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Áldott  Ünnepeket  kívánunk!
Karácsony van. Minden csillog,

fénylik, mindenütt gyertyák, égők,
lámpák mutatják: megszületett a Fény,
legyőzte a Sötétséget. Mert kará-
csonykor éppen ez történik. És mivel
ez a legszebb, legbensőségesebb ün-
nepünk, ilyenkor arra is lehetőséget
kapunk, hogy felismerjük a karácsony
misztériumában rejlő igazságokat és
értékeket. 

Magyar hagyományunkban a kará-
csony kifejezés a kerecsen szóból szár-
mazik. A kerecsensólymokat éppen
december 21-én röptették régen. A ke-
recsen másik neve turul. A régi idők-
ben a Turul nemzetség leszármazottja
volt az, aki reptette a madarat, ezzel
segítve a téli napfordulón a Fény szü-
letését. A sólyom a Nap felé repülve
Ég és Föld között közvetített, emelke-
désével a Nap emelkedését, erősödé-
sét segítve. 

Bár e hagyomány már régen nem él,
a karácsonyfa állításában mégis tetten
érhetjük Ég és Föld összekapcsolásá-
nak igényét és fontosságát. A fa a ma-
gyar hagyományban mindig az Életfát
jelöli, s ugyanaz a szerepe, mint a nép-
meséinkben megjelenő útnak vagy fo-
lyónak. Ősi tudásunkban ezek mind a
Tejutat jelzik, ahonnan mi a Nyilas
csillagképen keresztül az energiát kap-
juk ahhoz, hogy emberek maradjunk,
és jobb hellyé tegyük a világot. De
ugyanúgy jelképezi a karácsonyfa a
csodaszarvast, ősi hagyományunk
egyik legfontosabb „szereplőjét”, hi-
szen az agancs és a fenyőfa ágai sok-
ban hasonlítanak egymáshoz, az ágak
végén lévő gyertyák pedig a csillago-
kat jelölik, amelyek ott tündököltek a
csodaszarvas agancsainak végén. 

A karácsony lehetőséget ad arra,
hogy megállítsuk az időt egy pilla-
natra, és a csendben, ami így születik,
végigtekintsünk magunkon és csalá-
dunkon.   

Odamehetünk a jászolhoz, és bele-
gondolhatunk abba, mit vállalt magára
Jézus születésével, s hogy mit jelent
magyarként az ingyen kegyelem, a tel-
jes önfeláldozás, a viszonzást soha
nem váró adás, s mennyire vannak
ezek a dolgok jelen az életünkben.
Örüljünk most együtt, mert idén is
megszületett a Megváltó, hogy el-
hozza nekünk a legfontosabbat, amit
egy ember a másiknak adhat: a szere-
tetet. 

Kívánom mindannyiuknak, hogy
akkor se feledkezzenek meg erről az
ajándékról, amikor az ünnep véget ér,
és elfújjuk a gyertyákat, hogy vissza-
térjünk hétköznapjainkba. Igyekez-
zünk minél többet és minél tovább
megőrizni abból, amit ez alatt a pár
nap alatt kapunk. 

Ahogy Márai Sándor írja: 
„Ha az ünnep elérkezik életedben,

akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztál-
kodjál belülről és kívülről. Felejts el
mindent, ami a köznapok szertartása
és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betűkkel. Nézd a 
régieket, milyen áhítatosan, milyen
feltétlenül, milyen körülményesen, 

mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély
és varázsos rendhagyás.”

Földes Nagyközség Önkormányzata
nevében kívánok 

Áldott, békés karácsonyt és Boldog
új esztendőt mindenkinek!

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester
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Gratulálunk az újszülöttek
szüleinek: 

/a szülők az adatok
közléséhez hozzájárultak/
Kovács Lilla, Zrínyi u. 36.

Rimóczi Zétény, Rákóczi u. 48.
Szép Zoltán Attila, Kossuth L. u. 22.

Nagy Mihály János, Zoltai u. 2.
Gyetván Anna, Kállai u. 59.

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Szilágyi Gyula és Zagyva Ágnes
Hajdúszoboszló

Vigasztalódást kívánunk
az elhunyt személyek

hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Oláh Zsigmondné, Nyugati-sor u. 4.
Varga Józsefné, Zrínyi u. 5.
Karacs Lajos, Hajnal u. 8.

Oláh Jenőné, Széchenyi u. 15.
Szabó István, Piac u. 54.

Sápi Sándorné, Északisor u. 32.

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Szőllősi Gyula és Takács Erzsébet
Mária, József A. u. 8.

Nagy Elek és Török Mária,
Északisor u. 25.

Biró Antal és Kádár Irma,
Újfalui u. 36.

Jenei Imre és Joó Mária,
Fő u. 64.

Szőllősi Imre és Jakab Piroska,
Rákóczi u. 42.

Antós István és Kiss Margit,
Báthori u. 7.

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Bene István és Rusznyák Julianna,
Jókai u. 9.

Oláh Lászlóné
anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREK

1956 hőseire emlékeztünk

ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS
Földes Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete a települési utak
kátyúzása, karbantartása érdekében
mart aszfalt vásárlását határozta el.

A Képviselő-testület felkéri azon ut-
caközösségeket, akik már rendelkez-
nek útalappal, hogy az útjavítás
érdekében igényeiket 2018. 01. 30-ig
írásban adják le a Községháza titkár-
ságára (Földes, Karácsony Sándor tér
5., fsz. 2. számú irodába). 

Az elbírálásnál azok az utcaközös-

ségek részesülnek előnyben, ahol az
úthibák javítási munkáiban való rész-
vételt minél több utcalakó vállalja, és
azt a beadott kérelmükben aláírásuk-
kal igazolják. 

Az önkormányzat által biztosított
anyag kiszállítására 2018 kora tava-
szán, előre egyeztetett időpontokban
kerül majd sor. 

Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Az októberi forradalom ma már tör-
ténelemmé lett eseményeinek résztve-
vőire, hős áldozataira, a Földesen
született Pércsi Lajos honvéd őr-
nagyra, Bene Gyula honvédra emléke-
zett a település lakossága.

Az Árpád Moziban megtartott ün-
nepi megemlékezésen, köszöntőjében
Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester,
1956 ma már történelemmé lett ese-
ményeit, a nemzet akkori összefogá-
sának máig ható példáját idézte fel. 

Kiss Miklós megemlékezett a forra-
dalom helyi eseményeinek résztvevő-
iről, felolvasva a Magyar Nemzeti
Bizottmány és Nemzetőrség névsorát.  

Az ünnepi műsorban a Földesi Ka-
rácsony Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadi-
kos diákjai, tanáraik: Nagy Péter és
Szepesi Zoltán rendezésében, ünnepi
műsorral köszöntötték az évfordulót.  

Ezt követően a Református temp-
lomban megtartott ünnepi Istentiszte-
leten Kovács András lelkipásztor
igehirdetésében a hótiszta forradalom
résztvevőire, a változást, megújulást
akaró forradalmárokra emlékezett,
akik a magyar nemzet érdekében
akkor pártot és eszmét is tudtak, és
mertek váltani. 

A Templomtéren, a szoborparkban
álló 1956-os kopjafánál - melyen az
1958-ban kivégzett Pércsi Lajos posz-
tumusz ezredes neve olvasható -  az Is-
tentiszteletet követően megtartott
koszorúzási ünnepségen a képviselő-
testület, a Református egyházközség,
az önkormányzati intézmények, a
nagyközség civil szervezeteinek kép-
viselői helyezték el a megemlékezés
virágait.    

Péter Imre
önkormányzati képviselő  
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A község vallástörténetében 1591-
től találni adatokat a református gyü-
lekezetről és az itt szolgáló
lelkipásztorokról. 

Bár első lelkészéről, N. Mihályról
alig tudni valamit, az viszont ismert,
hogy az itt évekig szolgáló lelkészek
közül később Erőss Lajos püspökként,
Dr. Kiss Ferenc nemzetgyűlési képvi-
selőként, Rápóti Papp Mihály és Ba-
koss Gábor helytörténészként
öregbítette az egykori kuriális nemesi
község hírnevét is. 

Dr. Kiss Ferenc 1894-ben építtette
azt a szép hangú orgonát, melyen
gyakran ad hangversenyt a ma szol-
gáló orgonaművész lelkipásztorunk,
Kovács András.  Karácson Imre 28
éves szolgálata idején újították fel a
templomot, melynek során üzenetet
helyeztek a torony gombba. Kiss Sán-
dor tanyasi iskolát létesített. Szél Sá-
muel az önkormányzattal közösen
digitális toronyórára cseréltette a régi,
mechanikus toronyórát, és harangot
öntetett. A lelkészek közül leghosz-
szabb ideig, Márton Károly szolgált
Földesen, 38 éven át vezetve a gyüle-
kezetet. 

A reformáció ötszáz éves, a második
Helvét hitvallás elfogadásának 450.
évfordulóján erre is emlékezve a Föl-
desi Református Egyházközség Ad-
vent első vasárnapján a templomban,
ünnepi Istentiszteleten emléktáblát 

avatott, megörökítve az itt eddig szol-
gáló negyvenöt lelkipásztor nevét. 

Az emléktáblát édesapjukra, az évti-
zedekig Földesen tanító Virágh Lász-
lóra emlékezve a Sárospatakon élő, 87
éves Virágh Sándor lelkipásztor és
öccse, a Debrecenben élő Dr. Virágh
Pál ajándékozta a református gyüleke-
zetnek. A templomi avatást követően a
gyülekezeti teremben elhelyezték az
évfordulóra a Virágh Sándor által fa-
ragott domborművet is.

Péter Imre
önkormányzati képviselő

Földes lelkészeinek állítottak emléket Fel nagy örömre!
Társaságunk egyes férfi tagjai, né-

hány külső szereplő segítségével, ez
év november 26-án Kabára, december
2-án Sárrétudvariba vitték el a kissé
humoros földesi betlehemes játékot. 

Régen a betlehemes csoportok ház-
ról házra vitték a hírt a kis Jézus szü-
letéséről. Akkor a döngölt padlójú
földes házakba nem volt kellemetlen,
ha a sárt behordták a szereplők. Ma a
tiszta, szőnyeges szobába való ilyen
belépéstől a háziasszony nagy valószí-
nűséggel rosszul lenne. A konyhák ál-
talában kicsik.

Itthon az óvodában, az iskolában,
valamint december 17-én 15 órától, az
idősek és gyermekek adventjén, a Re-
formátus egyház gyülekezeti termében
elevenítjük fel elődeink karácsony
előtti szokását.

Sokaknak a karácsony csak fenyő-
ünnep, vagy a szeretet ünnepe, de re-
mélem vagyunk szép számmal,
akiknek "MEGSZÜLETETT A MEG-
VÁLTÓ". 

Hisszük, hogy "Minden lét kezdetén
és végén ott van Isten," aki ha hiszünk
a megváltóban, megbocsájtja bűnein-
ket. Mit veszíthetünk, ha nem úgy van,
ahogyan hisszük? SEMMIT. 

De mit veszíthet az, aki nem hisz, de
neki is ott kell majd állnia Isten ítélő-
széke előtt? Ő MINDENT elveszít.

Kívánjuk, hogy minél többen a
MEGVÁLTÓ SZÜLETÉSÉT ünne-
peljék, és ennek következtében száll-
jon áldás minden házra!

Álljon itt befejezésül néhány részlet
Gárdonyi Géza megzenésített versé-
ből, ami része a földesi betlehemesnek
is:

Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 

Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet.

Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 

Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj! 

Karacs Antalné
egyesületi tag



4 FÖLDESI HÍRLEVÉL 2017. IV. negyedév

Az adventi időszak beköszöntével
kezdetét veszi a karácsonyvárás. A
Földesi Karácsony Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
mára már hagyománnyá vált adventi
gyertyagyújtással készül a szeretet ün-
nepére. 

Hétről hétre egy-egy újabb gyertyát
gyújt meg egy-egy olyan tanuló, aki
versenyeredményével, példamutató
magatartásával és tanulmányi munká-
jával kiemelkedik tanulótársai közül.
Az első gyertyát Tóth Levente 6.b osz-
tályos tanuló gyújtotta meg, aki a Vi-
Va Zene- és Mozgásművészeti
Alapítvány által rendezett nemzetközi
online zongoraversenyen arany minő-
sítést, valamint Abszolút  díjat nyert.
Az iskolagyűlésen közreműködött a
2.b osztály osztályközössége is. 

Az első adventi iskolagyűlésre 2017.
december 4-én, hétfőn került sor, ami-
kor nem csupán az adventi készülődés
vette kezdetét. Ezen az eseményen
adta át Jeneiné dr. Egri Izabella pol-
gármester az önkormányzat által ado-
mányozható Mikulás-díjat. 

Földes Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2006-ban
hozta létre a jó tanulmányi eredmény,

a közösségben és a családban végzett
példamutató és önfeláldozó családse-
gítő munka elismerésére az általános
iskoláskorú gyereknek odaítélhető Mi-
kulás-díjat. 

Ebben a tanévben Albert Dominika
4.a osztályos tanuló és Madarász
Emese 7.a osztályos tanuló vehette át a
díjat, akiket osztályfőnökeik, Kakucsi
István és Pércsi Mihályné, terjesztet-
tek fel az elismerés elnyerésére. 

A második adventi gyertyát Bíró
Csenge 2. a osztályos tanuló gyújthatta
meg december 11-én, hétfőn az isko-
lagyűlésen. 

Az advent jelentőségéről és eredeté-
ről tartott ünnepi köszöntőt Katonáné
Gáll Julianna, az Alsós Munkaközös-
ség vezetője. 

Lukács Zsuzsanna
igazgatóhelyettes     

„Lobog az első gyertya láng…”

A magyar néphagyományok jegyében
Kilencedik alkalommal rendezték

meg november utolsó hétvégéjén a
Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót
Földesen. A példaértékű összefogással
megvalósuló találkozó számos érdekes
programmal várta az érdeklődőket. 

A közel száz fős vőfélysereg szép
hagyományként, most is megemléke-
zett azokról a vőfélytársakról, akik
már az égi lakodalmakban szolgálnak.
A vőfélyek kopjafájánál – melyet Ba-
lázs Antal vőfély faragott egykor – az
emlékezők között volt Bodó Sándor, a
térség országgyűlési képviselője és
Galánfi András Kossuth-díjas népmű-
vész is. A találkozó emlékére a vőfé-
lyek fát ültettek a most átalakítás alatt
lévő Wéber parkban, majd a Rézdudá-
sok vezetésével a községháza  előtt
csoportos emlékképet készítettek.

Az Önkormányzat, a helyi civil szer-
vezetek, a Közösségi Ház, Gyönyörű
Zsigmond és néptáncos társai összefo-
gása a Karácsony Sándor nevével fém-
jelzett Közösségi Házban ismét méltó
lehetőséget adott a magyarság lako-
dalmi szokásainak felelevenítésére. 
A pénteki megnyitót követően vitafó-

rumon tekintették át a vőfélymesterség
átalakuló szerepét. A szombati nap
kora reggel a Miskolci Rézdudások
zenéjével, ökörsütéssel, majd pálinka
mustrával vette kezdetét. A civil kö-
zösségek csigacsinálója, lakodalmi sü-
temények és kellékek vására,
kézművesek bemutatkozása, gyermek
játszóház, míves vőfélypántlikák és
bokréták kiállítása, néprajzi előadás is
várta a találkozóra érkezőket. A nagy-
teremben egymást váltva zenéltek a la-

kodalmas bandák, bemutatkoztak a
“Fölszállott a páva”verseny ifjú tehet-
ségei. Az erdélyi Györgyfalváról, Ka-
báról és Földesről régi és mai
lakodalmak varázsos hangulatát idéz-
ték fel. A történelmi Magyarország te-
lepüléseiről érkezett vőfélyek
mesterségük szórakoztató rigmusait és
táncait, még élő lakodalmas szokásai-
kat is bemutatták.

Péter Imre
önkormányzati képviselő
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A  földesi iskola munkáját az alap-
feladatoknak megfelelően két civil
szervezet segíti és támogatja, az 1991-
ben alapított Földes Községért és Ta-
nulóifjúságért, és az 1996-ban alakult
Földes Község Művészeti Oktatásáért
Alapítványok.  

Működésükről elmondhatjuk, hogy
a hatályos törvényi változásoknak
megfelelőek, hiszen 2017 tavaszára
megújultak az alapító okiratok, új
tagok kerültek a nyugdíjba vonuló
munkatársaink helyére mindkét kura-
tóriumban, a változások a Megyei Bí-
róságon elfogadásra és bejegyzésre
kerültek.  

A 2017-es évben alapítványaink
anyagi lehetőségeiknek megfelelően
segítették az iskolai nevelés-oktatás
minél eredményesebb megvalósulását.
Oktatási eszközök, tankönyvek vásár-
lásával, tanulmányi versenyek neve-
zési díjainak befizetésével támogatta a
Földes Községért és Tanulóifjúságáért
Alapítvány az iskolai tehetséggondo-
zást.  Tavasszal támogatást nyújtott
sportversenyekre történő utaztatáshoz,
belépőjegyek vásárlásával segítette
kulturális rendezvények látogatását. A
kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkája alapján júniusban Biczó
Anna, Domokos Csilla, Gyöngyösi
Csenge és Szabó Virág nyolcadikos ta-
nulók részesültek Barabás Ferenc em-
lékplakett elismerésben.  

A Földes Község Művészeti Okta-
tásáért Alapítván támogatást nyújtott a

művészeti iskola festő tagozat növen-
dékeinek a Budai Rajziskola által
meghirdetett képzőművészeti verseny
országos döntőjében való részvételé-
hez, a dráma tagozatos tanulók szín-
házlátogatásához, a tánccsoportok
megyei néptánc fórumon történő fellé-
péséhez,  a nyári néptánc tábori prog-
ramok megvalósulásához. 

A 2017-es év kiemelkedő eseménye
volt az iskolai alapítvány szervezésé-
ben a IV. Jótékonysági Iskolabál meg-
rendezése október végén. A kétévente
megrendezésre kerülő rendezvény
célja most is az iskola környezetének
fejlesztése volt.   Visszatekintve a
megrendezett jótékonysági bálokra
szép eredményekről számolhatunk be:
az első bál bevételéből került felújí-
tásra az iskola közössége és a sport-
szerető lakosság nagy örömére a
tornaterem parkettája.   Második alka-
lommal a legkisebb diákok számára a
Rákóczi úti iskola udvari játékai, és az
épület tantermei újulhattak meg, a har-
madik báli bevétel nyújtott alapot az
ÁMK udvar alakuló terének díszbur-
kolatához, és  udvarának  felújításá-
hoz. A negyedik jótékonysági bál
bevételét ismét a Rákóczi úti épület
korszerűsítéséhez szeretnénk majd fel-
használni, a tanévet követő nyári szü-
netben, összehangoltan a nyári
karbantartási munkálatokkal.  

Öröm az iskola közössége számára,
hogy kezdeményezésünket az idén is
sokan támogatták. A Földes Községért

és Tanulóifjúságáért Alapítvány kö-
szönetet mond mindazoknak, akik
részvételükkel, munkájukkal, anyagi-
akkal, tárgyjutalmak felajánlásával se-
gítették a jóhangulatú est
megvalósulását.

Alapítványaink folyamatos működé-
séhez nagymértékben hozzájárulnak
mindazok a magánszemélyek, szerve-
zetek, cégek, akik adójuk 1 %-nak fel-
ajánlásával támogatják a földesi
gyermekek nevelését, oktatását.  

Köszönjük mindazoknak, akik
2016-ban  is gondoltak civil szerveze-
teinkre.  A Földes Községért és Tanu-
lóifjúságáért Alapítvány: 416.628 Ft, a
Földes Község Művészeti Oktatásáért
Alapítvány 169.599 forint adótámoga-
tásban részesült. 

Kérjük, hogy adójuk egy százaléké-
nak felajánlásával továbbra is támo-
gassák alapítványaink céljainak
megvalósulását. 

December 21-én  a  Karácsonyi
hangversenyünk keretében kerül sor a
kiemelkedő közép- és felsőfokú tanul-
mányokat folytató diákoknak  pályáz-
ható  Tanulmányokért-díj átadására.

Az ünnep alkalmával az iskola kö-
zössége nevében kívánok minden ked-
ves olvasónak  örömteli  karácsonyi
ünnepeket, eredményes új esztendőt.

Horváth Sándorné
kuratóriumi elnök

Iskolai alapítványi híreink

Sikerek a zongora tanszakon
A zongora tanszak növendékei 2017

őszén részt vettek a Vi-Va Zene- és
Mozgásművészeti Alapítvány által
szervezett nemzetközi online zongora-
versenyen.  

A szakmai zsűrit Hornyánszkyné
Becht Erika zongoraművész, tanár,
számos országos és nemzetközi zon-
goraverseny elismert zsűritagja, Hor-
gas Eszter fuvolaművész, tanár, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje és Artisjus-díjas művész,
Babos Judit zongoraművész, tanár, ze-
neszerző, dr. Choi Insu zongoramű-
vész, tanár, országos és nemzetközi
zongoraversenyek elismert zsűritagja
alkotta. 

A beküldött videofelvételek alapján
Lázár Hanna Marianna, Makula Attila
Achilles, Szabó István Nándor bronz 

minősítésben, Bíró István Boldizsár
ezüst, Bogár Boldizsár Tamás ezüst
minősítésben, Tóth Levente arany mi-
nősítésben és Abszolút Díjban része-
sült. Ez utóbbi eredmény a

legmagasabb elismerésnek számít a
versenyen. 

Levente sikeresen szerepelt Debre-
cenben a Tehetség Gála hangverse-
nyen is, amelyet a Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakgimnázium pá-
lyaorientációs napjának – Nyitott
Kapuk 2017 – záró programjaként ren-
deztek meg, és ahol az Észak-Magyar-
ország és Észak-Alföld régiókhoz
tartozó települések (Balmazújváros,
Debrecen, Derecske, Eger, Fehérgyar-
mat, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred) ki-
emelkedően tehetséges zeneiskolásai
léptek fel. 

Ezúton mondunk köszönetet Katona
Zoltánnak a felvételek elkészítéséért.

Dr. Sápy Szilvia 
zenetanár
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Könyvtári hírmondó
A Népmese Napja alkalmából szer-

vezett mesemondó versenyünk nyerte-
sei a Méliusz Gyermekkönyvtár által
meghirdetett megyei döntőn is szépen
szerepeltek. Barta Panna - az alsós
korosztály helyi győztese-, ügyes me-
semondásáért könyvjutalomban része-
sült, a felsős Szabó Bence pedig
elnyerte a zsűri különdíját. Szeretettel
gratulálunk mindkettőjüknek! 

Októberben az Országos Könyvtári
Napok programsorozatához változatos
helyi programokkal csatlakoztunk.
Rendhagyó könyvtári órákat tartottunk
„Ősz a természetben és az irodalom-
ban” címmel, tematikus irodalomaján-
lásokkal, vers- és zenehallgatással.

A Könyves Vasárnapon, amely egy-
ben a Megbocsátás Napja is, rendkí-
vüli nyitvatartással, ingyenes
beiratkozási lehetőséggel, a szolgálta-
tások bemutatásával és a késedelmes
könyvek díjmentes visszavételével
vártuk az olvasókat.

Az Őszi Gyermekkönyvnapok fő
eseménye a gyermek- és ifjúsági
könyvek illusztrátorait bemutató kiál-
lításunk volt, ahol a látogatók az évti-
zedek óta méltán népszerű magyar
művészek munkái mellett, a fiatalabb
nemzedékhez tartozó, kortárs hazai és
határainkon túli alkotók műveit is
megtekinthették.

Novemberben író-olvasó találkozó
keretében vendégünk volt Dr. Főzy
István paleontológus, a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum főmuzeo-
lógusa, aki a dinoszauruszokról, a
Kárpát-medencében zajló ásatásokról,
régészeti ősmaradványokról tartott in-
teraktív ismeretterjesztő előadást. A
vetítéssel egybekötött beszélgetést a
régészeti leletek bemutatása követte,
melynek során kézbe is lehetett venni

néhány darabot a tízezer éves erdélyi
maradványoktól kezdve egészen a hat-
millió éves ammonitesz kövületekig.
A délután dedikálással zárult, a tudós
szerző néhány munkája könyvtárunk-
ban is megtekinthető, kölcsönözhető.

Az Arany János-emlékév kapcsán
több programmal is emlékeztünk a
költő születésének 200. évfordulójára.
Emléktablót állítottunk össze, vers-
hallgatással színesített, könyvlapozó-,
idézetkereső délutánokon népszerűsí-
tettük a költeményeit. Sok megoldás
érkezett az Arany-totó feladványunkra
is, melynek eredményhirdetése Miku-
lás napján volt. Minden pályázó em-
léklapot, oklevelet és apró ajándékokat
kapott. A feladatsort hibátlanul kitöl-
tők névsora:
Gyöngyösi Péter, Jenei Gábor, Kecs-
keméti Lívia, Mészáros Réka, Pércsi
Nimród, Szőllősi Zsófia.

Gyűjteményünk az ősz során tovább
gyarapodott új rendelésű és ajándékba
kapott irodalommal, hangoskönyvek-
kel, folyóiratokkal. 

Látogassanak el hozzánk és ismer-
jék meg folyamatosan frissülő kínála-
tunkat!

Minden kedves olvasót és érdeklő-
dőt szeretettel várunk a könyvtárban!  
Nyitvatartásunk a téli szünetben:
2017. december 28-án, csütörtökön és
december 29-én, pénteken délelőtt 10-
12 és délután 13-17 óra között. 

Munkatársaimmal együtt kellemes
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog
új esztendőt kívánunk településünk
minden lakójának!

Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató

Ahhoz, hogy helyesen és igazán tud-
juk megünnepelni a karácsonyt, egy
fontos kérdésre tudnunk kell vála-
szolni: mit és kit ünneplünk kará-
csonykor? 

Valaki egyszer megállapította, hogy
a keresztényeknek is van egy bálvá-
nyuk, akit az élő Isten helyett imád-
nak. Ez pedig a betlehemi kisded, a
„Jézuska” – vagy „Kisjézus”. Őt bele-
fektetik a bölcsőbe, és örök gyermek-
ségre ítélik. Ez sokkal kényelmesebb
az embernek, mert így olyan kis ara-
nyos marad, picike, aki beszélni sem
tud, nem szól bele az életünkbe. Olyan
kis tehetetlen, tedd ide-tedd oda, aki-
vel azt tesznek, amit akarnak. Évente
egyszer összejönnek a bölcsője körül,
egy kicsit elérzékenyülnek, nagyokat
esznek, aztán mennek vissza a dol-
gukra. 

Vagyis, maradnak pontosan olyanok,
mint azelőtt voltak: hajszolják magu-
kat és bántják egymást. Egy év múlva,
a kisded születésnapján, kis csoma-
gokkal a kezükben megint körülállják
a bölcsőjét, eléneklik minden évben
ugyanazt a dalt, aztán megint magára
hagyják egy évre a Jézuskát is, meg
egymást is.

Vajon nincs közel a valósághoz ez a
kis leírás? Nem igaz ez a mi ünneplé-
sünkre is? Jézus Krisztus nem azt
várja, hogy mint örök kisdednek te-
gyünk szívességet azzal, hogy évente
megünnepeljük a születésnapját. In-
kább azt, hogy mint mindenható Isten-
nek tegyünk tisztességet úgy, mint a
bölcsek, azzal, hogy szívből imádjuk
Őt, és őszintén megalázzuk magunkat
előtte.

Kívánom, jellemezze ez ünneplé-
sünket, mert csak így lesz értelme az

ünnepnek. Áldott ünnepet!

Istentiszteleteinkre mindenkit 
szeretettel várunk!

Karácsonyi istentisztelet: 
december 25. 9.30

Évzáró istentisztelet: 
december 31. 9.30

Évkezdő istentisztelet:
január 7. 9.30

Veres Gábor
lelkipásztor

Karácsony ünnepe



A KSE Földes Shinkyokushin  Ka-
rate Csoport tagjai a 2017. év második
felében is, az eddig megszokott heti
3x1,5 órás edzéseken készültek fel az
előttük álló övvizsgákra, versenyekre,
nyári edzőtáborra, bemutatóra és az
egészségük megőrzésére. 

Az események időrendi sorrendben
a következőképpen követték egymást:

1, 2017. 06. 17-én  a nyolcadik év-
folyamosok ballagása alkalmából a
KSE Földes elnöke, Diószegi Antal al-
polgármester, elismerésben részesí-
tette Oláh Dórát és Oláh Nórát, az
elmúlt 8 évben a meghívásos, Orszá-
gos- és a Nemzetközi Karate Verse-
nyeken elért kimagasló
eredményeikért és Földes Község hír-
nevének öregbítéséért. Ez időszak
alatt  Dóri 5 arany, 5 ezüst, és 8 bronz
érmet, míg Nóri 4 arany, 5 ezüst és 7
bronz érmet szerzett.

2, 2017. 06. 21-én az általános isko-
lai tanévzáró ünnepségen Szatai Ta-
marát és Koncz Zalánt, a 2016-os
évben  az országos szintű versenyeken
elért kimagasló versenyeredményei-
kért, Diószegi Antal, a KSE Földes el-
nöke elismerésben részesítette, és
Földes Nagyközség Önkormányzat
ának Képviselő-testülete pedig Csapó
Géza -díjjal jutalmazta.

3, 2017. 06. 20-25. között Oláh Mik-
lós, Zeke László és Koncz Zalán Or-
szágos SHSZ  nyári edzőtáborban vett
részt.

4, 2017. 08. 12-én a Karate csoport a
Nyári Falunap alkalmából a Földesi
Szabadidőközpontban bemutatót tar-
tott.

5, 2017. 08. 26.  Nyíradony - Regio-
nális Kyokushin  Karate versenyen
Koncz Zalán küzdelemben ezüstérmet,
Szatai Tamara, Kata versenyszámban
bronz érmet szerzett.

6, 2017. 09. 30. Balmazújvároson,
Meghívásos Karate versenyen  Koncz 

Zalán gyermek II Kata versenyben
Aranyèrmet szerzett. Szatai Tamara
serdülő  női  58 kg-os súlycsoportban,
küzdelemben és Kata versenyszámban
is bronz éremmel zárta a versenyt. 

Karatékáink még további  két orszá-
gos szintű  versenyen vettek részt:
2017. 09. 09. Jászberény,  majd 2017.
11. 18. Debrecen.  A versenyzőink
ezeken a versenyeken helyezést sajnos
nem értek el.  

2017. èvet a Földesi Shinkyokushin
Karate Csoport tagsága, a december-
ben megrendezésre kerülő övvizsgával
zárja. 

A csoport vezetősége és tagsága 
nevében  minden Földesi  lakosnak,

Békés  Boldog Karácsonyt,  ès
Egészségben Gazdag Békés, Boldog

Új Esztendőt kíván: 
Oláh Miklós  2 Dan klubvezető, és
Szilágyi Tibor 1 Dan klubvezető-  

helyettes
HAJRÁ Földes!

Versenyek és eredmények a karate szakosztályon Grundos sikerek
2016 szeptemberétől ismételten fel-

került a grundbirkózás a diákolimpiai
versenyrendszerbe. 

A többéves kihagyás után változást
hozott a sportág életében, hogy a ta-
nulók külön korcsoportonként is ver-
senyezhetnek. Az I. korcsoportban az
első-második osztályos gyermekek, a
II. korcsoportban a harmadik és ne-
gyedikesek versenyezhetnek. A kor-
csoportonkénti versenylehetőség
jelentősen megemelte a résztvevő csa-
patok számát.  

A 2017-2018-as tanév első nagy
megmérettetésére Püspökladányban
került sor, november 23-án. A népes
mezőnyben, iskolánk II. korcsoport-
ban induló fiú- és lány csapatai  ered-
ményesen szerepeltek:  A lányok a
püspökladányi Petri telep csapata mö-
gött   egy pont különbséggel  megyei
második ,  a fiúk körbeverési pontszá-
mítás alapján  megyei  harmadik  he-
lyezést értek el, így  részt vehetnek  a
január elején megrendezésre kerülő
több megyét is képviselő  területi dön-
tőben.   

A lelkes szülőkkel együtt  izgalom-
mal készülünk a januári versenyre,
ahol az országos döntőbe jutás a tét.

Horváth Sándorné
iskolaigazgató
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MIKULÁS KUPA
A Községi Sport Egyesület Földes

szervezésében, a sportot és labdarú-
gást kedvelők kezdeményezésére
2017. december 2-án került megren-
dezésre az I. Mikulás Kupa a Kará-
csony Sándor Közösségi Házban. 

A teremfoci-bajnokságra hét csapat
nevezett, négy hazai és három idegen
(Sáp, Derecske, Bakonszeg).  A tízfős
csapatok a bajnokság során körmérkő-
zéseket játszottak egymással. Az első
helyezést a derecskei csapat szerezte
meg,  de a földesiek is méltán büszkék
lehetnek az elért második és harmadik
helyezésükre. 

Legjobb kapusnak járó díjat Horváth
Zsolt, míg a gólkirály címet Faragó
Gyula szerezte meg. Gratulálunk a
csapatoknak az eredményhez. 

A sportegyesület januárban is szere-
tettel várja a focizni vágyó csapatokat
téli teremlabdarúgó bajnokságán.

Mező Bence
Községi Sport Egyesület Földes

edző, szervező



Földes kertjei a “Legszebb konyhakertek” programban
Földes Nagyközség Önkormányzata

az idei évben első alkalommal csatla-
kozott Kovács Szilvia ötletgazda, Kar-
cag város alpolgármestere által
létrehozott „A legszebb konyhakertek”
-  Magyarország legszebb konyhakert-
jei országos programhoz. 

A kezdeményezés évek óta nemzet-
közi programként működik. Ebben az
évben öt országból, valamint Magyar-
ország mind a 19 megyéjéből és a ha-
táron túlról 365 településről összesen
2340 kertet neveztek a megmérette-
tésre.

A Földes területén lévő kerttulajdo-
nosok közül négyen vállalták a meg-
mérettetést ebben a programban. Máté
Miklósné erkélyen kialakított balkon
kategóriában, Tóth Lajos és felesége,
Horváth István és felesége, valamint
Oláh Jenő zárt kert kategóriában ne-
veztek a versenyre. 

A nevezéssel hozzájárultak ahhoz,
hogy a helyi zsűri tagjai előzetes
egyeztetés után kertjüket megtekint-
sék. A kertszemlék alkalmával Dió-
szegi Antal alpolgármester és Fegyver
Imre önkormányzati képviselő az érté-
kelő lapokat kitöltötték és a kertekben
készült képekkel együtt továbbították
a verseny kiírója felé. 

A versenyen való részvételért járó
emléklapokat Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester adta át a kerttulajdono-
soknak, megköszönve nevezésüket. 

A nevezők törekedtek a növényvé-
delemben a bioszerek és a természetes
módszerek használatára és rovarba-
ráttá tették kertjeiket.  A kertekben a
gyümölcsök és a zöldségnövények
mellett gyógy- és fűszernövényeket
nevelnek. 

Ezúton gratulálunk a verseny részt-
vevőinek és további sok erőt és kitar-
tást kívánunk e gyönyörű kertek
gondozásához! 

Takács Katalin programkoordinátor

Horváth István konyhakertje

Oláh Jenő konyhakertje

Tóth Lajos és felesége konyhakertje
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Máté Miklósné balkonja


