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Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja
„ V ÁR Á L LO T T … S MOS T FÖ LDH A LO M…”

2013.

"December döcögve sántít rögről rögre,
megvénült, elfáradt, mint a repedt bögre.
Tarisznyája mélyén vakáció, ünnep,
sok-sok szép ajándék - jut mindegyikünknek."
(Simon Emil: Hónapok)

Tisztelt Olvasó!
Jó lenne ha csaknem minden falubélit lehetne szólítani így, ugyanis azt tapasztalom a mindennapokban, hogy
sok olyan kérdést kapok, amiről már mindent tudhatna a kérdező, ha lapozgatná a Hírmondót. Elég sok pénzt
áldozunk éves szinten ezen kiadvány megjelenítésére, ami úgy gondolom nagyon hasznos befektetés, de csak akkor,
ha minél többen el is olvassák. Ezért kérem Önöket, Olvasókat, biztassák a Hírmondó olvasására azokat, akik ezt nem
teszik.
Ismét eljött a december! Sokan nagyon szeretik ezt a hónapot, köztük én is, mert talán a legérzelemdúsabb
ünnepet hozza el, a Karácsonyt. A múltban, így az én gyermekkoromban is a karácsony előtti Szentestéig mindenki
úgy készült erre a nagy ünnepre, hogy lélekben egyre közelebb került ahhoz az érzelmi állapothoz, ami a Szentestén
tetőzött, teljesedett ki. Ezt az időszakot Adventnek nevezik, ami a várakozást jelenti, az abban lévő visszafogott
készülődéssel. Mára igencsak eltorzult ez az adventi időszak. Elveszett az a különleges érzés, ami még 24-én délután
is tartott. A gyerekek semmit sem tudtak arról, hogy szüleik már megvették a karácsonyfát és az ajándékok is be lettek
csomagolva. Majd este egy óvatlan pillanatban egyszer csak ott állt a káprázatosan feldíszített fa, alatta az
ajándékokkal, az égő gyertyákkal és csillagszórókkal, amit a Jézuska hozott. A család pedig közösen elénekelte a
Mennyből az angyalt, kibontották az ajándékokat, majd elfogyasztották az ünnepi vacsorát.
Mert ahhoz, hogy a szenteste olyan érzést keltsen, hogy az egy újabb évre feltöltse az ember “érzelemraktárait”
szükség van az Adventre.
Mire is gondolok? Eljön a December eleje és már el is kezdik rank zúdítani a karácsonyi vásárlás
“kényszerét” a nagy multik, amihez a reklámbevételek miatt csatlakozik a média is. Ennél sokkal nagyobb probléma
az, hogy sokan ilyenkor egyfajta meg nem hirdetett versenybe kezdenek és elkezdik a karácsonyi díszítést a házakon,
a kertekben. Így mire eljön a szenteste már hetek óta minden karácsonyi díszkivilágításban “pompázik”. Szinte
unalmassá válik az egész arra a pillanatra, amikor eljön annak az ideje, hogy rácsodálkozhasson a gyermek. Ezek a
gyerekek már nem is tudják, hogy mi az, amiről lemaradnak hisz sosem élték meg azt.
Kérem gondolkodjanak el ezen, és aki csak teheti ajándékozza meg gyermekét, gyermekeit ezzel a páratlan
pillanattal!!
Végül mindannyiuknak kívánok nagyon kellemes Adventet, és azután boldog,
meghitt, felejthetetlen Karácsonyt!!

Tisztelettel :
Dr Baranyi István

polgármester
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Tisztelettel megkérjük Pusztaföldvár lakosait,
hogy a településen elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket rendeltetésszerűen
használják.
Köszönettel: Pusztaföldvár Község
Önkormányzata

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELE
Kötelező kéményseprési díjak 2013. évben
Egyedi kémények szilárd olaj
Gáz
Egyedi tartalék
Központi üzemi

1.384,70.- Ft/db/év
1.030,58.- Ft/db/év
810.- Ft/db/év
193,43.- Ft/fm/eset

A kötelező 4 évenkénti műszaki felülvizsgálat a tisztítási díjait tartalmazzák.
Fenti díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

MIKULÁS NAPI MEGLEPETÉS
MŰSOR
2013. December 7-én Szombaton 15 órai kezdettel
a művelődési ház nagytermében meglepetés műsoron
jelen lesz a falu Mikulása, aki meghallgatja a gyerekek
karácsonyi kívánságait és minden gyerek kap tőle egy
kis ajándékot! A gyerekeket lovas kocsi hozza be a
művelődési házba, a lovaskocsi délután 14 órakor indul a
művelődési háztól és a buszmegállókban lehet rá
felszállni, a lovaskocsi hazafelé is elviszi a gyerekeket.
Szeretettel vár mindenkit a falu Mikulása, a
művelődési ház dolgozói és a MAG-HÁZ Egylet tagjai.

Kedves Gyerekek!
Luca napi pogácsa sütésre
várunk benneteket 2013.
december 13-án, Pénteken
15 órai kezdettel a napközi
konyháján!
A művelődési ház
dolgozói és a MAG-HÁZ
Egylet tagjai.

Hírek az iskolából
November

Szent András Hava
A HIT évének záró rendezvényei:
November 10.
Iskolai szentmise - Kultúrház
Évközi kötelező szentmise a katolikus tanulóknak.
Szervező, lebonyolító: Blősz Attila plébános úr, Oláh
János hitoktató, pedagógusok.
November 11.
Szent Imre vetélkedő - Kultúrház
Az alsó tagozatos osztályok vetélkedője.
Szervező: Szűcs Lászlóné munkaközösség vezető
Lebonyolító: Blősz Attila plébános, Oláh János hitoktató,
Jankov Gyöngyvér hitoktató, Sódar Ferencné gondnok,
alsós tanítók.

A Szentek élete
Az unokám kérésére mentem el az alsó tagozatosak
vetélkedőjére, és így lett egy páratlan élményben részem. A
Szentek élete volt a verseny témája, Szent Imre herceg
névnapjának tiszteletére.
Hat csapat mérte össze tudását, négy kisdiák és két
szülő alkotott egy csapatot. Ezek a kis emberkék olyan lelkesen,
ügyesen, okosan oldották meg a feladatokat, hogy csak dicsérni
lehet őket. Közben mindent megtanultak az emberségről,
odaadásról, szeretetről, önfeláldozásról és kitartásról.
1. helyezett: a Szent László csapat
2. helyezett: a Szent Erzsébet csapat
3. helyezett: a Prágai Szent Ágota csapat lett.
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Nem is az a fontos ki milyen helyezést ért el, itt mindenki
csak nyert, mert hasznosan, jókedvűen telt el a délután.
Én, magam és a többi szülő nevében köszönöm a
felkészítést és a lebonyolítást a tanító néniknek, a
hitoktatóknak és Attila atyának. Külön köszönet Sódarné
Marika néninek a kedves hasznos ajándékokért és a sok
finomságért. Igaz ő már ott megkapta a legnagyobb
elismerést, amikor percek alatt elfogytak a pogácsák és a
sütik.
Örülök, hogy részese lehettem ennek az
eseménynek.
Annimama

A vetélkedővel hagyományt szeretnénk teremteni,
kapcsolódva a Szent Imre napok eseményeihez.
Külön köszönjük a Kultúrház dolgozóinak a
rendezvényekre előkészített termet.
November 11.
Nyílt nap a felsőben
A szülők betekintést nyerhettek a felső tagozatos
gyermekük munkájába.
November 12.
Nyílt nap az alsóban
A szülők betekintést nyerhettek az alsó tagozatos
gyermekük munkájába.
Köszönjük a megjelent szülők érdeklődését, iskolánk
és gyermekük munkája iránt.
November 13.
Táncsics – Didact, - Orosháza.
Továbbképzés pedagógusoknak a tehetséggondozásról.
Résztvevők: Holecskáné Berki Erika és Kocsombáné
Kocsis Erika gyógypedagógusok
November 14.
Mesemondó verseny - Kultúrház
21 mesemondó vett részt az idei versenyen, 11 alsó
tagozatos és 10 felső tagozatos.
Az eredmények a következők:
Alsó tagozat:
1. helyezett: Nagy Melani
2. helyezett: Izsák Evelin
3. helyezett: Halter Szimonetta
Felső tagozat:
1. helyezett: Kopanyicza Ádám
2. helyezett: Kasza Dominik
3. helyezett: Abonyi Katalin
A
helyezettek
könyvjutalomban
részesültek.
Gratulálunk az összes mesemondónak!
Szervező és lebonyolító: Nagy Attiláné és a DÖK.
November 15.
Dél-békési Szónoklatmondó Verseny, - Orosháza Eötvös Katolikus Iskola.
Intézményünket 2 tanuló képviselte, a több mint 20
éve megrendezésre kerülő versenyen: Kardos Ádám 8.
osztályos és Kopanyicza Ádám 7. osztályos tanulók.
Mindkét versenyzőnk külön díjas lett.
Felkészítők: Gregus Ilona és Nagy Attiláné magyar
tanárok.

November 15.
Tájékozódási futóverseny – Gyopárosfürdő Orosháza.
Kasza Dominik 5. o. - 3. hely
Horváth László 3. o. - 4. hely
Varga Norbert 7. o. összetett 3. hely
Esztergomi Patrik 7. o. - 6. hely.
November 16.
Tájékozódási futóverseny – Póstelek.
Varga Norbert 7. o. összetett 3. hely
Két hétéves versenyzőnk önállóan teljesítette a távot, ez volt
az első versenyük: Berki Rebeka, Sinka Napsugár.
Köszönjük a szülők segítségét a tanulók versenyre
szállításában.
Felkészítő, szervező: Móré Erzsébet tanár, edző.
November 18.
Ásvány bemutató és vásár - Iskola
Egy esztergomi ásványokat forgalmazó cég tartott bemutatót
és vásárt az iskolában. A gyerekek megismerkedtek a
különböző ásványokkal, keletkezésükkel, hatásukkal az
emberi szervezetre.
Szervező: Nagyné Laták Éva
November 20.
Petőfi Művelődési Központ – Orosháza
Bérletes színházi előadás az alsó tagozatosoknak.
Micimackó bérlet: A brémai muzsikusok című előadást
látták.
A gyulai, Bíbuczi zenés színház előadása – Kultúrház.
A „Hangszerek csodálatos világa” című előadást nézhették
meg a gyerekek. Megismerkedve a fa és rézfúvós
hangszerekkel, sok ismert dal eléneklése közben.
Az előadást az IPR az pályázaton nyert támogatásból
finanszíroztuk.
Szervező: Puskás Tibor igazgató.
November 22.
Tankönyvrendelés a 2014/15-ös tanévre.
A következő tanévben az 1.-2. osztályosoknak lesz ingyenes
az iskolai tankönyv. A többi osztály fizeti a tankönyvet, ha
nem jogosult valamilyen kedvezményre, amelynek
érvényességét igazoló dokumentumát be kell mutatni
(RGYV kedvezmény, 3 vagy többgyermekesnek MÁK
igazolás, tartós betegséget igazoló igazolás). Amennyiben az
igazolások nem érvényesek, vagy nincsenek, időben
bemutatva, a tankönyvet teljes árban ki kell fizetni.
Kérem a kedves szülőket, hogy az igazolásokat időben
szerezzék be!
Decemberi rendkívüli munkanapok az iskolában, a
törvény szerint:
December 07. (szombat): „B” hét kedd szerint,
tanítás csak 10.45 percig, (délutáni foglalkozások
nem lesznek), utána pedagógusok továbbképzése.
December 21. (szombat): „B” hét péntek szerint,
tanítás csak 10.45 percig.
Utánna játszóház,
sportversenyek.
Karácsonyi műsor 15.00 h-tól a Kultúrházban.
A gyerekek a műsor után hazamennek, kérjük a
szülők segítségét a kisebb gyerekek hazaviteléhez!
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A téli tanítási szünet: 2013. december 22-től – 2014. január 05-ig tart.
Első tanítási nap: 2014. január 06. (hétfő) „B” hét szerint.

ÓVODAI HÍREK
Őszi szünetről visszaérkezve már Szent Márton napjára készülődtünk a gyerekekkel, egész héten a foglalkozások
e körül folytak, (énekek, körjátékok, mese, stb.). Nagyon várták már a gyerekek ezt a napot, felelevenítették a
tavalyi lámpás felvonulást, ami kellemes emlékeket ébresztett bennük és visszafelé számolták a napokat.
Szent Márton napi rendezvényünket november 11-én tartottuk meg, ami egész napos nyílt rendezvényünk volt,
ahova szeretettel vártunk minden érdeklődő szülőt. Közösen készítettünk lámpásokat, és készültünk a Márton
napi vásárra, ahol is minden csoport a saját általa készített portékáit árusította (mézeskalács lámpás, hímzett tök
dísz, tökös maffin, tökös gipszfigurák, lúdgége sós sütemény, rétes, lúdgége tésztából nyaklánc stb). A befolyt
adományokból minden csoport a karácsonyfa alá vásárol játékokat.
A szülők is nevezhettek töklámpás - és lampionkészítő versenyre, amelyet Blősz Attila plébános úr és Sódarné
Marika néni zsűrizett.
A faragott töklámpások versenyében: I. helyezett lett Kásás Olivér és családja
II. helyezett lett Kacsala László és családja
III. helyezett lett Jakab Richard és családja
A lampiont készítők versenyében: I. helyezett lett Javora Erzsébet és családja
II. helyezett lett Meskó Sándor és családja
III. helyezett lett Némethné Berki Barbara és családja
Lámpás felvonulásunk a plébániára vezetett, ahol Blősz Attila plébános és Sódarné Marika néni várta a
gyerekeket és szüleiket egy kis apró süteménnyel és szent képpel. Visszaérve az óvodába, már várta a szülői
közösség által elkészített libazsíros kenyér és meleg tea várta a gyerekeket és szüleiket. Végül felszegésre került a
Csiga csoport által elkészített liba torta. Reméljük, hogy jó hangulatban tértek haza a vendégségből gyermekeink.
November 14-ére Munka délutánt szervezett óvodánk. A szülők segítségét kértük, hogy óvodánk udvarát
folytatólagosan csinosítsuk, szépítsük a tavasszal elkészült sziklakertet, ami virágos kert is, egy szép kerítéssel
szerettük volna határolni, ebbe kértük a szülők segítségét.
Itt köszönnénk meg mindazok segítségét, aki ebben részt vettek és fontosnak találták, hogy gyermekeik szép
környezetben töltsék el napjaikat, amit az óvodában töltenek.
Külön szeretnénk meg köszönni Császár Istvánnak és családjának, valamint munkatársainak, akik bár óvodánkat
és gyerekeinket nem ismerik, még is támogattak bennünket a felajánlott díszkerítésekkel. Jó látni azt, hogy
vannak még segítőkész, jó szándékú emberek.
Nem csak szépítettük udvarunkat, hanem igyekszünk minél inkább környezettudatos viselkedésre, életmódra
nevelni gyermekeinket, ezért készítettünk komposztálót, hogy a lehullott faleveleket és a konyhai maradékokat
ebbe gyűjtsük és ebből a komposztból jövő ilyenkorra jó minőségű virágföldünk legyen, amelybe aztán szép
virágpalántákat ültethetünk ezzel is szépítve óvodánkat.
November 18-19-20-án óvodánk csoportja a szülőkkel közösen kis ajándékot készítettek saját gyermekeik
számára a Mikulás csomag mellé, munka délután keretében.
November 27-ére Betlehem készítő munka délutánt szerveztünk. Tavalyi évben óvodánk udvarába készítettünk
Betlehemet, amit most a templom elé készítettünk szülőkkel közösen.
Köszönjük a részvevő szülők segítségét!
November 28-án bemutató órára hívta a Székács József Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium a tavalyi
nagycsoportos óvó néniket, ahol megtekinthették az első osztályos volt kis óvódásunkat, Tompa Dorkát.
Köszönjük szépen az újabb felajánlást Baloghné Erikának az orosházi Ökumenikus Családok Átmeneti Otthona
vezetőjének a felajánlott tornaszereket (foci labda, ugráló kötél stb.) és tisztító szereket óvodánknak!
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ELŐZETES
December 6-án Szent Miklós ünnepét tartjuk 10 órától, ahová szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és a
szülőket!
December 8-án 8 óra 30 perctől a Művelődési Házban Katolikus szent mise lesz.
December 10-én óvodásaink részére Adventi meglepetésként bábszínházat szervezünk, az előadás címe:
„Mackóbocsok karácsonya”.
December 21-én óvodánk 7 órától 13 óráig tart nyitva.
Karácsonyi ünnepségünket december 25-én tartjun a Művelődési Házban, 8 óra 30 perces kezdettel, ami
gyermekeink számára kötelező és szeretettel várunk minden érdeklődőt!
TÉLI SZÜNET: december 23-tól január 5-ig.
NYITÁS: 2014. január 6. (hétfő) 7 órától.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk a falu lakosságának,
az óvoda dolgozói és a gyerekek!

KATOLIKUS HÍREINK
A karácsony a legszebb ünnepünk. Sajnos sokak számára csak a drága
ajándékok ideje. Ajándékozási gond, kiadás, idegeskedés. Holott a
karácsony Jézus születésének ünnepe. Családi és közösségi ünnep.
Régen betlehemezni jártak a gyerekek, a felnőttek pedig minden este
máshoz mentek decemberben és együtt imádkoztak énekeltek. Ne
hidegüljünk, vaduljunk el egymástól. Fedezzük föl hogy: az öröm, a
derű, a boldogság nem a költséges ajándékokon múlik, a nagy gonddal
összehozott ebédeken, vacsorákon. Feszülten, görcsösen nem lehet
boldognak lenni, csak kiborulni lehet. Legyünk könnyedek, ne vállaljuk
túl magunkat. Hívjuk meg Jézust az otthonunkba, hogy hozzon békét,
elégedettséget és szeretetet. Látogassuk meg a kis Jézust aki a Szűz
Anya karjaiban szendereg Szent József, az angyalok és a pásztorok
társaságában. Térdeljünk le mi is pár percre Hozzá.

Szállást keres a Szent Család!
Településünkön több évtizede feledésbe ment, régi adventi szokást szeretnénk
feleleveníteni ‐ kellő jelentkező család esetén ‐ amely a családok találkozására, közös
imájára ad lehetőséget.
A fenti, Szent Családot ábrázoló kép vándorol a programban családról családra.
1. este a képet váró család a képet hozó családdal közös imát tart.
2. este a családtagok gyűlnek össze imára a kép körül, illetve meghívnak erre a családi imára másokat is.
3. este továbbviszik a képet adott címre, ahol a fogadó családdal együtt imádkoznak. A közös imához segédanyag áll
rendelkezésre, de egyénileg teljesen szabadon alakítható a közös imádság .
A jelentkező családok megkapják a pontos beosztást, hogy ki kitől kapja és kinek, hova kell tovább vinni a képet.
Jelentkezni lehet a Plébánián, a hitoktatóknál, illetve telefonon is lehetőség van egyeztetésre a 06 – 20 7711901
számon.

Templomunk felújítása
Többen érdeklődnek, hogy miért a kultúrházban tartjuk az iskolamiséket, hiszen már elkészült a templom. Jogos a
kérdés, mert a templom közelében élők, a személyesen érdeklődők, illetve a szentmiséken résztvevő hívek
értesülnek az eseményekről, de a falu lakosságának nagy része nem. Valóban, a kifestés megelégedésünkre
elkészült, viszont rövid idő elteltével jelentkeztek a problémák. A fal átvágása és szigetelése jóvoltából vizet alulról
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már nem szív fel a fal, de a már korábbról benne lévőnek sajnos
valahol ki kell jönnie. A kivitelező csak kb. egy méter
magasságban verte le a régi vakolatot, ami felett a fal a festést
követően kezdett nedvesedni, hámlani. A Püspökség és a
kivitelező tanácsára hetekig huzattal szellőztettük az épületet a
nyáron, de ez nem vezetett eredményre, ezért a munkát így nem
vettük át. Többszöri egyeztetést követően az Egyházmegye
hozzájárulásával ‐ aki az Eu‐s beruházáshoz az előfinanszírozást
biztosítja ‐ a kivitelező október derekán, a szükséges helyeken
leverte a vakolatot. Ez a korábban levert vakolat fölött kb. 60‐70
cm magas sávban történt: a bejáratnál, a templom déli oldalfalán
végig, az északi oldal egy szakaszán, illetve több kisebb területen.
E szakaszokon lélegeztető vakolattal van ellátva jelenleg a fal,
melynek javító festése kb. tavaszra várható.
A szentmisék addig is zavartalanul megtartásra kerülnek a
Plébánián – a templom mögött – melyre szeretettel várjuk a
Testvéreket!
Advent első vasárnapjától, december 1‐től
a vasárnapi
Szentmisék után a templom előtti térburkolattal ellátott területen
meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit.

Ünnepi szentmisék rendje:
December 24-én
Szentesti mise a Plébánián

20-óra:

December 25-én fél 9-kor: Óvodások
pásztorjátékával
egybekötött
Karácsonyi
Szentmise
a
Kultúrházban.
December 31-én
15-óra:
Évvégi
Hálaadó Szentmise a Plébánián

Áldott ünnepeket kívánok: Blősz
Attila plébános

EVANGÉLIKUS HÍREK
Advent, karácsony...
Az advent szó eljövetelt jelent. Azt a négyhetes időszakot jelöli, amikor a keresztények Jézus születésére készülnek.
Ahogyan a gyertyák fényei sorra kigyulladnak, úgy kerülünk közelebb az ünnephez, Jézus Krisztus születéséhez, akiről
tudjuk, hogy ő a világ világossága. Sokan elfelejtik a karácsony igazi üzenetét, és ezért egyre inkább teherként élik meg az
ünnepeket. Ha Ön szeretne visszatalálni az igazi ünnephez, látogasson el az evangélikus gyülekezet alábbi programjaira!
Nyitott ajtókkal várunk mindenkit, olyanokat is, akik talán még soha nem voltak egyházi közegben. Az advent jó alkalom
arra, hogy minél többen legyünk együtt, várva a születés ünnepét! Jöjjön bátran, biztosan örömmel fogadjuk.
Adventi gyertyagyújtás november 30-án
Idén is ünnepélyes keretek között gyújtjuk meg az első adventi lángot az evangélikus gyülekezeti ház előtt november 30-án
(szombat) du. 4 órakor. Aki szívesen hazavinné a közös koszorú lángját, az hozzon magával egy üres befőttes üveget!
(Rossz idő esetén az ünnepséget a gyülekezeti teremben kezdjük.) Szeretettel várunk mindenkit.
Karácsonyváró teadélután
Hagyományos adventi szeretetvendégségünket (teadélutánunkat) december 15-én (vasárnap) du. fél 5-kor tartjuk a
Községi Könyvtárban. A délután folyamán evangélikus hittanos gyermekeink kis műsorát tekinthetik meg, majd egy-egy
csésze tea és sütemény mellett folytatódik az este.Vendég igehirdetőnk Lázár Zsolt esperes Szarvasról, aki a gitárját sem
felejti otthon. Szeretettel várunk mindenkit. Kérjük, aki tud, egy-egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a vendéglátáshoz.
Evangélikus istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben
 Dec. 1. (advent 1. vasárnapja) de. 9 óra: adventi istentisztelet, a decemberben születettek megáldásával. Prédikál:
Konyecsnyi Kata, az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója.
 Dec. 8. (advent 2. vasárnapja) de. 9 óra: adventi istentisztelet úrvacsorával.
 Dec. 15. (advent 3. vasárnapja) de. 9 óra: adventi istentisztelet.
 Dec. 22. (advent 4. vasárnapja) de. 9 óra: adventi istentisztelet.
 Dec. 24. (szenteste) este 6 óra: gyertyafényes szentesti istentisztelet.
 Dec. 25. (karácsony 1. napja) de. 9 óra: úrvacsorás ünnepi istentisztelet.
 Dec. 26. (karácsony 2. napja) de. 9 óra: könnyűzenés ünnepi istentisztelet.
 Dec. 29. (vasárnap) de. 9 óra: vasárnapi istentisztelet.
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Dec. 31. (óóév délután) du.
d 3 óra: év végi hálaadóó istentisztellet.
Jan. 1. (újévv napja) de. 9 óra: úrvacssorás ünnepii istentiszteleet, utána pezssgős koccintáás.
Jan. 5. (vassárnap) de. 9 óra: vízkereeszti istentiszztelet, a januáárban születeettek megálddásával.

Istentisszteleteinket a fűtött lelk
készi hivatallban tartjuk (Rákóczi u. 30.), ahol a gyerekek szzámára külön
n sarkot alakkítottunk
ki játékkokkal, könyyvekkel, kiffestőkkel. Az
A óvodások,, iskolások részére igazzolást állítunk ki, amelllyel igazolhhatják a
részvéttelt az intézm
ményben.
Idős, beteg
b
és távvolabb élő testvéreinke
t
t szívesen elhozzuk
e
bárrmelyik alkaalomra autóvval, ha igény
yüket előre jelzik
j
a
0620/7700081-es teelefonszámonn. Akik nem
m tudnak így sem eljönni,, de az ünneppek alatt szívvesen élnének az úrvacsoorával, a
lelkész szívesen fellkeresi őket az
a ünnepek környékén,
k
ha jelzik ezt a fenti telefonnszámon.
Kaphaató az Útmuttató
Kaphattó a bibliaolvvasó Útmutaató, amely a 2014-es év minden nap
pjára tartalmaaz két-két biibliai idézeteet. Kis mérete miatt
zsebbenn, táskában is elfér. Áraa mindössze 400,- Ft (a bővített: 60
00,- Ft). Meggvásárolható a lelkészi hivatalban.
h
E
Ezen
túl
Bibliákk, énekeskönyyvek is kaphhatók – akár karácsonyi
k
a
ajándéknak
iss ideális.
Evangéélikusok az interneten
Gyülekkezetünk híreei, programjaai, képei az innterneten: ww
ww.facebook
k.com/pusztaafoldvarievaangelikus

Min
nden pusztafö
p
öldváriinak Istentől
I
l áldottt, bék
kés ün
nnepeket
et és
szer
retettel teli új
ú eszte
endőt kíván
k
az eva
angélik
kus gyü
ülekeze
et és
Lász
zlóné Házi
H
Ma
agdolna
a lelkéssz!

A művelődési ház és könyvtár
munkatársai Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánnak
minden Lakosnak!

Az önko
ormányz
zat munk
katársai
K
Kellemes
Karácso
onyi Ünn
nepeket éss
S
Sikerekbe
en gazdag
ag, Boldog
g Új Évett
kívan
nnak min
nden Lako
osnak

A Búzavirág Népdalkör
tagjai Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt
kívánnak minden
Lakosnak!

Kellem
mes Kará
ácsonyi Ünnepek
Ü
ket és
sikerek
kben gaz
zdag Bolldog Új Évet
kívánok
a szerk
kesztő
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HARANGOS-ÉRI KFT HÍREI:

Makadám László

Szent este éjjelén

Mikulás hozta:
TELI KOCSI AKCIÓ a CBA‐ban /dec. 6‐25ig/

Kezdje a napját Nálunk!
Vásároljon 3000ft. 5000ft. 10000ft
felett, és Mi meglepjük.
Kocsiját segítünk megtölteni, cserébe
ajándékát Ön választja ki.
Így szeretnénk megköszönni vásárlóink
egész éves bizalmát.
Békés, szeretetteljes
Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk
Mindenkinek.
Harangos‐Éri kft. Csapata

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

Hétköznap és hétvégén rendelési időn kívül
(hétköznap du. 16 óra után) a központi orvosi
ügyelet elérhetősége:
68/411-200
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Hírmondó januári számába a hirdetéseket és
cikkeket december 27-ig kérem beküldeni az
Önkormányzati Hivatalba.
a szerkesztő

Szenteste éjjelén
Sétálni legszebb élmény.
Ünneplőbe öltözött a világ,
A szeretet járja át.
Nézem a mesés fákat,
Sok színes lámpa,
Szívem átjárva,
Melegséget árasztva.
Oly mesés ilyenkor a világ,
Feledteti mindennapok búját.
Látni lehet mesés házat,
Szerényebbet, másat...
Az ablakokon belesve
Mindenhol csillogás,
Szikrázó gyertyák,
S van, hol ajándék hegyek.
De van, hol csak egy ölelés lehet.
Gyermekek kacaját
Hozza felém a hideg szél,
Nem fázom, felmelegít
A szerteáradó szeretet.
Csillagos az éj,
Köztük sok angyal él.
Kik csodával halmoznak el rég.
Azt kívánom, teljesüljön...
A világ álma,
Jusson e szeretetből az év más-más
napjára!
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