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A PARLAGFŰ ÁRTALMAIRÓL
Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE. Ezek közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki,
melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ. E növény pollenjeit a légáramlás a község egész területén szétszórja.
Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.
Az allergiás tünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig – jelentkeznek a betegeknél. Két fő
klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.
Tünetek:
– erős orrfolyás,
– tüsszögés,
– orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
– könnyezés,
– rohamokban jelentkező nehézlégzés.
Ezek a tünetek azontúl, hogy igen kellemetlenek és rendkívül rossz közérzetet okoznak a munkavégzésben is
zavarják a beteget.
A BETEG HOVÁ FORDULJON?
A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően, hogy melyik tünetegyüttes
van előtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdőgyógyászati kivizsgálás szükséges. A legfontosabb feladat a
MEGELŐZÉS, mivel jelenleg olyan gyógyszer nincs, amely ezt a betegséget gyógyítaná, illetve véglegesen
megszüntetné. A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével, a parlagfű irtásával.
HOL TALÁLHATÓ A PARLAGFŰ?
Bárhol, de elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajon, a beépítetlen, elhanyagolt építési
területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken, a közművek és utak mentén, zártkertek parlagon
hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területeken.
IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?
A parlagfüvet virágzás – július közepe – előtt, az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással,
kapálással, gyomlálással kell irtani. A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása - trágyázás,
öntözés, kaszálás - nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását. A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében
- elsősorban mezőgazdasági területen – a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
(5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4., tel: 66/529-270) szakvéleménye az irányadó.
A parlagfű KÖTELEZŐ irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény, és helyi rendelet
mondja ki.

Ezúton kérjük a község lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív
közreműködésével irtsa és állítsa meg a parlagfű terjedését!
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A Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft.
őstermelőktől,
mezőgazdasági
gazdasági
kistermel
kistermelőktől
folyamatosan szeretne vásárolni zöldség, gyümölcs
féléket. Ajánlatokkal kérjük, keressék Kovácsné
Szepesi Tímeát személyesen a konyhán vagy a
20/7711-911-es
es
telefonszámon.
Étkezési
utalványokat elfogadunk.
A Tüzép telepen folyamatosan kapható cement,
mész, sóder, homok, tűzifa,
zifa, szigetelők, festékek,
vödrök, szerelvények, szegek, csatorna
csa
és
tartozékai, OSB lap, gipszkarton, csiszoló vászon,
lakatok, zárak, nádszövet, kézi szerszámok,
drótháló, tégla, láncok, locsoló tömlő,
tömlő kerékpár
felszerelések…
Megkezdtük az egynyári virágok árusítását!
Várjuk megrendeléseiket a 68/700-010-es
es
telefonszámon pfoldvarikft@gmail.com e-mail
címen vagy személyesen.
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Tisztelt Pusztaföldváriak!
A MAG-HÁZ
HÁZ Egylet minden tagja nevében ezúton
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
jelenlétével,
pénzügyi,
vagy
természetbeli
hozzájárulásával támogatta az Újfalusi Park létrehozását.
Idén több mint 200 főő vett részt a rendezvényen.
Szeretnénk, ha ez a park hosszú évekig szolgálná az itt
lakók kikapcsolódását, pihenését, a gyerekeknek a
játszási lehetőséget.
séget. Kérek mindenkit, hogy vigyázzon
rá, érezze sajátjának és megígérjük, hogy minden
hasonló pályázati lehetőséget
őséget kihasználunk, hogy még
több zöld felület jöjjön létre Pusztaföldváron lakossági
összefogásból és támogatásokból. A park „keresztelője”
„keresztel
egy későbbi időpontban
pontban lesz meghirdetve. Addig is
kívánom, hogy érezzék otthon magukat a „Falunk újjabb
ékkövében” az új parkban.
Molnár István
MAG-HÁZ Egylet
Elnöke

Tisztelt Pusztaföldváriak!
A leendő Falumúzeumba a lent felsorolt tárgyakra lenne szükségünk lehetőleg
lehet leg felajánlásokból.
Kérjük Önöket, ha padlásán, pincéjében, az itt
felsorolt tárgyak valamelyike megtalálható és azt szívesen felajánlaná a falumúzeum részére,
szeretné, ha azok bemutatásra kerülnének, az Ön háztartásában már nincs szükség rá, kérem hívjon a következő
következ
számon: 30-310-2688
2688 (Dr. Baranyiné Lantos Erika) Diódaráló, Varrógép, Régi fotó, Családi fotográfia, Antik kés
fenő, Antik tésztaszűrő,, Faszenes vasaló, Antik könyv, Antik nagy mázsáló mérleg, Szekér ülés, Antik mérleg,
Kulcs, Boros hordó, Gyűszű,, Fa rokka, Régi képeslap,
képesla Antik íróasztal ,
Antik tálaló, Falióra, Öntöttvas kályha, Gobelin,
Írógép, Antik fotel, Tiszti bicska, Tálaló szekrény, Asztali lámpa, Bőrönd,
B rönd, Antik fali szőnyeg,
sz
Ruhás szekrény,
Antik tükör, Antik kerekasztal, Szék, Kerámia korsó, Forgóingás asztali óra,
óra, Réz gyertyatartó, Éjjeli szekrény,
Kovácsszerszám készlet, Régi rönkvágó fűrész,
f rész, Antik öntöttvas dugózó, Kalamáris, Szekérkerék, Levélzáró
pecsétnyomó. Singer varrógép, Asztalos gyalu, Rajzasztal, Fa dézsa, Szőlőprés,
Sz prés, satu, Bárd, Mángorló, Acél
szénarakó
kó villa, Ló pata faragókaparó vas, Kukorica morzsoló, Vasaló, Kézi gyalu, Kovács üllő,
üll Eke, Grafikák (ha
van akkor főleg Hankó Pál grafikák).

ISKOLAI HÍREK
Május
Pünkösd Hava
Április
József Attila szavalóverseny, Orosháza Református
Általános Iskola
5.-6. osztályos korcsoportban: Kovácss Bence 5.
osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Felkészítő: Gregus Ilona

Május 05.
Anyák napja
A szentmisével egybekötött műsor
m
nagyon jól
sikerült. Köszönjük az édesanyáknak,
nagymamáknak a részvételt, az óvónőknek,
óvón
a
pedagógusoknak a hitoktatóknak a felkészítő
felkészít
munkát.
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Szervező: Blősz Attila plébános, Sódar Ferencné
gondnok, Puskás Tibor igazgató, Holecskáné Rusvai
Éva óvodavezető.
Peace Run – Béke futás
Vasárnap délután községünkbe érkezett a Béke futás
csapata. A község névtáblájától a kultúrházig az iskolás
gyerekek és a szülő együtt futottak a szervezőkkel, ahol
kis műsorral köszöntöttük a vendégeket. A karatésok és
modern táncosok készültek erre a rendezvényre. A
műsor után ismét elkísértük a futókat a község határig,
ahonnan ők folytatták útjukat Orosházára.
Külön köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek a
programon való aktív részvételt!
Szervező: Peace Run Szervezőiroda Bp., Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Puskás Tibor
igazgató, Holecskáné Rusvai Éva óvodavezető
Lebonyolító: Szűcs Lászlóné, Vári Ágnes, Gregus
Ilona, Nagy Attiláné, Móré Erzsébet, Dencsi Erika
pedagógusok és Magon Hajnalka karate edző és
Deákné Keresztes Andrea tánctanár.
Május 05. - 06.
Belső vizsga 4. osztályban: magyar és matematika
tantárgyakból
Sikeres évközi vizsgát tettek a tanulók a háromtagú,
vizsgabizottság előtt.
Eredmények: magyar: 3,66
matematika: 3,61
Szervező: Puskás Tibor igazgató
Lebonyolító: Berke Inez, Gregus Ilona, Istvánné Laták
Éva tanárok.
Május 10.
Hulladékgyűjtés
Papírból: 6100 kg,
PET palackokból: 620 kg gyűjtöttek az óvodások és az
iskolások. Ez kb.:160.000 Ft, ami a kirándulásokat
segíti majd. Köszönjük a gyerekek és a szülők munkáját
és a pedagógusok segítségét.
Szervező: Puskás Tibor igazgató, Nagy Attiláné tanár,
DÖK vezető.
Atlétika, egyéni körzeti döntő, Orosháza OMTK
pálya
Kislabda hajítás: Esztergomi Patrik, a döntőben 5. lett
Felkészítő és kísérő: Pásztor Imréné tanár
Madarak és fák napja, Orosháza, TMKIT
Vörösmarty tagintézmény
Mézkirálynő választás: 2. helyezést ért el: Domján
Rebeka 6. osztályos tanuló.
DÉR kupa labdarúgó torna, Csanádpalota.
5.-6. osztályosoknak.
Csapat tagjai: Csernók Martin, Győrfi Krisztián, Jankó
Valter, Szabó Szabolcs, Tóth Csaba, Dajka Péter,
Szántó Mihály, Esztergomi Patrik, Nagy Renátó.
Felkészítő és kísérő: Pásztor Imréné tanár
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MÁJUS 11.
KATOLIKUS IFJÚSÁGI NAP, Békéscsaba Jamina.
Mottó: A Hit hajója.
8 állomáson ismerkedtek a hit lényegével,
elmélyítésével a gyerekek.
5 tanuló vett részt intézményünkből az egész napos
rendezvényen.
Felkészítő és kísérő: Oláh János hitoktató
Május 11.-12.
Bihar kupa nemzetközi tájfutó verseny, Nagyvárad,
Románia.
Résztvevők: Tóth Dorina, Szántó Szabina, Mátyás
Norbert, Szűcs Emese, Lipták-Galó Norbert.
Szervező és kísérő: Móré Erzsébet tanár, edző.
Május 13 - 14.
Belső vizsga 6. osztályban: magyar és matematika
tantárgyakból.
Eredmények: magyar: 3,5
matematika: 3,2
Felkészítő, lebonyolító: Puskás Tibor igazgató, Gregus
Ilona, Móré Erzsébet tanárok.
Május 16.
Megyei Elsősegélynyújtó verseny, döntő:
Békéscsaba.
7. osztályos tanulók vettek részt a versenyen: Győrfi
Tünde. Gál Anett, Tóth Klaudia, Molnár Vivien,
Tréfás-Tóth Violetta.
Felkészítő és kísérő: Holecskáné Berki Erika tanár
Május 17.
Alsós komplex tanulmányi verseny, Újkígyós.
Felkészítő és kísérő: Vári Ágnes tanító
Május 19.
PÜNKÖSDI KIRÁLYNÉ járás
2012 pünkösdjén, hagyományteremtő szándékkal lett
felelevenítve, az irodalmi szakkör tagjaival. Több
helyen megfordultak a faluban.
Az idén pünkösdvasárnap délelőttjén is pünkösdöltek a
faluban. Az időjárás is velük ünnepelt, ragyogó, szép
idő volt.
A szakkörösök szülei és ismerősei fogadták a
gyerekeket, akiknek nagyon tetszett a bemutató, mely
után megvendégelték a gyerekeket.
Köszönjük a fogadást és a vendéglátást! Jó hangulatban
telt el a vasárnap délelőtt.
Jövőre is szeretnénk folytatni ezt a hagyományt!
A pünkösdi királynéjárás szereplői: Abonyi Anikó,
Abonyi Katalin, Barta Rebeka, Németh Viktória, Szabó
Gréta, Klembuc Rebeka, Gál Anett, Molnár Vivien,
Horváth Alexandra, Mile Piroska, Tóth Klaudia,
Tréfás-Tóth Violetta.
Felkészítő és kísérő: Nagy Attiláné tanár,
szakkörvezető
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Május 21.
Labdarúgó Házi bajnokság
Alsó tagozat: 1. 4. osztály
2. 2. osztály
3. 1. osztály
4. 3. osztály
Felső tagozat: 1. 5. osztály
2. 7. és 8. osztály
3. 6. osztály
Gólkirály: Gyetyinás János.
Legtechnikásabb játékos: Bartolák Adrián
Szervező: Pásztor Imréné tanár
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Május 23.
Komplex természetismereti vetélkedő,
Csanádapáca.
Az egyik csapat 2. helyen végzett, tagjai: Nagy Ádám,
Győrfi Tünde, Berki Gábor, Hegyi Cintia.
A másik csapat 5. helyen végzett, tagjai:
Gál Bence, Gál Anett, Barta Rebeka, Sándor Bianka.
Felkészítő és kísérő: Istvánné Laták Éva
Előzetes:
Május 29.
OKÉV mérés 6. és 8. Osztályokban magyarból és
matematikából
Május 31.
Gyereknap.

ÓVODAI HÍREK
Május 5-én gyerekeinkkel a drága édesanyákat
köszöntöttük mise keretein belül, ahová nem csak az
anyukákat, hanem a nagymamákat is szeretettel vártuk,
nekik is egy kis énekkel, verssel kedveskedtünk.
Szintén május 5.-én településünk is fogadta a
Békefutókat, amely rendezvénybe óvodásaink is
bekapcsolódtak, és együtt futottak a felnőttekkel. Ezt a
rendezvényt Puskás Tibor igazgató úr bonyolította le.
Nagycsoportos gyermekeink az egészség nevelő hét
alatt, megismerkedtek a fogápolás fontosságával, és
most pedig gyakorlatban is megtanulták a fogkefe
helyes használatát dr. Kodácz Emese fogorvos asszony
segítségével.
Május 17-én óvodásainkkal, egy-két szülővel és a Kert
barátok egyesületével közösen elültettük a szeretet
virágait az óvoda udvarába. Készítettünk sziklakertet és
balkon ládákba ültettünk egynyári virágokat. Úgy
szerettük volna ezt az ültetés megvalósítani, hogy
minden kis gyerek egy palántát hozott volna, hiszen
minden gyerek jelképesen egy virágszál, de sajnos
kevesen ajánlottak fel virágot, így ez nem valósulhatott
volna meg. Egy olyan dolog történt még is, amely
manapság már nagyon ritka, azt is mondhatnák, hogy
ilyen „nincs is”. Május 15.-én virág vásár volt a
piactéren, ami mindössze egy fél órás volt.
Gyerekeinkkel elhatároztuk, hogy el látogatunk a piacra,
megtekintjük a virágokat és mivel kevés felajánlás
érkezett, csoportonként szerettünk volna egy-egy
virágot vásárolni. Ekkor történt az, hogy a virágárusok
megkérdezték, hogy hova és milyen céllal vásárolnánk
virágot, és a virágárusoknak megtetszett az az
elgondolás, amilyen céllal ültetnénk a virágot és minden
gyermekünknek adtak egy-egy palántát teljesen ingyen.
Ez a gesztus szívmelengető volt. Ezért nagyon szépen
köszönjük még egyszer ezt a csodás felajánlást
SZÁNTÓ ZOLTÁNNAK ÉS CSALÁDJÁNAK,
Békéssámsonról. Azért is hiszen teljesen ismeretlenül
tették ezt a felajánlást. Köszönjük!

Azoknak a szülőknek is szeretnénk megköszönni a
felajánlást, akik virágot, vagy virágföldet hoztak nekünk:
Hevér Péternek és családjának
László Évának és családjának
Tóth Mariannak és családjának
Sinka Ferencnek és családjának
Rárósi Ferencnének és
családjának
Császár Istvánnak és családjának
A Kert barátoktól: Megyeri
Andrásné Jundika néninek
Kvak Mihályné Mártika néninek
És dolgozóinknak: Dencsi
Erikának és családjának
Vajda Katalinnak és családjának
Sinka Máriának és családjának
Valaczkai Istvánnak és
családjának
Köszönjük szépen az Önkormányzatnak, Zalai Antal
alpolgármester úrnak, hogy a sziklakerthez szükséges
köveket rendelkezésünkre bocsájtották.
Május 23-án sajnos nem kedvezett nekünk az idő, ugyan
is ezen a napon tartottuk Gyereknapunkat. A gyerekek
részt vehettek kézműves foglalkozásokon, tréfás
játékokon, lovagolhattak a gyerekek pónilovon, és
természeten ehettek-ihattak. Báb előadást tekinthettek
meg a Tekergő bábszínház előadásában a „Bundás
bocsok kalandjai” címmel. Óvodánk ezen a napon adta
át gyermekeinknek a Mesevár Óvoda Alapítvány által a
DM kiírásán pályázaton nyert naptejeket. Köszönjük a
szülők segítségét, felajánlását: Hevér Péternek és Széles
Zoltánnak a lovaglást, és Andi bohócnak, aki mosolyt
csalt a gyerekek arcára.
Mátyás Ildikónak a kürtős kalácsokat.
Sinka Ferencnek pedig a felajánlott üdítőket.
Május 24-én tovább folytatódik gyerekeink számára a
gyereknap, mivel megtekinhetjük a Bíbuci színház
előadásában a „Nagyot mondó Tóbiás” mesejátékát.
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Május 25-én a MAG-HÁZ által rendezett park
rendezésen óvodánk idén is részt vett. Minden csoport
egy cserjét ajánlott fel és ültetett el az újonnan
kialakított parkban.

Június 1-jén óvodánk lezárja a tanévet és a
Művelődési Házban tartja meg Évzáró- és ballagási
ünnepéjét 9 órai kezdettel, ahová mindenkit szeretettel
várunk.

Május 29-én reményeink szerint a most már
hagyományosnak mondható közös szalonna sütést
tartanánk a ballagó gyerekekkel és szüleikkel.
Reméljük az idő is kegyes lesz hozzánk.

Mindazoknak a faluban és falun kívül köszönjük az
egész tanévben óvodánk és gyermekeink számára
nyújtott bármi nemű támogatást!
Az elkövetkezendő nyári szünidőre mindenkinek
kellemes kikapcsolódást és jó nyarat kívánnak az
óvoda dolgozói!

Május 31-én Vidám ballagást tartanak az elballagó
nagycsoportosaink 9 órától.

EVANGÉLIKUS HÍREK
Ünnepeken túl
Májusban egymást érték az ünnepek gyülekezetünk
háza táján. Május első vasárnapján zsúfolásig megtelt
a gyülekezeti termünk. Ekkor köszöntöttük ugyanis az
édesanyákat, nagymamákat. Hittanos gyermekeink
verssel szolgáltak az alkalmon, az édesanyák pedig
egy-egy igén keresztül részesülhettek Isten áldásában.
Pünkösdkor két napig a Szentlélek kitöltését
ünnepeltük.
Pünkösdvasárnap
úrvacsorás
istentiszteletet tartottunk, másnap pedig könnyűzenés
istentisztelet volt a templomban. Ekkor gyülekezeti
piknikkel folytatódott ünneplésünk a parókia udvarán
finomabbnál finomabb süteményekkel, szendviccsel,
frissítővel.
Gyülekezetünk Facebook-oldalán sok-sok képet
találnak a májusi ünnepekről is.

Júniusban is minden vasárnap de. 9 órakor tartunk
istentiszteletet az evangélikus templomban. (Június
2-án áldásban részesülnek a júniusban születettek, 9és úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Gyülekezetünk ajándékaként a Községi Könyvtárban
olvasható minden héten az Evangélikus Élet hetilap
legfrissebb száma. A lap 16 oldalon kínál színes
olvasnivalót felnőtteknek és fiatalabbaknak egyaránt.
Olvassák örömmel!
Más készülünk a Nyitott templom éjszakájára,
amelyet a tervek szerint a nyár második felében tartunk
meg. Az esten lesz interaktív istentisztelet, játék,
könnyű- és komolyzene, kiállítások és sok más
meglepetés. Bővebb információ a júliusi Hírmondóban
és a szórólapokon, plakátokon. A rendezvényre belső
egyházi pályázaton 50 ezer forintot nyertünk.
Már most írják be a naptárba, hogy 2013. szeptember
21-én (szombat) délután ünnepel az evangélikus
gyülekezet. Gáncs Péter elnök-püspök prédikál majd
azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen az éppen száz
éve épült templomunkért adunk hálát. Szeretnénk,
ha nemcsak az evangélikusok, hanem az egész falu
közös ünnepe lenne ez az alkalom. (Kérjük a község
intézményeit, más szervezeteit, hogy erre figyelemmel
tervezzék szeptemberi programjaikat. Köszönjük.)
Bővebb információval a Hírmondóban folyamatosan
szolgálunk.

Június hónap igéje:
„Isten nem hagyta magát bizonyosság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és
termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.” (Apostolok cselekedetei 14, 17)
Faluban különösen is tudjuk, hogy milyen fontos az eső. Tapasztaltuk már az idén is, hogy több hetes
szárazság után mit jelent egy kiadós zápor. Hisszük, hogy Isten a mi aszályos életünkbe is meghozza a
szükséges frissítést. Így adta a kilátástalan világ számára a Megváltót is. Ezért adunk hálát vasárnapról
vasárnapra templomainkban is.
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" Nefelejcs " Nagycsaládosok Egyesületének hírei
Május 18-án Gyermek napot tartottunk! Az időjárás is kegyes volt hozzánk csodás napunk volt! A
gyerekek lovagolhattak,séta kocsikázhattak,állatokat simogathattak,focizhattak,trambulinozhattak és
sorversenyeken is részt vehettek. Andi bohóc is mosolyt csalt mindannyiunk arcára.
Zenei programjaink is elsöprő sikert arattak. Köszönjük Geiszt Rolinak, Berki Lillának és Seres
Zoltánnak.Ebédelhettünk is finom babgulyást, amiért köszönetet szeretnénk mondani a Soni-Hús Kft-nek
és a Harangos-éri Kft-nek. A gyerekeket jutalmazhattuk aprósüteménnyel, cukorkákkal és üdítőt is
fogyaszthattunk.Köszönjük Sinka Fecónak,Sinka Gabinak,Tóth Lajosnénak,Földvár Bt-nek,Tóth
Sándornak a felajánlásokat!
És köszönetet szeretnénk még mondani: Községi Polgármesteri Hivatalnak,Szántó Mihálynak,Ilyés
Gábornak,Krnács Krisztinának,Seres Zoltánnénak,Hegedűs Lászlónak,Hevér Péternek és családjának,
Geiszt Jánosnak, Szabóné Jutka néninek,Árvai Attilának, Csernyánszki Zoltánnak, Szivák
Lászlónak,Köteles Szabolcsnak és nem utolsó sorban köszönjük mindazon szülők segítségét is, akik
segítettek programjaink sikeres lebonyolításában. Köszönjük!
Reméljük még sok ilyen vidám és csodálatos napot tölthetünk így együtt!
Köszönettel: Dékányné Seres Edina

Kérjük, népszerűsítsék az alábbi rendezvényt
Kedves Barátaink!
Szervezetünk a Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület GR-WS-2012-49; GRUNDTVIG azonosító számon nyilvántartott
"Kis Bence – Hagyományos kemence építése együtt: a falu és a népek kemencéje (”Kis Bence” Grundtvig Workshop on
"Traditional hooded oven construction: Our oven built together – the oven of the village, and the oven of many peoples) címmel 2013.
június 19-30 között 11 napos felnőtt tanulói műhelyt szervez 35-55 év közötti felnőttek számára.
Cél az önfenntartó vidéki életmód megismerése, hasznosítása a mindennapokban, vállalakozóvá válás, a munkahelyteremtés az
ökoturizmus területén, a fenntarthatóság és energiahatékonyság jegyében.
A résztvevők a helyszínen megismerik a népek kemencéit, ételreceptjeit, megtanulnak pl. "kulcsos kalácsot" fonni, miközben maguk
is e hagyományokat ápoló hálózat részeivé válnak. A falu kemencéje a közösségi ház udvarán épül fel.
A program a teljes részvétel, a számla ellenében az utazás (történhet autóval is), és igény szerint számla ellenében a nyelvi
felkészülés költségeit is biztosítja.
Jelentkezési határidő: folyamatos, de a létszám elérésekor lezárjuk.
A felhíváshoz csatoltan küldöm az angol és magyar nyelvű jelentkezési lapot, nemzeti programirodák címjegyzékét és a részletes
programot:
A jelentkezés menete:
1. A csatolt angol nyelvű jelentkezési lap kitöltése angolul, aláírása, beszkennelése pdf formátumban.
2. A beszkennelt dokumentum megküldése az a.takacs@vnet.hu e-mail címre (tárgyszóban legyen benne “workshop”)
3. Visszaigazolás a fogadó szervezet részéről pdf dokumentum megküldésével.
4. A visszaküldött pdf dokumentum megküldése a nemzeti programirodának is; a címjegyzéket mellékeltük.
5. Felkészülés a műhelyre: ismerkedjen meg országa kemenceépítő népszokásaival és gyűjtsön recepteket, készíthet
prezentációt. Hozhat otthonról egy téglát is, amelyet beépítünk a kemencébe. A műhelyre nyelvtanfolyamon is készülhet,
vásárolhat angol szótárt, nyelvkönyvet, előzetes egyeztetés mellett számla ellenében finanszírozzuk. A kemenceépítő
szakszótárt a jelentkezés elfogadásával megküldjük.
6. A jegyrendelés áfás számlával (vonat, repülő, autóbusz) – utazni saját gépjárművel is lehet. Az utazásról számlát az alábbi
címre kell kérni: Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület, 5919 Pusztaföldvár, Jókai u. 12. Hungary. A budapesti
Liszt Ferenc repülőtérre magyar idő szerint 16.00-ra mindenki érkezzen meg, a résztvevőkért autóbusszal megyünk. 30-án,
reggel 7.30-ra ér vissza a busz a repülőtérre.
7. A részvétel feltétele utazási biztosítás, vagy EU társadalombiztosítási kártya megléte.
8. Az eredeti jelentkezési lapot a műhelyre mindenki hozza magával.
Bővebb információ a műhely honlapján érhető el:
http://sites.google.com/site/kemencekisbence
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/catalogue12_en.pdf
Dencsi Erika, elnök

Takács Ágnes, projektvezető
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Dear Friends,
Our organisation, Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület, will host the ”Kis Bence” Grundtvig Workshop on "Traditional hooded oven construction: Our
oven built together – the oven of the village, and the oven of many peoples, GR-WS-2012-49; GRUNDTVIG) event, a 11-day adult educational workshop for people
aged 35-55 from 19 to 30 June, 2013.
Event goals include getting to know and everyday utilisation of self-sustaining rural life, becoming a business person, job creation in eco-tourism with special attention
on sustainability and energy efficiency.
Participants will learn about peoples’ ovens and furnaces, their recipes. They will learn how to prepare flat cakes, and they will become parts of the tradition reatining
network during the event. The furnace of the village will be built in the yard of the community centre.
The event costs cover costs of the entire programme, costs of travel (documented by VAT invoices), and, if needed, the costs of prior linguistic preparation.
Travel can be made by a passenger car too.
Application duedate: no specific duedate, applications are accepted continuously. However, applications will be stopped as soon as the predefined number of applicants
is reached.
Please see the Hungarian and English versions of the Application Form, the list of National Programmes Offices, and the detailed agenda attached to this notice.
Application procedure:
1. Filling in the attached English Application Form in English. Signing and scanning the document as a .pdf file.
2. Sending the signed document to the a.takacs@vnet.hu email address. Please write “workshop” in the subject line of your email.
3. Confirmation from the host organisation, sent as a .pdf document.
4. The confirmation from the host organisation to be sent to the national programmes office. Please see the attached address list.
5. Preparation for the workshop: familiarise yourself with your country’s furnace and oven building traditions. Collect recipes, if you wish, prepare a
presentation. You may also bring a brick with you that we can build in into the furnace. Additionally, you may enroll a language course, purchase English
dictionaries or course books. By prior agreement, these costs can be reinbursed if you bring an invoice to us. Upon the acceptance of your application, you
will be sent with a furnace building dictionary.
6. Ordering tickets should be done with VAT invoices (train, airplane, coach). You may, however, travel by car too. Travel invoices should be issued to the
following name: Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület, H-5919 Pusztaföldvár, Jókai u. 12. Hungary. Please arrive to Liszt Ferenc International
Airport, Budapest, no later than 16:00, local time in Hungary, as the minibus will pick the attendees there at that time. the coach will arrive to the airport at
7.30 a.m.
7. You should also have a valid travel insurance or an EU social security card.
8. Please bring the original copy of the application form with you to the worskhop.
Further workshop information:
http://sites.google.com/site/kemencekisbence
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/catalogue12_en.pdf

Erika Dencsi, President

Ágnes Takács, Project Lead

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM
GRUNDTVIG FELNŐTT TANULÓI MŰHELYEK

Felnőtt tanulói jelentkezési lap és nyilatkozat
Kérjük küldje el ezt a jelentkezési lapot és nyilatkozatot (kitöltve és aláírva) az Ön által választott Grundtvig Felnőtt tanulói műhely
szervezőjéhez (ezentúl műhelyszervező).
A jelentkezési lap és nyilatkozat beküldésének határideje1:
Amennyiben az Ön jelentkezését a választott Grundtvig felnőtt tanulói műhelyre elfogadják, úgy a műhelyszervező visszaküld Önnek
egy aláírt példányt ebből a jelentkezési lapból és nyilatkozatból.
I – A Grundtvig Felnőtt tanulói műhely2

1
2

A határidőt a műhelyszervező határozza meg és tölti ki, mielőtt a jelentkezési lapot közzéteszi.
A műhelyszervező tölti ki, mielőtt közzéteszi a jelentkezési lapot.

A Felnőtt tanulói műhely címe
Műhelyszervező neve
A Felnőtt tanulói műhely
kezdete és vége

"Kis Bence" - Hagyományos kemence építése együtt - a falu és a népek
kemencéje
Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület
19/06/2013 - 30/06/2013

II – A jelentkező felnőtt tanuló
II.1. Személyes adatai és elérhetősége
Keresztnév
Vezetéknév
Lakcím
Irányítószám
Ország
Telefonszám 1
Mobiltelefonszám
E-mail cím

Település
Telefonszám 2
Fax

II.2. További információk a jelentkező felnőtt tanulóról
Születési ideje
Állampolgársága
Foglalkozása (amennyiben van
ilyen) Ha nyugdíjas vagy
munkanélküli, akkor előző
foglalkozása / foglalkozásai
Speciális igények az utazás és a
műhelyen való részvétel ideje
alatt (utazás, étkezés,
egészségügyi problémák stb.)
Nemzetközi tevékenységben
való részvétellel kapcsolatos
tapasztalatai
Miért szeretne részt venni ezen
a Grundtvig Felnőtt tanulói
műhelyen?
Mely nyelveket beszéli?
Mely nyelveken ért?
Bármilyen más információ, amit
a műhelyszervező tudomására
szeretne hozni
II.3 Egyéb kérdések (amennyiben a műhelyszervező további kérdéseket szeretne feltenni a jelentkezőknek, úgy azt ebben a rovatban
megteheti)
Igényelne-e nyelvi felkészítéshez
támogatást? Ha igen milyen
formában, kérjük részletezze!
(tanfolyam, nyelvkönyv
beszerzése, szótár, kemence
építő szakszótár előzetes
megküldése, stb.)
Rendelkezik-e EU TB
kártyával?
(A táborban való részvételhez
EU TB kártyával és/vagy
utazási biztosítással rendelkezni
szükséges)
Utazás várható módja?
(repülővel Budapestig, vonattal,
majd autóbusszal
Pusztaföldvárig, stb.)
Honnan értesült a felnőtt
tanulói műhelyről?
(a program honlapjáról,

partnerszervezettől, ismerőstől,
a projekt honlapjáról,
Facebookról, médiából, stb.)

Jelentkező felnőtt tanuló nyilatkozata
Aláírásommal igazolom, hogy megértettem és követni fogom az alábbi elveket és szabályokat:
1.

A műhelyszervező az Egész életen át tartó tanulás program / Grundtvig nemzeti iroda által támogatott pályázatában foglaltak
szerint választja ki a jelentkezők közül a műhely résztvevőit. A kiválasztást befolyásolják a műhely összetételére vonatkozó
szabályok, melyek előírják, hogy minimum hány országból és hány felnőtt tanulót kell fogadni egy-egy műhelyen;

2.

A jelentkezőket a műhelyszervező vagy fogadja, vagy elutasítja vagy várólistára helyezi;

3.

A műhelyszervező kapcsolatba léphet a fogadni kívánt felnőtt tanulókkal, hogy utazásukat és tartózkodásukat a lehető
legjobban megszervezze;

4.

Jelen jelentkezési lap és nyilatkozat aláírásával, mint felnőtt tanuló, kijelentem, hogy:
a) A következő 3 évben csak egy Grundtvig felnőtt tanulói műhelyen veszek részt
b) Amennyiben a műhelyszervező elfogadja jelentkezésemet:
i. Részt veszek a jelen Felnőtt tanulói műhelyen
ii. Betartom a részvételemmel kapcsolatos, a műhelyszervezővel kötött megállapodásokat és minden tőlem
telhetőt megteszek, hogy a műhely sikeres legyen
iii. A Felnőtt tanulói műhely végeztével kitöltöm és aláírom az értékelőlapot és elküldöm annak egy példányát
a saját országom LLP Nemzeti Irodájának3
c) Amennyiben a műhelyszervező elfogadja részvételemet, de nem veszek részt a műhelyen, vállalom, hogy a
szervező felé dokumentumokkal bizonyítom, hogy távolmaradásomat vis major okozta,
d) Amennyiben a c) pontban vállalt kötelezettségemet nem teljesítem, vállalom, hogy a távolmaradásom miatt
keletkezett összes költséget megtérítem a műhelyszervezőnek.
A jelentkezési lap és nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti iroda a rólam készült
fényképeket, filmeket, hangfelvételeket kommunikációs vagy oktatási célokra felhasználja publikációkhoz, TV közvetítésekhez,
internetes megjelenéshez. Hozzájárulok, hogy a képek, videók és hanganyagok bekerüljenek az Európai Unió nyilvános online
adatbázisába.
Kelt: ……………………………………… Aláírás: ……………………………………………………………………
Műhelyszervező nyilatkozata
Aláírásommal visszaigazolom, hogy a fent nevezett jelentkezőt az alábbi Grundtvig Felnőtt tanulói műhelyen fogadjuk és minden
tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy a támogatott pályázatunkban foglaltak szerint megvalósítjuk a Felnőtt tanulói műhelyt és a
résztvevőknek tartalmas tanulási alkalmat nyújtunk.

A műhely címe: "Kis Bence" - Hagyományos kemence építése együtt - a falu és a népek kemencéje
A műhely kezdete és vége: 19/06/2013 - 30/06/2013
A műhely helyszíne: Pusztaföldvár, Magyarország
Kelt: ……………………………………… Aláírás4: …………………………………………………………………

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
GRUNDTVIG WORKSHOPS
Learner application form

3

Nemzeti irodák: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

4

És a műhelyszervező pecsétje, amennyiben használ pecsétet
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Please send this application form duly completed and signed to:
- the organisation which organises the Workshop (Workshop Organiser)
Deadline for sending the registration form1: ………………..
If your candidature to this Workshop is accepted, the Workshop Organiser will return to you a signed copy of this form.
I - Identification of the Workshop1
Title of the Workshop
Host institution
Dates of the Workshop
II - Identification of the candidate learner
II.1. Contact details
Title (Mr/Ms)
Family name
Address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
E-mail address
II.1. Other information
Date of birth
Nationality
Occupation (if applicable). If retired /
unemployed: what former job did you
do?
Special requirements for travels and/or
during the stay (mobility, dietary,
medical, etc…)
Experience with former international
activities
Motivation to participate in this
workshop
Languages spoken
Languages understood
Other information you would like to
mention

”Kis Bence” Grundtvig Workshop on "Traditional hooded oven construction" Our oven built
together – the oven of the village, and the oven of many peoples
Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület
19/06/2013 - 30/06/2013

First name

City
Telephone 2
Fax

Max. 150 words

II.3 Other questions (to be customised by the Workshop Organiser if needed)
Do you request assistance in language
training? If so, in what ways? Provide
details.
(Language course, book order,
dictionaries, pre-order of a specialised
dictionary on ovens, etc.)
Do you possess an EU Social Security
Card?
(Your attendance to the camp requires
an EU Social Security Card and/or a
travel insurance)
Expected means of travel
(Air travel to Budapest, followed by a
train-coach trip to Pusztaföldvár, etc.)
How did you hear about the adult
educational workshop?
(From the programme website, via a
partner organisation, word of mouth,
from the project website, via Facebook,
from media, etc.)

CANDIDATE LEARNER
I confirm that I understand and intend to obey to the following principles and rules:
1.
2.
1

The Workshop Organiser will select candidates according to selection rules which have been approved by his/her Lifelong Learning / Grundtvig National
Agency. These include rules on the minimum number of learners from a varied number of countries;
Candidates may be selected, rejected or registered on a reserve list;

To be pre-filled by the Workshop organiser
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The Workshop Organiser may consult the selected learners to organise their trips and accommodation;
By signing the present document, the candidate learner commits himself / herself to:
a) participate in only one Workshop throughout the EU within 3 years
b) if case of selection:
i. attend the Workshop
ii. comply with all arrangements negotiated for his/her participation and to do his/her best to make the Workshop a success
iii. fill in and sign a final evaluation form at the end of the Workshop and send a copy of it to the National Agency of his/her country5.
c) in case of selection but non attendance: present evidence of force majeure,
d) in case of partial or non attendance and no presentation of evidence of force majeure, reimburse the Workshop Organiser of all costs incurred due
to this non-attendance.

Your registration implies that you authorize the European Commission and the National Agency to make free use of the photographs, films and recordings bearing
your image or voice in all type of publications, television broadcast or communications via the Internet for information or education purposes only. These
photographs, films and sound recordings may be included and archived in the European Union’s online database, accessible to the public free of charge online.
Date: ……………………………………… Signature: ……………………………………………………………………
WORKSHOP ORGANISER
We confirm that the above mentioned candidate has been accepted to attend the following Workshop and will do our best to provide him/her with a successful
experience, as described in our application form.
TITLE: ”Kis Bence” Grundtvig Workshop on "Traditional hooded oven construction" Our oven built together – the oven of the village, and the oven of many peoples
DATES: 19/06/2013 - 30/06/2013
LOCATION: Pusztaföldvár, Hungary
Date: ……………………………………… Signature6: ………………………………………………………………

Program - Grundtvig Felnőtt tanulói műhely Pusztaföldvár – Referencia szám: GR-WS-2012-49
Nap
Érkezés
1

Dátum

A tanulási tevékenység programja

19/06/2013
Szerda
20/06/2013

A szállás elfoglalása
20.00 Vacsora (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Tájékoztató, "Welcome" csomagok átadása
Bemutatkozás, egyéni elvárások, igények megfogalmazása a műhellyel kapcsolatban
Munka biztonság, eszközök bemutatása
Az építendő kemence értelmezése, szerkezeti megoldások áttekintése
Az építéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése
A kemence alapjának elkészítése
13.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
14.00 Délután
A kemence alapjának elkészítésének folytatása
19.00 Nemzetközi vacsora, vendéglátás hozott helyi ételekből (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
A víz elleni szigetelés elhelyezése az alaptest tetejére
A kemence első téglasorának kirakása és fugázása
Folyamatosan, a munkafázisok anyagszükségletének előkészítése, kielégítése
13.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
14.00 Délután
A kemence padka, búb padkabeli alapozó részének és a fatárolóknak a falazása
A nap végére a hátsó íves padka elkészül
A fatárolók boltívéhez szükséges romenádok elkészítése
19.00 Vacsora (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
A hátsó íves padka feltöltése, fedőburkolatának elkészítése
A búb sütőfelület alatti részének feltöltése, hőszigetelése (sóder-üveg-só)
A kemence búbjának, a sütőfelületnek, a fatárolóknak a falazása
A kéményalap és a hamuzó ajtó nyílásának falazása, a hamuzó ajtó bekötése a falazatba
13.00 Ebéd ()
A kémény falazása a tüzelő ajtónyílásokhoz szükséges tér kihagyásával
Az ajtónyílások boltívéhez szükséges romenádok elkészítése
Boltívek falazása
19.00 Vacsora (Ravasz tanya)
Tanulmányút kemence nézőben - a mi kemencénk, mások kemencéi
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
Békéscsaba szlovák tájház (kemence és takaréktűzhely megytekintése)
13.00 Ebéd (Póstelek kastélypark)
14.00 Délután
A Gyula vár konyhája
Százéves Cukrászda múzeum

Csütörtök

2

21/06/2013
Péntek

3

22/06/2013
Szombat

4

23/06/2013
Vasárnap

5
6

Coordinates of all National Agencies: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
And stamp of the organisation

5

24/06/2013
Hétfő

6

25/06/2013
Kedd

7

26/06/2013
Szerda

8

27/06/2013
Csütörtök

9

28/06/2013
Péntek

10

29/06/2013
Szombat

Indulás

30/06/2013

Kemence nézőben – Eleki Teleház
19.00 Vacsora kemencében sült ételekből (Eleki Teleház - Árgyelán Erzsébet)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
A külső (fix)tüzelőajtó bekötése a falazatba
A bográcsozó hátfalának, a roston sütő hátfalának és oldalfalának építése
A bográcsozó és roston sütő első tartópilléreinek falazása
13.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
14.00 Délután
Mindkét oldalon a füstelvezető párt tartó áthidalók leszabása, beépítése
A füstelvezető pár kétoldali falazása és átégővel történő csatlakoztatása a kéménypillérhez
Az füstelvezető átégő nyílásai áthidalóinak leszabása, helyretétele
19.00 Vacsora (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
A búb falazása
A kéménypillér falazása a kéményzáró párkányig
13.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
14.00 Délután
A fedő csúcsív falazásához szükséges romenád elkészítése
A kéményzáró párkány és fedő csúcsív falazása
18.00 Vacsora (Ravasz tanya,)
19.00 Népek kemencéi vetítés (Ravasz tanya) (Liksay Péter)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
Kemence tetőszerkezetének, vázának megépítése
A tetőlécek szabása, felszögezése
13.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
14.00 Délután
Vakolat simítása, népek kemencéje, építők nevének, hazájának jelzése a vakolaton
A kéménypárkány és fedő csúcsív nedvesség elleni impregnáló védelme
A tető cserépfedése
19.00 Vacsora (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
Meszelés, takarítás, tereprendezés, szerszámok elraktározása
13.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
14.00 Délután
Kemencében sült ételek receptjei, kulcsos kalács fonása (Takács Ágnes)
Hasznos Internetes kemencés oldalak (Liksay Péter)
19.00 Vacsora (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya)
9.30 Délelőtt
Vállalkozóvá válás, ökoturizmus, fenntartható életmód alkalmazása (Laczkó Zsuzsanna)
A kemence építés mesterségének terjesztési módjai, szinterei az Interneten, hogyan, milyen forrásból építhetünk
kemencét (Vincze Andrea)
Kemence bemutató a Dél-alföldi Teleházak és IKSZT-k részvételével
14.00 Ebéd (Pusztaföldvár)
15.00 Délután
Elmélet – a tanultak szintetizálása, útravaló
Műhelyzáró megbeszélés, értékelés
16.00 Délután (Ravasz tanya)
- Közös kulcsoskalács sütés táncház, stb. (Fazekas Józsefné, Hegedűs Kitii)
19.00 Vacsora (Ravasz tanya)
8.00 Reggeli (Ravasz tanya) (úti csomagok kiosztása 29-30-ra)
9. 30 Délelőtt
Szabadprogram Gyula
16.00 Délutáni program
Gyula - Körös-völgyi sokadalom
20.00 Vacsora (Ravasz tanya)
Ha különbözik a műhely utolsó napjától

Vasárnap

Program - Grundtvig Workshop Pusztaföldvár - Reference number: GR-WS-2012-49
Day
Arrival
1

2

Date
19/06/2013
Wednesday
20/06/2013
Thursday

21/06/2013
Friday

Educational Event Schedule
Arrival at quarters
20.00 Dinner (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 Info session, handing over of the "Welcome" packs
Introduction, demonstration of individual expectations about the workshop
Workplace safety, demonstration of tools
Interpretation of the furnace to build, review of construction techniques
Session on construction tasks
Building the furnace base
13.00 Lunch (Pusztaföldvár)
14.00 In the afternoon
Building the furnace base (Continued)
19.00 International dinner, hospitality with foods brought in by locals (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Placement of the water seal atop the base

3

22/06/2013
Saturday

4

23/06/2013
Sunday

5

24/06/2013
Monday

6

25/06/2013
Tuesday

7

26/06/2013
Wednesday

8

27/06/2013
Thursday

9

28/06/2013
Friday

10

29/06/2013
Saturday

Building and grouting the first brick row of the furnace
Continuos material supply to the various stages
13.00 Lunch (Pusztaföldvár)
14.00 In the afternoon
Walling the furnace burm, the in-base part of the top and the wood storages
By the end of the day, the back curved bench will be ready
Creation of wooden arches for the wood storages
19.00 Dinner (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Filling up the back curved bench. Creation of the surface
Filling up the top’s under-frying area section. Isolation with gravel, glass and salt
Walling the furnace top, the frying area and wood storages
Walling of the chimney base and the ash area opening. Integrating the ash area door into the walling.
13.00 Lunch ()
Walling of the chimney with consideration as to the combustor door openings
Creation of romenades for door opening arches
Walling of arches
19.00 Dinner (Ravasz Farm)
Study tour of furnaces – „Our furnace and others’ furnaces”
8.00 Reggeli (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Slovakian country house in Békéscsaba (Viewing of a furnace and a spare oven)
13.00 Lunch (Póstelek Castle Park)
14.00 In the afternoon
Gyula castle kitchen
Százéves confectionery museum
Furnace viewing – Telecottage of Elek
19.00 Dinner made of foods prepaed in a furnace (Telecottage of Elek – Erzsébet Árgyelán)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Connecting of the outer, affixed fuel door to the walling
Walling of the marmit and barbecue backwalls and side walls
Walling of the first upright of the marmit and barbecue
13.00 Lunch (Pusztaföldvár)
14.00 In the afternoon
Sizing and building of smoke vent arches on both sides
Walling, on both sides, of the smoke vent arches. Connecting them to the chimney pillar with an inter-chimney
passage
Sizing and building of the inter-chimney passage
19.00 Dinner (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz tanya)
9.30 In the morning
Walling of the top
Walling of the chimney pillar upto the chimney-closing ledge
13.00 Lunch (Pusztaföldvár)
14.00 In the afternoon
Building of the romenade required for walling the closing arch
Walling of the chimney-closing ledge and the closing arch
18.00 Dinner (Ravasz Farm)
19.00 Furnaces of various nations – A viewing (Ravasz Farm) (Péter Liksay)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Building of the furnace roofing and frame
Sizing and nailing of the roof battens
13.00 Lunch (Pusztaföldvár)
14.00 In the afternoon
Smoothing the plaster. Ingraving nationalities, names, and countries of the builders in the plaster
Moist protection of the chimney ledge and the upper arch
Tiling of the roof
19.00 Dinner (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Whitewashing, cleaning, landscaping, packing up tools
13.00 Lunch (Pusztaföldvár)
14.00 In the afternoon
Recipes of foods prepared in furnaces, preparation of flat cakes (Ágnes Takács)
Useful internet resources on furnaces (Péter Liksay)
19.00 Dinner (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz Farm)
9.30 In the morning
Becoming an enterpreneur, eco-tourism, living of a sustainable lifestyle (Zsuzsanna Laczkó)
Methods of spreading the furnace building profession, including internet resources and funding possibilities (Andrea
Vincze)
Furnace demonstration by Dél-alföldi Teleházak and IKSZT
14.00 Lunch (Pusztaföldvár)
15.00 In the afternoon
Theory – Lessons Learnt, closing remarks
Workshop-closing session, evaluation
16.00 In the afternoon (Ravasz Farm)
- Common flat cake preparation and folk dance (Józsefné Fazekas, Kitti Hegedűs)
19.00 Dinner (Ravasz Farm)
8.00 Breakfast (Ravasz tanya) (Pack and go’s for 29 and 30 June)
9. 30 In the morning

Departure

30/06/2013
Sunday

Free time in Gyula
16.00 In the afternoon
Gyula - Körös-völgyi sokadalom cultural event
20.00 Dinner (Ravasz Farm)
If not identical to the last day of the workshop

SPORT
Véget ért a Békés Megyei Női Kispályás Labdarúgó
Bajnokság 2012 / 2013 - as szezonja. Csapatunk kedvező
helyzetben várhatta az utolsó, Csorváson rendezendő
fordulót, hiszen már az előző héten eldőlt, hogy a
Pusztaföldvári NLSC zsinórban harmadszor is megnyeri
a bajnokságot!
A lányok így nem is tudtak teljesen felpörögni a
zárónapra, eszük talán már a mérkőzések utáni
díjátadáson járt. A csorvási játéknapot a Békéssámson
ellen kezdtük meg. A sámsoni lányok harcosan kezdték a
meccset, lerohanták csapatunkat, végül 1-0 - ás vereséget
szenvedtünk. Bár a földváriaknak igazi tétje nem volt a
meccsnek, mégis kellemetlenül érintett minket a vereség,
hiszen eddig veretlenek voltunk, és nem csak az idei
szezon első meccsével kezdődött ez a remek sorozat,
hanem még tavaly tavasszal kezdődött, azóta 47 bajnoki
meccset játszottunk vereség nélkül!
A vereség után újabb gyengébb mérkőzés következett, a
Mezőberény ellen könnyed játékkal, 0-0 -ás döntetlent
játszottunk.
csapatunk edzőiSzivák László és Sárközi Sándor
megpróbálták felrázni a lányokat a nap folyamán
kíválóan futballozó Szentetornya ellen. Az edzőik
utasításai nem voltak feleslegesek, a lányok
bajnokcsapathoz méltóan játszottak a mérkőzésen, 2-0 ás
győzelmet arattunk Dénes Zsuzsanna és Szivák Renáta
góljával.

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

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

A csoportunkban tornyai csapat mellett a Békéssámson is
megelőzött minket, pontazonosság miatt az egymás elleni
eredmény számított, amivel csupán az ötödik helyért
játszottunk.
A helyosztón az Oroslány NLSE ellen mérkőztünk meg.
A meccs 2-2 -es döntetlennel zárult Dénes Mária és Püski
Renáta talált a kapuba, ami után hét méteres rúgások
következtek, melyből csapatunk jött ki jobban, hiszen
Szűcs Diána mindhárom orosházi hetest megfogta, míg
egyet értékesített is.
A mérkőzés lefújása után a Pusztaföldvári NLSC
pezsgőlocsolás mellett ünnepelhette harmadik bajnoki
címét! Gratulálunk a csapat játékosainak, edzőinek,
valamint a lányok és a vezetőség nevében szeretnénk
megköszönni az egész éves támogatást a Kabala Agro
Kft -nek (Csekő László és Laurenczi KrisztinaÍ), a CBA
Üzletháznak, a SONI- Hús Kft - nek, a ZCONSULTING - nak (Sárközi Zoltán), a Napsugár
Csemegének, a Földvár Farm Kft -nek, a Sörpatikának,
Ferenczi László egyéni vállalkozónak, Oravecz Péternek,
Kristóf Nándornak. és a Pusztaföldvári Önkormányzatnak
illetve szurkolóink egész éves bizalma nélkül sem sikerült
volna az újabb címvédés!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Hírmondó
júliusi
számába
a
hirdetéseket és cikkeket június 28-ig
kérem beküldeni az Önkormányzati
Hivatalba.
a szerkesztő
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