra is.
A rendelet külön felhívja a küzúton és
vasúton utazók, az erdőben kirándulók,
valamint a mezőgazdasági területeken
dolgozók figyelmét arra, hogy ne dobják el az
égő cigarettát, mert ez fokozott tűzveszéllyel
jár. A kiszáradt árokparton, vasúti töltés
mellett keletkező tüzek közvetlenül erdő- és
mezőgazdasági területeken is veszélyeztetnek.
a Mag Ház

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi,
erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az
elrendelt
tűzgyújtási
visszavonásig érvényes!

tilalom

Országos tűzgyújtási tilalom!
Először hazánk tíz megyéjében rendeletek el
egy hét alatt tűzgyújtási tilalmat, majd 2012.
március 11-től ezt a teljes országra
kiterjesztették. Az avartüzek ugrásszerűen
megszaporodtak, a tűzoltókat több száz
esetben hívták a lángok megfékezéséhez.
2012. március 11- től a vidékfejlesztési
miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt
el átmeneti időre. A határozat értelmében
tilos a parlag- és gazégetés, mivel az
elszáradt lágyszárú növényzet és lomb
könnyen lángra kaphat, valamint már egy
közepes erősségű, váltakozó irányú szél is
segítheti a tűz terjedését. Emellett az
erdőkben, valamint az erdőterületek
határától számított kétszáz méteren belül
tilos tüzet gyújtani.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Iskola és óvoda hírdetése
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
óvoda
és
az
iskola
telefonszáma
megváltozott:
Holecskáné Rusvai Éva óvodavezető:
0630/844-8963
Óvoda: 0630/844-8926
Puskás Tibor iskolaigazgató: 0630/8448965
Iskola-titkárság: 0668/422-011, 0630/5158883
Iskola, alsó tagozat: 0630/844-8915
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A PUSZTAFÖLDVÁRI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2012.
ÉV
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A Tüzép telepen folyamatosan kapható
cement, mész, sóder, homok, tűzifa,
szigetelők, festékek, vödrök, szerelvények,
szegek, csatorna és tartozékai, OSB lap,
gipszkarton, csiszoló vászon, lakatok, zárak,
nádszövet, kézi szerszámok, drótháló, tégla,
láncok,
locsoló
tömlő,
kerékpár
felszerelések…
Várjuk megrendeléseiket a 68/700-010-es
telefonszámon, pfoldvarikft@gmail.com email címen vagy személyesen.
Hamarosan
megkezdjük
növények árusítását.

egynyári

(tervezet)

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Április 10. (kedd)
Május 8. (kedd)
Június 5. (kedd)
Július 10. (kedd)
Augusztus 14. (kedd)
Szeptember 11. (kedd)
Október 9. (kedd)
November 13. (kedd)
December 11. (kedd)

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
A Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft.
fűnyírást vállal magánszemélyek és gazdasági
társaságok részére – akár alkalmi, akár
folyamatos megbízással – utcai frontokon és
kertekben, 5 Ft/m2 áron.
Rendelésfelvétel
a
68/700-010-es
telefonszámon, vagy pfoldvarikft@gmail.com
e-mail címen.

Továbbra is tartja kitűnő formáját
csapatunk!
Kiváló teljesítményt nyújt csapatunk a 2012 es évben. Az idei ötödik tornájukon is a
dobogón végeztek a lányok. Legutóbb
Kaszaperen játszottak, ahol egy felkészülési
tornán szerezték meg az első helyet, de előtte
Csorváson és Csanádapácán is sikerült a
második helyre beérni, valamint szintén
Csanádapácáról egy bronzérmet is elhoztak a
földváriak.
A kaszaperi tornán hat csapat vett részt. A
földvári csapat a nem túl nagy játékerőt
képviselő Nagybánhegyes ellen kezdte a
napot. A bánhegyesiek újból a kapu elé
betömörülő játékot választották, és nem
igazán akartak támadni. Ezzel a módszerrel
nem egyszer szereztek már pontot csapatunk
ellen. Ezúttal is hatalmas mezőnyfölényben
játszottunk, de a kaput csak a mérkőzés vége
előtt pár perccel tudtuk bevenni. Egy
szögletrúgás után Varga Nikolett érkezett
nagyon jól és a hálóba lőtte a labdát, amivel
eldöntötte a három pont sorsát.
A második meccsre már feloldódott
csapatunk, a kínkeserves győzelem után az
újjá alakuló Békéssámsonnal mérkőztünk
meg. Nagyon magabiztosan és szépen focizva
fölényesen, 5-1 -re vertük meg a sámsoni
csapatot. A meccsen Varga Nikolett és Püski
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Renáta kétszer, Dénes Mária egyszer talált be.
Ez a teljesítmény átnyúlt a következő meccsre
is, ahol a Békéscsabai Wanted SC volt az
ellenfél. A Wanted gyengébb csapattal
érkezett, meghatározó játékosai nem tudtak
velük tartani. Ezt csapatunk ki is használta,
hiszen végig irányítva a meccset, gólra törően
játszott és végül 5-0 -ra diadalmaskodott.
Dénes Mária kettőt, Szivák Renáta és Berki
Csilla egy gólt szerzett, egy csabai öngól
mellett.
Az utolsó meccs a Kaszaper ellen volt, ahol
az első percben hátrányba kerültünk. A
meccsen végig küzdöttünk az egyenlítésért,
de a kaszaperi csapat kiválóan védekezett. A
második félidő közepe fele azonban Püski
Renáta egy távoli bombagóllal egyenlíteni
tudott. Gól ezután már nem született, így 1-1 es eredménnyel zárult a meccs.
A Nagybánhegyes másik csapata nem állt ki
ellenünk, így a három pont 3-0 -ás
gólkülönbséggel a miénk lett.
A kaszaperi felkészülési tornán így az első
helyen végeztünk, második a Békéscsabai
Wanted SC, harmadik pedig a házigazda
Kaszaper lett.
Egy héttel a kaszaperi torna előtt Csorváson is
szerepelt a földvári női focicsapat. Ezen a
tornán a második helyet szereztük meg a hét
fős mezőnyből.
Az első meccsen a Csanádapácával
mérkőztünk meg. A csapat végre feltudott
pörögni már az első meccsre is, így nagyon
magabiztos játékkal Püski Renáta duplájával
2-0 –ra nyertünk.
A második meccsen a Szentetornya volt az
ellenfél. Már a meccs első felében, Dénes
Mária góljával megszereztük a vezetést,
ezután talán túlságosan is megnyugodott
csapatunk, így a tornyaiak egyenlíteni tudtak.
Ez a bekapott gól idegessé tette csapatunkat,
de a mérkőzés vége előtt nem sokkal Kozma
Kitti távoli lövése utat talált a kapu bal alsó
sarkába, amivel újra nálunk volt az előny. Egy
perc sem telt el, és egy újabb támadás végén
Dénes Mária a harmadik földvári gólt is
megszerezte, amivel végképp eldőlt a meccs.
A harmadik fordulóban igazi rangadó várt a
lányokra. Az Orosháza – Pusztaföldvár
mérkőzés mindig is hatalmas csatában zajlott
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le. Ez itt sem volt másképp, a torna talán
legjobb meccsén óriási küzdelem alakult ki.
Mindkét kapu előtt sok lehetőség volt, de gólt
sokáig egyik csapat sem tudott lőni. A
második félidőben Püski Renáta távoli
góljával megszereztük a vezetést, amit a
meccs végéig meg is őriztünk, és legyőztük az
orosházi csapatot.
A negyedik meccsen a vendéglátó Csorvás
volt az ellenfél. A csorvási csapat már hosszú
ideje próbálta megverni csapatunkat, de ez
előtte, bár szoros csatában, nem sikerült
nekik. Ezúttal azonban óriási lelkesedéssel
álltak ki ellenünk, amivel igazán hajtós meccs
alakult ki. A meccs utolsó szakaszában a
csorvásiak meg is szerezték a vezetést, és
mivel már nem sok volt hátra, minden
mindegy alapon csak a támadásra
koncentráltunk.
Ezzel
azonban
hátul
kinyíltunk, és egy gyors kontrából a második
góljukat is belőtték, kialakítva a 2-0 –ás
végeredményt.
Az utolsó előtti meccsen a Békéscsabai
Wanted SC volt az ellenfél. A csabaiak erre a
tornára sem a legerősebb csapatukkal
érkeztek, de nagyon jól küzdöttek. A meccs
felső félidejében nem is találtuk a megfelelő
stílust, a betömörülő Wanted ellen, de a
második
játékrészben,
a
félidőben
megbeszélteket betartották a lányok és egyből
meg is szerezték a vezetést, Kozma Kitti
bombagóljával. A Wanted a bekapott gól után
vissza esett, sorra alakítottuk ki a helyzeteket.
A vége 4-0 lett, Varga Nikolett, Dénes Mária
és Püski Renáta is betalált Kozma Kitti
mellett.
Az utolsó meccs számunkra tét nélkülivé vált,
ugyanis bármilyen eredmény született volna,
a csapat biztosan a második helyen zárja a
tornát. Nyugodt meccsen 1-1 –es döntetlen
született a Mezőberény ellen, a gólt ismét
Püski Renáta lőtte.
A csorvási Nő napi tornát a házigazdák
nyerték, őket követte csapatunk, majd az
Orosháza.
Szép volt lányok!
A bajnokság első tavaszi fordulója április
elsején
lesz
Mezőberényben,
ahol
remélhetőleg tartja remek formáját a csapat.
Hajrá Földvár !
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Húsvét
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe,
e
napon
ünnepli
Krisztus
feltámadását. Véget ér a nagyböjt, a hústól
való tartózkodás, innen származik az ünnep
magyar elnevezése is. Megünnepléséről már a
3. század óta vannak adataink, általánossá a 8.
század óta vált.
Más nagy ünnephez hasonlóan, ehhez a
naphoz is munkatilalom kapcsolódott. nem
sepertek, nem főztek, varrni sem volt szabad.
A böjti tilalom után ismét lehetett táncolni,
bálokat rendezni. A húsvéti báloknak is
megvolt a helyileg kialakult szokásrendjük. A
húsvéttal megkezdődött a lakodalmak tavaszi
időszaka is.
A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódott, már a
10. század óta az ételszentelés. A húsvéti
sonkát, bárányt, kalácsot, tojást, sőt még a
bort is, a katolikus hívők szentelni vitték a
templomba.
Az ünnep szinte áldozati jellegű eledele a
húsvéti bárány, amely Krisztust jelképezi.
A legrégebbi húsvéti eledelek közé tartozik a
tojás, ami az élet és az újjászületés jelképe.
A sonka a paraszti élet gazdasági és kulturális
rendje következtében vált már igen régen
jellegzetes húsvéti eledellé.
Nagyszombatról vasárnapra virradó éjszakán
a Jézus-keresés, Isten-keresés, Szentsírkeresés elnevezésű népi ájtatosság volt
szokás.
A húsvéti határjárásnak – egyházi jelentése
mellett – a tavaszi vetések mágikus védelme,
a határjelek megújítása és a források
megtisztítása volt a cél.
A húsvétvasárnaphoz és más tavaszi
vasárnaphoz kapcsolódó zöldágjárás a tavaszt,
a természet megújulását jelképező énekes
játék.
Brassó megyében szokás volt a kakasütés,
kakaslövés.
A víz tisztító, termékenységvarázsló erejében
vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak is.
Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek
nevezték húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás
egykori módjára, hogy gyakran a kúthoz,
vályúhoz vitték a lányokat, és egész vödör
vízzel leöntötték őket.
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Hagyományos locsolóversek:
Ennek a háznak udvarában,
Szép kis bimbót láttam.
Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére!
Szabad-e locsolni?
Nem vagyok én török,
Öntözködni jövök.
Ha száz koronát nem adtok,
mindent összetörök.
Erdő mélyén jártam,
Bivalyokat láttam,
Meg akartak döfni.
Szabad-e öntözni?
Ajtó megett állok,
Piros tojást várok,
Ha nem adtok lányok,
Mind a kútba hánylak.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk Mindenkinek!
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Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
szerkesztő változás miatt a Hírmondó
májusi számába a hirdetéseket és
cikkeket április 27-ig kérem beküldeni
az Önkormányzati Hivatalba.
a szerkesztő
SANO takarmány-kiegészítők
koncentrátumok
premixek

Dr. Sin Zoltán hatósági állatorvos
telefonos elérhetősége:
30/9382-414

forgalmazása
szaktanácsadással,
ingyenes házhozszállítással.
SANO takarmányok hivatalos
forgalmazója:
Tel.: 06-30/443-0229

Hétköznap és hétvégén rendelési időn
kívül (hétköznap du. 16 óra után) a
központi orvosi ügyelet elérhetősége:
68/411-200

Kézzel festett díszdobozok ! Szép
ajándék a család minden tagjának!
Érd: 0630/98-48-933
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