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Tisztelt Pusztaföldváriak!
Sokszor merül föl beszélgetések közben, hogy mi az, amire szükség lenne még a faluban? Milyen irányba
próbáljuk fejleszteni, persze a lehetőségek keretei közt, a települést? Vannak, akik azt hiányolják, hogy nincsenek olyan
munkahelyek, mint Orosházán, mert úgy nem kellene bejárni. Szerintem, ha reálisan gondolkozunk egyértelmű, hogy
igen kicsi az esélye ennek. Kisebb munkahelyteremtő beruházások megvalósulhatnak, de nagyobb létszámot
foglalkoztató üzem létesítése nem igen várható a településen.
Merre legyen hát az út? Én úgy gondolom, számunkra a jövőt az jelentheti, ha megpróbáljuk egyre élhetőbbé,
otthonosabbá, meghittebbé, barátságosabbá, komfortosabbá és ez által vonzóvá tenni a falut. Biztos sokan borúlátóan
gondolkoznak ez ügyben. Sajnos van igazuk! Rengeteg probléma vet gátat ma még a fent említettek megvalósításának
az útjába. Az egyik legnagyobb probléma a jelentős pénzhiány. Látva az idei évi költségvetést nagy csoda lesz, ha
sikerül bármilyen fejlesztést is megvalósítani. De azért a pénz nem minden! Egyrészt kispénzből is lehet nagy dolgokat
létrehozni. Itt van példának a közelmúlt több eseménye. Látható, hogy van egy igen nagy létszámú mag, akik részt
vesznek a közéletben, a közösségi munkában. Arra lenne szükség, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez, és
próbáljanak meg egy nyitottabb, önzetlenebb életformára váltani. Meggyőződésem, hogy mindenkiben van igény erre,
hisz az ember alapvetően közösségi lény, csak ki kell egyszer–kétszer próbálni, milyen részt venni a közösségi
munkában.
Az a világ biztosan sosem jön el, amikor mindenki feltétel nélkül tud majd örülni a másik sikerének. Mindig
lesznek borúlátó, visszahúzódó emberek. Nem is velük van a baj, hanem azokkal, akik képesek energiát, időt áldozni
arra, hogy másoknak ártsanak, és hogy ha ez sikerül még élvezik is azt! Sokat írtam már erről és meg is fedtek már
azért, hogy negatív dolgokról írok. De sajnos van közöttünk egy-két ilyen ember, akik nagy károkat okozhatnak. A
legjobb megoldás erre a problémára, ha egyszerűen nem veszünk róluk tudomást és bízunk abban, hogy a Jóisten
könyörületes lesz velük a bűneik ellenére.
Visszatérve a korábbi gondolatokhoz, megszeretném osztani Önökkel egy korábbi élményemet, amikor Font
Sándornak hallgattam egy ünnepi beszédét. Ebben elmondta, hogy milyen fontos egy társadalom szempontjából a falu
és az ott élő emberek. Elmondta, hogy ez az az élettér, ahol még természetes környezetben élnek az emberek. Itt még
fellelhetők azok az emberi értékek, amelyek a nagyvárosokban élő emberekből kihal. Itt még élnek az egymást követő
generációk, míg a városba költöző emberek esetében két és fél generáció alatt ma már kihalnak a családok. A falusi
közösségek a társadalom mentsvárai. Csak egy példa. Biztosan sokan figyelik a Sóder Klub nevű műsort, amiben sok új
humorista látható. Azok közül egyetlen egy sem Budapesti. És így van ez a mi kis falunkkal is, hisz ha belegondolunk,
sok embert föl tudunk sorolni, akik igen magasra jutottak. A gond csak az, hogy messzire kell költözniük ahhoz, hogy
kibontakoztathassák a tehetségüket.
Nekünk azonban itt kell továbbra is élnünk és, hogy milyen körülmények között az nem másokon, hanem
inkább rajtunk múlik!
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Tisztelt Lakosság!
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
alapján 2013. január 1. napjával megalakult a Békés
Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala.
Az orosházi Járási Hivatal illetékességi területe az alábbi
településekre kiterjed ki:
- Orosháza Város;
- Tótkomlós Város;
- Nagyszénás Nagyközség;
- Gádoros Nagyközség;
- Csanádapáca Község;
- Békéssámson Község;
- Pusztaföldvár Község;
- Kardoskút Község.
A Járási Hivatal székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér
3.
Itt található a hivatalvezető által közvetlenül vezetett
törzshivatal (Okmányiroda, Hatósági Osztály) valamint a
szakigazgatási szerve a Gyámhivatal.
Az Orosházi Járási Hivatal feladatainak hatékonyabb
ellátására
Tótkomlós
városban
és
Nagyszénás
Nagyközségben Kirendeltséget működtet, a többi
településen ügysegédek segítik a hatósági munkát.
A pusztaföldvári ügysegédhez tartozó települések:
Csanádapáca, Pusztaföldvár és Kardoskút.
A pusztaföldvári ügysegéd ügyfélfogadás helye:
Csanádapáca, Községháza.
Az ügyfélfogadás ideje: szerda 8 órától 16 óráig
Ügysegéd: Náfrádi Lászlóné
Telefonszám: 06-68-422-000
E-mail címe: stefeva@freemail.hu
Az ügysegédek legfontosabb feladata, a szakmai
segítségnyújtás az Orosházi Járási Hivatal hatáskörébe
átkerült feladatok tekintetében.
A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok:
1.)
Okmányirodai
(lakcímnyilvántartás,
nyilvántartás.)

feladatok
teljes
köre
útlevél-igazgatás,
gépjármű-

2.) Szociális igazgatási feladatok:
a) időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata,
folyósítása
b) ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
c) alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való
jogosultság megállapítás
d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása, erről hatósági
bizonyítvány kiállítása.
e) hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör
gyakorlása
3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:
a) temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátásának ellenőrzése

b) temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos
engedélyezés
4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok:
a) menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a
befogadás anyagi feltételeinek további igénybevételéről,
valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról
és támogatásokról való döntés
b) a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön
jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások
korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való
döntés
5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:
a) a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás
illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok
tekintetében.
6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
a) részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása,
b) részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó
bizottság megszűnéséről készített határozatról
7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok
közül:
a) Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek
bejelentkezésének fogadása,jelentkezettek jegyzékének
összeállítása, közzététele, érdekeltek bejelentésének
fogadása az előkészítő bizottság megválasztásáról
8.)
Állatvédelemmel,
állattartással
kapcsolatos
feladatok közül:
a) állatotthon létesítésének engedélyezése
b) állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése
és a szolgáltatás felügyelete az állatotthon létesítése és
üzemeltetése tekintetében
9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
a) az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező
kiképzett
tartalékosok,
potenciális
hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak
pontosításában történő közreműködés
b) az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező hadkötelesek adatainak pontosításában történő
közreműködés
10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
a) Távhő:
b) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére,
karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal
kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a
használati jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás
mértékének megállapítása
c) a felhasználási helyre történő bejutás határozatban
történő elrendelése
d) Villamosenergia:
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e) fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy
cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a
felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása
f) mérőhelyre való bejutás engedélyezése
g) Földgáz:
h) a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának,
ellenőrzésének,
cseréjének,
a
földgázelosztási
szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges
intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés
ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó
kötelezettség megállapítása
i) mérőhelyre való bejutás engedélyezése
11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
közül:
a) állandó menazséria működésének engedélyezése
12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
a) az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan
bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe
történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe
helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti
b) az ingatlanok víziközmű használatba történő
bekötésének elrendelése
c) a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása
nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés
elbontására, leszerelésére, átalakítására
d) vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása
e) a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a
szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a
hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő
vízközmű-használat megszüntetésének,
f) egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték
létesítésének engedélyezése a közterületen kialakítandó
vízmérőhely helyének megállapítása
g) a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő
átalakítására vagy megszüntetésére
h) a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a
nádas égetésének az engedélyezése
13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
feladatok közül:
a) régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének
fogadása és az illetékes múzeum értesítése
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14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:
a) a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a
törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladatés hatáskörök ellátása
b) a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő
folytatásának bejelentése fogadása
c) az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a
vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő
közreműködés
d) az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak
átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási
intézmény megbízottjának
15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
közül:
a) a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes
növényvédő
szer
elvesztésére,
elcserélésére,
eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe,
takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba
jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és
talajvédelmi szolgálat részére
16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok
közül:
a) az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői
tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti
hatóság
17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
közül:
a) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének,
korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének
engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú
igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása
18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos
feladatok közül:
a) levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú
hatósági eljárások lefolytatása
19.) Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok:
a) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó
gyámhatósági feladatok teljes köre
A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok
közül:
b) az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése,
munkadíjának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ – a termőföld vételi/haszonbérleti ajánlatok kifüggesztésére
vonatkozó rendelkezések változásáról
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.
18.) Korm. rendelet rendelkezései 2012. december 29-i hatállyal az alábbiak szerint változtak:
A termőföld vételi ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 60 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, illetve
az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját követő 60 napon belül teheti meg a jogosult. A
termőföld haszonbérleti ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 15 napra változott. Az ajánlatot elfogadó,
illetve az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját követő 15 napon belül teheti meg a
jogosult.
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Ságvári Endre utca nevének
megváltoztatása
Pusztaföldvár
Községi
Önkormányzat
Képviselő- testülete megvitatta Pusztaföldvár
Ságvári Endre utca nevének megváltoztatására
irányuló indítványt és az alábbi határozatot
hozta: A Képviselő- testület Pusztaföldvár
Község 965., és 907. hrsz.(Ságvári Endre utca
1-2. sz.) ingatlanaival meghatározott, „Ságvári
Endre utca” elnevezésű közterületének nevét
2013. március 15. hatállyal „Varjas utca” névre
változtatja meg.
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A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT (étkeztetés és
házi segítségnyújtás) fizetendő intézményi térítési díjak 2013.
március 15-től az alábbiak szerint alakul:
Jövedelem
Ft/ hó

Étkezés
Ft/ nap

Házi
segítségnyújtás
Ft/ óra
1.
28.500 Ft alatt
120
0
2.
28.501-71.250
325
0
3.
71.251405
0
Érdeklődni a 0620/77 11 904 telefonszámon, Berkiné Gágyor
Szabinánál.
A Pusztaföldvári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
március ülésének időpontja: március 12. (kedd)
Minden érdeklődőt várunk!

A Pusztaföldvári Településszolgáltató Kft. hírei
A Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Kft. ezúton szeretné megköszönni Berki Zoltán és
felesége Berkiné Dénes Erika (Pusztaföldvár, Rákóczi u.) segítségét, akik a konyhának több zsák lila
hagymát ajánlottak fel.
A konyhán továbbra is lehet fizetni étkezési utalvánnyal. Ebédrendelés a konyhán személyesen, vagy
a 20/7711-911-es telefonszámon.
Befőttes üveget továbbra is lehet vásárolni szintén a konyhán 50 Ft/db áron.

TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI ÉRDEKLŐDŐK!
Mint már jeleztük Önök felé, 95-98%-os támogatás
keretében
IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI
KÉPZÉSEKRE
ad lehetőséget a
„TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése" című kiemelt pályázat.
Oktatásra való jelentkezést REGISZTRÁCIÓ előzi
meg a www.tudasodajovod.hu weboldalon.
A regisztráláshoz szükséges személyes adatok a
következők:
1. név, születési adatok, lakcím, telefonszám
2. adószám
3. E-MAIL cím (Amennyiben nem rendelkezik
még elektronikus levelezési címmel, készítünk
Önnek is!)

AMENNYIBEN IGÉNYLIK, A REGISZTRÁLÁSHOZ SZÍVESEN
ADUNK SEGÍTSÉGET, KERESSENEK BENNÜNKET A
KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN:
Laduver Márta 20/7711938
Móré Erzsébet 20/5239026
Továbbra is várjuk a kitöltött igényfelmérő lapokat!
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
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KÖNYVBEMUTATÓ
A Tamkó-Sirató Károly Községi Könyvtár, valamint a Vajda
Sára ifjúsági és Kulturális Egyesület közös szervezésében
MEGAKRIMI
PUSZTAFÖLDVÁRON
címmel
beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót tartunk a
könyvtárban 2013. március 23-án (szombat) 15 órai
kezdettel. Vendégünk Busch Péter, pusztaföldvári
származású fiatal író, aki a közelmúltban I. helyezést ért el a
Megakrimi című irodalmi pályázaton Boszorkánypöröly című
bűnügyi történetével. A könyv cselekménye Pusztaföldváron
játszódik. Szeretettel várunk mindenkit!

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Április 6-án, szombaton 19 órai kezdettel jótékonysági bálat
szervezünk a művelődési házban. A zenét a békéscsabai Melody
esküvői, báli, mulatós és rendezvény zenekar szolgáltatja.
A zenekar előtt fellépnek a pusztaföldvári karate csoport tagjai.
A csoport vezetője Magon Hajnalka.
A belépőjegyek ára felnőttek részére: 1000Ft, gyerekeknek: 500Ft.
Az est várható bevétele a helyi karate csoport támogatására lesz
felajánlva.
Vacsorát igény szerint 2000 Ft-ért a Diófa Csárdából hozatunk.
Belépőjegyek március hó elejétől a Községi Könyvárban kaphatók!

NÉPDALÉNEKLŐ
VERSENY
Március 22-én, pénteken 9 órai
kezdettel a művelődési ház nagytermében
kerül megrendezésre a kistérségi
általános
iskolás
tanulók
részére
meghirdetett Bartók Béla népdaléneklő
verseny.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
az Orosfarm Zrt-nek és vezetőjének:
Dominkó Sándor elnök úrnak, amiért a
művelődési ház részére 10 db asztalt
vásárolt, ezzel is hozzájárulva az
intézményben szervezett rendezvények
színvonalának növeléséhez.
Köszönjük szépen!

Tisztelt Lakosok!

PUSZTAFÖLDVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
nevében tisztelettel meghívjuk Önt
az 1848. március 15-i forradalom 165. évfordulójára
rendezett megemlékezésre.
Az ünnepség időpontja: 2013. március 14., csütörtök
14 óra
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház (Pusztaföldvár Jókai
u. 12.)
Az ünnepség programja:
- Himnusz
- Szavalat /Németh Gabriella/
- Ünnepi beszédet mond: dr. Dancsó József országgyűlési
képviselő
- A Pusztaföldvári Népdalkör műsora
- Szavalat /Gál László/
- Szózat
- Koszorúzás a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

A pusztaföldvári ÁMK Közművelődési
Alapítványa minden évben az iskolás
tanulók tanulmányi verseny díjazottjainak
jutalmazását,
iskolánk
büszkesége
kitüntetést átvevő diák elismerését
támogatja.
Kérjük, hogy adója 1%-val segítse a
pusztaföldvári
közművelődési
alapítványt!
Az ÁMK adószáma:18382701-1-04

Tisztelt Pusztaföldvári
Lakosok!
A Hunor Polgárőr Egyesület tagjai az év
minden napján az Önök és a település
biztonsága érdekében járőröznek. Kérjük
adója 1%-val segítse munkánkat!
Pusztaföldvári Hunor Polgárőr Egyesület
Az egyesület adószáma: 18393361-1-04
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Tisztelt Lakosok!
2013. március 19-én, kedden 16 órai kezdettel a művelődési házban a Gádoros és Vidéke
Takarékszövetkezet munkatársai pénzügyi tájékoztatást, tanácsadást tartanak.
A tájékoztatás többek között kiterjed a Lakáskasszára, pénzügyi befektetésekre, hitelekre, biztosításokra,
mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására.
Várunk minden érdeklődőt!

Második Népzenei Találkozó
A mi kis falunk - mint már nagyon
sokszor – ismét bizonyított. Bebizonyította,
hogy összefogással még ezekben a nehéz
időkben is képes támogatni egy immáron,
második alkalommal megrendezett eseményt,
a II. Népzenei Találkozót. A Búzavirág
Népdalkör és a Földvári Citerazenekar
közösen szervezték meg ezt a találkozót,
amely
már
hagyománnyá
válik
Pusztaföldváron.
A rendezvényen a tavalyi hat előadó
helyet nyolcan mutatták be népdalkincsünk
szépségeit, ezek voltak a:
Hódmezővásárhelyi Belvárosi Aranypáva
Népdalkör, akik most voltak Pusztaföldváron
először,
Hódmezővásárhelyi Belvárosi Népdalkör;
Nagyszénási Aranyvessző Népdalkör;
Nagyszénási Kurtics Citerazenekar;
Orosházi Bokréta Népdalkör;
Csorvási Nefelejcs Népzenei Egyesület;
Földvár Citerazenekar és a
Pusztaföldvári Búzavirág Népdalkör.
Ezek a népdalkörök is rendeznek saját
népzenei találkozót, ahol mi is rendszeres
vendégek vagyunk.
A
rendezvényünkön
általános
iskolások is részt vettek népdalköri és
citerazenekari tagok ként, ami mutatja, hogy a
népdal sosem hal ki, mert mindig lesz, ami
továbbviszi ezt a hagyományt.
A találkozó közös zenés, táncos
mulatsággal zárult, ahol mindenki kipihenhette
a színpadi „fáradalmakat”. ☺

BOLDOG
NŐNAPOT!

Tagtoborzó

N
É
P
D
A
L
K
Ö
R

Július
hónapban
fogja
ünneplni
4.
születésnapját
a
Búzavirág
Népdalkör.
Megalakulása óta sok felkérésnek tettek eleget,
sok oklevél, emléklap őrzi ennek emlékét.
Fellépésükkel színesítik a település kulturális
életét. A kórus vezetője Szemenyei Józsefné,
Erzsike.
Újra azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy
ha szeretnek énekelni, azt ne csak otthon
tegyék, hanem csatlakozzanak a mi kis
csoportunkhoz. Továbbra is várjuk az énekelni
tudó és szerető hölgyek jelentkezését.
A kórus minden szerdán 17-18,30 óráig
tartja próbáit.

II. Népzenei Találkozó támogatói:
Település Szolgáltató Kft. – Pusztaföldvár;
Imco Kft. – Orosháza;
Harangos-éri Kft – Pusztaföldvár;
Földvár Bt. – Pusztaföldvár;
Barneváli Hús Nagyker – Orosháza;
Nyugdíjas klub – Pusztaföldvár;
Búzakalász Tsz. – Pusztaföldvár;
Orosfarm Zrt. – Tatársánc;
Zsigovics Péterné – Pusztaföldvár;
Csönde Ferencné – Pusztaföldvár;
Sinka Ferenc és Sinka Gabi – Pusztaföldvár;
Mag-ház Egylet – Pusztaföldvár;
Polgárőrség – Pusztaföldvár;
Önkormányzati Hivatal – Pusztaföldvár;
Oroszi Nándor – Pusztaföldvár;
Andó Jánosné – Csorvás;
Göböly Zoltánné – Pusztaföldvár;
Balog Lászlóné, Balog Ella – Pusztaföldvár;
Balog Istvánné – Pusztaföldvár;
Tóth Lajosné – Pusztaföldvár;
Karola Velez – Orosháza;
Berki Lilla – Pusztaföldvár;
A finom csülökpörkölt pedig Ferenci Péter és felesége érdeme.
Köszönjük a támogatást mindenkinek!

XII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

7

2013. MÁRCIUS

MAG-HÁZ HÍREK
HELLÓ PUSZTAFÖLDVÁR!
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy immár második alkalommal nyertünk az ÖKOTÁRS Alapítvány által, a
Zöldövezet program keretében meghirdetett pályázaton. Tavaly ugyan ennek a támogatásnak és a falu
összefogásának köszönhetően
en létrehoztuk a Pleskonics A
András
ndrás parkot, most pedig az Újfaluban hozunk létre egy
újabb „ékkövet” . Az idei támogatás összege 425.000 Ft, amelyet növényekre, padokra, asztalokra, szemétgyűjtőkre
szemétgy
költhetünk. Idén ismét május 19-re
re tervezzük a parkültetést a tavalyihoz hasonlóan, ami most vasárnapra esik.
Szeretnénk a park járdáját bontott téglából kialakítani. Ennek érdekében arra kérünk mindenkit, hogy akinek van
otthon elfekvőben
ben olyan bontott téglája, amellyel nincs semmilyen terve és szívesen felajánlaná (akár 88-10 db-ot is)
akkor hívják a 20/488-5138-as
as telefonszámot. A téglákat egyelőre
egyel re az Újfajusi iskola udvarán raktározzuk. A további
munkákról és a következő hírmondóban tájékoztatjuk Önöket.
Lassan a jó idő eljöttével ismét kirakjuk a csúszdát a Pleskonics András Parkban felállított
llított játszótéri elemre és ezúton
kérünk mindenkit, hogy azt rendeltetésének megfelelően
en használja az a korcsoport, akinek készült, valamint kérjük
Önöket, hogy a parkba kutyát, lovat és egyéb háziállatot ne vigyenek!!!
Molnár István, MAG-HÁZ
MAG
Egylet, Elnök

ISKOLAI HÍREK
Január 25.
Óvodai Farsang.
Szervezők: Holecskáné Rusvai Éva vezető-óvónő,
vezető
és az
óvoda dolgozói.
Január 29.
Magyar Királyok Panoptikuma kiállítás megtekintése
az óvodásokkal, Orosházán. A kiállításra a belépőket
belép
az
iskola biztosította.
Szervezők és kísérők:
k: Holecskáné Rusvai Éva vezet
vezető
óvónő és az óvónők.
Február 01.
Iskolai beruházások
Elkészült az iskola saját erőből történőő átalakításának els
első
üteme, melynek eredményeként, elkészült a számítógépes
terem a II. emeleten, kicserélésre kerültek a közel 30 éves
folyosói tanulói öltözőszekrények,
szekrények, és a hasonló korú
iskolatitkári iroda szekrényeinek ajtajai.
Felszerelésre került az automata csengetési rendszer is,
mindkét iskolaépületben.
Új számítógépek kerültek az informatika terembe,
terembe
projektor és internet hozzáférés került kialakításra.
A beruházás anyagi értéke megközelíti a 800.000 Ft-ot.
Ft
Karácsonyra az óvoda kapott, 100.000 Ft-ot
Ft
játékvásárlásra az intézményi költségvetésből.
költségvetésbő
A felújításokat tovább folytatjuk a tanítási év végéig, az
iskola I. emeleten, valamint az óvoda udvari tároló
épületeinél.

Szervező és lebonyolító: Puskás Tibor igazgató és az
iskola technikai személyzete: Klembucz Zoltán, Tóth
Sándor, Illyés Gáborné, Bódi Gyuláné, Pacsika Pálné.
Február 08.
Iskolai Farsang.
A Kultúrházban került megrendezésre az iskolai Farsang,
mely a szokásos nagy érdeklődés
érdeklő
mellett zajlott le.
Az iskola vezetése külön megköszöni a szülőknek
szül
a
támogatását:: a nyitótánchoz, a szendvicskészítéshez és a
lebonyolításhoz szükséges árusításokhoz.
Külön köszönjük Gregus Evelin segítségét, a nyitótánc
betanításához.
A Farsang bevétele az osztályok között kerül felosztásra,
melybőll támogatjuk az év végi kirándulásokat,
kirándulás
és a 8.
osztály Ballagási ünnepségének megszervezését.
Szervezők:
k:
Az
intézmény
pedagógusai,
szül
szülői
munkaközösségi tagok.
Február 12.
Kirándulás előkészítése
Molnár Istvánnak a MAG- Ház vezetőjének segítségével
és szervezésében, 14 érdeklődő
érdeklő
tanuló és egy kísérő
pedagógus kirándulást tervez a szentesi RTV adóadó
toronyba.
els
Időpontja: március 28. (csütörtök) a tavaszi szünet első
napja.
Szervező és kísérő:
ő: Molnár István
István, a MAG- Ház vezetője
és Móré Erzsébet pedagógus.
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Február 17.
Iskolai szentmise
Katolikus iskolai szentmise, a Kultúrházban.
Szervezők és lebonyolítók: Blősz Attila plébános úr,
hitoktatók.
Iskolai megemlékezés a Kommunista diktatúra
áldozatairól.
Szervező és lebonyolító: Nagy Attiláné és az irodalmi
színpad tanulói.
MÁRCIUSI ELŐZETES
Március 15. Nemzeti ünnep – tanítási szünet.
FIGYELEM!
Március 25.-26. Első osztályosok beíratása.
Helye: Titkárság.

2013. MÁRCIUS

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Táncsics
u. 65.
25-én: ügyfélfogadás: 08.00-12.00 h-ig.
26-án: ügyfélfogadás: 08.00-17.00 h-ig.
Szükséges okmányok:
• Legelső teendő a diákigazolványhoz adatlap
beszerzése az orosházi Okmányirodában
(Gyermekkel együtt menjen a szülő!)
• Anyakönyvi kivonat
• Szülő és gyermek lakcímkártyája,
• Szülő személyi igazolványa
• Gyermek óvodai szakvéleménye
• 1.500 Ft a diákigazolványhoz
• A gyermek TAJ kártyája
Március 28-tól - április 02-ig, tavaszi tanítási szünet!
Első tanítási nap április 3. (szerda) „B” hét szerint.
Puskás Tibor igazgató

ÓVODAI HÍREK
Farsangi időszakunk lezárult február 13-ával, Hamvazó
szerdával és elkezdődött a 40 napos bőjti időszak, amikor
is a Katolikus Egyház legnevezetesebb ünnepére
készülünk gyerekeinkkel, a Húsvétra.
Ovi-mise kapcsán hitoktatónk és Attila atya segítségével
óvodánkban megünnepeltük a hamvazkodást és elkezdtük
csoportjainkban a „jó cselekedetek” gyűjtését.
Az egyház három dolgot ajánl nagyböjtre: imádságot,
böjtölést, és adakozást. Jézus kiemeli, hogy a
cselekedeteinkkel ne az emberek előtt akarjunk
hivalkodni, hanem inkább „titokban” végezzük.
A várakozás időszakában gyermekeink megismerkednek
a Húsvét különböző jelképeivel, hiszen nemcsak a nyúl és
a tojás tartozik ide, mint amit eddig gondoltak, hanem
jelkép még a barka, a kereszt és a bárány is.

MESEVÁRÓVODA ALAPÍTVÁNY
Adószámunk: 18389605-1-04
Márciusi előzetes:
Március 21-22-én óvodánkban Nyílt Napok lesznek,
amelyre minden szülőt szeretettel várunk 9 órától 11 óráig.
Március 25-26-án Beíratás lesz óvodánkban, ahová
azoknak a gyerekeknek a szüleit várjuk, akiknek 2010 és
2011 május 31-e között született gyermekük. 8-tól 16
óráig lehet jönni beiratkozni
A szülőken magukkal kell hozniuk a következő
okmányokat:
- a gyermek anyakönyvi kivonatát
- személyigazolványt és lakcímkártyát
- a gyermek TAJ kártyáját
- érvényes Gyermekvédelmi határozatot
- tartós betegségről szóló igazolást
- a MÁK-tól igazolást a nagycsaládosoknak
Ezúton is kérjük Önöket, hogy aki még nem döntötte el
adója 1%-át hova szeretné adni, kérjük, támogassa
óvodánk alapítványát azzal.

EVANGÉLIKUS HÍREK
A böjtről és húsvétról
A húsvétot megelőző hat hétben, a böjti időszakban Jézus
Krisztus szenvedésére emlékeznek a keresztények. Az
utolsó vasárnap, virágvasárnap Jézus jeruzsálemi
bevonulásának ünnepe. Nagycsütörtök az utolsó vacsora
(az úrvacsora szerzésének) napja. Nagypéntek Jézus
kereszthalálának az ünnepe, sokak szerint a protestánsok

legjelentősebb ünnepe, hiszen ekkor teljesedett be a
megváltás műve. Húsvétkor Jézus feltámadását, vagyis azt
ünnepeljük, hogy legyőzte a halált.
Márciusban is minden vasárnap de. 9 órakor tartunk
istentiszteletet a Rákóczi u. 30. szám alatti gyülekezeti
teremben.
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(Márc. 3-án áldásban részesülnek a márciusi
születésnaposok, 10-én úrvacsoraosztás is lesz.)
Az ünnepi időszakban az alábbi istentiszteletek lesznek:
• márc. 24. (virágvasárnap) de. 9 óra,
• márc. 28. (nagycsütörtök) este 6 óra –
úrvacsorai istentisztelet az asztal körül,
• márc. 29. (nagypéntek) este 6 óra –
passióolvasásos istentisztelet úrvacsorával,
• márc. 31. (húsvétvasárnap) de. 9 óra – ünnepi
istentisztelet úrvacsorával,
• ápr. 1. (húsvéthétfő) este 6 óra – „Új találkozás”
címmel rendhagyó könnyűzenés istentisztelet.
Szeretettel és nyitott ajtókkal várunk mindenkit
alkalmainkon.
Gyülekezetünk ajándékaként márciustól a Községi
Könyvtárban is olvasható az Evangélikus Élet hetilap.
Az országos lap minden héten 16 oldalon kínál
olvasnivalót minden korosztálynak.
Keresse a
folyóiratpolcon!

2013. MÁRCIUS

Májusi programajánló: Május 5-én (anyák napján) de.
9 órakor az evangélikus istentiszteleten legkisebb
hittanosaink verssel köszöntik az édesanyákat,
nagymamákat, akik aztán személyes áldásban is
részesülhetnek. Ekkor emlékezünk imádságban az
elhunyt édesanyákra és nagymamákra is.
Kérjük az adózókat, az szja egyházaknak felajánlható 1
%-áról rendelkezzenek a Magyarországi Evangélikus
Egyház részére. Technikai számunk: 0035.
A hónap bibliai igéje: „Az Isten pedig nem a holtak
Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.”
(Lk 20,38) Kereszttel leggyakrabban temetőben
találkozunk. Pedig a kereszt nem az emberek, hanem
Jézus halálának a jelképe, aki szenvedésével legyőzte a
halált, így a kereszt az élet jelképe lett. Húsvéthoz
közeledve Isten ezt üzeni nekünk: Örülj, mert örök
életed lehet.

A VAJDA SÁRA EGYESÜLET
HÍREI
A Vajda Sára Ifjúsági és Kulturális Egyesület három pályázatot
hirdet. Mindegyik pályázat beadási határideje: 2013. május 15. A
teljes pályázati kiírások elérhetők a www.vajdasaraegyesulet.hu
internetes oldalon.
Fotópályázat (minden korosztálynak)
Földvári helysínekről, emberekről, eseményekről várunk képeket,
egy pályázótól legfeljebb 5 db képet. A képek mérete: min. 5
megapixel. Csak olyan képeket várunk, amelyeket még soha nem
hoztak nyilvánosságra (sem nyomtatásban, sem interneten).
Beküldés kizárólag e-mailen a vajdasarae@gmail.com címre
Fogalmazásíró pályázat (általános iskolásoknak)
Legfeljebb 3 kézzel írott oldal arról, hogy miért szeretsz
Pusztaföldváron lakni, miért jó itt élni, hogyan képzeled el a falut a
jövőben? Zárt borítékban leadható a pályázat a Községi
Könyvtárban. (A pályázó tüntesse fel nevét, címét, életkorát és
iskolai osztályát).
Visszaemlékezés-író pályázat (70 éven felülieknek)
Arra kérjük az időseket, írják le régi földvári történeteiket (a régi
paraszti életről, hétköznapokról, ünnepekről, háborúról, iskolai
életről, ismert földváriakról). Terjedelem: max. 5 oldal (kézzel
vagy géppel írva). Leadható zárt borítékban Községi
Könyvtárban, vagy feladható postán az 5919 Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 32. címre. A pályaműre írják rá a szerző nevét, címét,
életkorát, továbbá azt, hogy mettől meddig élt Pusztaföldváron.

Ne hagyja veszni pénzét! Adózzon a
Vajda Sára Egyesületnek!
A Vajda Sára Ifjúsági és Kulturális
Egyesület idén is köszönettel fogadja a
személyi jövedelemadó 1 %-át!
Adószámunk: 18388893-1-04. Segítségét
köszönjük!

"Figyelem!"
Vetőmag kukorica, előnevelt csirke és
kacsa íratható Bocsán Istvánnénál.
06-20/510-3368"

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 áprilisi számába a hirdetéseket és
cikkeket március 29-ig kérem beküldeni az
Önkormányzati Hivatalba.
a szerkesztő
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SPORT
Rosszul sikerült a békéssámsoni
torna női csapatunknak!
Február 24 -én Békéssámsonban vett részt
labdarúgó tornán női csapatunk. A nap folyamán hét
csapat
mérte
össze
tudását,
körmérkőzéses
rendszerben.
Csapatunk az első három mérkőzés után nulla
ponttal, rúgott gól nélkül állt az utolsó helyen. A
Hódmezővásárhely 2-0 -ra, a Békéscsabai Wanted SC
és a Békéssámson 1-0 -ra győzött ellenünk. Ezután egy
viszonylag simább mérkőzésen 4-1 -re nyertünk a
makói csapat ellen. Dénes Mária kétszer, Szabó Anita
és Szivák Renáta egyszer vette be az ellenfél kapuját.
Ezzel a győzelemmel még visszajöttek a dobogós
remények, azonban ehhez a maradék két mérkőzésen
győzni kellett volna. Ez végül nem sikerült, a Kaszaper
elleni 0-0 után minden esélyünk elszállt, így az utolsó
Mezőberény ellen lejátszott mérkőzés már tét nélkülivé
vált, 2-0 -ra ki is kaptunk, amivel a hatodik helyen
végeztünk.
A Makó elleni mérkőzés kivételével a földvári lányok
mélyen tudásuk alatt játszottak. Támadójátékunk
egyenlő volt a nullával, hiszen mindössze egy meccsen
tudtunk gólokat szerezni, emelett védekezésünket sem
lehet jónak nevezni.
Reméljük a csapat gyorsan elfelejti ezt a rossz
teljesítményt, ugyanis nagyon sűrű program vár a
lányokra! Az edzések mellett szinte minden hétvégén
vár rájuk egy torna is, bő egy hónap múlva pedig a
bajnokság tavaszi szezonja is folytatódik!
A következő tornák időpontjai:
2013. március 9., Újkígyós - Békés Megyei Hírlap
Kupa
2013. március 16., Csorvás - Nő napi Kupa
2013. március 23., Orosháza - Amazonok Kupa
2012-ben első helyezett fogathajtó kategóriában
Sztojka Mihály
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Szenzációs siker a szentesi
tornán!
A Pusztaföldvári LK U - 7 -es korosztálya
Szentesen vett részt az Ádász - Csőszer Farsang
Kupán, ahol tizenöt csapat mérhette össze tudását! A
tornán szegedi, békéscsabai, orosházi, mindszenti,
szentesi és kiskunfélegyházi csapatok szerepeltek a
földvári gyerekek mellett.
A résztvevő csapatok három csoportba lettek
sorsolva. Csapatunk az Orosházi MTK ULE I., a
Mindszenti Mocorgók I., a Rendőr TE - Szeged II. és
a Békéscsabai II. csapatával került egy csoportba.
Szivák László tanítványai remekül végeztek
csoportjukban, bár nem kezdődött túlságosan jól a
nap, hiszen 5-2 -es vereséget szenvedtünk a szegedi
Rendőr TE II. csapata ellen, góljainkat Szelezsán
Norbert és Sinka Napsugár szerezte. Az ezt követő
mérkőzésen viszont már nagyszerűen fociztak a
gyerekek, 10 -1 -es győzelmet arattunk a Békéscsaba
II. csapata ellen. Szelezsán Norbert ötször, Sinka
Napsugár kétszer, Fejes Bence, Erdei - Nagy Attila és
Szántó Szabolcs egyszer talált a békéscsabai kapuba.
A fölényes győzelem után sem állt meg csapatunk, 50 -ra vertük a Mindszenti Mocorgók I. -es csapatát,
Szelezsán Norbert három és Sinka Napsugár két
góljával. Ezzel a győzelemmel a csapat hat ponttal
állt, ami azt jelentette, hogy az Orosházi MTK ULE I.
legyőzésével a csoport első helyén végezhet a csapat.
Ez a győzelem össze is jött, a földvári gyerekek
sikerre éhezve, hatalmas küzdeni akarással 9-1 -re
győzték le az orosházi csapatot. A meccs hőse a nyolc
gólt szerző Szelezsán Norbert volt, mellette Sinka
Napsugár talált még be.
Ezzel a csoportban megszereztük az első
helyet, amellyel bejutottunk a hármas döntőbe. A
döntő első mérkőzésén a Rendőr TE - Szeged I -es
csapatával mérkőztünk meg. Sajnos ellenfelünk már a
meccs elején eldöntötte a mérkőzést, végül 8-0 -ás
vereséget szenvedtünk. A második meccsen a
Békéscsaba I. ellen léptünk pályára. Nagyon jó
mérkőzésen 2-1 -re nyertünk, Sinka Napsugár és
Szelezsán Norbert talált be ismét.
A csapat így hatalmas örömet szerezve
mindenkinek, kiváló játékkal a második helyet
szerezte meg a tizenöt csapatos tornán, jóval
túlteljesítve az elvárásokat! Külön gratulálunk
Szelezsán Norbertnek, aki 18 góljával elnyerte a
gólkirályi címet!
Szép volt gyerekek!

