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„Karácsonykor az ember mindig hisz
egy kissé a csodában, nemcsak te és
én, hanem az egész világ, az emberi-
ség. Ezért van az ünnep, mert nem
lehet a csoda nélkül élni.”

(Márai Sándor)

Nagy tisztelettel köszöntöm a tele-
pülésünk családjait, a kicsiket és a na-
gyokat, a fiatalokat és az idősebbeket,
a gyermekeket és a szülőket, az édes-
apákat, az édesanyákat, a nagypapákat
és a nagymamákat, Földes minden la-
kóját!

A családok talán legszebb ünnepére
készülünk. A várakozás – az adventi
időszak – megszentelésére, a kará-
csony előtti négy hét adta készülődés
végén felállítsuk minden családi ott-
honban a karácsonyfát. Mi, európaiak
és magyarok különösen szerencsés zu-
gába születtünk a világnak. Hiszen –
akár gyakoroljuk a hitünket, akár nem,
akár meg vagyunk keresztelve, akár
nem – mindannyian keresztények va-
gyunk. Legalábbis abban az értelem-
ben mindenképpen, hogy ilyenkor,

advent első vasárnapjától hétről hétre
fokozódó izgalommal várunk vala-
mire. Leginkább arra, hogy a lelkünk-
ben megszülessen az ünnep, hogy
lehetőleg családi körben eljöjjön kö-
zénk a béke, és az év 365 napjából ka-
rácsony két ünnepnapján átérezzük a
szeretet mindannyiunkat megmelen-
gető erejét.

A feldíszített és gyertyákkal, égők-
kel kivilágított fenyőfa, a karácsonyfa
az egyetemes kultúra egyik legismer-
tebb és legösszetettebb szimbóluma.
Szinte annyiféle jelentést hordoz, ahá-
nyan körbeálljuk, ahányan tekintünk
rá. Láthatjuk benne a paradicsomi
tudás fáját éppúgy, mint az egyszerű fa
titokzatos erejét, amely sudár alakjá-
val a láthatatlan sötétségből kinőve, a
földből tör az ég felé, így önmagában
a jövő, az élet szimbóluma. Van, aki a
Golgota keresztjét tiszteli benne, hi-
szen egyes történetek szerint Ádám a
Paradicsomból három magot vitt ma-
gával a Tudás Fájáról, amely a sírjába
kerülve kihajtott. Ebből ácsolták Jézus
keresztfáját. Mások a fény jelképeként

állják körül, amelynek lelkünkben fel
kell gyulladnia és világítani ahhoz,
hogy mi is a szellemi világba emel-
kedhessünk. Még többen vannak, akik
a karácsonyfára tekintve magát az ün-
nepet látják, külsőségeiben, fizikai va-
lójában, a fenyő illatában és a fények
villódzásában a hétköznapok zakla-
tottságát, tartózkodó ridegségét elfe-
ledtető karácsonyeste nyugalmát és
meghittségét.

Mégis van valami, ami a szerteágazó
véleményeket, egyéni nézőpontokat
összeköti. Mégpedig az, hogy minden,
amit gondolunk, mindaz, amit egy
szimbólumban, a karácsonyfában
megelevenedni látunk, az valójában
rólunk szól, mi magunk vagyunk.

Nem véletlenül mondták a régiek,
hogy „mutasd meg az ünnepeidet,
megmondom ki vagy”. Az ünnep – és
az arra való előkészület – nem csupán
egy fizikailag látható és érzékelhető
valóságot jelent, hanem annál sokkal
többet: szellemünk megmutatkozását,
önmagunk lelkének kitárulkozását.

Az, hogy karácsonyfát állítunk, és
az, hogy vannak, vagyunk, akik azt
gyermeki ámulattal és áhítattal körül-
állják, álljuk, fontos dologra világít rá.
Arra, hogy különbözőségeinkben
mégis egyformák vagyunk, és ellen-
kezőleg: az egyformaságunkban
mennyire mások. Ez mutatja azt, hogy
milyen gazdag a mi kultúránk, milyen
gazdag a mi szellemi-lelki világunk.

Kívánom mindannyiuknak, hogy
akkor se feledkezzenek meg erről az
ajándékról, amikor az ünnep véget ér,
és elfújjuk a gyertyákat! 

Földes Nagyközség Önkormányzata
nevében kívánok áldott, békés kará-
csonyt és boldog új évet mindannyi-
uknak!

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Áldott ünnepeket kívánunk!
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Az elmúlt években egyre inkább elő-
térbe került a környezetvédelem. Kör-
nyezetünk állapota egyre romlik, s ezt
csak közös összefogással és odafigye-
léssel, nagy erőfeszítések árán tudjuk
megállítani. A szelektív gyűjtés egyre
több anyagra terjed ki.

Településünk csatlakozott a Biotrans
Kft. által kiépített lakossági használt
sütőolaj-begyűjtési rendszerhez.

Az új szelektív gyűjtési forma segít-
ségével megelőzhető, hogy a használt
sütőolaj és sütőzsiradék kezeletlenül a
környezetbe jusson.

Egyetlen liter használt sütőolaj 
1 000 000 liter ivóvizet tesz fogyaszt-
hatatlanná.

Kérjük, hogy a háztartásban keletke-
zett használt sütőolajat és sütőzsiradé-
kot LEZÁRT CSOMAGOLÁSBAN,
(PET-palackban vagy befőttesüveg-
ben) helyezzék a gyűjtőbe!

A gyűjtő helye: 4177 Földes, Kará-
csony Sándor tér 5. Polgármesteri Hi-
vatal udvara, az üveggyűjtő konténer
mellett.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Újabb nehéz, de a körülményekhez
képest sikeres év áll mögöttünk. Tele-
pülésünk fejlődése töretlen, bár termé-
szetesen akadtak és akadnak a
körülményekből fakadó zökkenők. Az
idei évet meghatározó koronavírus-
válságnak ugyan még, mint azt mind-
annyian tudjuk, nem értünk a végére,
és tisztában kell lennünk vele, hogy
kedvezőtlen hatásaival még sokáig
kell majd együtt élnünk a közvetlen
veszély elmúltával is. Fontosnak
érzem hangsúlyozni, hogy a nehéz
helyzet kezelése mennyi büszkeségre
adott és ad okot falunknak. Személye-
sen én is számtalan példát láttam ön-
zetlenségre, együttműködésre, a
helyzet hatékony kezelésére. 

Be kell látnunk, hogy ez a szituáció
mindannyiunkat váratlanul ért, de az
elmúlt év túlnyomórészt pozitív ta-
pasztalatai alapján úgy gondolom,
közös erővel hamar kilábalhatunk a
válságból. Ehhez persze továbbra is
szükségünk van szolidaritásra, az idős
és beteg emberek folyamatos segíté-
sére, amit településünk érintett polgá-
rai, önkéntesei, illetve az

önkormányzat dolgozói is sokszor ere-
jükön felül megtesznek. 

Természetesen a nehézségek miatt a
fejlesztések és beruházások nem áll-
hattak meg. Elkészült az iskolakonyha
felújítása, a szabadidőközpontban a fa-
házak vizesblokkjainak a korszerűsí-
tése, a fogorvosi rendelő felújítása,
irodaház (régen pártház) külső hom-
lokzatának tatarozása, valamint járda
felújítások. Továbbá sor került a Mozi
utca aszfaltozására, a temető utjainak
karbantartására, GEHL SL 4240 mun-
kagépvásárlásra, a Községháza épüle-
tének nyílászáróinak cseréjére és a
Karácsony Sándor tér 1. szám alatti
épület külső homlokzatának felújítá-
sára. 

Megnyertük a Piac utca aszfaltozá-
sára kiírt pályázatot, az asztalos üzem
fejlesztését, a kültéri kondipark kiépí-
tését, a Kállay László Óvoda Kállai
utcai telephelyén lévő melegítőkony-
hájának és udvari játékainak fejleszté-
sét.

A helyi piac fejlesztésére, az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolására, az
Északi sor, Dózsa György utca és Kos-
suth utca felújítására, valamint a Mozi
utca 3. szám alatti épület felújítására
és a temető útjainak további fejleszté-
sére beadott pályázataink elbírálása
még folyamatban van.

Fontosnak tartjuk, hogy települé-
sünk továbbra is gyermek- és család-
barát maradjon, ezért az óvodai és
bölcsődei udvar megújult, illetve a
községi játszótér új eszközökkel gaz-
dagodott. Jövő tavasszal, mire érkezik
a jó idő a szükséges minősítés is el fog
készülni, így a gyermekek igénybe
tudják majd venni a várva-várt, meg-
újult játszóteret.

Őszintén remélem, hogy a megvaló-
sult fejlesztések között minden földe-
sinek akad kedvére való, és mindig
találnak okot, hogy büszkék legyenek
településünkre. Semmilyen építkezés
vagy támogatás nem jelent önmagában
semmit, ha az itt élők nem érzik azt,
hogy egyre többet és többet kapnak a
településtől. A település lelke a közös-
ség, amelynek működését az önkor-
mányzat irányítani nem tudja és nem
is akarja, mi csak az olaj lehetünk a fo-
gaskerekek között. 

Szeretnénk azonban továbbra is
olyan munkát végezni, amely méltóvá
tesz minket arra, hogy ezt az olajozó
szerepet elláthassuk. Ezután sem jön-
nek könnyű idők, de bízom benne,
hogy azzal a jobbítani szándékozó,
mindig a jót kereső szemlélettel, ami-
vel az önkormányzat képviselő-testü-
lete és minden munkatársa igyekszik
végezni a munkáját, a lehető leghama-
rabb kilábalhatunk a nehézségekből,
és Földes minden polgára segítségével
visszaállhatunk a töretlen fejlődés út-
jára. 

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Ismét eltelt egy év

Használt sütőolaj- és zsiradékgyűjtő konténer került elhelyezésre
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Különböző fórumokon már hírt ad-
tunk róla, hogy a Földes Települési Ér-
téktár Bizottság (FÉB) hozzákezdett
Földes első falukönyvének elkészíté-
séhez az elmúlt év októberében. 

Az e célból szerveződött Falukönyv-
író Munkacsoport tagjai szorgalmasan
gyűjtötték hozzá az anyagokat, keres-
ték és találták meg a visszaemlékezé-
sekkel, fotóanyagokkal, javaslatokkal
a kiadvány összeállításához hozzájá-
rulni tudó földesieket. A majd’ nyolc-
van ember kisebb-nagyobb mértékű
közreműködése, több irányú tevé-
kenysége eredményes volt!  A FÉB
által határozattal ez ideig befogadott,
így helyi nemzeti értékként nyilván-
tartható 42 értéket bemutató kiadvány
szerkesztése befejeződött, az anyag a
nyomdába került, és decemberben
vagy január elején el is készül.

A háromszáz oldal terjedelmű falu-
könyvünk öt nagyobb fejezetből áll.
Bevezetésként azt a folyamatot mutat-
juk be, amely az Értéktár Bizottság
megalakulásától e falukönyv elkészí-
téséig tartott. Az ezt követő nagyobb
terjedelmű részben a nyilvántartott ér-
tékeinket a javaslatok beadásának,
illetve az értékké nyilvánításuk idő-

rendjét követve sorakoztatjuk fel. Az
egy-egy oldalas bemutatásokat szemé-
lyes emlékekkel, olykor vidám, más-
kor szomorkás hangulatban megélt
eseményekkel kapcsoljuk a jelenhez.
A történéseket, az elmondottakat, az
újraélt emlékeket régi okmányokkal,
dokumentumokkal, kétszázötven fotó-
val, az események korabeli híradásai-
ból válogatott írásokkal tettük
szemléletesebbé. Könyvünk III., rövi-
debb fejezetében többféle formában és
megközelítésben mutatjuk be a hely-
hez, a helyi értékekhez fűződő gondo-
latokat. Szép sorokat olvashatunk
majd idősebbektől és fiataloktól egya-
ránt a szülőfaluhoz való kötődésről.
Az értékek átörökítésében szerepet
vállaló, abban közreműködő közössé-

gek a IV. fejezetben mutatkoznak be.
Az V. fejezetben, a mellékletekhez
kapcsoltuk be a könyvtár által gyűjtött
és rendszerezett, a nyilvántartott érté-
kekhez kapcsolódó és mindenki által
hozzáférhető bibliográfiát, továbbá
mintaként egy javaslattételi lapot,
majd a falukönyv létrehozásában köz-
reműködők névsorát. 

Terveink szerint Földes első falu-
könyve nyilvános bemutatását a kará-
csonyi ünnepkörhöz kapcsoltuk volna.
Sajnos, a mostani veszélyhelyzet ezt
nem teszi lehetővé, így 2021 áprilisá-
ban, Földes Napja hetében tesszük
majd közkinccsé.

Dr. Szabó Irma 
FÉB elnöke

Nyomdában van Földes első falukönyve

Kétszázötven éves a református hívők temploma
Az egykor kuriális nemesi kiváltsá-

gokkal rendelkező településünkön a
XVI. század végén már a reformáció
szellemében zajlott a hitélet. Falunk
meglévő kőtemplomát és tornyát el-
bontották, helyette nagyobb templo-
mot és tornyot emeltek. Ez az
építkezés 1770. szeptember 6-án feje-
ződött be. 

1818-ban egy vihar megrongálta az
épületet. Ezt követően nemcsak hely-
reállítás, hanem bővítés is történt.
1822 és 1828 között a hajót összeépí-
tették a toronnyal, déli irányban meg-
toldották az épületet egy
félkereszthajóval, majd 1832 és 1834
között a torony is visszanyerte eredeti
magasságát. A paraszt-barokk jellegű
épület így nyerte el jelenlegi formáját. 

Orgonája 2 manuál-pedálos, 14 re-
giszteres, mechanikus, csúszkaládás,
melyet 1894-ben Angster József pécsi
orgonaépítő mestertől rendelt a Gyü-
lekezet. A jó állapotú hangszer hang-
jában ma is gyönyörködhetnek Földes
lakói, hiszen a Gyülekezet lelkipász-
tora, Kovács András orgonista-lelki-

pásztor rendszeresen megszólaltatja a
hangszert. 

A toronyban három harang „lakik”.
A templombelső felszerelési tárgyai,
az úrasztala, a szószék, a padok, a kar-
zatok egykori helyi és környékbeli
mesterek műremekei. Fa mennyezete
egyedülállóan szép a református temp-
lomok világában.

A kétszázötven éves templom jubi-
leumát szeptemberben hálaadó Isten-
tiszteleten ünnepelték, a koronavírus
második hulláma miatt szűk körben. A
nemzedékről nemzedékre öröklött, há-
borúkat, ideológiai változásokat átélt
Isten házában az igehirdetés szolgála-
tát Dr. Fekete Károly tiszántúli refor-
mátus püspök végezte. Megköszönte
Isten gondoskodó szeretetét az elmúlt
évszázadokért és a jelenleg folyó fel-
újítási munkákért. 

„Öt évvel ezelőtt szántuk rá magun-
kat a templom felújítására, a tervezők
akkor 110 milliós beruházási összeg-
gel számoltak.” - tájékoztatott Kovács
András lelkipásztor. Mint elmondta, a
pályázat keretében először a templom
tetőszerkezetének, a toronysüvegnek a
felújítását tervezték. 47,3 millió Ft-ot
nyertek, és az öt százalékos önerejük-
kel a közelmúltban elkészültek a mun-
kák. Új horgany lemezborítást kapott
a toronysüveg, és cserépfedést a temp-
lomtető.

Péter Imre
önkormányzati képviselő
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Gratulálunk az újszülöttek
szüleinek: 

/a szülők az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Oláh Kitti Zselyke, Eötvös u. 32.
Tanka Lilla, Kinizsi u. 2.

Takács Milán, Jókai u. 20.
Mihalovics Péter, Kossuth L. u. 29/a
Stepina Selina Anikó, Arany J. u. 10.
Rusznyák Petra, Deák Ferenc u. 52.

Tóth Zsombor Imre, Fűzfa u. 8.
Buj Dóra Hanga, Petőfi Sándor u. 32.

Tóth Márk, Rákóczi u. 68.
Szabó Sára Lilla, Fő u. 58.

Molnár Hunor Ádám, Debreceni u. 35/a
Nagy Zsombor, Debreceni u. 36.

Nagy Levente, Honvéd u. 31.
Faragó Fanni, Debreceni u. 40.
Varga János Patrik, Bem u. 7.
Nagy Gréta Mária, Zoltai u. 2.

Kiss Dorina, Zrínyi u. 7/a
Furkó Zalán Zoltán, Hunyadi u. 17.
Csordás Imre Sándor, Béke u. 30.

Varga Gábor Zalán, Debreceni u. 13.
Hoffmann Dominik, Radnóti u. 4.

Kovács Sándor Tamás, Újfalui u. 31.
Erdei Natasa, Petőfi S. u. 26.

Mezei Aisa Mariann, József A. u. 30.
Nagy Boglárka, Kossuth L. u. 22/c

Mocsári Júlia, Debreceni u. 18.
Rácz Hanna Szilvia, Széchenyi u. 6.

Bertalanits Liza, Kállai u. 20.
Dede Petra Bíborka, Petőfi S. u. 62.
Szőllősi Imre Lajos, Rákóczi u. 64.
Nemes Marcell Zalán, Jókai u. 7.

Futó Zalán, Sport u. 34.
Horváth Zsolt, Petőfi S. u. 35/a

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Rusznyák László és Faragó Edit,
Deák F. u. 52.

Szőllősi László és Varga Anett,
Ady E. u. 18/a

Porcsint Sándor és Kóczián Brigitta,
Széchenyi u. 24.

Prokop János Norbert és Urbán 
Éva Borbála, Honvéd u. 1/a

Balogh Gergő és Papp Viktória 
Katalin, Északisor u. 23.

Kerekes Máté és Borsos Ramóna,
Zoltai u. 10.

Seprenyi Krisztián és Karácson 
Bernadett, Berettyóújfalu

Nagy Károly és Mester Mária,
Posta u. 5.

Szőcs Edgár Tamás és Dr. Vogl Anita,
Budapest

Balogh Kázmér és Fodor Mónika,
Táncsics u. 29.

Erdei Sándor és Domokos Nikolett,
Petőfi S. u. 26.

Tóth Zsolt és Tar Ibolya,
Kazinczi u. 1.

Józsa Szabolcs és Nagyházi Brigitta,
Debrecen

Nagy Attila és Biró Edit Ilona,
Kossuth L. u. 22/c

Futó Róbert és Kordás Julianna,
Debrecen

László Csaba és Székely Tünde,
Kisfaludy u. 6. 

Cser Csaba és Kiss Magdolna,
Arany J. u. 43.

Farkas Tibor és Magyar Piroska,
Rákóczi u. 36.

Kovács András és Török Gabriella,
Eötvös u. 22. 

Szilágyi Zsolt József és Ványi 
Patrícia, Zoltai u. 8.

Oláh István és Kéri Marietta,
Kinizsi u. 23.

Katona Béla és Egri Éva,
Rákóczi u. 15.

Dudás Attila és Szántó Katalin,
Csokonai u. 27.

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Bona Zsigmond és Szőllősi Erzsébet 
Karolina, Deák F. u. 8.

Takács Gyula és Kiss Margit,
Dózsa Gy. u. 49.

Biró István és Kiss Irma,
Eötvös u. 9.

Domokos Balázs és Csiki Irma,
Haladás u. 6/a

Lukács Lajos és Németh Terézia Margit,
Bocskai u. 17.

Fehér Gyula Sándor és Barabás Jolán,
Jókai u. 2.

Ványi Sándor és Pércsi Róza,
Kállai u. 36.

Ványi Lajos és Gáll Erzsébet,
Fő u. 33.

Szücs Zsigmond és Széles Gizella,
Petőfi S. u. 16.

Dávid Zoltán András és Szabó Irma,
Debrecen

Nagy Gyula Sándor és Joó Irén,
Rákóczi u. 4.

Hegedüs János József és Pércsi Vilma,
Deák F. u. 26.

Kemecsei Imre és Lőcser Ágnes,
Petőfi S. u. 70.

Pércsi István és Oláh Zsuzsánna,
Bartók B. u. 10.

Péter Imre és Orosz Irma,
Nagyköz u. 7.

Gonda János és Bene Ilona,
Deák F. u. 28.

Szabó Sándor és Molnár Eszter,
Hunyadi u. 2/a

Karácsony Béla Sándor és Pécsi 
Eszter, Hunyadi u. 11/b

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Papp Sándor és Sápi Juliánna,
Béke u. 27.

Nagyidai Sándor és Szabó Irma Etelka,
Eötvös u. 46. sz.

Kemecsei Imre és Horváth Teréz,
Rákóczi u. 38. sz.

Kóti Imre és Pércsi Jolán,
Zrínyi u. 22. sz.

Oláh Lászlóné  anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREK
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Az önkormányzat fenntartása alatt
álló Földesi Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgáltató Központ életében egy
mérföldkő volt 2020. június 2. napja.
A 2019 áprilisában kezdődő és több
hónapon át tartó szakmai előkészítés,
tervezés és szervezés eredményeként
a földesi családok és apróságok örö-
mére kinyitotta kapuit a bölcsőde. 

Az új szakmai egység a Rákóczi u.
11. szám alatt, az óvodával közös épü-
letegyüttesben kapott helyet, amely 12
kisgyermek befogadására alkalmas
tárgyi, személyi feltételekkel rendel-
kezik. A pici ellátottak 20 hetes kor és
3 éves kor közötti földesi gyermekek,
kiknek gondozásával 2 fő kisgyer-
meknevelő, 1 fő bölcsődei dajka és 1
fő bölcsődei kisegítő munkatárs fog-
lalkozik. 

A dolgozók nagy várakozással, iz-
galommal és lelkesedéssel kezdték
meg az új szakmai kihívást jelentő
gyermekjóléti szolgáltató feladatukat.
Törekvésük, hogy a bölcsődében vég-
zett munkájuk települési szinten illesz-

kedjen a közösségi célok megvalósu-
lásába, és segítse, támogassa a fiatal
családok életét. Az édesanyák munká-
hoz való hozzájutásának lehetőségét
erősítse, nyugalmat adjon nekik abban,
hogy csemetéjük szeretetteljes, biz-
tonságos, családi nevelést erősítő, azt
helyettesítő intézményben van. A böl-
csőde feladata a gondozáson túl a
gyermekek elismerő, támogató ösz-
tönzése, melynek eszköze egyrészt a
nevelő saját személyisége, másrészt
munkájuk mozgatója a szeretet és az
empátia. 

Mit is  jelent az új intézmény dolgo-
zói számára a bölcsőde?

Egy hely, ahol egy kisgyermek éle-
tének a részévé válsz úgy, hogy fi-
gyelsz rá, gondoskodsz róla,
megismered és figyelembe veszed az
egyéniségét, ahol erősíted, tereled és
biztatod!

Víghné Galgóczi Mária
intézményvezető

Vigasztalódást kívánunk
az elhunyt személyek

hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Hajduné Nagy Róza, Honvéd u. 16.
Karacs Józsefné, Zrínyi u. 16.

Mátyus Imréné, Északisor u. 28.
Kemecsei László, Honvéd u. 15.

Gerzsényi Istvánné, Debreceni u. 31.
Tóthné Társi Etelka, Dózsa Gy. u. 13.

Tóth Viktor, Zrínyi u. 60.
Szőllősi Erzsébet Piroska, 

Kossuth L. u. 27.
Nagy Károly, József A. u. 5.

Kóti Sándorné, Kossuth L. u. 6.
Kiss Istvánné, Dankó P. u. 19.
Szalai Mihályné, Petőfi S. u. 6.
Lakatos Antalné, Haladás u. 69.
Lakatos József, Dózsa Gy. u. 46.

Szabó János, Radnóti u. 5.
Jakab Zoltán, Dózsa Gy. u. 27.
Nagy Józsefné, Bartók B. u. 11.

Tóth Lajosné, Kinizsi u. 31.
Szabó Józsefné, Eötvös u. 35.
Szabó Margit, Hajnal u. 10.

Bene István, Jókai u. 9.
Vincze Istvánné, Piac u. 9.
Csiki Lajos, Petőfi S. u. 13.

Aranyi Gyula, Debreceni u. 37.
Faragó Lászlóné, Dankó P. u. 18.

Csiki Lajos, Újfalui u. 38.
Vigh Albert, Petőfi S. u. 28.

Gál Lajosné, Piac u. 7.
Karacs Imréné, Kossuth L. u. 28/a

Kiss Zoltán, József A. u. 15.
Kiss Ferencz, Újfalui u. 18.

Rácz Lajosné, Dózsa Gy. u. 35.
Karacs Imréné, Deák F. u. 66.

Balázsi Lászlóné, Honvéd u. 9.
Fábián Lajos, Kinizsi u. 27.
Oláh András, Rákóczi u. 70.
Szabó Sándor, Kállai u. 4.

Kiss Gyula, Kállai u. 2.
Nagy Lászlóné, Posta u. 7/b

Horváth Sándorné, Rákóczi u. 51.
Fodor Attila, Eötvös u. 60.

Semsei Elemér, Kalapács u. 7.
Kovácsné Kenéz Ibolya, Deák F. u. 14.

Tóth Imréné, Zrínyi u. 6.
Tóth Lajosné, Rákóczi u. 28.
Tóth Gábor, Haladás u. 27.

Lukács László, Csokonai u. 31.
Szörnyi Gábor, Arany J u. 7.
Biró László, Rákóczi u. 35.

Szatai Lajosné, József A. u. 10.
Csuha Sándor Józsefné, Debreceni u. 14.

Végh Imre, Kazinczy u. 11.
Sápi Géza, Kossuth L. u. 38

Kériné Tasnádi Tímea, Kossuth L. u. 33.

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Szeretnének élni a bölcsőde által
biztosított lehetőséggel? Hívunk és
várunk minden érdeklődőt, szülőt és
nagyszülőt; jöjjön és ismerje meg a
földesi CSÖPPKE csoport életét! 

Elérhetnek bennünket a  +36-
54/479-915 telefonszámon, vagy a
szocialisfoldes@gmail.com e-mail

címen, ahol bővebb felvilágosítással
állunk rendelkezésükre! 

Betartva a szükséges védelmi intéz-
kedéseket, előzetes egyeztetést köve-
tően személyesen is találkozhatunk!

Víghné Galgóczi Mária
intézményvezető

Földes Csöppkéi

FELHÍVÁS
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A 2020-as esztendő mindannyiunk
számára sok és eddig soha nem ta-
pasztalt feladatokat hozott. A tavasszal
kezdődő járványügyi helyzet miatt is-
kolánk megszokott munkarendje is tel-
jesen megváltozott.

A 2019-2020-as tanévet rendhagyó
ballagással zárhattuk, ahol 32 végzős
diákunktól búcsúzhattunk. 

A 2020-2021-es új tanévet örömmel
kezdtük, hiszen a digitális munkarend
helyett visszaállt a tantermi oktatási
forma. Szeptemberben két első osz-
tályban 32 kisdiák kezdte meg tanul-
mányait. Tanulólétszámunk az előző
évhez hasonlóan 14 iskolai csoportban
249 fő. 

Az EFOP-4.1.2.-17-2017-0089-es
számú épületbővítési beruházás az
ütemterveknek megfelelően folyik. Az
építkezéshez alkalmazkodva szerve-
ződnek május óta iskolánkban az ok-
tatás terei. Az alsó tagozatos diákok
valamennyien a Rákóczi úti épületben
kerültek elhelyezésre, a felső tagozat a
központi nagy épületben tanul. A szep-
temberi tanévkezdéshez az iskola sze-
mélyi és tárgyi feltételei biztosítottak
voltak. Új kollégákat köszönthettünk
Kaskötő Krisztián és Balázsiné Bíró
Valéria személyében. Tanulói létszám-
gondok miatt nem indult a művészeti
iskolában a moderntánc tagozatunk
munkája, viszont új tanszak kezdte
meg működését a zene tagozaton, a
gitár tanszak Suba Sándor tanár úr irá-
nyításával. 

Szeptemberben nem kezdett már ve-
lünk új tanévet Boldogh Ibolya tanító
kollégánk. 40 év pedagóguspályán el-
töltött munkás évei után nyugdíjazását 

kérte. Köszönjük a földesi gyerme-
kekért végzett áldozatos munkáját.
Neki és novembertől a tőlünk távozó
Szörnyi Gáborné technikai dolgo-
zónknak is jó egészséget kívánok
nyugdíjas éveikhez!

Hagyományos programjaink egy ré-
széről az eltelt őszi hónapokban le kel-
lett mondanunk, így nem szerveződött
a végzős diákok számára októberben a
Pályaválasztási Fórum, tavaszra ha-
lasztódott a negyedik évfolyam Horto-
bágy-Debrecen, és a nyolcadikosok
budapesti kirándulása. Le kellett mon-
danunk az októberre tervezett hetedi-
kes diákok Határtalanul – erdélyi
kirándulását is. Az ősz eleji Pályaori-
entációs Nap és a „Gurul a suli!” a
Hulladékcsökkentés-Hete programunk
viszont eredményesen zárult. 

A járványügyi helyzetre való tekin-
tettel kidolgoztuk a napi munkánkat
meghatározó cselekvési tervünket,
melyet betartva végezzük feladatain-
kat. A Berettyóújfalui Tankerületi
Központ folyamatosan segíti intézmé-

nyünket a védekezési feladatok ellátá-
sában. Digitális kézi hőmérők mellett
falra szerelhetőek is segítik a belépte-
tést mindkét épületünkben. A tisztító
és fertőtlenítőszerek, maszkok kellő
mennyiségben folyamatosan rendelke-
zésünkre állnak. Bizakodásra ad okot
számunkra, hogy az intézményben
dolgozók Covid tesztje minden teszte-
lőnél negatív lett. 

Köszönöm a szülők és intézmény-
használók megértését, együttműködé-
sét a járványügyi szabályok
betartásában.

Örömmel tájékoztatom az olvasókat,
hogy a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központban Majosi Pálma igazgató
asszony december 15-én adta át az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
elismeréseit a 2020-as esztendőben
nyugdíjba vonult munkatársainknak.
Nagyné Lengyel Erika kiemelkedő
szakmai tevékenysége elismeréseként
miniszteri Elismerő Oklevél és Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem, Boldogh
Ibolya tanító pedig Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem kitüntetésben része-
sült. A díjazottaknak iskolánk
közössége szívből gratulál.

Rendhagyó módon gyulladtak meg
a gyertyák az intézmény adventi ko-
szorúján és a jelenlegi helyzetben úgy
gondolom, hogy a megszokottól eltérő
ünnep elé nézhetünk. Ennek ellenére
mégis reményt, hitet, örömteli készü-
lődést, és nagyon jó egészséget kívá-
nok a település minden lakójának a
közelgő karácsonyra.

Horváth Sándorné
intézményvezető

Intézményünkben hagyomány, hogy
az első osztályos tanulók augusztus
végén egy vidám sulira hangoló 
délelőtti foglalkozáson vehetnek részt.
A Fecskenapot idén augusztus 29-én a
higiéniás szabályok teljeskörű betartá-
sával valósította meg iskolánk alsós
munkaközössége. A gyerekek megis-
merkedtek az osztályfőnökökkel, a ta-
nító nénikkel, az osztálytársaikkal és a
tantermeikkel is. A vidám játékos dél-
előtt folyamán kézműves-, játék-,
sport- és zenei foglalkozásokkal ked-
veskedtek a nevelők az elsősöknek,
akik örömmel próbálták ki  az interak-
tív táblát is. Ez a délelőtt ebben az

évben kiemelten fontos volt az óvoda-
iskola átmenet támogatása érdekében,
hiszen az online oktatás időszakában
az akkor még nagycsoportos gyerekek
nem tudtak részt venni a  hagyomá-

nyos májusi iskolai nyíltnapon. Az idei
év tavaszán elmaradt a tanítók látoga-
tása az óvodai csoportokba, ezért
nagy öröm volt ez a megvalósult nyár-
végi program mind a pedagógusoknak,
mind a gyermekeknek. 

A délelőtt zárásaképpen megtörtént
a gyerekek elsőssé avatása is, így az
idei tanévben 32 nebuló kezdhette
meg, szerencsére a klasszikus formá-
ban általános iskolai tanulmányait a
Földesi Karácsony Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban. 

Lukács Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes

Őszi hírek az iskolában

Sulira hangoló Fecskenap
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Új lendületben a Községi Sport Egyesület Földes
A 2020-as esztendő nem indult jól

sem a földesi, sem a világ sportéleté-
nek, hiszen a világjárvány miatt nem
kezdődhettek el a felkészülések a mér-
kőzésekre. A korlátozások feloldása
után májusban labdarúgó szakosztá-
lyunk is megkezdhette az edzéseit. 

A hagyománnyá vált Földesi Focitá-
bor júliusban került megrendezésre,
ahol a földesi gyerekek mellett a kör-
nyező települések (Tetétlen, Sáp, Bá-
ránd, Püspökladány, Berettyóújfalu,
Kaba) gyermekei is részt vettek. A
szervezők, Lukács Ákos és Mező
Bence az edzések mellett színesebbnél
színesebb programokat szerveztek az
öt napos tábor alatt. Kirándulhattak a
gyerekek a Bihari-sík tanösvényen és
lubickolhattak a földesi strandon is. A
táborozók nagy örömére ellátogatott
hozzájuk László Gyula Freestlye Gui-
ness rekorder és Habi Ronald DVSC
klubikon. 

A tábor befejeztével elindult a ké-
szülődés a 2020/2021-es szezonra, heti
két edzéssel és számos edzőmérkőzés-
sel. Az egyesület öt korosztályban ne-
vezett csapatokat az MLSZ által

meghirdetett bajnokságokra. Az után-
pótlás csapatainkba sok új játékos ér-
kezett a nyár folyamán. Felnőtt
csapatunk összetételében is változások
történtek, kiegészült újabb helyi és
környékbeli játékosokkal. A bajnoki
rajt nehezen indult a felnőtt csapatunk 
számára, hiszen a csapat tagjai most
játszottak először együtt és ez látszott
a közös játékunkon is. Ifi csapatunk-
nak nagyon jól indult a szezon, 
ők jelenleg is a dobogón telelnek.
Utánpótlás csapataink az év folyamán
remekeltek a Püspökladányban meg-
rendezett Bozsik-tornákon. Gyerme-
keink számos egyéni és csapat díjakat
zsebeltek be.

Egyesületünk a környéken elsőként
csatlakozott az Országos Teqball 
Szövetség  kezdeményezéséhez, még-
pedig a Teqball sportág népszerűsíté-
séhez. Sportolóink eredményesebb
felkészülését fogja segíteni a Teq Lite
asztal használatának alkalmazása.

Az idei évet a korlátozások ellenére
pozitív eredményekkel zárjuk és bí-
zunk a következő év sikereiben. 
Fontosnak tartjuk, hogy a világ leg-

népszerűbb sportágát az ifjúság köré-
ben népszerűsítsük és ezzel egy össze-
tartó közösséget építsünk.

Az év folyamán az egyesület éle-
tében változások léptek fel, új vezető-
ségi tagok kerültek kinevezésre.

Ezúton is köszönjük az új vezetőségi
tagság nevében a leköszönő elnökségi
tagok sok éves áldozatos munkáját,
valamint a megtisztelő bizalmat, hogy
az egyesület jövőbeni vezetését ránk
bízták.

Mindenkinek jó egészséget, kelle-
mes ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog  új évet kívánunk! Vigyázzunk 
egymásra!

Lukács Ákos
elnökségi tag

Sikerek a Földesi Shinkyokushin Karate csoport életében 
A Földesi Shinkyokushin Karate

csoport az előző évtizedek menetrend-
jéhez hasonlóan az idei évben is meg-
kezdte edzéseit az év elején. 

Az évnyitó közgyűlésük megtartá-
sára a Shinkyokushin Karateművész
Szövetség klubvezetőjének részvételé-
vel került sor. 

Az év első versenye februárban,
Nyíradonyban került megrendezésre,
ami az Országos Diákolimpia elődön-
tője volt. 32 egyesület, 245 verseny-
zője mérettette meg magát. A földesi
karate csoportot ifjúsági Kata ver-
senyszámban Koncz Zalán képviselte,
ahol a megtisztelő 5. helyen végzett,
így továbbjutott az Országos Diák-
olimpia döntőjébe. 

A döntő eredetileg márciusban, Deb-
recenben, a Hódosi Imre Sportcsar-
nokban került volna megrendezésre,
azonban a járványügyi intézkedések
miatt a verseny megtartására nem volt
lehetőség, így az Országos Diákolim-
pia döntőjét elhalasztották.  Ebből ki-
folyólag a tavaszi és a nyári
versenyidőszak megmérettetései és az
edzőtábor is elmaradtak.

Az országos óvintézkedéseknek
megfelelően a csoport májusban kezd-
hette meg újra felkészülését az öv-
vizsgára és az őszi versenyidőszakra.

Általános iskolából búcsúzó cso-
porttagunkat, Koncz Zalánt a ballagási
ünnepség keretében a jó tanulmányi
eredményéért és kiemelkedő sporttel-
jesítményéért hét különböző díjban ré-
szesítették. Zalánnak ezúton is
gratulálunk és további sok sikert kívá-
nunk a középiskolai tanulmányaihoz!

A csoport a rendszeres edzéseinek
köszönhetően augusztusban megtart-
hatta a soron következő övvizsgáit,
ahol a következő övfokozatra, sikeres
vizsgát tettek tagjaink: 9. kyu-ra Nagy

Attila és Szabó Norina, 8. kyu-ra Nagy
Gergő és Szabó János, 5. kyu-ra Szabó
Noel János. 

Közösségünk az őszi versenyidő-
szakra gőzerővel készült, azonban a
megmérettetésekre nem került sor a
vírus második hullámának megállítá-
sára tett óvintézkedések miatt.

Bízunk benne, hogy a következő
esztendő kedvezőbben hat a csopor-
tunk életére és működésére. 

A Földesi Karate Csoport nevében,
mindenkinek kívánok békés, boldog
karácsonyt és egészségben gazdag
boldog új évet!

Oláh Miklós
edző, klubvezető



8 FÖLDESI HÍRLEVÉL 2020. IV. negyedév

FÖLDESI HÍRLEVÉL
Negyedévente megjelenő közéleti lap

Lapalapító: 
Földes Nagyközség Önkormányzata 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5., 
tel/fax: 06 (54) 531-000

e-mail: hirlevel.foldes@gmail.com 
Szerkesztő, tördelési munkák: 

Takács Katalin
Felelős kiadó: 

Földesi Polgármesteri Hivatal
Nyomdai munkák: 

Center-Print Kft., Debrecen

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója 
a családi gazdaságok reformjáról

ÚJ LENDÜLET A MAGYAR AGRÁRIUMNAK - KEDVEZŐBB ADÓZÁS

Az Országgyűlés elfogadta a családi
gazdaságokról szóló 2020. évi
CXXIII. törvényt, amely az itt ismer-
tetett családi működési formák (őster-
melők, őstermelők családi gazdasága
és a családi mezőgazdasági társaság)
szabályait tartalmazza.

Aki 2020. december 31-én hatályos
őstermelői igazolvánnyal rendelkezik,
az 2021. január 1-től is őstermelőnek
minősül. Az eddigi közös őstermelők,
valamint családi gazdaságok tagjai
személyükben őstermelőnek minősül-
nek, együttesen pedig ŐCSG-ként mű-
ködnek tovább.

Azon esetekben, mikor a támogatás
igénybevételének feltétele az volt,
hogy a tevékenység folytatása egyéni
vállalkozóként történjen, a feltételt
megtartottnak kell tekinteni, akkor is,
ha az igénylő a tevékenységét 2021.
január 1-től őstermelőként folytatja.

ŐSTERMELŐK
- 16. életévét betöltött, természetes

személy
- Saját gazdaságában folytatja őster-

melői tevékenységét
- Az őstermelő őstermelői tevékeny-

sége tekintetében nem lehet egyéni
vállalkozó

- Őstermelői termék értékesítése
során az őstermelő nevében eljárhat
közeli hozzátartozója, vagy alkalma-
zottja is

- Kibővül a tevékenységi kör! 
Őstermelőként végezhető tevékenysé-
gek: Mező-, erdőgazdasági tevékeny-
ség (földforgalmi törvény szabályai
szerint) Termékfeldolgozás – a kister-
melői rendeletben megfogalmazott
mennyiségi korlátokig. A kiegészítő
tevékenység (földforgalmi törvény
szabályai szerint) a teljes őstermelői
bevétel legfeljebb 25%-a lehet

Az adókedvezmények számításának
alapja a mindenkori minimálbér. A tá-
mogatások nem minősülnek bevétel-
nek. 600 ezer forintról közel 1 millió
forintra nő az adómentes bevételi ér-
tékhatár (nem kell bevallást sem ké-
szíteni)

Átalányadózás:
1. Az éves minimálbér ötszörösét

meg nem haladó bevétel esetén: 
- 10%-os jövedelem és 90%-os költ-

séghányad 

- Adómentesség az éves minimálbér
ötszörösét kitevő bevétel összegig ~10
millió forint 

- Nincs szja és szocho, kivéve a biz-
tosított őstermelőket (szocho: 15,5%).

2. Az éves minimálbér ötszörösét
meg  haladó, de annak tízszeresét el
nem érő bevétel esetén: 

- Maximum ~ 20 millió ft bevételig
10%-os jövedelem és 90%-os költség-
hányad

- A 10 millió forintot meghaladó be-
vétel 10%-a után adófizetés szja és
szocho.

Tételes költség  elszámolás:  A jelen-
legivel egyező feltételek szerint lehet
választani az alkalmazását.

ŐSTERMELŐK
CSALÁDI GAZDASÁGA

- Tagjai 16 éven felüli őstermelők
- Tagjai egymással hozzátartozói vi-

szonyban állnak
- Tagjai legalább ketten vannak
- Személyes közreműködés köte-

lező, de nem előírás a főállás
- Egy őstermelő csak egy ŐCSG

tagja lehet
- Aki 16 éven aluli, de 2020. decem-

ber 31-én családi gazdaság tagja volt,
az maradhat az ÖCSG tagja

- Szerződéssel alapítható – polgári
jogi társaság szabályai szerint

- Tagjai nevében a képviselő eljárhat
- Tagok és alkalmazottak az értéke-

sítéskor eljárhatnak a többi tag nevé-
ben

A tagok adózása az őstermelők adó-
zását többszörözi.

CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI
TÁRSASÁG

A CSMT minősítés megszerzéséhez
az alábii  feltételeknek kell megfelelni:

Olyan gazdasági társaságnak, szö-
vetkezetnek, vagy erdőbirtokossági
társulatnak kell lennie, melynek

- legalább két tagja van,
- azok mindegyike egymással hoz-

zátartozói láncolatban áll, valamint
- kizárólag mező-, erdőgazdasági és

kiegészítő tevékenységet folytat.
A CSMT nyilvántartásba vételi eljá-

rás független a cégbírósági eljárástól.
A CSMT minősítést a már bejegyzett
társas vállalkozásoknak a NAK-nál
kell kérelmezni.

FÖLDFORGALMI 
KEDVEZMÉNYEK

A CSMT-knek és az ŐCSG-knek
nyújtott, nem adózási kedvezmény,
hogy a tagjaik számára a termőföld
adásvételeknél és haszonbérleteknél
kedvező elővásárlási, illetve előha-
szonbérleti lehetőség biztosított.

Ugyanazon ranghelyen belül a sor-
rend így a következő:

a) a családi mezőgazdasági társaság
tagja vagy az őstermelők családi gaz-
daságának tagja,

b) fiatal földműves,
c) pályakezdő gazdálkodó.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
ADÓZÁSA

Adókedvezmény jár minden társa-
ság tagjának, függetlenül attól, hogy
rendelkezik-e CSMT minősítéssel.

Nem adóköteles az az összeg, amely
nem haladja meg:

- a társaság által a tulajdonosnak a
termőföld bérletéért fizetett összeget

- a költségek fedezetére vagy fej-
lesztési célra adott támogatásnak nem
minősülő mezőgazdasági támogatás-
ként kapott, tagnak átengedett össze-
get

- azt az összeget, amit a társaság
azért fizet ki, hogy a magánszemély
földtulajdonos azt a földvásárlással
kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre
fordítsa

- azt az összeget, amelyet a társas
vállalkozás ad a tagjának olyan termő-
föld vásárlására, amit a társaság leg-
alább 15 évig ingyenesen használ.

A mentesített jövedelem ugyanazon
gazdaság esetén nem haladhatja meg
az 50 millió forintot.


