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Földes Napját ünnepeljük, történelmi emlékeinket őrizzük
„Gyökerek nélkül elpusztul a növény. 
Hogy maradhatna meg gyökerei nél-
kül az ember?”(Schäffer Erzsébet)

Falunk önállóságának 238. évfordu-
lóját ünnepeljük 2017. április 14-én.
Az 1689-es és 1713-as Szabolcs me-
gyei közgyűlések azt bizonyítják,
hogy Földes község lakosai vámon,
harmincadon és vásárvámon kívül
semmit sem fizettek, terményeikből
soha semmit le nem adtak, kuriális ne-
mesi kiváltságokat élveztek évszáza-
dokon keresztül. 

A település nemesei – egykori köz-
ségi szervezeteik létrehozásával – a
vármegyével szemben is megállták he-
lyüket a rendi alkotmány idején, egya-
ránt biztosítva a nemesi kiváltságokat
és a polgári egyenjogúságot. A földe-
siekre már akkor is jellemző volt a ma
is tetten érhető kitartó elszántság, va-
lamint az az akaraterő, amelynek se-
gítségével bármikor, bármilyen nehéz
helyzetben képesek összeszedni ma-
gukat és felállni a földről. 

1779. április 14-én, 15 évi pereske-
dés után elismerték a település saját

törvényhatósági jogát. Ez kitartó és el-
szánt munka eredménye volt. Ezért
ezen a napon április 14-én ünnepeljük
Földes napját, megköszönve őseink ki-
tartó és áldozatos munkáját. Azóta is
vívjuk a magunk csatáit. De összefo-
gással és akaraterővel, a közös célt
szem előtt tartva, bármit el tudunk
érni.

Földes Nagyközség Önkormányzata
úgy határozott, hogy a lengyelországi
Goscieradów településsel testvértele-

pülési megállapodást ír alá. Ezzel is
tisztelegve őseink előtt, hogy összefo-
gással a nehézségeket is könnyebben
meg tudjuk oldani.

Szívből kívánom, hogy településünk
még sok évet, évtizedet, évszázadot
éljen meg. A sok megálmodott terv
váljon valósággá! 

Ünnepeljük együtt falunkat, a falu-
ban élőket!  

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Negyedszázados jubileumot ünnepelt a Polgárőrség
Negyedszázada vigyázza Földes köz-

biztonságát, az éjszakai figyelőszolgála-
tával és járőrözéssel a helyi polgárőrség. 

Február 3-án, a  Karácsony Sándor Kö-
zösségi Házban a jubileumot köszöntő
ünnepségen a polgárőrség helyi vezetői:
Krizsán Mihály elnök és Fegyver Imre
titkár adtak számot arról a sok ezer órá-
nyi közösségi munkájukról, melynek ke-
retében nemcsak a település lakóinak
biztonságérzetét javították, hanem jelen-
tős segítséget adtak a rendőrség bűnme-
gelőzési és közlekedésbiztonsági
munkájához is. A kiváló címmel is elis-
mert polgárőr szervezet 1995-ben  a

kabai,  tetétleni és  sápi társszervezeteik
közreműködésével Földesen rendezte
meg az első országos polgárőrnapot. 

A jubiláló polgárőröket az önkor-
mányzat nevében köszöntő Jeneiné Dr.
Egri Izabella polgármester mellett a
rendőrség, a megyei polgárőr szövetség,
a helyi iskola és a Rákóczi Mg. Kft kép-
viselői is méltatták az összetartó közös-
ség tevékenységét. A jubileumi esten a
művészeti iskola tanulói, a Szélrózsa
Néptáncegyüttes és a kertbarátok férfi
kórusa műsorral köszönte meg a polgá-
rőrök és hozzátartozóik áldozatkész
munkáját. A polgárőrök gazdag múltjuk
emlékeit tablón is bemutatták az érdek-
lődőknek.

Péter Imre képviselő
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Szeretettel gratulálunk az újszülöttek
szüleinek: /a szülők az adatok

közléséhez hozzájárultak/
Orcsik Sára Zsuzsanna, Béke u. 28. 
Diósi Ákos Zsombor, Haladás u. 37.

Rimóczi Milán, Petőfi S. u. 14.
Bárány Benedek, Dobó u. 4/a

Furkó Péter, Dankó P. u. 8.
Balogh Dávid, Dobó u. 5. 

Nagy Krisztián Róbert, Báthori u. 4/a 
Karmazsin Imre, Eötvös u. 14.

Fegyver Dóra Janka, Kossuth L. u. 23.
Pálfi Melinda Diána, Északisor u. 22. 

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Biró Márton János és Kiss Zsuzsanna,
Nagyköz u. 2. 

Vigasztalódást kívánunk az elhunyt 
személyek hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Vincze József, Bartók B. u. 34. 
Szörnyi Lajos, Arany J. u. 64. 

Szabó Tünde Katalin, Petőfi S. u. 54. 
Gonda János Zsigmondné, Kalapács u. 5. 

Csiki Bálintné, Haladás u. 1. 
Domokos Sámuelné, Deák F. u. 43. 
Társi Antalné, Táncsics M. u. 17. 

Imre Zsolt, Újfalui u. 26/a 
Karácsony Béláné, Csokonai u. 3. 

Kiss Albert, Rákóczi u. 27. 
Kiss Gyula, Hunyadi u. 3. 

Domokos Antalné, Nép u. 23. 
Szűcs Albert, Petőfi S. u. 48. 

Karmazsin Miklós, Bartók B. u. 36.
Futó László Sándor, Északisor u. 19/a 

Lenger Gyuláné, Petőfi S. u. 1/b 
Nagy Istvánné, Debreceni u. 48. 

Ványi Gyuláné, Piac u. 50. 
Lakatos Istvánné, Fő u. 36. 

Dajka István, Kossuth L. u. 11. 

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Szőllősi Gábor és Sólyom Irma Rebeka,
Petőfi S. u. 42. 

Joó Lajos és Gonda Róza, 
Kossuth L. u. 1/a 

Pércsi Miklós és Bene Eszter, 
Arany J. u. 38.

Joó Mihály Gyula és Kiss Jolán Karo-
lina, Sarló u. 7. 

Nyirő István és Katona Erzsébet, 
Fő u. 98. 

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Szabó Sándor és Joó Irén, Ady E. u. 4. 

Oláh Lászlóné anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREKElfogadásra került az Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 4/2017. (III.03)
számú önkormányzati rendeletével el-
fogadta a Földes Nagyközségi Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetését.

A költségvetés főösszege 600.639
eFt. A költségvetési bevételek és kia-
dások különbözete 79.923 eFt hiány,
mely teljes egészében finanszírozható
az önkormányzat 2016. évi maradvá-
nya segítségével.

A kötelező feladatok 2017. évi ellá-
tásához 268.984 eFt központi támoga-
tást kap az önkormányzat. Ez az
összeg a 2016. évi eredeti támogatási
előirányzatot 8,4 mFt-tal meghaladja. 

Helyi adókból 97.235 eFt bevétel
származott, az idén is hasonló nagy-
ságrendű összeg került betervezésre.

A legnagyobb kiadási tételt a szemé-
lyi juttatások és az azokat terhelő járu-
lékok jelentik. A minimálbér 111.000.-
Ft-ról 127.500.-Ft-ra, valamint a ga-
rantált bérminimum 129.000.-Ft-ról
161.000.-Ft-ra emelkedett 2017. ja-
nuár 1-jétől. Minden intézményünk-
ben eleget tettünk a jogszabályi
kötelezettségnek.

Az intézményeinek jó színvonalú
működtetése mellett 2017-ben is kie-
melt figyelmet fordít az önkormányzat
a közcélú munkavégzésben rejlő lehe-
tőségek maximális kihasználására. 

233 ember folyamatos foglalkozta-
tásának kiadásait és bevételeit is tar-
talmazza a költségvetés. Öt nagy
program került betervezésre, ezen
belül új munkacsoport is megkezdte
működését ebben az évben, akik most
tanulják a kosárfonás és seprűkötés is-
mereteit.

Az önkormányzat az elmúlt években
30.660 eFt/év hozzájárulást fizetett a
KLIK-nek iskolaműködtetési hozzájá-
rulás címen, melyhez tavaly 5.750 eFt
támogatásban részesült. Idén már
nincs ilyen támogatás, de az iskolák
teljes államosítása miatt 2017. január
1-jétől megszűnt hozzájárulás-fizetési
kötelezettségünk is.

A Képviselő-testület idén is folytatni
kívánja a település útjainak javítását,
karbantartását. Bízunk benne, hogy a
korábbi években benyújtott pályáza-
tok: az I. Világháborús emlékművek és
hadisírok rekonstrukciója; a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark; Ön-
kormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése; Energetikai fejlesztés
önkormányzati ingatlanokon; Óvoda-
fejlesztés; Ipari út pályázat; Település-
képet meghatározó épületek kedvező
elbírálásban részesülnek. 

Továbbá reméljük, hogy 2017. évre
tervezett fejlesztési elképzeléseinket is
támogatni fogják: közvilágítás korsze-
rűsítése; Vidékfejlesztési Program ke-
retén belül Önkormányzati mikrobusz
lecserélése; illetve a Földesi Kará-
csony Sándor Általános Iskola és AMI
konyhájának fejlesztése; Emberi Erő-
forrás Fejlesztési Operatív Program
keretén belül a Földes Községi
Könyvtár fejlesztése; a 16-35 év kö-
zötti fiatalokat segítő pályázat; a régi
Pártház felújítása; ivóvíz minőségét ja-
vító beruházás a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program
keretén belül.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester
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Ki-ki  vi lágítson a maga helyén!
Rangos kitüntetést kapott a közel-

múltban Péter Imre, a Karácsony Sán-
dor Művelődési Társaság elnöke,
településünk önkormányzati képvise-
lője.

Március 14-én, nemzeti ünnepünk
tiszteletére a Pesti Vigadóban szerve-
zett állami ünnepségen, Karácsony
Sándor életművének ápolása és szelle-
miségének továbbadása, valamint a
népfőiskolai mozgalom újjászervezése
terén végzett elhivatott munkájának el-
ismeréseként Péter Imre Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje állami
kitüntetést vehetett át Balog Zoltántól,
az emberi erőforrások miniszterétől.

A vele folytatott beszélgetés alkal-
mával megtudtuk, hogy nagyon meg-
lepődött, amikor megtudta, hogy ilyen
magas kitüntetésben részesítette Áder
János köztársaságunk elnöke. Nagy
várakozással vett részt feleségével az
átadó ünnepségen, ahol sok pályatárs-
sal és ismerőssel találkozhatott. Kü-
lönleges és megható élmény volt
számára, amikor tudósok, professzo-
rok, írók, zenészek és színművészek
között foglalhatta el helyét. A díjra je-
lölő személy kilétére ilyenkor nem
derül fény, feltételezése szerint, való-
színűleg Karácsony Sándor tanítvá-
nyai, a munkásságát tisztelők közül
lehetett valaki. 

Péter Imre helytörténeti emlékek ku-
tatásával az 1980-as években kezdett
el foglalkozni. Az első években a Sár-
rét és Bihar irodalomtörténete foglal-
koztatta, írásai 1967-től olvashatók a
Hajdú Bihari Naplóban. Később Szűcs
Sándor néprajztudós, a Sárréti Népfő-
iskola egykori igazgatója inspirálta 

arra, hogy kutassa a népfőiskolai moz-
galom, a szabadművelődés korának
eseményeit és vesse papírra azokat. 

Közreműködésével hozták létre Föl-
desen a honismereti bizottságot, mely-
nek keretében olyan érdekességeket
próbáltak felkutatni, mint Balásházy
János sírhelye a nagy temetőben. Fel-
térképezték a Földes határában elesett
katonák sírhelyeit, kiderítették hol
vannak eltemetve a templomkertben a
német katonák. 2000-ben a helyi lako-
sok által felajánlott tárgyakból létre-
hozták a helytörténeti gyűjteményt. 

Péter Imre a Karácsony Sándor Mű-
velődési Társaság elnökeként fontos-
nak tartja Karácsony Sándor
munkásságának tovább őrzését, hiszen
a nagyhírű professzor már a múlt szá-
zad 30-as 40-es éveiben is a magyar-
ság érdekében írt és alkotott,
munkássága egyedülálló, melyre mél-
tán lehet büszke minden földesi ember. 

A társaság elsősorban neveléstudo-
mányának továbbvitelét tekinti fő fel-

adatának. Nemrégiben jelent meg a
Karácsony Sándor Művelődési Társa-
ság X-es füzete, melyben közreadják a
2016. szeptemberében megrendezett
konferencia előadásait, illetve az I. vi-
lágháború 100. évfordulója alkalmából
rendezett földesi és péceli emlékmű-
sorokat, megemlékeznek benne a sza-
badművelődés és a népfőiskolai
mozgalom évfordulóiról is. 

Évről évre általa szerveződik peda-
gógus nap alkalmából a Karácsony
Sándor emlékünnepség és sírjának
megkoszorúzása Budapesten a Fiumei
úti Nemzeti Sírkertben, melyre ebben
az évben május 28-án kerül sor. 

Karácsony Sándor halálának 65. év-
fordulója alkalmából szeptember 23-
án konferenciát rendeznek Földesen,
melynek legfontosabb célja természe-
tesen híres földesi szülöttünk emléké-
nek és munkásságának méltó őrzése.

Takács Katalin
közművelődési  szervező

Tavaszváró rendezvény az Idősek Klubjában
A Segítő Kezek Szociális Szolgál-

tató Központ, Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat földesi és nagyrábéi
telephelye, április 3-án közösen ren-
dezte meg Földesen, a tavaszváró dél-
után elnevezésű rendezvényét, ahol a
két település nappali ellátásban részt-
vevő idősei vettek részt. 

A rendezvényt Jeneiné Dr. Egri Iza-
bella polgármester nyitotta meg kö-
szöntőjével, majd Ráczné Hegedűs
Ilona intézményvezető tájékoztatójá-
ban ismertette a 2017-es évre tervezett
programokat, rendezvényeket.

Kulturális műsorral az idősek szí-

nesítették a tavaszköszöntő eseményt.
Előadásukban meséket, verseket és
nótákat hallhattak a résztvevő vendé-
gek. A jó hangulatú rendezvényt
uzsonnával zárták.

Az idősekkel való foglalkozás fon-
tos tevékenység egy település élet-
ében, mindannyiónk közös feladata,
hogy gondoskodjunk időseink tartal-
mas nyugdíjas éveiről. 

Ellátottjaink igénylik és nagy öröm-
mel vesznek részt ezeken a közösségi
programokon.

Egri Rebeka
szakmai egységvezető



4 FÖLDESI HÍRLEVÉL 2017. I. negyedév

Sikerek a zene tagozaton
Tóth Levente 5. b osztályos (zongora

3/B évfolyam) tanuló képviselte intéz-
ményünket a XII. Országos Kodály
Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési
verseny területi válogatóján, melyet
2017. március 8-án a debreceni Ko-
dály Zoltán Zeneművészeti Szakgim-
názium és Zeneiskola – Alapfokú
Művészeti Iskolában rendeztek meg.

A versenyre Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye zeneiskoláinak, alapfokú
művészeti iskoláinak szolfézsoktatás-
ban részesülő tanulói öt korcsoportban
jelentkezhettek. 

Levente – életkora és tudásszintje
alapján – az I. korcsoportba került. A
szolfézsverseny két részből állt. A írás-
beli feladatok között szerepelt egy új
stílusú népdal és egy bécsi klassziciz-
mus stílusában született zeneműrész-
let (periódus) hallás utáni lejegyzése,
valamint öt hangköz és hangzat felis-
merése. A szóbeli rész lapról éneklési
faladatokból állt: 90 másodperc átné-
zési időt követően egy magyar népdalt
kellett megszólaltatni először szolmi-
zálva, majd szöveggel (az országos
versenyen a népdalt újabb 60 másod

perc átnézési idő alatt memorizálni is
kell), ezután egy bécsi klasszikus stí-
lusú dallam lapról éneklése követke-
zett szolmizálva vagy hangnevekkel,
majd tetszés szerint, az első megszó-
laltatástól eltérő szótaggal – az elő-
adási jelek figyelembe vételével –
kottahű, élményszerű előadásban. Le-
vente a követelményeket kiválóan tel-
jesítette, írásbeli feladatát hibátlanul
oldotta meg, és a versenyen megsze-
rezhető 100 pontból 84 pontot ért el,

így a 10 induló versenyző közül egy
kisvárdai tanulóval együtt – aki szin-
tén 84 pontot szerzett – továbbjutott az
országos döntőbe. Az utazó-verseny-
bizottság döntése alapján ugyanis,
azok a versenyzők vehetnek részt az
országos döntőn, akik 72 pontot és
afölötti pontszámot értek el.

Tanulónk sikeresen szerepelt a Vi-Va
Zene- és Mozgásművészeti Alapítvány
szervezésében megrendezet III.
wwwstar nemzetközi online zongora-
versenyen is. A szakmai zsűrit Miklósa
Erika Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas koloraturszoprán operaénekesnő,
dr. Choi Insu zongoraművész, tanár és
Babos Judit zongoratanár, zeneszerző
alkotta.  A gyerekek zongorajátékát az
előadásmód, a hangtisztaság, zenei
formálás, hangszín, ritmika, tempótar-
tás, zenei hűség, technikai biztonság,
stílusismeret szempontjából 0-10-ig
terjedő pontszámokkal értékelték. Le-
vente 9,5 ponttal arany minősítésben
részesült. 

Leventének és felkészítő tanárának,
dr. Sápy Szilviának szívből gratulá-
lunk és további sikeres munkát kívá-
nunk!

Horváth Sándorné
igazgató

„A haza örök, s nem csak az iránt
tartozunk kötelességgel, amely van,
hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”

(Kossuth Lajos)
A ma már történelemmé vált na-

pokra, az 1848-as szabadságharcban
harcolt honvédekre emlékezett már-
cius 15- én  a nagyközség lakossága.

A 48-as emlékművön elhelyezett ko-
szorúk sokasága a szabadságharcba
egykor Földesről bevonult honvédekre
is emlékeztetett: Balásy György, Ba-
logh Ádám, Barcsa Sándor, Báthory
Gábor, Bojtor Péter, Bereczky Pál,
Bíró Áron, Benke Lajos és még negy-
venhárom társuk neve beíródott a ma-
gyar szabadságharc és Földes
történetébe.

A dicső napokra az Árpád Moziban,
a községi ünnepségen Jeneiné Dr. Egri
Izabella polgármester emlékezett,
majd Nagy Sándorné olvasta fel az
egykor Földesről bevonult Karacs Jó-
zsef honvéd visszaemlékezését, me-
lyet egykor Sólyom József tanító
jegyzett fel. 

Az ünnepségen a Földesi Karácsony
Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola negyedik évfolya-
mos tanulói – Balázsi Erzsébet, Feke-
téné Pécsi Anita, Kakucsiné Kányási
Katalin, Szöllősi Edit felkészítő taná-
rok rendezésében – történelmi emlék-
műsorral idézték fel a forradalom
eseményeit. 

Az emlékműsort követően a refor-
mátus egyház gyülekezeti termében
ünnepi Istentiszteleten Kovács András
lelkipásztor emlékezett a túlerővel
szemben elbukó, de máig követendő
példát adó szabadságharcra. 

Péter Imre 
képviselő

A történelmi napokra emlékeztek



Tájékoztató 
az egészségügyi ellátások időpontjairól

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS:
1. számú háziorvosi körzet (Földes, Deák Ferenc u. 13.):
Ellátásért felelős orvos: DR. TAMÁS GÁBOR
Rendelkezésre állás: Hétfőtől – Péntekig 8.00-16.00 óráig Földes község 
területén
Rendelkezésre állási idő alatt elérhetősége: 06 (30) 826-7066, 06 (54) 464-076
Rendelés helye: Földes, Deák Ferenc u. 13. szám alatti rendelőben
Rendelési idő alatti elérhetősége:  06 (54) 464-076
Rendelési ideje: 

Hétfő: 12.00-16.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

2. számú háziorvosi körzet (Földes, Deák Ferenc u. 13.)
Ellátásért felelős orvos : DR. SZARKA GABRIELLA
Rendelés helye: Földes, Deák Ferenc u. 13. szám alatti rendelőben
Rendelési idő alatti elérhetősége: 06 (54) 464-214
Rendelési idő:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 12.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET: 
Ellátásért felelős orvos: DR. BARACSI MÁRIA
Rendelés helye: Földes, Deák F. u. 13. szám alatti gyermekorvosi rendelőben
Rendelési idő alatti elérhetősége: 06 (54) 465-787
Elérhetőség hétköznap napközben (8.00-16.00): 06 (70) 283-6678
Rendelési idő:

Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00
Kedd, csütörtök:       13.00-16.00

KÖZPONTI OROVIS ÜGYELET:
- munkanapokon délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.
- munkaszüneti napokon péntek 16.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig a 

104-es segélyhívó telefonszámon vagy KABA, Béke utca 1. szám alatti 
orvosi rendelőben.

- a központi orvosi ügyelet szombaton és vasárnap  10.00-10.30 óráig a Földes,   
Deák Ferenc u. 13. 

Vérvétel időpontja: Péntek 7.30 órától
A vérvétel csak előjegyzés alapján vehető igénybe. Jelentkezni személyesen a
rendelőben, rendelési idő alatt, vagy a 06 (54) 464-076-os telefonszámon lehet.

A Támogató Szolgálat 
tájékoztatója

A Földesi Szociális Szolgáltató Köz-
pont Támogató Szolgálata
- emelt összegű családi pótlékban,
- vakok személyi járadékában, 
illetve
- fogyatékossági támogatásban 
részesülők: mozgás-, látás-, hallás-,
értelmi sérült, autista, halmozottan sé-
rült személyek részére nyújt segítséget.

TÉRÍTÉSMENTESEN
igénybe vehető szolgáltatásaink:

- Személyi segítés: Szakképesítéssel
rendelkező munkatársaink lakáson
belül nyújtanak segítséget a minden-
napi szükségletek kielégítésében pl.:
vérnyomásmérés, tisztálkodás, háztar-
tási munkák elvégzése, lakókörnye-
zeti-, személyi higiénia megtartása
során stb.
Lakáson kívül pl.: gyógyszeríratás, és
- kiváltás, bevásárlás, egyéb ügyinté-
zésben.

- Személyszállítás: Mozgássérültek
részére speciálisan kialakított gépjár-
művünkkel: egészségügyi-, szociális-,
oktatási-, kulturális és egyéb szolgál-
tatások igénybevétele során – a tele-
pülésen belül is – szállítást biztosítunk,
Pl.: háziorvoshoz, szakrendelésekre,
oktatási intézményekbe, hivatalokba,
bevásárlóközpontokba, kulturális-,
szabadidős- és sportrendezvényekre
stb. Igény esetén a szállítás során kí-
sérést is biztosítunk.

- Információnyújtás, tanácsadás ke-
retében különböző szolgáltatások
igénybevételével: (bentlakásos intéz-
mények, rehabilitáció stb.), juttatások-
kal, fogyatékossági támogatás
igénylésével, gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzésével, jogszabályokkal,
egyéb hivatalos beadványok elkészíté-
sével, benyújtásával kapcsolatban se-
gítséget nyújtunk.

Bővebb felvilágosítás kérhető:

Vincze Mária
intézményvezetőtől
munkanapokon 8.00-16.30 között
Telefonon: 06 (54) 465-785
Személyesen: 
4177 Földes, Rákóczi u. 5. 

Vincze Mária
intézményvezető

Fogorvosi ellátás Oroszlán Gyógyszertár
Ellátásért felelős orvos: 
Dr. SZENTGYÖRGYVÖLGYI
CLAUDIA
Rendelés helye: Földes, Karácsony S.
tér 2/a. szám alatti fogorvosi rendelő
Rendelési idő alatti elérhetősége: 
06 (54) 464-053
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00 és 14.00-15.30
Kedd, Péntek: 8.00-14.00
Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök: Nincs rendelés

Oroszlán Gyógyszertár
Cím: Földes, Karácsony S. tér 2.

Elérhetősége: 
06 (54) 531-004, 
06 (54) 531-005

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől-péntekig:
Délelőtt: 8.00-12.00
Délután: 14.30-18.00
Szombaton: 9.00-11.00
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Kertbarátok ünnepe
A „Kertészkedj - művelődj - barát-

kozz és védd a természetet” kertbarát
köri jelmondat jegyében ünnepelte
megalakulásának negyven éves jubile-
umát, március 11-én a Balásházy
János Kertbarát Kör.

A település kertkultúrájáért négy év-
tizede munkálkodó közösséget a Ka-
rácsony Sándor Közösségi Házban
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármes-
ter, a helyi civil szervezetek, a Kerté-
szek és Kertbarátok Országos és
Megyei Szövetségének képviselői, és

szerte az országból azok a testvér szer-
vezetek is köszöntötték, akikkel több
évtizedes baráti kapcsolatot ápol a ju-
biláló kertbarát kör.

Az ünnepi közös ebéd előtt a Földesi
Karácsony Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és
a kertbarátok férfi kórusa műsorral kö-
szönte meg a kertbarát kör alapítóinak
és jelenlegi tagjainak áldozatkész
munkáját.

Péter Imre
képviselő

Minden évben vannak ünnepi alkal-
mak, melyekre készülünk, lelkünket is
felkészítjük az ünneplésre, többek kö-
zött ilyen alkalom a Földesi Karácsony
Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában, a minden évben
megrendezett Jótékonysági Művészeti
Gála, melyet idén március 24-én, pén-
teken rendeztek meg.

Az estét Nagyné Lengyel Erika, a
Művészeti Iskola vezetője nyitotta
meg, aki beszédében összefoglalta: te-
lepülésünkön immár 21 éve működő
művészeti oktatás eredményeit. Jelen-
leg 117 tanuló vesz részt művészeti
képzésben, négy fő területen: dráma-
játék, képzőművészet, néptánc vala-
mint zene tanszakon. Sajnos a
moderntánc tagozat munkája második
éve szünetel, a szakos ellátottság hiá-
nyában. A vezetőség azonban folya-

matosan próbálja pótolni ezt a hiányt.
A művészeti oktatásban résztvevő

pedagógusok folyamatosan arra töre-
kednek, hogy a tanulóikat megtanítsák
örvendeni és felismerni a magukban
rejlő gazdagságot. A közös munka
eredménye a számtalan versenyered-
ményben is látszik. Ebben a tanévben
a festő tagozaton 25 helyi, 7 megyei,
5 országos, 3 nemzetközi pályázaton
értek el eredményt a diákok a tagoza-
tot vezető Bere Anna Mária tanárnő
segítségével.

A zene tagozaton, az intézmény ed-
digi történetének egyik legnagyobb
zenei eredményét érte el Tóth Levente
tanuló, aki ősszel, sikeresen szerepelt a
debreceni Kodály Zoltán Szakközép-
iskola és AMI Tehetség gáláján és
nemrég vett részt a megyei szolfézs
versenyen, ahol szép eredménye alap-

ján megyénket képviseli az országos
versenyen. Felkészítő tanárával Dr.
Sápy Szilviával jelenleg is készülnek
a megmérettetésre.

Az este műsorába a drámajáték ta-
gozat tanulói két jelenettel és versek-
kel készültek, felkészítő tanáruk
Törökné Bíró Erika volt. A zene tago-
zaton több hangszeres fellépő is meg-
örvendeztette a közönséget, a
zongorán játszó és énekes tanulókat
Dr. Sápy Szilvia; a fuvolás tanulókat
pedig Udvarhelyi Péter készítette fel.
A néptánc tagozat csoportjait ettől a
tanévtől Tóth Balázs néptánc pedagó-
gus vezeti, aki a Szélrózsa Néptánc-
együttes szakmai vezetője is. Az estét
hagyományosan idén is a Szélrózsa
Néptáncegyüttes műsora zárta.

Lukács Zsuzsanna 
pedagógus

Művészeti Gála a gyermekekért

FELHÍVÁS
Értesítjük az érintett szülőket, hogy

a 2017/2018. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpon-
tokban kerül sor:

2017. április 20-án, csütörtökön 
7.30-17.30 óra között

2017. április 21-én, pénteken  
7.30-17.00 óra között

a Földesi Karácsony Sándor 
Általános Iskola és AMI Aulájában 

(Földes, Karácsony S. tér 6.).

Tanköteles gyermekét a szülő köte-
les a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerinti illetékes vagy
a választott iskola első évfolyamára
beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratás-
kor:
- a gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya), születési anyakönyvi
kivonatát
- az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást (óvo-
dai szakvélemény; nevelési tanácsadás
keretében végzett iskolaérettségi szak-
értői vélemény; sajátos nevelési igé-
nyű gyermek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye)
- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,
- nyilatkozat közös szülői felügyeleti
jog gyakorlására kell bemutatni.  

Horváth Sándorné igazgató



A Földes Nagyközségi Népfőiskolai
Egyesületünk 24 704 415 Ft támoga-
tásban részesült a „Közös érdekünk-
Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével Földesen”
EFOP-1.3.5-16-2016-00015. sz. prog-
ramja megvalósításához. 
Az eredményesség érdekében a telepü-
lés legaktívabb civil szervezeteivel,
kulturális intézményével, vallási gyü-
lekezetével és önkormányzatával fog-
tunk össze. 

A 36 hónapig tartó tevékenységsor
hatására: a) erősödnek a meglévő kö-
zösségek, és új kisközösségek is ala-
kulnak;  valamint bővül szervezett
programjaik tárháza az együttműködés
területein; b) növekedik a hajlandóság
az önkéntességre az ifjak és idős ko-
rúak körében is, és ezzel párhuzamo-
san több konkrét önkéntes programot
valósítunk meg;  c) javul a generációk
közötti együttműködés és kapcsolat,
erősödik a helyi társadalmi összetar-
tás, valamint megerősödik a civil tár-
sadalom.

Az egyik tevékenységkör keretében
folyamatos önképzéssel készülünk a
feladatok megvalósítására; a lehetősé-
gek megismertetésével toborozzuk a
célcsoportot, felkészítjük az önkénte-
seket, jó példákat adunk közre a közé-
leti szerepvállalás megyei-járási
gyakorlatából, valamint sor kerül a
projekt megvalósításához nélkülözhe-
tetlen eszközök beszerzésére. 

A másik tevékenységkörben a fen-
tebb ismertetett célkitűzéseinket a
helyi értékeink és hagyományaink fel-
tárása, erősítése köré szervezett alkal-
mak megteremtésével, a meglévők
támogatásával érjük el, valamint a kö-
zösségi művelődés nemzeti alakjának,
Karácsony Sándornak a munkásságá-
hoz kötjük. A közösségi aktivitás erő-
sítéséhez konferenciákon, fórumokon
is építünk a hozzá kötődő helyi pél-
dákra éppúgy, mint ahogy a generá-
ciók közötti együttműködésre is
módot adó szünidei foglalkozások, az
idősek aktivitását igénylő önsegítő és
egészséges életmód kialakítását célzó
változatos aktivitásokat kínáló foglal-

kozások során is. A családi táborban,
a családi kör foglalkozásain, családi
napok programjain is követendő pél-
daként merítünk elméleti alapvetései-
ből és gyakorlati útmutatásaiból.  

A teljes projektről április végére el-
készül a nyomtatott programfüzet,
amit félévente az egyes események
pontos idejét és helyét is tartalmazó
egy-egy betétlappal egészítünk ki. 

A Földesi képújság és plakátok is
hírt adnak a bekapcsolódás lehetősé-
géről.

Dr. Szabó Irma
FNNE elnök

Közös érdek –  36 hónapig tartó civil projekt

Április hónapban jellemzően a nap-
pali hőmérséklet a 20 fokhoz közelít,
ennek ellenére Földesen „fázunk”. 

A szóviccet félretéve, nem a tüzelő-
osztásról, hanem arról a folyamatról
írok, ami néhány éve ismét elkezdő-
dött településünkön: a településképet
meghatározó fasorok kialakításáról.  

Sokunk vágya, hogy Földes minél
természetközelibbé váljon az évek
múlásával. A faültetés befektetés a jö-
vőbe, hiszen fát nem egy évre ülte-
tünk, hanem évtizedekig fogjuk
élvezni a hasznát, szépségét. 

A tavalyi évhez hasonlóan települé-
sünk lakóinak a segítségét kértem és
kérem a faültetéshez.  Február végén
egy támogatói naptár került kiadásra,
amelyet a lakosok által készített ké-
pekből állítottunk össze. Többek kö-
zött Dzinicz Benjámin, Mihó István,
Takács Katalin, Varga Lajos, Ladnyik
Zsolt, Urbán Albert képei kerültek ki-
választásra. A naptár megvásárlásával
(az önköltség levonása után) a köztéri
faültetés lett támogatva, melyet tiszte-
lettel köszönünk. 

A bevétel manifesztálódását már lát-

hatjuk is, hiszen ebből az összegből
folytattuk az iskola előtti fasor ülteté-
sét a pékségig, emellett új fasort is
kezdtünk a Deák Ferenc utca elején.

A közterületre ültetett fák esetében
lényeges, hogy ne nőjenek túl magasra
a légkábelek miatt, ám a koronájuk 2-
3 méter magasságból induljon, hogy
jól el lehessen férni alattuk. Ezért esett
a választásunk a gömbkőrisre. Váro-
sokban gyakran találkozhatunk gömb-
kőris fasorokkal, ezek rendkívüli
módon alakítják a településképet, a
rendezettség érzetét keltik bennünk.  

Egy kis odafigyeléssel április hó-
napban ismét tehetünk érte, hogy ma-
radandót alkossunk. 

A májusi lomtalanítás előtt arra sze-
retném kérni a földesieket, hogy ha
van kidobásra ítélt fémhulladék, rossz
autóakkumulátor, sörös doboz, hibás
hűtőszekrény, gáztűzhely a háztartá-
sukban, azt vigyék be a fóliához, vagy
ha a nagyobb méret miatt ez nem le-
hetséges, legyenek jelzéssel felém,
hogy megoldhassuk az elszállítást. 

Köszönöm az együttműködésüket!

Fegyver Imre
képviselő

Zöldítsünk együtt! 
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Április 11. a költészet napja, és ápri-
lis 12-én lesz megtartva Földes Napja.
Ebből az alkalomból a Sárospataki
8KOR Színház műsorát tekintheti meg
a település lakossága, akik "A legna-
gyobb magyar írók, költők szavait a
Kormorán együttes dalaival feléke-
sítve" juttatják el a közönséghez ha-
tárainkon innen és túl.

A társulat női tagja Karacs Mónika,
akinek édesapja Karacs Imre Földesen
a Petőfi utca 5. szám alatt született, itt
járt iskolába. Sárospatakon volt épí-
tészmérnök, míg élt gyakran hazaláto-
gatott, több földesi házat is ő tervezett.
Lánya Mónika a zeneiskolában tanít. 
Tapasztalatból tudom, hogy a szemé-
lyes részvétel egészen más élményt
nyújt, mint a televíziós közvetítés.
Bízom benne, hogy talán megtelik a
nézőtér.

Az elmúlt év őszén terített asztal
mellett beszéltük meg az éppen aktuá-
lis, sokunkat foglalkoztató kérdéseket. 
A Földesi Polgári Egyesület három
férfi tagja, tavaly negyedszer betlehe-
mezett az óvodákban, az iskolában és
a templomban. Angyaloknak külső
személyeket kértek meg. 2016-ban
részt vettek a Debreceni Művelődési
Központ által szervezett betlehemes
találkozón. Helyezések nem voltak,
csak szóbeli értékelésekkel minősítet-
ték a csoportokat. Az értékelésből azt

emelném ki, hogy annak ellenére,
hogy a csoport még csak négy éve bet-
lehemezik, játékuk tiszta. Meglepődve
tapasztaltam, hogy nyolc csoportból
talán három műsora volt olyan, amit a
templomba is be lehet vinni. A külön-
böző települések játékaiban kevés volt
a hasonlóság, néhány kifejezés, né-
hány szó csupán.

Március15-én ismét megtapasztal-
hattuk Nagy Sándorné felolvasásából,
hogy a forradalmi események Földes
lakóit is cselekvésre ösztönözték.
Most Karacs József egykori honvéd-
kapitány életéből kaphattunk ízelítőt.

A tavasz nemcsak ünnepekből, de az
ünnepre való készülődésből is áll. Elő-
deink is fontosnak tartották a tavaszi
nagytakarítást. Húsvétra belül meszel-
ték ki a házat (mésszel), meg volt a
portalanítás, fertőtlenítés. Pünkösdre,
kívül tapasztották, meszelték, tudták,
hogy a vályogházat szinte a mész tartja
össze. A sárból készült vályogot az eső
kimossa, ha nincs bemeszelve. Ez nem
sok pénzbe került, csak csinálni kel-
lett. Ahol vályogházak vannak, ezt ma
sem szabad elmulasztani, ez nemcsak
esztétikai, de biztonsági kérdés is.    

Készüljünk ünnepeinkre külső-belső
nagytakarítással, lélekben Istenbe ve-
tett hittel.

Karacs Antalné 
a Földesi Polgári Egyesület tagja

2017 tavasza
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Óvodánkban is, mint elsődlegesen a
családban, nagyon fontos szempont,
hogy a gyermekeknek biztosítsuk a
szeretetteljes, nyugodt, családias lég-
kört. Ha a gyermek szeret óvodába
járni, az érzelmi biztonsága kialakult,
a gyermekekhez, felnőttekhez kötődik,
akkor és csakis akkor tudjuk teljes sze-
mélyiségét fejleszteni. 

Tudatos, átgondolt tervező és szer-
vező munkával igyekszünk minél él-
ménydúsabban feldolgozni egy-egy
témát, eseményt óvodásainkkal, ami
során sok mindent megismerhetnek,
megtanulhatnak. 

Elsősorban az őket körülvevő ter-
mészeti környezetre irányítjuk figyel-
müket. Rácsodálkoznak az emberek
életére, a növényekre, állatokra, az év-
szakok körforgására. 

Kiemelten fontosnak tartjuk egész-
ségünk, környezetünk óvását, védel-
mét, ennek tudatosítását. A társadalmi 

környezet megismerése is elengedhe-
tetlen, hiszen az ünnepek, jeles napok
megjelenése szerves része óvodai élet-
ünknek. Közben mondókázunk, verse-
lünk, énekelünk, mesélünk, ami lelki
táplálékul is szolgál a gyermekeknek.  

Reménykedünk benne, hogy a le-
endő óvodásaink is szeretnek majd
óvodánkba járni, hogy családjaik nyu-
godtan bízzák ránk legféltettebb kin-

csüket, gyermeküket. Minden olyan
kisgyermeknek, aki 2017. augusztus
31-ig betölti a 3. életévét kötelező a
beiratkozás. Az óvoda felveheti azokat
a gyermekeket is, akik a 2,5 évet be-
töltötték. 

A beiratkozás időpontja: 
2017. április 24 – 25 – 26-án 

reggel 8 és délután 16 óra között lesz,
a Rákóczi úti óvodában, melyre sze-
retettel várunk minden kisgyermeket

és szüleit. 

A beiratkozáshoz szükséges a gyer-
mekek születési anyakönyvi kivonata,
személyi azonosító-, TAJ-, lakcím
azonosító kártyája, a védőnőktől kért
igazolás a kötelező védőoltásokról, il-
letve a szülők személyi azonosító és
lakcímkártyája. 

Antós Gyuláné 
óvodavezető

Miért is jó óvodásnak lenni?

Klubélet
A 2017-es év első három hónapja te-

vékenyen zajlott a Nosztalgia Hagyo-
mányőrző Egyesület életében.
Januárban részt vettek Földesen a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából meg-
tartott előadáson. Februárban
farsangoltak Sárrétudvariban, Bárán-
don, Tetétlenen és Földesen is. Püs-
pökladányban sikeresen szerepeltek a
Jégtörő mulatságon. Márciusban
Nőnap alkalmából Kabán vendéges-
kedtek, ahol Tóth István klubtag gitár-
játékával köszöntötte a résztvevőket.
A Nemzetközi Nőnapot a  csoporton
belül is megünnepelték. 

A Karácsony Sándor Közösségi Ház
rendezvényeibe rendszeresen bekap-
csolódnak. Aktív résztvevői voltak a
Gyógyító ételek a magyar konyhából
elnevezésű interaktív ételkészítési fog-
lalkozásnak is, ahol sok érdekes és
hasznos információval gazdagodtak.
Jelenleg nagy lelkesedéssel készülnek
a 2017. július 1-jén megrendezésre ke-
rülő IX. Dalostalálkozóra, melyre sze-
retettel várnak minden érdeklődőt.

Amennyiben szeretne egy jól mű-
ködő, nótás kedvű csapathoz tartozni,
szeretettel várják Önt is a klub tagjai
minden csütörtökön 17 órától a Kará-
csony Sándor Közösségi Házban.

Korbélyné Nonn Rozália.  
klubvezető
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Karatékák sikerei 
A Községi Se Földes shinkyokushin

Karate szakosztály tagságának és ver-
senyzőinek a 2017. év tavaszi ver-
senyidőszakát február 4-én, a
Debreceni Tóth Árpád Gimnázium
tornacsarnokában megrendezésre ke-
Kardos Csaba emlékverseny nyitotta
meg. Ezen a versenyen Koncz Zalán
gyermek 2. 35 kg-os súlycsoportban a
3. helyen végezett. Serdülő női 56 kg-
os kategóriában Szatai Tamara arany-
éremmel zárta a versenyt, és megkapta
a legtechnikásabb serdülő női ver-
senyzőnek járó különdíjat is.

Versenyzőink számára a következő
megmérettetést a 2017. 02. 18-án, a
debreceni Oláh Gábor utcai sportcsar-
nokban megrendezett Országos Diá-
kolimpiai Területi Döntő jelentette,
ahol 370 fős mezőnyben kellett három
versenyzőnknek: Szatai Tamarának,
Koncz Zalánnak és Miklós Martinnak
bizonyítania. Eredményeink: Koncz
Zalán gyermek 2. 35 kg-os súlycso-
portban a 8. helyen végzett. Kata ver-
senyszámban viszont nem talált

legyőzőre, és aranyéremmel zárta a
rangos versenyt. Szatai Tamara ser-
dülő női Kata versenyben a legjobb 8
között végzett, és így Zalánnal egye-
temben ő is kvalifikálta magát az Or-
szágos Döntőbe. Sajnos Miklós
Martinnak serdülő fiú Kata verseny-
számban nem sikerült továbbjutnia az
Országos Döntőbe.

A Kyokushin Karate Országos Diáko-
limpia Döntőjét, 2017. 03. 04-én Veszp-
rémben, a Veszprémi Arénában
rendezték meg, ahol közel 600 versenyző
küzdött meg a bajnoki címekért, a kü-
lönböző súly- és korcsoportokban. Ver-
senyzőink: Koncz Zalán és Szatai
Tamara is derekasan küzdött, és minden
tőlük telhetőt megtett, de ezen a verse-
nyen dobogós helyezést egyikőjüknek
sem sikerült kiharcolnia.

Várják a sportolni, harcművészetet ta-
nulni vágyó gyermekeket és fiatalokat, a
szakosztályban egész évben folyamatos a
tagfelvétel!

Oláh Miklós. 2. dan
Edző, klubvezető

Az élet győz!
Megérkezett a tavasz, véget értek a

hideg téli napok. A természet is tagad-
hatatlanul jelzi, hogy itt a tavasz, hisz
felébrednek a növények a téli álmuk-
ból. Ha belegondolok, olyan, mintha
télen meghalnának, az életnek semmi
jelét nem lehet felfedezni rajtuk.
Mégis, mikor a tavaszi napsugár meg-
melegíti a fák ágait, a friss tavaszi
szellő megsimogatja a növényeket,

életre kelnek. Kipattan a rügy, abból
hamarosan virág lesz, melyből a nyári
napsugarak megérlelik a gyümölcsöt.
Aztán a madarak, míg télen menedé-
ket keresnek, ahová el tudnak bújni a
metsző téli szél elől, ilyenkor tavasszal
már a fészkelőhelyet keresik, mint a
vadgalamb pár az ablakunk előtti fe-
nyőfa lombja között. Szorgalmasan
hordják az apró gallyakat, melyből né-
hány nap alatt elkészül a fészek, mely-
ből két hónap múlva kiröppennek a
fiókát.

A tavasz, az újjáéledő természet, az
életet hirdeti. Az élet legyőzte a halált!
Hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a halál erősebb, mint az élet,
mert bármit teszünk, bárkik vagyunk,
a halál tesz pontot életünk végére. Ezt
az emberi tapasztalást azonban a Hús-
vét áthúzza, és azt hirdeti, hogy az
életé az utolsó szó. Nem a halál győz,
hanem az élet! Erről szól Jézus feltá-
madása, a húsvét ünnepe.

Sajnos ma már nem illik hinni ilyen
dolgokban, hogy feltámadás. Sem a
Jézus feltámadásában, sem a sajátunk-
ban. Csakhogy Jézus ma is megszólít
minket a feltámadó természeten ke-
resztül. Ma is keresi az övéit ebben a
kételkedő világban, hogy kijelentse
magát sokaknak, hogy Ő él, és egykori
sírja tényleg üresen találtatott húsvét
hajnalán. 

Ezért ünnepeljük a feltámadást hús-
vétkor. Áldott húsvétot kívánok min-
den kedves olvasónak.

A Názáreti Gyülekezet 
ünnepi istentiszteletei:

Nagypéntek: április 14. 18.30
Húsvét: április 16. 9.30

Veres Gábor
Názáreti Gyülekezet lelkipásztora
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A MIRELITE FÖLDESRE ÉRKEZIK 
Munka és beszállítási lehetőség a

magyar tulajdonú, nemzetközileg elis-
mert MIRELITE MIRSA Zrt.-nél.

Az 1981-ben alapított MIRELITE
MIRSA ZRT. zöldmezős beruházás
keretében hűtőházat épít Földesen, a
főút mellett.

A 100 %-os magyar tulajdonban
lévő MIRELITE MIRSA ZRT., az or-
szág egyik legrégebbi, legstabilabb
hűtőipari vállalata. Jelenleg Albertir-
sán, Miskolcon, Cegléden és Domosz-
lón lévő gyáraiban kiváló minőségű
gyorsfagyasztott zöldségeket, gyü-
mölcsöket, tésztaféléket, sülburgonyát,
szószokat és húsos termékeket állít elő
hazai és nemzetközi piacokra is. Ter-
mékeit a vállalat 60 országba expor-
tálja a világ legkülönbözőbb részeire.

Számos nemzetközi és hazai elisme-
résben részesült már a cég, több ter-
méke kapott itthon Magyar Termék
Nagydíj elismerést; a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól Agrárgazdasági Mi-
nőség Díjat; a Nemzeti Külgazdasági

Hivataltól pedig a Magyar Élelmiszer-
ipar Nagykövete címet tudhatják ma-
gukénak. 

Nemzetközi élelmiszeripari vásáro-
kon is több alkalommal elismerték ter-
mékeik kiválóságát: az amszterdami
PLMA-n 8 különféle zöldségük újdonság-
díjat, a párizsi SIAL-on a Nyírségi levesbe-
tétük ugyancsak újdonságdíjat, majd egy
másik fagyasztott zöldség, a medvehagyma
„Inyenc Termékdíj”-at kapott, a Dubaiban
évente megrendezésre kerülő Gulfood-on
pedig a vadasmártásuk részesült az úgyne-
vezett „Leginkább ajánlott termék” díjban.

A Vállalatcsoport a Földesi beruhá-
zással kívánja növelni termelését, Föl-

desen is gyorsfagyasztott zöldségeket
és gyümölcsöket kíván előállítani. A
kivitelezési munkálatok hamarosan
megkezdődnek.  

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét,
hogy aki a majdan elkészülő hűtőház-
ban dolgozni szeretne - önéletrajzát
adja le a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán. 

Amennyiben Termelőként szeretné a
megtermelt zöldségét, gyümölcsét ér-
tékesíteni - azok is adjanak be egy le-
velet a Polgármesteri Hivatalba a
következő információkkal: 
- milyen területtel rendelkeznek,
- milyen növényeket kívánnak ter-
meszteni,
- hol lehet velük felvenni a kapcsolatot 
a későbbi együttműködés részleteinek
tisztázásra. 

Bízunk sikeres együttműködésünk-
ben!

Honlapunk címe: www.mirsa.hu
Dr. Losó József

igazgatósági elnök


