XII. ÉVFFOLYAM 9. SZÁM

2013. SZEPPTEMBER
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mányzat Hivatalos
H
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Ked
dves Lako
osok!
Ajánlom
m szíves figyyelmükbe a 2013. októbeer 11-12-én megrendezés
m
sre kerülő

V 40 Araanykoroná
VI.
ás Ünnepet.
A programok
p
ö
összeálltak
éss az előző évvi nagy sikerrre való tekin
ntettel az idei rendezvényyről sem hián
nyozhat a
GAZDA
ASSZONYOK
K-, GAZDÁ
ÁK VETÉLK
KEDŐJE.
Ennnek jegyébeen várjuk az
a Önök jeleentkezését. Kérem, muttassák meg, legyenek m
méltón büszk
kék arra, hoggy a
konnyhaművészzet terén mennnyire tehetségesek a teleepülésen élők
k! Mutassákk meg egymáásnak, hogy mennyi
m
minddent
sikkerült elsajátíítani az időseebb nemzedééktől.
Ezz az ünnep jóó alkalom arrra, hogy a gazdák,
g
gazddasszonyok felvonultassák portékáikkat, a megterrmelt zöldsééget,
gyüümölcsöt, háázi készítésűű süteményekket, ételeket. Versenyre keljenek
k
a főzőtudományyukkal. Kérjü
ük Önöket, hogy
h
báttran és büszkkén jelentkezzzenek a meggmérettetésree, nagyon sok
k ügyes háziiasszony és ggazda él a tellepülésünkönn.
En
nnek jegyébeen várjuk azz Önök jelen
ntkezését a következő
k
kategóriákba
k
an:
Háázikenyér, éddes-, sós süttemény, savaanyúság, beffőtt vagy kom
mpót, szárazztészta, sajt, kolbász, szalonna, pálinnka,
leggrégebben működő
m
gép, legszebb
l
őshhonos magyarr állat.
Reeggel 8 órától a szokottt helyen főzzőverseny inndul, ahová szintén várrjuk az főznni szeretők jelentkezését
j
t. A
főzzéshez való alapanyagot
a
és a szükségges kellékekeet a jelentkezző biztosítja.
nevezési díja: 2000Ft
A főzőverseny
f
A versenyen
v
vaaló részvételii szándékát kérjük
k
októbeer 8-ig jelezze:
Hoolecska Gyulláné Marika néninél
n
vagyy Laduver Mártánál.
M
Váárjuk a mezőőgazdaságbann megtermelt zöldségek, gyümölcsök
k gazdáinak jelentkezésé
j
t is. A terméésekből készített
kiáállítással büszkélkedjünkk joggal lakóttársaink és a vidékről ideeérkezők előttt. Továbbá m
meghirdetjük
ka
LEGKREA
ATÍVABB, LEGTALÁ
ÁLÉKONYA
ABB GAZDA
A címet,
m
mely
cím elnyyerésére pályyázni lehet. Keressük
K
azt a gazdát, aki
a a gazdasáágában olyann újítást vezzetett be, mely a
fejlődést szolgáálja, elősegítti, a munka menetét
m
könnnyíti.
Páályázat beadáási ideje: 20113. szeptembber 30. Közséégi Könyvtárr
A rendezvény elmaradhataatlan része: a Falufutáss iskolától isskoláig kísérő programhhoz Gregus Ilona és Denncsi
Eriika várja azz érdeklődő futók jelenttkezését valaamint a Cssaládi játék
kos vetélked
dő, ahová a bátor csapaatok
jelentkezését Holecskáné
H
R
Rusvai
Éva óvvodavezető várja!
v
Váárjuk aktív réészvételüket!
dr. Baranyi István
polgármeester
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RÉSZLETES PROGRAMOK:

VI. 40 ARANYKORONÁS ÜNNEP
IDŐPONT: 2013. október 11-12.
HELYSZÍN: Pusztaföldvár Sportpálya,
OKTÓBER 11. péntek
16:00
18:00

Parkavató az Újfaluban
Aratási hálaadó istentisztelet a száz éves evangélikus templomban

OKTÓBER 12. szombat
08:00
08:00
10:00
10:30
13:00
13:30
13:45
14:00
15:00
15:00
15:30
16:30
17:00
17:30
19:00
20:30

Főzőverseny
Falufutás iskolától iskoláig
A rendezvény ünnepélyes megnyitója
Erdős Hanna tiszaföldvári olimpia és világbajnok mestercukrász kiállítás megnyitója
A pusztaföldvári Búzavirág Népdalkör és a Földvár Citera Zenekar fellépése
A csanádapácai Dohánylevél Hagyományőrző csoport műsora
Az orosházi Bokréta Népdalkör műsora
A földvári amatőr csoportok műsora
Pusztaföldvár – Medgyesegyháza öreg fiúk barátságos mérkőzése
Erdős Hanna mestercukrász bemutató előadása
Dumaszínház előadása. Fellépők: Bellus István és Bruti
Családi vetélkedő
Eredményhirdetés
BakteRock koncertje
Örökség koncert
Melody együttes nosztalgia estje

A rendezvényhez társuló kiegészítő programok
KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
-

Földvári háziasszonyok, gazdák vetélkedője
Legszebb magyarfajta állatbemutató
Földvári termények bemutatója
Motoros bemutató
Lovas kocsikázás
A Szarvasi Veterán Baráti Kör mezőgazdasági gép bemutatója

2013. SZEPTEMBER
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„CUKORVILÁG”
Sok szeretettel hívjuk Önt és kedves ismerőseit a művelődési ház soron következő
KIÁLLÍTÁSÁRA
és annak ünnepélyes megnyitójára.
Időpontja: 2013.október 12.(szombat) 10:30 óra
Helyszíne: Községi Könyvtár Pusztaföldvár
Kiállító: ERDŐS HANNA
VILÁGBAJNOK ÉS HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK
mestercukrász Tiszaföldvárról.
A kiállítás része a VI. 40 Aranykoronás Ünnepnek.
Erdős Hanna 2001-től 2004. augusztusig szakácsként dolgozott, először a közétkeztetésben azután
étteremben. 2004. szeptembertől a martfűi Bunge Zrt laborjában dolgozott vegyészként.
Cukrász szakmában, D2 kategóriában a versenyzést 1998-ban kezdte. Első érmeit 2000-ben kapta.
1998. óta szinte minden hazai versenyen elindul, munkái 90%-a érmes helyezést ér el.
Cukrász végzettségét 15 éve szerezte meg, azóta pedig sikert sikerre halmoz:
 2008. Magyar Gasztronómiáért Érdemérem.
 2008. Erfurtban az IKA szakácsolimpián aranyérem, olimpiai bajnok lett.
 2008. Miniszteri Elismerő Oklevél.
 2009. Tiszaföldvár Kulturális Díj.
 2010. Luxemburg világbajnok lett.
 2011. mesteri címet kapott.
 2012. október Erfurt cukrász olimpia: újabb 2 olimpiai cím!!!
 2013. augusztus Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapott
A kiállítás megnyitót követően délután film összeállítást láthatunk a sportpályán. Az érdeklődők
betekintést nyerhetnek Erdős Hanna kalauzolásával a cukrászművészet rejtelmeibe.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Ezúton szeretnénk ismételten felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lecsukott fedelű gyűjtőedényt ürítési
napon 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni. Amennyiben a
gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, ami az edényben benne marad, esetleg a hulladékot olyan
mértékben összepréselték, hogy az edényt nem lehet kiüríteni, úgy az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató
felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá tenni.
Az ügyfélfogadási idő hulladékszállítási ügyekben minden héten Hétfőn 8,30-tól 15,30-ig.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI DÍJ 2013. JÚLIUS 1-TŐL

Edény (liter)

Hulladékszállítási díj / alkalom

Hulladékszállítási díj bérleti díjjal /
alkalom

60

143 Ft

196 Ft

80

197 Ft

250 Ft

120

250 Ft

303 Ft

240

393 Ft

446 Ft

5000

19 622 Ft

zsák 80 l
210 Ft
Az emblémás zsákot vásárolni Gál Julianna ügyintézőnél lehetséges, és kizárólag a gyűjtőedénybe
már nem férő hulladék elszállítására lehet felhasználni, egyéb esetben zsákos hulladékszállításra
nincs lehetőség.
.
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EVANGÉLIKUS HÍREK
Évfordulós ünnepség: szeptember 21-én!

Szülők, gyerekek, figyelem!

Száz éve, 1913-ban szentelték fel a pusztaföldvári
evangélikus templomot. Ennek megünneplésére szeretettel
hívunk mindenkit 2013. szeptember 21-én (szombaton).
A program:
15 óra 30 perckor: rézfúvós térzene a templom előtt
(rossz idő esetén a templomban)
16 órakor: ünnepi hálaadó istentisztelet a templomban
(igét hirdet: Gáncs Péter elnök-püspök). Az istentisztelet
keretében megkoszorúzzuk a templomépítő Bolla Mihály
emléktábláját, majd leleplezésre kerül a gyülekezet
korábbi négy lelkészének (Rédey Károly, Honéczy Pál,
Szlancsik Pál, Benczúr Zoltán) nevét megörökítő
emléktábla.
17 óra 30 perckor: ünnepi falatozás a gyülekezeti ház
udvarán.
18 óra 30 perckor: ünnepi díszhangverseny a
templomban.
Az ünnepség idején ismét látható a templomépítés
dokumentumaiból összeállított kiállítás a templomban.
Szeretettel várjuk azokat akiket templomunkban
keresztelek, akik itt konfirmáltak, esküdtek, és örömmel
várjuk falunk teljes lakosságát. Ünnepeljük együtt ezt a
kerek évfordulót!

Ismét lehetőségük van arra, hogy gyermekük számára az
evangélikus hitoktatást válasszák. Kérjük, ebben az
esetben időben jelezzék ezt az óvónőknek, illetve
osztályfőnököknek. Az evangélikus hitoktatásnak
továbbra sem feltétele, hogy a gyermek meg legyen
keresztelve.
A 7. és 8. osztályos gyermekek részére konfirmációi
oktatást hirdetünk a hitoktatás keretében. Kérjük, azokat,
akik konfirmálni szeretnének, jelentkezzenek a fakultatív
evangélikus
hittanra.
A
gyermekek
havi
templomlátogatási kötelezettségüket – a történelmi
egyházak püspökeinek megállapodása alapján – saját
templomukban, így az evangélikus templomban is
teljesíthetik. Erről a gyerekek számára minden
alkalommal igazolást állítunk ki. Szeretettel várjuk
vasárnaponként a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat
istentiszteletünkre.

Evangélikus istentisztelet
Istentiszteletet tartunk minden vasárnap de. 9 órakor a
templomban. A hónap 1. vasárnapján áldásban
részesülnek a születésnaposok, a hónap 2. vasárnapján
úrvacsoraosztás is van.

A VAJDA SÁRA EGYESÜLET
HÍREI
Készülünk a pöttyös bálra
Tíz évvel ezelőtt elevenítettük fel a pöttyös bál
hagyományát. Idei mulatságunkat a tervek
szerinte 2013. október 19-én tartjuk. Figyeljék
Facebook-oldalunkat, honlapunkat, valamint a
plakátokat részletekért! Természetesen az idén
sem kötelező a pöttyös viselet, de aki pöttyös
ruhát vagy akár csak pöttyös kiegészítőt
(nyakkendő, sál stb.) ölt az estre, idén is
ajándék tombolaszelvényt kap. Ne feledje: A
PÖTTYÖS AZ IGAZI!

Gyülekezetünk az interneten
Bővebb információ a http://nyitotttemplom.blog.hu
internetes
oldalunkon,
valamint
a
www.facebook.com/pusztafoldvarievangelikus Facebookoldalon. Itt híreink mellett fényképeket is talál.
A BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR
TÁJÉKOZTATÓJA

2013. július 1-én ünnepeltük népdalkörünk 4.
születésnapját!
A megkezdett köri munkánkat18-20 taggal végezzük.
Az eltelt időszakban részt vettünk a falu kulturális
életében, kapcsolatot alakítottunk ki a környező
települések népdalköreivel, népdalköri találkozón
léptünk fel és mi magunk kétszer is rendeztünk ilyen
találkozót.
Állandó kapcsolatunk van a csorvási, nagyszénási,
orosházi és hódmezővásárhelyi dalostársainkkal.
Az elmúlt egy évben 16 fellépésünk volt, február 23-án
rendeztük meg II. Népzenei Találkozónkat és ebből
hagyományt szeretnénk teremteni.
A 2012. évben részt vettünk Tiszaföldváron a Földvárnapokon, az ideji Székelyföldvári rendezvényen, és
izgatottan készülünk a jövőévben Pusztaföldváron
tartott földvártalálkozóra.
Szívből köszönjük minden támogatónk segítségét!
Próbáinkkat hétfőnként 16:45-kor tartjuk, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt és leendő
dalostársat!
a népdalkör tagjai
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„Megvilágosodás napja”
Kerékpáros akció a láthatóság jegyében.
2013. október 04. (péntek)
A felsorolt szervizekben és üzletekben a fenti napon 09.00 – 18.30 óra közötti időben kedvezményes áron
vásárolhatja meg kerékpárjának világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő szerelők díjmentesen
felszerelnek. A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság igény esetén a kerékpárokat fényvisszaverő
matricával látja el, a hiányzó küllő prizmákat díjmentesen pótolja.
SZERVIZEK:
Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő utca 45.;
Békés: Suhanó Kerékpárbolt és Szerviz,Vásárszél utca; MÉSZÁROS ÉS TÁRSA Bt., Rákóczi utca 5.;
Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); Speedi Kerékpár
Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; KLOKI TRANSZ Kft., Andrássy út 49.;
Békéssámson: GRIFFITHI Gazdabolt, Szabadság út 123.;
Csanádapáca: Dupsi és Társa Gépjármű-alkatrész Üzlet, Batthyányi utca 1.;
Csorvás: Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.;
Doboz: Palika és Ricsike Bt., Faluhelyi utca 7.;
Elek: Flamingó Üzletház, Lökösházi út 7.;
Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petőfi út 1.;
Gádoros: Snell Gumisműhely, Dobó utca 2.;
Gyomaendrőd: Vaszkó és Társa Kft. Jármű Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.;
Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca 17.; Kölüs Trade Kereskedelmi Kft., Temesvári
út 184.; Varga Kerékpár és Sí Szaküzlet, Honvéd utca 8.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa,
Nagyváradi út 23.;
Kardoskút: Gál Gumiszerviz; Petőfi u. 29.;
Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi utca 9.;
Mezőhegyes: Műszaki Kereskedés, Templom utca 6.
Mezőkovácsháza: Mozaik Szaki Boltja, Árpád u. 177.; Kemowill Műszaki Bolt, Árpád u. 126.
Orosháza: CANDELLA Villamossági és Kerékpár Szaküzlet, Széchenyi tér 6.; Erdei Kerékpár Szaküzlet,
Táncsics utca 11.; BIKE SHOP Kerékpár Szaküzlet, Könd utca 14.; CITY Kerékpár Bolt és Szerviz, Széchenyi
tér 1.;
Tótkomlós: Farkas Műszaki és Kultúr cikk Üzlet, Széchenyi utca 2.;
Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca
55.;
Szarvas: Balázs Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 42., Balázs Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Béke
utca 6.; CSAPESZ Kerékpár és Műszaki Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 60-62. (a Szirén alatt!);
Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Szabadság tér 2/2.;
Vésztő: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.;
„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba
kapja a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!
DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
16.00 – 21.00 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.
PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron
Gyülekező: 19.00 órakor, indulás 19.30 órakor:
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Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő volt PROFI Áruház parkolójából;
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Gyulán a Nagyváradi út 23.szám alatt lévő Gyula Bringa elől;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro-Pont Áruház parkolójából!
Mezőhegyesen a Béke park 1 szám alatt lévő ÁMK. épülete elől.
AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorjegyet kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre
20.15 órakor Békéscsabán a Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!
CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723

*
Kedves Lakosok!
Ezúton hívunk és várunk minden érdeklődőt 2013. október 25-én, szerdán délután 15 órai kezdettel a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat információs napján.
Előadó: Gyebnár Péter Békés megyei referens, aki a 2014-évtől kezdődő új pályázati időszak várható
pályázati lehetőségeiről ad ismertetőt.
Az előadás helye: Községi Könyvtár Pusztaföldvár
Időpontja: 2013. szeptember 25-én 15 óra

Meghívó
„ Egy kicsit el kell menni világot megváltani” – Afrika arca egy kecskeméti orvos szemével
Tisztelettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 2013. október 24.-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel
dr. Jakkel Annak fotókiállításának megnyitójára.
Az elmaradott világban, Afrika mélyszegénységben élő területeire kalauzolja a közönséget a művelődési
házban nyíló fotókiállítás. Az alkotó egy kecskeméti háziorvos, aki több alkalommal járt már Afrikában,
gyógyító misszióját pedig több száz képpel is megörökítette. A különleges tárlat két hétig lesz látható
Pusztaföldváron.
Jakkal Anna 56 évesen, úgy döntött, hogy szeretne segíteni az Afrika elhagyatott részein élőkön.
Orvoskollégáival vágott neki az útnak, Kongóban töltöttek el egy hónapot. Menekülőtáborban
gyógyítottak, segítettek, amiben tudtak. Jakkel Annát mélyen megérintette az emberi kiszolgáltatottság, a
nyomor, így nem is volt kérdés számára, hogy a kongói út után visszatérjen Afrikába.
Az afrikai missziók során készült fotókiállításra hívjuk és várjuk Önöket.
A kiállítás helye: Pusztaföldvár művelődési ház nagyterme
A kiállítás megnyitója: 2013. október 24. /csütörtök/ 17 óra
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Sporthírek
Edzőmérkőzéseket játszottak lánycsapataink!
A Pusztaföldvári LK U-7 -es és U-13 -as lánycsapata Szivák László irányításával először Kaszaperen, majd két
hét múlva Pusztaföldváron játszott edzőmérkőzéseket a kaszaperi korosztályos csapatokkal.
Az első összecsapásra augusztus 9-én került sor Kaszaperen. Akkor U-7 -es csapatunk először 5-4 -es vereséget
szenvedett, majd a visszavágón 2-0 -ás győzelmet aratott. A nap folyamán Halter Szimonetta négyszer, Sinka
Napsugár kétszer vette be a kaszaperi kaput.
A nagyobbak mindkét meccsüket megnyerték, először 3-0 -ra, majd 3-1 -re. Farkas Gina mindkét meccsen
kétszer talált a kapuba, mellette Széles Amanda és Széles Klaudia szerzett gólt.
Két héttel később Pusztaföldváron mérkőztek meg a csapatok. Az U-7 -es játékosaink mindkét mérkőzésen
fölényesen nyertek. Először 8-1 -re, ezen a meccsen Sinka Napsugár és Halter Szimonetta négyszer talált a
kapuba. A második meccsen 4-0 -ás győzelmet szereztünk, Halter Szimonetta háromszor, Sinka Napsugár
egyszer talált be.
Az U-13 -as lánycsapat ezúttal is oda-vissza megverte a kaszaperi csapatot. A 2-0 -ás győzelem után 3-1 -re
verték meg ellenfelüket. Az összes földvári gólt Farkas Gina szerezte.
A csapatok tajai:
U-7 -es lánycsapat: Halter Szimonetta, Sinka Napsugár, Tompa Dorka.
U-13 -as lánycsapat: Szántó Szabina - Horváth Alexandra, Barta Rebeka, Széles Amanda, Széles Klaudia,
Farkas Gina, Sándor Bianka, Szűcs Emese, Széles Nikolett, Klembuc Rebeka.
Edző: Szivák László

Medgyesbodzáson lépett pályára a női és az öregfiúk csapat!
A medgyesbodzási falunapon lépett pályára a női és öregfiúk csapatunk.
Először a lányok mérkőztek meg a helyi lánycsapat ellen. A keresztpályán lejátszott mérkőzésen Szivák Renáta
duplájával és Farkas Gina góljával 3-0 -ra vertük a nem rég alakult bodzási csapatot.
Az öregfiúk már nagypályás mérkőzést játszottak. A végeredmény 6-2 -es földvári győzelem lett. Szivák László
háromszor, Uhrin Ottó kétszer, Vokanics Sándor egyszer talált a bodzási kapuba.
Gratulálunk!
Női labdarúgó mérkőzés:
Medgyesbodzás - Pusztaföldvári NLSC 0-3 (0-1)
P.földvár: Szűcs D. - Horváth A., Németh E., Valaczkai L., Soós K., Kozma K., Szivák R., Farkas G.
Játszott még: Tóth A., Kozmáné É., Széles A., Széles K.
Edző: Szivák László
Gólszerző: Szivák R. 2, Farkas G.
Öregfiúl labdarúgó mérkőzés:
Medgyesbodzás SE - Pusztaföldvári LK 2-6 (1-3)
P.földvár: Elek - Javora, Németh Gy., Klembuc, Volencsik - Kozma, Sinka, Bogdánffy, Vokanics - Uhrin,
Szivák
Játszott még: Zsurka, Juhász, Gógán, Fekete.
Gólszerző: Szivák 3, Uhrin 2, Vokanics.
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MAG-HÁZ EGYLET HÍREI

Ismét jól éreztük magunkat a IV. „Datki Túrán”, ami az idén Maroshévízen valósult meg az Urmánczy
Nándor Egyesület tagjainak segítségével. Idén 41-en vettük a bátorságot és keltünk útra a közel 500 km-re
lévő településre. A maroshévízi egyesület tagjai elvittek minket a Kelemen Havasokba egy 14 km-es
gyalog túrára egy gyönyörű vízeséshez, ellátogattunk a Békás –szoroshoz és a Gyilkos tóhoz, valamint a
Súgó barlanghoz, ahol nagyon szép cseppköveket láttunk. Finomakat főztünk, amelynek lebonyolításában
mindenki kivette a részét, közösen pucoltuk a krumplit, sírtunk a hagyma darabolás alkalmával és
forgattuk a bográcsot, ami már a könnyebb része volt a feladatnak.
Ezúton köszönjük az Urmánczy Nándor Egyesület tagjainak a sok segítséget a szállás felderítésében és a
túrázások levezetésében, köszönjük azoknak, akik velünk voltak, és azoknak, akik támogattak minket.
Igyekszünk viszonozni a segítségüket!
Reméljük, hogy jövőre is ellátogathatunk Maroshévízre és hasonlóan jó csapat fog összejönni a túrára, amit
a hazaérkezésünk óta várunk. 
MAG-HÁZ Egylet

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
októberi
számába
a
hirdetéseket és cikkeket szeptember 27ig kérem beküldeni az Önkormányzati
Hivatalba.
a szerkesztő

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