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Tisztelt Pusztaföldvári Választópolgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. évi országgyűlési választásokat érintően a pusztaföldvári
szavazókörök felülvizsgálatát és kialakítását határidőre – 2013.07.31-ig – elvégeztem, az erről szóló
határozatom a helyben szokásos módon, a www.pusztafoldvar.hu portálon és a kábeltelevízióban is
kihirdetésre kerül.
A választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a
szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31. napjáig kell kialakítani.
A Ve. 77.§ (1) bekezdése értelmében a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy „egy szavazókörre
mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden
településen legyen legalább egy szavazókör.”
A fentieknek megfelelően a korábbi 001-es és 002-as szavazókörök összevonásra kerültek és belőlük jött
létre az új 001-es szavazókör, míg a korábbi 003-as szavazókör számozása 002-esre változott. A
változtatások értelmében egy szavazókör lesz Nagyfaluban, a Szabadság tér 1. szám alatt és egy szavazókör
lesz Újfaluban, a Dózsa utca 26. szám alatt.

Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Kelt: Pusztaföldvár, 2013.07.26.

dr. Lipták Péter sk.
Jegyző – HVI vezető
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PÓTOLTÁS!
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Tisztelt Lakosság!

Pótoltás és chippezés
Augusztus 17-én (szombat) 9 órakor
Az oltás ára: 3500 Ft
A kiskönyv ára: 500 Ft
Féregtelenítő tabletta: 100 Ft/db/ 10 testtömegkg

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy veszettség
elleni védőoltást csak chippel ellátott kutya
kaphat!

Önkormányzatnál Igazgatási
Szünet:
2013. augusztus 19 (hétfő)- augusztus
23-ig (péntek)
Ezeken a napokon az ügyfélfogadás szünetel az
önkormányzatnál!
Megértésüket köszönjük!
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Szabadság téri buszmegálló ideiglenesen áthelyezésre került a Rákóczi utcára ( a Nagybolt elé).
Megértésüket köszönjük!

A Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft hírei
Tisztelt Lakosság!
A konyhán kötelező tisztító meszelés miatt 2013. augusztus 19-30-ig leállás lesz. Első főzési nap 2013. szeptember 2.
A köztes időszakban az orosházi Eötvös Iskola konyhájáról lehet igényelni ebédet a gondozási központon keresztül.
Megértésüket köszönjük.

Jó embert keresünk

KULTURÁLIS HÍREK
Földváriak Találkozója
Kedves Lakosok!
Ebben az évben Erdélyben, Székelyföldváron
kerül megrendezésre a Földváriak Találkozója. A
találkozó ideje: 2013. augusztus 24., szombat. Ez
alkalommal a gádorosi önkormányzat buszát
béreljük, melynek befogadó képessége 29 fő.
Településünket a Búzavirág Népdalkör, a Földvár
Citera zenekar tagjai és helyi énekesek képviselik.
Ezért, aki szeretne a rendezvényen részt venni,
annak saját magának kell az utazást megoldania.
A találkozóval kapcsolatos bővebb tájékoztatás
személyesen
a
könyvtárban
vagy
a
laduvermarta@gmail.com e-mail címen.

Jó embert keresünk címmel jelent meg Médiaunió Alapítvány
Pályázati felhívása.
A pályázati kiírás szerint pályázhat bárki, aki ismer közvetlen
környezetében olyan embert, akire felnéz. Jelöléseket vártak
olyan magyar emberekre, akik önzetlenül segítenek egy
közösségnek, időt áldoznak arra, hogy mások élete jobb legyen,
támogatnak másokat tudásukkal, munkájukkal vagy
adománnyal, vagy akiknek életszemlélete, kitartása, a mód,
ahogy életüket, saját sorsukat irányítják, tanulságos lehet
másoknak, példaként állítható mások elé. Pusztaföldvár jelöltje
Mátó Józsefné Vicike néni. Arra kérjük Önöket, amennyiben
egyetértenek velünk, szavazataikkal erősítsék meg jelölésünket.
Szavazni lehet: http://joembertkeresunk.eu/palyazatrol.html
weboldalon.
Szavazás menete: Jelöltek - Kategória: közösségépítés, aktív
állampolgár – Település: Pusztaföldvár – Adatlap – Szavazni
szeretnék: Jelelő neve, e-mail cím: saját név és e-mail cím)

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

FIGYELEM!!!!!!!
2013.09.14-én Nyárbúcsúztatót szeretnénk tartani az Újfalusi oviban!
Gondoltam pár dologra, játékra amivel színesebbé tehetjük ezt a napot: lekváros kenyér evő verseny,
gyermekkoromban imádott játék a számháború, kincskereső, activity, zsákfutás stb. Ha esetleg van valakinek ötlete
könnyen megvalósítható játékhoz, programhoz szívesen meghallgatom és átbeszéljük! És nekem is lesz egy
MEGLEPETÉSEM a gyermekek számára!!!!
Összefogással sokkal több dolog megvalósítható!!
Tisztelettel: Dékányné Seres Edina
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A Mag-Ház Egylet angol nyelvi tábort szervez
Pusztaföldváron!!!
Bármilyen szintű nyelvtudással lehet jelentkezni.
Táborvezető: Baranyi Gabriella
Ideje: augusztus 12-16. 9 órától 13-ig
9 éves kortól lehet jelentkezni a táborra.
Jelentkezni az utolsó pillanatig lehet, azaz 12-ig!
Amit hozni kell: A/4-es mappa, szótárfüzet, vonalas füzet, magyar-angol és/vagy angol-magyar szótár,
írószerek, színes ceruzák.
Jelentkezni és a részvételi díjat kifizetni Gál Lászlónénál (Veránál) lehet.
Érdeklődni augusztus 6-ig a 06-70/ 703-44-96 telefonszámon lehet, aug. 6-tól 12-ig pedig a 06-20/299-8607 számot hívjátok!

Kreatív kézműves tábor
A július 8-14 közt a Bartók Béla Művelődési Ház és a
MAG-HÁZ Egylet által közösen megrendezett
kézműves tábornak az idén is nagy sikere lett, hiszen 30
helyi és környékbeli gyerek és 10 Erdélyből, a Szent
Ferenc Alapítványtól érkezett 16-18 éves fiatalvett részt
egy héten keresztül a foglalkozásokon amelyek reggel
8-16 óráig tartottak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Balog Anikó és
Baranyi
Gabriella
segítségét,
akik
kitartóan
foglalkoztatták
a
gyerekeket,
szőttek-fontak,
hajtogattak, gyöngyöt fűztek, agyagoztak, banya
kemencét építettek… .
Külön köszönjük a szegedi Pacsika Lia művésznőnek,
hogy vezette a tábort és az eddig is jól ismert
tehetségének egy részét tovább adta a gyerekeknek.
Köszönjük a szülőknek, hogy elengedték, ránk bízták
csemetéiket,
segítettek
a
paprikás
krumpli
elkészítésében és hozzávalókkal is elláttak minket,

köszönjük a délutánonként és esténként sütött
finomabbnál finomabb süteményeket, dinnyét, amit
a gyerekek nagy örömmel és még nagyobb étvággyal
fogyasztottak. Nagyon örülünk, hogy olyanok is
felajánlották önzetlen segítségüket, akiknek sem
gyereke, sem unokája nem vett részt a táborban, mégis
sütögettek finom süteményeket.
Külön köszönet a Művelődési Ház dolgozóinak
Gyarmatiné Laduver Mártának, Ágostonné Szivák
Violettának, Szántó Zsanettnek, Valaczkai Lénának,
Valaczkai Rékának, Dimák Erikának és Sztojkáné
Erzsikének akik nélkül nem jöhetett volna létre ☺
Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló sikerrel
rendezhetjük meg ismét!
Molnár István
MAG-HÁZ Egylet
Elnök

EVANGÉLIKUS HÍREK
Hatodszor is Nyitott templom éjszakája
Immár elmaradhatatlan a pusztaföldváriak nyarából a Nyitott templom éjszakája, amelyet idén július 26-án rendeztek
meg az evangélikus templomban. Több, mint hat órán keresztül tartott a programfolyam, és kivétel nélkül mindenki
elmondhatta: élménnyel, áldással és hangulatos percekkel lett gazdagabb. Németh Gabriella és Jóbi Gergő Weöres
Sándor-estje nyitotta a templomkertben a rendezvényt, majd jött a helyi Búzavirág népdalkör és a békéscsabai
Zenebarát Felebarátok csapata. Az istentiszteleten dr. Varga Gyöngyi egyetemi docens prédikált, az orgonazenés
meditáció után pedig filmvetítés és bibliai táncház várta az érdeklődőket. A szervezésben összefogtak a gyülekezet
tagjai, akik egyrészt méltó körülményeket teremtettek a templomban és templomkertben a Nyitott templom
éjszakájára, másrészt frissítővel és harapnivalóval kínálták a kánikulában érkezőket.
Evangélikus istentisztelet a templomban minden vasárnap de. 9 órakor. Nyitott ajtóval, nyitott szívvel várunk
mindenkit.
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Jubileumi ünnepség: szeptember 21-én

Hozzátartozók, figyelem!

Száz évvel ezelőtt, 1913-ban szentelték fel a
pusztaföldvári evangélikus templomot. A kerek
évfordulót ünnepli a gyülekezet 2013. szeptember 21-én
(szombat) délután, amelyre már most szeretettel hívunk
mindenkit. Vendégünk lesz Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke. A részletes
programot a szeptemberi Hírmondóban tesszük közzé.
(Kérjük a község szervezeteit, intézményeit, hogy erre a
délutánra ne szervezzenek más programot, hogy együtt
ünnepelhessen
egész
falunk.
Köszönjük
az
együttműködést.)

Felhívjuk az elhunytak hozzátartozóinak figyelmét,
hogy a hatályos állami jogszabályok (törvények és
rendeletek) szerint a temetőkben csak akkor van
lehetőség temetkezni, ha a sírhelyet a temető
fenntartójánál megváltják. Már megváltott sír is csak
akkor nyitható fel, ha a temető fenntartója az erre
vonatkozó engedélyt kiállítja. Csak így kerülhető el,
hogy minden temetés regisztrálva legyen, és a
sírhelyek idő előtt ne kerüljenek felszámolásra. A
fentiekre tekintettel kérjük a hozzátartozókat, hogy
minden, az evangélikus parcellákba tervezett temetés
előtt keressék fel az Evangélikus Lelkészi Hivatalt
(Rákóczi u. 30., telefon: 68/422-027, e-mail:
pusztafoldvar@lutheran.hu). Evangélikus temető a
„Feltámadunk” feliratos kapun és a kovácsoltvas
kapun át megközelíthető parcella. Tájékoztatjuk a
hozzátartozókat, hogy a hatályos jogszabályok szerint a
sírmegváltás időtartama 25 év.

Szülők, figyelem!
Szeptembertől ismét lehetőségük van arra, hogy
gyermekük számára az evangélikus hitoktatást
válasszák. Kérjük, ez irányú igényeiket időben jelezzék
az óvónőknek, illetőleg az osztályfőnököknek. A
hitoktatásnak nem feltétele a keresztség. Szeretettel vár
mindenkit Lászlóné Házi Magdolna lelkész.
Egyházunk rendje szerint az élhet az úrvacsora
szentségével, akik konfirmáltak. A konformációs
oktatást 7. és 8. osztályos gyerekeknek tartjuk a
hitoktatás keretében. Azok tehát, akik szeretnék
gyermeküket konfirmáltatni, kérjük, jelentkezzenek a
fakultatív hittanórákra.

Hétköznap és hétvégén rendelési időn
kívül (hétköznap du. 16 óra után) a
központi orvosi ügyelet elérhetősége:
68/411-200
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Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Hírmondó szeptemberi számába a
hirdetéseket és cikkeket augusztus 30ig kérem beküldeni az Önkormányzati
Hivatalba.
a szerkesztő

