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Búcsúzó nyolcadikosok
Az idei tanév is hosszú és munkás

volt minden diák és pedagógus szá-
mára. De van egy évfolyam, akinek
nehezebb volt a dolga, ők a nyolcadik
évfolyamosok. A végzős diákoknak az
utolsó általános iskolai évükben na-
gyon sok akadályt kell leküzdeni,
kezdve a pályaválasztástól, a felvételi
vizsgákon át, egészen a keserédes bú-
csúzásig. 

Ebben a tanévben, két osztályban
összesen 34 tanuló ballagott a Földesi
Karácsony Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolából. A bal-
lagási ünnepséget június 17-én, szom-
baton délelőtt 9 órától tartották az
intézmény udvarán. Az ünnepségen
vették át, a mára hagyománnyá vált
Barabás Ferenc-díjat is az idei díjazot-
tak: Domokos Csilla, Gyöngyösi
Csenge, Biczó Anna Imola és Szabó
Virág nyolcadik évfolyamos tanulók.
Hagyományosan ekkor kapták meg bi-
zonyítványaikat is a ballagó diákok,
valamint a kiemelkedő tanulmányi,
sport és művészeti munkásságukért is
vehettek át könyv- és tárgyjutalmakat. 

A ballagás ünnepi színfoltja volt
három végzős művészeti iskolás ta-
nuló (Gyöngyösi Csenge, Szabó Virág,
Veress Anna Edit) fuvola előadása is,
melyet tanárukkal, Udvarhelyi Péter-
rel adtak elő. 

A 34 nyolcadikos diák közül: 9 fő
gimnáziumban, 17 tanuló szakgimná-
ziumban és 8 fő szakközépiskolában
folytatja tanulmányait az ősztől. Idén
két tanuló, Vincze Lili és Veress Anna
Edit nyert felvételt és kezdi meg ta-
nulmányait az Arany János Tehetség-
gondozó Program keretén belül a
debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban. 

Gratulálunk minden végzős diáknak
és további sok sikert kíván a nevelő-
testület!

Lukács Zsuzsanna
pedagógus

8.b osztály Osztályfőnök: Bíróné Domokos Ibolya
Balogh Attila Antal, Biczó Anna Imola, Csörmök László Péter, Fábián Barbara Bri-
gitta, Faragó Attila László, Joó Orsolya Dóra, Lakatos Richárd Leó, Madarász Sán-
dor, Nagy Dominika, Nagy Hajnalka, Nagy Vivien, Pásztor Róbert Zsigmond, Rák

Adorján Krisztián, Szabó Virág, Szabó Zsanett, Takár Zsolt, Veress Anna Edit

8.a osztály Osztályfőnök: Volánszki Károlyné
Domokos Csilla, Gyöngyösi Csenge, Horváth Renáta, Jenei Csenge, Jóna Norbert,
Karacs Dániel, Lengyel Nikol, Oláh Dóra, Oláh Nóra, Pörsök László Csongor, Rák
Adorján, Szántó Tibor, Szabó Attila, Szőnyi Jusztina, Szőnyi Lajos, Szörnyi Miklós,

Vincze Lili
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Szeretettel gratulálunk az újszülöttek
szüleinek: /a szülők az adatok

közléséhez hozzájárultak/
Papp Lotti Letícia, Haladás u. 3. 

Fodor Nikolett, Eötvös u. 60. 
Vincze Laura, Fő u. 65. 

Mező Csaba, Honvéd u. 3. 
Jagyugy Sándor, Táncsics M. u. 15. 

Volánszki Johanna, Kossuth L. u. 22/b
Váradi Vivien, Táncsics M. u. 8.

Tóth Petra, Északisor u. 14. 
Biró Nimród, Arany János u. 31. 

Szilágyi Vince, Honvéd u. 5. 

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Váradi Csaba és Vincze Mária
Táncsics M. u. 8. 

Patai Tamás és Karacs Judit
Debreceni u. 62/a

Kiss Csaba és Nagy Andrea
Kossuth L. u. 13. 

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

Németh Mihályné, József Attila u. 25. 
Bóné István, Nyugati-sor utca 9. 

Biró Albertné, Béke u. 13. 
Oláh Antalné, Petőfi S. u. 33. 

Kiss Gyuláné, Vörösmarty u. 6. 
Hegedűs Lászlóné, Kinizsi u. 13. 

Vincze Józsefné, Piac u. 1. 
Kiss Imréné, Haladás u. 33. 

Szőllősy Józsefné, Petőfi S. u. 8. 

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Vékony József és Nagy Ilona
Hunyadi u. 21. 

Kóti Miklós és Végh Ilona
Petőfi S. u. 46. 

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Szabó Lajos és Rák Etelka
Haladás u. 18. 

Oláh Lászlóné anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREKÚt az új munkahelyhez
Földes Nagyközség Önkormányzata

2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP
1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari
parkok, iparterületek fejlesztésére”
című felhívásra, mely konstrukció ke-
retében helyi ipari parkokat ellátó út-
szakaszok létrehozását lehetett
tervezni. 

Támogatási kérelmünk pozitív elbí-
rálásáról 2017 májusában érkezett
meg a hivatalos értesítés. A projekt
költsége 169 millió forint, melyből a
tervezési, közbeszerzési költségek
mellett 158 millió forintot lehet a tény-
leges kivitelezésre fordítani. 

A fejlesztés során elkészülő útsza-
kasz célja: a településtől nyugati irány-
ban megépülő MIRELITE MIRSA
által tervezett mélyhűtött élelmiszere-

ket gyártó üzem kiszolgálása, a Tetét-
leni útfélen meglévő ipari park közle-
kedésének segítése, valamint a Földes
– Tetétlen – Kaba állami közút és a 42-
es főút összekötése, a településen át-
haladó gépjárműforgalom mérséklése,
a települési központ tehermentesítése. 

A tervezett összekötő útszakasz
1011 m hosszú, kétsávos szilárdbur-
kolatú út lesz, leálló öblözetek kiala-
kításával, 2 db útcsatlakozással a Fő
utca és a Tetétleni út irányában. A ter-
vekben az út csapadékvíz elvezetésé-
nek a kétoldali kialakítása is szerepel. 

A fejlesztés várhatóan 2017. július
hónapban kezdődhet el és remélhető-
leg még idén befejeződik. 

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzatunkat 2016 júniusá-

ban, levélben kereste meg az M35 au-
tópálya építését végző Hódút Kft. -
Duna Aszfalt Kft. (továbbiakban Kivi-
telező), hogy hozzájárulást kérjen a te-
lepülésen tervezett anyagszállítási
útvonalak igénybevételére. 

A csatolt dokumentumok között sze-
repelt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Hajdú Bihar Megyei Igazgatóságának
hozzájárulása az organizációs tervek-
ben meghatározott beszállítói útvona-
lakra, melyben rögzítették, hogy a
tényleges szállítás előtt az útburkolat,
szegély és padka állapotát felmérni és
jegyzőkönyvezni szükséges. 

A szállítás befejezését követően
újabb állapotfelmérést írnak elő, és az
ott felmerülő állapotromlás javítási
költsége a Kivitelezőket terheli. Ilyen
feltételek vonatkoztak a lakossági és
önkormányzati ingatlanokra, úttarto-
zékokra is. Önkormányzatunk e doku-
mentum figyelembevétele mellett
állította ki hozzájárulását, melyben
rögzítette, hogy a Kivitelezőnek a
szállítási munkálatok előtt a lakossági

ingatlanokat fel kell mérni, és a szállí-
tási tevékenység során keletkezett ál-
lapotromlás helyreállítási költségei a
kivitelezőt terheli. 

A Kivitelező a felmérést a Tele-Kov
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-val
végeztette el. A hozzájárulás feltételei
között található a lakossági vitás ese-
tek kezelése, melyek szintén a Kivite-
lező feladata között szerepelnek. 

Felhívom lakostársaink figyelmét,
hogy az anyagszállítási útvonal a Ma-
gyar Állam tulajdona, az M35 autópá-
lya építése állami beruházás, ezért
Önkormányzatunk nem gátolhatja
annak munkálatait, esetleges panasza-
ikkal a Kivitelezőt kell megkeresniük. 
Kivitelező elérhetősége:
HÓDÚT KFT.
6060 Tiszakécske, 
Kerekdombdűlő 138. 
Állapotfelmérést végző cég:
TELE-KOV
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4090 Polgár, Aradi u. 13.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Az M35 autópálya építési munkála-
taihoz szükséges nagytömegű anyagok
szállítását, a kivitelező Hódút Kft. tá-
jékoztatása szerint várhatóan ez év
végén fogja befejezni. A 2018-as
évben is terveznek Földesen keresztül
menő, de az eddigiekhez képest mér-
sékelt teherforgalmat. Az autópálya
építéséhez beszállító útvonalként
funkcionáló és az organizációs terv ré-
szét képező önkormányzati és közutak

karbantartását a kivitelező cég folya-
matosan végzi. A teljes projekt befe-
jeztével, ami 2018. december, a
kivitelező kötelessége, hogy a kiala-
kult útállapotnak megfelelően a szük-
séges és végleges útjavítási munkákat
elvégezze.  A közutak helyreállítási
munkáit, mint üzemeltető a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. ellenőrizni fogja.

Szoták Zoltán 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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A Földes Községi Napközi Otthonos
Óvoda felújítására vonatkozó tervezést
önkormányzatunk már 2015 évben el-
kezdte. Az óvodafejlesztési pályázat
2016. május 23-án került benyújtásra,
a pozitív elbírálásról szóló hivatalos
értesítés 2017. május 4-én érkezett
meg önkormányzatunkhoz. 

A támogatási értesítésben örömmel
olvastuk, hogy a megpályázott 300
millió forint összeget maximálisan tá-
mogatta a bíráló bizottság, így önerő
nélkül kezdődhet el idén óvodánk épü-
leteinek felújítása és modernizálása.
Az összegből 270 millió fordítható az
épület felújítására, a fennmaradó 30
millió forintból lehet finanszírozni a
tervezést, műszaki ellenőrzést, közbe-
szerzési szakértőt, projektmenedzs-
mentet és a nyilvánosság biztosítását,
rehabilitációs szakembert és kisgyer-
mek szakértőt.

A hónapokig tartó tervezési szakasz
során többszöri egyeztetések zajlottak
a képviselő-testület tagjai, az óvoda
vezetése, a pályázatot elkészítő csapat
tagjai és a tervezői stábot alkotó építé-
szek és mérnökök között. A jogszabá-
lyi előírások figyelembevételével, a
beruházás során a következő fejleszté-
sek történnek meg az előttünk álló idő-
szakban:
- A Földes Községi Napközi Otthonos
Óvoda Rákóczi utca 11. szám alatt ta-

lálható székhelyén új épületrész épül
fel, mely a két jelenleg is üzemelő
résszel alkot majd egy épületegységet.
Az új részben két csoportszoba, öltö-
zők, gyermekmosdók, irodák, raktárak
kapnak majd helyet, amelyek a jog-
szabályok által előírt kötelező helyisé-
gek.
- A meglévő „fenti” óvodaépület telje-
sen megújul: a belső terek és a szociális
helyiségek felújításra kerülnek, a kony-
hai egység kibővül, és új berendezése-
ket kap. Új kondenzációs kazán
segítségével megújul a fűtési rendszer,
hőszigeteléssel látják el az épületet.
Napelemek kihelyezésével gazdaságo-
sabb lesz az energiafelhasználás. 
- Az utcafront mellett található „lenti”
épület jelentősebb felújítási munkálato-
kon esik át. A falak korszerű módszerrel
elvégzett vízszigetelését követően,
külső- és belső nyílászárók cseréjére, a
szociális blokkok és a fűtés teljes kor-
szerűsítésére is sor kerül. A falak hőszi-
getelést kapnak, járhatóvá teszik a
födémeket, a tető héjazatát lecserélik,
valamint napelemeket helyeznek el a te-
tőre. Ebben az épületben kap helyet az
új tornaszoba, illetve egy bölcsődei cso-
portszoba is. 
- Az udvaron belső parkoló kialakítá-
sára kerül sor, mivel a jogszabályok-
nak megfelelően közintézményeknél
előírás a telken belüli parkoló megléte. 

- A felújítások mellett eszközök, új
óvodai játékok beszerzésére is nyílik
még lehetőség. 

A beruházás a sikeres közbeszerzési
eljárás lefolytatása után kezdődhet el,
melyet önkormányzatunk már elindított.
Reményeink szerint az eljárás során ki-
választott kivitelező már 2017 augusz-
tusában el tudja kezdeni a
munkálatokat, és 2018 augusztusában
átadhatjuk a megújult és korszerű óvo-
dát, óvodásaink, bölcsődéseink és a dol-
gozók legnagyobb örömére. 

Az óvoda felújítása régi álma tele-
pülésünk minden lakójának. Ez a be-
ruházás most újabb évtizedekre
biztosítja gyermekeink számára a kor-
szerű, egészséges és kulturált óvodai
éveket, és egyben Kállay László ha-
gyatéka előtt is tisztelgünk, hiszen
közel 100 évvel ezelőtt az ő kezdemé-
nyezésére és támogatásával jött létre
Földesen a kisdedóvó.

A felújítási munkálatok idején óvo-
dásaink a Kállay utcán lévő óvodai
egységben, illetve a szomszédban ta-
lálható Kállay Házban kerülnek elhe-
lyezésre. A megváltozott körülmények
miatt minden gyermek és szülő meg-
értését és segítségét kérjük a beruhá-
zás idejére!

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Pályázati támogatással megújul a földesi óvoda

A MIRELITE MIRSA ZRT. zöldmezős beruházása Földesen
A MIRELITE MIRSA Zrt.  – a falu-

gyűlésen adott lakossági tájékoztató-
nak megfelelően – még az idei évben
megkezdi a kivitelezési munkálatokat
a gyorsfagyasztott termékek előállítá-
sára szolgáló üzem megépítésére.

Egy ilyen nagy léptékű beruházás
komoly előkészítést, hatósági egyezte-
tést igényel. Az üzem építésével kap-
csolatos előkészítő munkálatok már
évekkel ezelőtt megkezdődtek. Bár-
mennyire is alapos azonban egy elő-
készítés, a megvalósulás kezdetekor
újabb kérdések vetődnek fel, amelyek
szükségessé teszik a megkezdés előtti
ismételt egyeztetéseket, és az egyezte-
tések eredményeként létrejövő módo-
sítások engedélyezési előkészítéseinek
keresztül vitelét.

A beruházás tényleges megvalósítá-
sához közeledve bizonyos módosítá-
sok váltak szükségessé, amelyeknek a
tervezési, engedélyezési folyamata je-

lenleg is zajlik és várhatóan néhány
héten belül megtörténik. Ezen felada-
tok elvégzése után hamarosan megje-
lennek a gépek és elkezdik a konkrét
kivitelezési munkálatokat. 

Földes Nagyközség Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a TOP 1.1.1-15
kódszámú „Felhívás ipari parkok,
iparterületek fejlesztésére” című felhí-
vásra, mely konstrukció keretében
helyi ipari parkokat ellátó útszakaszok
létrehozására nyertek támogatást. A
zöldmezős beruházás megkezdéséhez
nagyon fontos, hogy ez a szilárd bur-
kolatú út - mely a beruházás területére
vezet - mikor készül el, hiszen ez az út
alapvetően befolyásolja a létesítmény
kivitelezési munkáinak kezdetét. Az
útszakasz megléte így a másik fontos
feltétele annak, hogy az üzem szerke-
zeti munkálatai a kivitelezéshez elkez-
dődjenek.

Nagyon bízom benne, hogy az út
megépítése nem várat sokat magára,

ígéret szerint nagyon rövid időn belül
megkezdhetők ezek a munkák.

Az infrastruktúra nagyon fontos egy
létesítmény megvalósításában, ezért
kulcskérdés ezen útszakasz építési
munkáinak kezdési és befejezési idő-
pontja. Ez alapvetően meghatározza a
gyorsfagyasztott termékek előállítá-
sára szolgáló üzem kivitelezési kezdé-
sének lehetőségét és így ezzel
összefüggésben a befejezés időpontját
is.

Dr. Losó József
igazgatósági elnök
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238 évvel ezelőtt, 1779. április 14-
én Földes pert nyert Szabolcs várme-
gyével szemben, így visszaszerezte a
korábban elvitatott törvényhatósági,
községi helyhatósági jogkörét. E tör-
ténelmi jelentőségű napra - 1991 óta -
április 14-én, Földes Napjaként emlé-
kezik a nagyközség lakossága. 

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és AMI rendezvényeken
emlékezett az egykori nemesi község
múltjára, és hagyományszerűen meg-
tartották az 1779 méteres falumérföld
futást. 

A Karácsony Sándor Közösségi
Házban megnyitották, a harmadik al-
kalommal megrendezett helyi amatőr
alkotóművészeti kiállítást. A nagypén-
tekre való tekintettel, két nappal ko-
rábban, a Községházán a lengyel
Goscieradów településről érkezett ön-
kormányzati delegáció jelenlétében
tartották meg, az ünnepi képviselő-tes-
tületi ülést. 

A ma már történelemmé lett napra,
az itt élők összetartozásának ünnepére
Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
emlékezett, majd Mariusz Szczepanik 

polgármesterrel aláírták a két község 
testvér-települési megállapodását.   

A Képviselő-testület a község lakó-
iért végzett áldozatos szakmai és kö-
zéleti tevékenység elismeréseként
Földes Községért Emlékérem kitünte-
téssel jutalmazta: Dr. Boros Ádor Er-
zsébet gyermekorvost és Kovácsné
Kenéz Ibolya védőnőt. Helytörténeti
és civil szervezeti közösségi munkájá-
ért Kállay László-díj Földes község 

közéletéért díjban részesítette Domo-
kos Lajosnét és Pécsi Sándort és nejét,
Pécsi Sándornét. Földes Napjának
záró programjaként az Árpád Mozi
színháztermében, a Sárospataki 8KOR
Színház művészei zenés-irodalmi mű-
sorral köszöntötték a lengyel küldött-
séget, és az ünneplő település lakóit.

Péter Imre
önkormányzati képviselő

Földes Napján lengyel vendégekkel emlékeztünk

Kitüntetések Földes Napján
Földes Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete Földes Községért
Emlékéremmel jutalmazta Dr. Boros
Ádor Erzsébet gyermekorvost és Ko-
vácsné Kenéz Ibolya védőnőt,  vala-
mint Kállay László-díjban részesítette
Domokos Lajosnét és Pécsi Sándort és
feleségét, Pécsi Sándornét Földes
Napján. 

Dr. Boros Ádor Erzsébet
Dr. Boros Ádor Erzsébet gyermek-

éveit Zentán töltötte boldog, szerető
családi légkörben. Gimnáziumi tanul-
mányi eredménye alapján nyert felvé-
telt a Szegedi Orvostudományi
Egyetemre, ahol a sikeres egyetemi
évek után, 1975 szeptemberében avat-
ták orvossá.  Kezdetben délvidéki te-
lepüléseken látott el egészségügyi
feladatokat. 1976-ban ment férjhez,
1979-ben megszületett a fia, Zsolt. 

A Szerbiában kialakuló háborús
helyzet miatt az életkörülmények
egyre veszélyesebbek lettek, így a csa-
lád úgy döntött, hogy elhagyják szere-
tett lakhelyüket.  Földesen ebben az
időben éppen háziorvost és gyermek-
gyógyászt is kerestek, ez kedvező le-
hetőségnek bizonyult számukra.  

Az első évek Földesen sem voltak
egyszerűek: a szakdiploma honosítása
igen hosszú folyamat volt, ennek elle-
nére azonban doktornő 1993-ban meg-
szervezte az új gyermekorvosi
szolgálatot településünkön. Kitartó és
lelkiismeretes munkájának köszönhe-
tően ez a szervezés kiválóan sikerült. 

Az Asszonyklubon keresztül bekap-
csolódott a település kulturális életébe
is, aktívan részt vett és részt vesz a mai
napig a különböző rendezvények,
programok sikeres megszervezésében
és lebonyolításában. Tényleges nyug-
díjba vonulása után Földesen maradt,
nagyon szeret itt élni, itt élnek a bará-
tai, jó ismerősei, akik továbbra is tisz-
telettel és szeretettel veszik őt körül. 

Dr. Boros Ádor Erzsébet hosszú év-
tizedekig végezte településünkön gyó-
gyító munkáját. Irányítása alatt
nagyon szép eredményeket ért el a
gyermekgyógyászati részleg. Pályafu-
tása, közösségi élete példaértékű
mindannyiunk számára.

Kovácsné Kenéz Ibolya 
Kovácsné Kenéz Ibolya általános is-

kolai tanulmányait Földesen végezte,
ezt követően 1974-ben az Arany János

Egészségügyi Szakközépiskolában
érettségizett, ahol Általános Asszisz-
tensi és Csecsemő- és Gyermekgon-
dozói végzettséget szerzett. 

Tanulmányai után egy évet a Gróf
Tisza István Kórház Belgyógyászati
Osztályán dolgozott, ahol Betegápolói
szakvizsgát tett. Felvételt nyert az Or-
vostovábbképző Intézet Egészségügyi
Főiskolai Kar Védőnői Szakára, ahol
1978. június 21-én okleveles védőnői
képesítést szerzett, jeles eredménnyel.

Védőnőként 1978. augusztus 1-je
óta dolgozik Földesen. Munkája mel-
lett folyamatosan képezte magát. Dia-
betes klubot szervezett, mely vezetése
alatt évek óta sikeresen működik. 

Kovácsné Kenéz Ibolya közel 40
éve tevékenykedik Földesen, mint vé-
dőnő. Három generáció világra jöttét
segítette munkájával. Védőnői tevé-
kenysége mellett a község társadalmi
életében is szerepet vállalt önkor-
mányzati képviselőként, illetve a Szo-
ciális Bizottság tagjaként. Életével
több évtizede jó példát mutat a község
lakói számára.

(folytatás az 5. oldalon)



Kitüntetések Földes Napján(folytatás)
Pécsi Sándor és Pécsi Sándorné

Pécsi Sándor és felesége, Nagy Kata-
lin is paraszti gazdálkodó családban szü-
letett, így családi körülményeiknek
következményeként egész életükben
fontos volt számukra a paraszti élet, a
mezőgazdasági gazdálkodáshoz kapcso-
lódó tevékenységek végzése és megőr-
zése. 

Pécsi Sándor lakókörnyezetének és la-
kóközösségének tárgyi eszközeit, a helyi
mesteremberek által elkészített kézmű-
ves alkotásokat, már több mint 25 évvel
ezelőtt kezdte el gyűjteni, azzal a céllal,
hogy megőrizze, továbbadja, átörökítse
az utána következő generációk számára.
Fontos számára, hogy a régmúlt emlé-
keire gyűjteményében vigyázzon: uno-
káink, dédunokáink megismerhessék,
hogyan is éltek régen a magyar em-
berek, milyenek voltak az életkörülmé-
nyeik, használati és ünnepi tárgyaik.
Nagy szerencséjére elhivatott és szere-
tett gyűjtőmunkájához, felesége is nagy
lelkesedéssel csatlakozott. Közös mun-
kájuk eredménye az a helytörténeti
anyag, melyre méltón lehet büszke min-
den földesi ember. 

Közel 4000 darab tárgyi emléket sike-
rült eddig összegyűjteniük, melyek
közül a látogató 600-700 darabbal talál-
kozhat a gyűjtemény megtekintése
során. Három portán végzik tevékeny-
ségüket, a gyűjtemény alakítása szépít-
getése mellett 14-15 féle haszonállattal
is foglalkoznak, amelyből 6 őshonos
fajta.

Fontos kiemelnünk, hogy a gyűjte-
ményt saját lakóházuk mellett alakítot-
ták ki, ahhoz igazítják a teljes gazdaság
képét, és mivel ezeket a használati tár-

gyakat életvitelszerűen használják is, így
teljesen autentikus környezetben mutat-
ják be azokat. 

Lakókörnyezetük 2012-ben elnyerte a
Földes legszebb kertje címet, melyre na-
gyon büszkék. 

Céljuk továbbra is a szellemi és tárgyi
kulturális örökség emlékeinek gyűjtése,
őrzése, továbbadása.

Kívánunk ehhez a nagyon fontos és
értékes gyűjtőmunkához további sok si-
kert, kitartást, erőt. 

Bízunk benne, hogy jó egészséggel to-
vább tudják építeni ezt a szép tájházat az
elkövetkezendő években.

Domokos Lajosné
Özv. Domokos Lajosné Balku Jolán –

Joci néni – Földesen született a család
második gyermekeként. 

A II. Világháború és az azt követő
évek történései mély nyomot hagytak a
lelkében, nehezen tudta elfogadni azt,
hogy nem tanulhatott tovább. A családon
belül mégis elültették benne a művésze-
tek, a kultúra iránti érdeklődést. A hit, a
munka tisztelete, a kitartás, a küzdeni
akarás, a szorgalom, a szülőföld szere-
tete  mindig fontos értékek voltak az
életében. 

A református egyház presbitere, már
lassan 10 esztendeje. Édesanyja nyom-
dokaiba lépve egyházadót szedett 5 éven
keresztül. 

Több mint 25 éve a földesi Balásházy
János Kertbarát Kör tagja. 2011-ben a
Kertészek és Kertbarátok Országos Szö-
vetségének elnöke, dr. Szent-Miklóssy
Ferenc elnöki dicséretben részesítette a
kertbarát körben végzett kiemelkedő te-
vékenységéért. 

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub közös-
ségébe is bekapcsolódott. 2005-ben
díszoklevéllel jutalmazta a Nyugdíjas-
klubok és Idősek „Életet az éveknek”
Országos Szövetsége a nyugdíjasokért,
az idősek sorsának javításáért, az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klub célkitűzéseinek
megvalósításáért végzett önzetlen, ki-
váló tevékenysége elismeréseként. 

A Földesi Népfőiskola tagja több mint
20 éve. Aktívan kapcsolódott be a kö-
zösség életébe. Közel 10 alkalommal lá-
togatott el Budapestre, ahol
versmondással emlékezett meg közsé-
günk szülöttjéről, Karácsony Sándorról
a síremlék koszorúzásakor. 

Örömmel vett részt a Karácsony Sán-
dor Közösségi Ház és a Szélrózsa Ha-
gyományőrző Egyesület szervezésében:
a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozók
megrendezésében, majd a Földesi lako-
dalmas színrevitelében is.

2010-ben az Összefogás a Sárréti Kis-
térségért Egyesület nevében Göncz
Kinga Európai Parlamenti képviselő Ön-
zetlenségi Díjban részesítette a települé-
sen végzett munkájának elismeréseként. 
Számtalan versmondó versenyen vett
részt, ahol öregbítette Földes hírnevét,
hiszen igen sokat megnyert. A szakmai
zsűri is elismerte különleges képességét
a versmondás terén. 

Egy tartalmas, küzdelmes, örömmel,
bánattal teli élet kortérképe rajzolódik ki
ennyi év alatt. Kívánjuk, hogy még so-
káig közöttünk legyen, és még sokszor
ajándékozzon meg bennünket egy-egy
szép verssel.

Balázsiné Bíró Valéria
intézményvezető

2017. II. negyedév FÖLDESI HÍRLEVÉL 5



A Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság működési területén, az
alapvető tűzoltási és műszaki mentési
tevékenység végrehajtása, jó színvo-
nalon történt meg a 2016-os évben.
Földes nagyközség területén komoly
kihívást jelentő káresemény nem volt.

Az előző évek statisztikai adataihoz
képest a 2016-os évben a szabadtéri
tűzesetek, a kéménytüzek és a szén-
monoxid mérgezések száma is csök-
kent. A tűzoltóság felé jelzés 9 esetben
történt, de beavatkozni 7 esetben – 4
műszaki mentés és 3 tűzeset során –
kellett. 

A településen működő Önkéntes
Tűzoltó Egyesület az erejéhez mérten
vonult a káresetekhez.

Polgári védelmi szakterületen is
több ellenőrzés történt, melyeket a te-
lepülések közbiztonsági referensei ké-
szítettek elő. Több településen
ellenőrzésre kerültek: a befogadó he-
lyek és a közelükben található veszé-
lyes fák-, fasorok, a lebiztosított
technikai eszközök. Végrehajtásra ke-
rült a belterületi vízelvezetők és kis-
vízfolyások ellenőrzése. A téli
kockázati helyszínek ellenőrzése 21 db
közúti kockázati- és 4 db vasúti koc-
kázati helyszínen történt meg. Ellen-
őrzésre kerültek továbbá a fix- és
telepített hóvédművek is. Hiányossá-
got csak a befogadó helyek ellenőrzése
során tártak fel, ezért 6 esetben a stá-
tusz megszüntetésre került.

A Parancsnokság ifjúságnevelő te-
vékenysége a katasztrófavédelmi kö-
zösségi szolgálaton, és a 3x3-as
akcióterven keresztül valósul meg.

A belterületi égetéssel kapcsolatos
betartandó szabályokat a Földes Nagy-
községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 18/2004. (X.14.) számú - a
köztisztaságról, a települési környezet
fenntartásáról, valamint a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás igénybe-
vételéről – szóló rendelete tartal-
mazza. 

Külterületen az égetés az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat szerint enge-
délyköteles. Az engedélyezés a terüle-
tileg illetékes Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen történik. Az égetési en-
gedély tartalmazza az égetés során kö-
telezően betartandó szabályokat.

Tűzgyújtási tilalom esetén az abban
foglaltak szerint tilos a tűzgyújtás.

Karacs Károly tűzoltó őrnagy, 
tűzoltóparancsnok

Tájékoztató

Könyvtárunkban a tavaszi hónapok a
„Barátunk a könyv” olvasónapló pályá-
zatra való felkészüléssel telnek, már év-
tizedek óta. A gyerekek körében egyre
népszerűbb ez a program, így ebben az
évben minden korábbinál több csapattal
kezdtük meg a felkészülést. A kortárs
ifjúsági szépirodalom olvasása, az
ismeretterjesztő kiadványok tanul-
mányozása, az önálló kutatómunka
és a közösen megfejtett megoldások
most is különleges élményt jelentettek a
gyerekek számára. 

A tizenegy benevezett csapatunkból
kilenc vehetett részt a Méliusz Könyv-
tárban megtartott díjkiosztó megyei ren-
dezvényen. 

Az eredményhirdetésre 2017. június
10-én került sor a Megyeháza Árpád ter-
mében, ahol az ajándékműsor részeként
Nagy Milán és Szentesi Teodóra hege-
dűjátékát hallgathatták meg a gyerekek.
Az ünnepi alkalom meghívott díszven-
dége Finy Petra ifjúsági író volt. Minden
csapatunk oklevelet és értékes könyv-
csomagot kapott. Gerzsényi Zsolt, Papp
Attila és Pércsi Nimród fogalmazása
pedig annyira tetszett a pályázat bíráló-
inak, hogy fel is olvasták a közönség-
nek.

A versenyzőket Szőllősy Józsefné és
Tóth Miklósné könyvtáros kollégáim,
Kakucsi István osztályfőnök és néhány
szülő kísérte el a rendezvényre. Ezúton
is köszönöm a gyerekek szorgalmas
munkáját és az őket támogató pedagó-
gusok, szülők, valamint a munkatársaim
segítségét és szeretettel gratulálok az
elért eredményekhez!
Második helyezettek:
„Szuperolvasók” (4. b osztály): 
Balogh Zsanett, Gyöngyösi Péter, Kecs-
keméti Lívia, Szőllősi Zsófia
„Könyvek világa” (5. a osztály):
Gerzsényi Zsolt és Papp Attila, akik a 

legjobb fogalmazásért járó különdíjat is
elnyerték.
Harmadik helyezettek: 
„Szövegelők” (5. b osztály): 
Koncz Zalán, Tóth Levente
Ötödik helyezettek:
„Szuper lányok” (3. b osztály): Barta
Panna, Fórián Andrea, Jenei Lilla, Kor-
dás Anita
„Magyar Királyok” (4. a osztály):
Bene Zoltán, Birkó Krisztián, Nyírő Le-
vente, Szabó Bence, Szabó Zsombor
További jutalmazottak:
„Fantasztikus négyes” (3. a osztály): 
Bíró Gergő, Körtvélyesi Kata, Lázár
Hanna, Makula Kiara
„Szuper girls” (4. a osztály):
Kordás Anna, Kovács Anna Sára, Ko-
vács Lara, Szabó Natália, Szőnyi Lili
„Móka és barátság” (4. b osztály):
Balogh Rajmund, Jenei Gábor, Mészá-
ros Réka, Pércsi Nimród
„Agymenők” (6. a osztály):
Fórián Viktória, Szabó Fanni
Helyileg jutalmazott további pályázók:
„Mazsolák” (5. a osztály):
Balázsi Panna, Bene Alexa, Szőllősi
Kincső
„Klementina” (7. b osztály):
Szatai Tamara

Nyáron a Szabadidőközpontban is
várjuk a vendégeket az alábbi időpon-
tokban:
2017. június 21-től augusztus 31 -ig:
Hétfő, kedd:  ZÁRVA
Szerda, csütörtök, péntek:14.00 – 19.00 
Szombat, vasárnap:10.00 – 12.00;
14.00–19.00  

Nemcsak a strandon vagyunk elérhe-
tőek, hanem a könyvtárban is, ahol
egész nyáron fogadjuk olvasóinkat!

Gondáné Gaál Annamária 
könyvtárigazgató

Könyvtári hírmondó
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Gyülekezetünk idén, jelen cikk
címét választotta a Vakációs Biblia
Suli témájának is. Fontosnak tartjuk,
hogy beszéljünk az igazi szeretetről,
hiszen sok helyen keressük a szerete-
tet. Ugyanis az ember legfőbb vágya
az életben, hogy szeressék, értékeljék,
tiszteljék!

Isten arra teremtett, hogy tökéletesen
szeressen, tiszteljen és nagyra becsül-
jön minket. Mi mégis sokszor másban
keressük, mástól várjuk ezt a szeretetet
és emiatt csalódunk. Isten már bizo-
nyította szeretetét abban, hogy egy-
szülött fiát küldte a világba, hogy
éljünk általa. Arra is tanít ezzel, hogy
nem az tölti be a szeretet iránti vá-
gyunkat, ha középpontban vagyunk,
hanem az, ha önzetlenül adjuk magun-
kat.

Ezt azonban tanulnunk kell. Kitől?
Istentől, a szeretet forrásától. Köze-

lednünk kell hozzá, mert sok-sok
problémánk gyökere az Istentől való
eltávolodás. Ebből fakad a szeretet
meghidegülése, kapcsolataink gyen-
gülése is.

Véleményem szerint a gyermekeink
számára nagyon fontos, hogy a minket
körülvevő korlátolt, sokszor egyéni ér-
dekek mentén működő szereteten
kívül megismerjék azt a tökéletes sze-
retetet, amit csak Isten tud adni!

Augusztus 7-11-ig a Vakációs Biblia
Suliban a szerető Istenről fogunk be-
szélgetni a gyerekek nyelvén, és ta-
nulni játékosan. Minden délelőtt 9-12
óráig várjuk a gyerekeket ingyenes
foglalkozásainkra a gyülekezetünkbe
(Kállai utca). Jelentkezés július 20-ig
személyesen, vagy telefonon a
0670/389-1673 számon.

Veres Gábor 
lelkipásztor

Erzsébet tábor a gyermekeknek
Iskolánk már harmadik alkalommal

kapcsolódott be a megújuló Erzsébet
Táborok Magyaroszág legnagyobb tá-
boroztatási programjába.

Az Erzsébet Táborok keretein belül
ebben az évben is lehetőség volt Nap-
közi Erzsébet-tábor megvalósítására.
A minőségi-, élményalapú gyermek-
csoportok számára elérhető  programra
„Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyer-
mekekért Alapítvány” által kiírt pályá-
zatra  iskolánk  120 tanulóra nyújtotta
be pályázatát. Pályázatunk mindhárom
turnusra kedvező elbírálásban része-
sült. Így a tanév zárását követően jú-
nius 19-től július 7-ig  iskolánkban
hetente negyven  gyermekkel és 4 pe-
dagógussal  valósulnak meg a progra-
mok.  

A táborozás költségeit az alapítvány

biztosítja, a  résztvevő gyermekeknek
napi 100 forint hozzájárulást kellett fi-
zetni. 

A  hétfőtől-péntekig, reggel nyolctól
délután négy óráig tartó tábor  alatt
napi négyszeri étkezés  biztosítása
mellett:  önismereti, társas- és sportjá-
tékok, debreceni kirándulás az Agora
Élményparkba,  kézműves és fazekas
foglalkozások,  múzeumpedagógiai te-
vékenységek,  fürdőzés a helyi stran-
don, és sólyombemutató  is szerepel. 

Tanulóink  a közös élmények mellett
emblémával ellátott pólót is magukkal
vihetnek emlékképpen, és határozot-
tan állítják, hogy  mindenképpen sze-
retnének jövőre is  Napközi Erzsébet-
táborozni.

Horváth Sándorné
intézményvezető

„Szeretsz-e engem?”

Karácsony Sándorra 
emlékeztünk

“Ékes ideje lenne tanainak”

A XX. században Karácsony Sándor
gigantikus munkáját az egyik legnehe-
zebb, legnemesebb, és legfelelősség-
teljesebb emberi tevékenységen
keresztül akarta elérni: a neveléssel, az
oktatással. Vallotta: a tanárban, a taní-
tóban kell, hogy legyen valami belső
megszállottság és mély alázat, amikor
a gondjaira bízott fiatal lelkekbe va-
lami nemeset, jobbat, a közösség
szempontjából valami hasznosat akar
beplántálni. 

A pedagógia állandó mozgásban,
változásban lévő rendszer. Ezt is fölis-
merte Karácsony Sándor, s ezért felfo-
gása nem szabályokra, törvényekre,
dogmákra korlátozódott, hanem az
ember-ember, tanár-diák közötti vi-
szonyulás lehetőségeit kereste. Ezért
nem lehet életművét tankönyvekbe
zsugorítani, de éppen ezért kellene
minden pedagógus számára tan-
anyaggá tenni. Akkor talán megszü-
letne a válasz a költő, Erdei- Szabó
István kérdésére is: 

“Hej, Karácsony Sándor! Te ve-
sékbe s lélekbe látó tudós professzor
s Prédikátor! Mikor jő el a te orszá-
god: ékes ideje jövőt álló tanaidnak?”

E gondolatokat a Földesen született
és 65 éve elhunyt tudós professzor
életútjára és munkásságára emlékezve
Fábián Bertalan a Gödöllői Török
Ignác Gimnázium igazgatója fogal-
mazta meg május 28-án délelőtt a Fiu-
mei úti Nemzeti Sírkertben. 

A magyar nemzet nagy gondolkodó-
jának sírjánál a Jánosi Együttes zené-
vel emlékezett. 

A Pedagógusnap alkalmából: a szü-
lőfalu és a család képviselői, munkás-
ságának tisztelői, a Karácsony Sándor
Művelődési Társaság, a Földes Nagy-
községi Népfőiskolai Egyesület, a
debreceni Karácsony Sándor Pedagó-
giai Egyesület és a Péceli Csökmei
Kör tagjai helyezték el a szeretet és az
emlékezés koszorúit.

Az emlékünnepséget követően a
szülőfalu képviselői: irodalmi- törté-
nelmi sétát tettek a Nemzeti Sírkert-
ben, ahol felkeresték Kossuth Lajos és
Deák Ferenc Mauzóleumát is.

Péter Imre
a Karácsony Sándor 

Művelődési Társaság elnöke
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Földes község közbiztonsági helyze-
téről, a közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekről, és az azokkal
kapcsolatos feladatokról kért felkérés
alapján az alábbiakról tájékoztatom Föl-
des Lakosságát.

A 2016. évre a Püspökladányi Rend-
őrkapitányság legfontosabb célkitű-
zése a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények számának további
csökkentése, ezzel összefüggésben –
elsősorban a kiemelten kezelt bűncse-
lekmények tekintetében – a nyomozási
és a felderítési eredményesség javítása
volt.

A Rendőrkapitányság vonatkozásá-
ban kiemelt szerepet szántunk az elmúlt
időszakban jelentősen megnövekedett,
hatékonyságában és társadalmi elis-
mertségében javuló közterületi rendőri
jelenlétnek. Ennek hatásaként a közte-
rületi jogsértések megelőzését, szám-
szerű csökkenését kívántuk elérni
különös figyelemmel a közlekedésbiz-
tonsági helyzetre.  

A rendőrkapitányság vonatkozásában
a rendőri eljárásban regisztrált bűncse-
lekmények száma jelentős mértékben,
25,2 %-kal csökkent (738→552).

Földesen az értékelt időszakban az
összes rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények számában csökke-
nés következett be, hiszen amíg a
2015. évben 60, addig a 2016. évben
41 bűncselekmény vált ismertté.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmé-

nyek száma csökkent (36→29), to-
vábbá a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények (32→5) tekintetében is
jelentős csökkenés következett be.

Az erőszakos, garázda jellegű és a
személy elleni bűncselekmények
közül a testi sértések (1→3) számában
növekedés következett be, a garázda-
ságok vonatkozásában csökkenést re-
gisztrálhattunk (6→4).

A lakosság szubjektív közbiztonsá-
gérzetét jelentősen befolyásolja a va-
gyon elleni bűncselekmények alakulása.
A lopások száma csökkent a 2015.
évhez viszonyítva (28→17), ugyanak-
kor a lakásbetörések száma nem válto-
zott (3→3).

A 2016. évben Földes településen
folyamatos közterületi jelenlétet biz-
tosított a Kabai Rendőrőrs állománya.
E közterületi jelenlét nagy részét a
helyi körzeti megbízottak szolgálatai
tették ki. A körzeti megbízottak szol-
gálataik nagy részét gyalogosan, a
helyi lakosok között hajtották végre.  
A helyi körzeti megbízottak szolgálataik
legnagyobb részét a településen töltöt-
ték, elvezénylésükre csak elöljárói dön-
tés alapján került sor. 

Lakossági, önkormányzati, társadalmi
kapcsolataik kiszélesedtek. A körzeti
megbízottak a bűncselekmények, tulaj-
don elleni szabálysértések felderítésére
és megelőzésre helyezték a hangsúlyt,
illetve általános bűn- és baleset-meg-
előzési tevékenységet is végeztek leg-

főképp az általános iskolában, iskola-
rendőri feladataik ellátása során.  

Földes község közigazgatási terüle-
tén bekövetkezett balesetek száma
csökkenő tendenciát mutat. A szemé-
lyi sérüléses balesetek száma a 2015.
évben 10, a 2016. évben 4 volt. 

Halálos baleset a 2015. évben és a
2016. évben sem volt.  Az ittassággal
párosuló baleset a 2015. évben 3 alka-
lommal történt, a 2016. évben nem
volt. A baleseti okok tekintetében
megállapítható, hogy a balesetek a
gyorshajtás, az elsőbbség, a kanyaro-
dás és a követési távolság szabályai-
nak megsértése miatt következtek be.

Földesen a 2016. évben a nemzeti ün-
nepekkel kapcsolatos megemlékezésé-
ket, valamint a Földes Napja
rendezvényt, az Arató Fesztivált, a falu-
napot és az általános iskola évnyitó ün-
nepségét a rendőrőrs munkatársai
biztosították. A felügyeleti biztosítá-
sokra a helyi polgárőr egyesülettel kö-
zösen került sor. 

A körzeti megbízottak az „Iskola
Rendőre” program keretében bűn- és
baleset megelőzési tevékenységet
folytattak. A helyi polgárőrökkel kö-
zösen, a szeptemberi iskolakezdéskor
minden nap jelen voltunk az oktatási
intézményeknél. 

Aranyi István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Rendőrségi beszámoló és lakossági tájékoztató

Rangos elismerés
Rangos kitüntetésben részesült tele-

pülésünk Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
tének elnöke, Dávid Zoltán. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség a ha-
gyományos Országos Tűzoltó Talál-
kozót és Börzét ez évben is
Pilisszentivánon tartotta meg 2017.
május 6-án, immár kilencedik alka-
lommal.  A találkozó ünnepi rendez-
vényén elismerések átadására is sor
került.

Az földesi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület elnöke Dávid Zoltán  több évti-
zedes kiemelkedő munkája
elismeréséül a MAGYAR TŰZOLTÓ
SZÖVETSÉG által adományozható
legrangosabb elismerést a "GRÓF
SZÉCHENYI ÖDÖN EMLÉKPLA-
TETTET" vehetett át Dobson Tibor
tűzoltó dandár tábornok úrtól a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség Elnökétől.

Gróf Széchenyi Ödön a „legnagyobb
magyar” Széchenyi István fia, a ma-
gyar tűzvédelem legkiemelkedőbb
alakja közbenjárására alakult meg
1870-ben a MAGYAR TŰZOLTÓ
SZÖVETSÉG.

A kitüntetéshez nagy tisztelettel gra-
tulálunk, kívánunk jó egészséget és to-
vábbi sikeres  munkálkodást az
egyesület vezetésében. 

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

FELHÍVÁS
Földes Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete 2017. június 29-én
megtartott ülésén döntött arról, hogy
Földes belterületén légi szúnyogirtást
végeztet. Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy erre a szúnyogirtásra, a művele-
tet végző céggel történt egyeztetést kö-
vetően, várhatóan 2017. augusztusában
kerül sor. 

A szúnyogirtással kapcsolatos, a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő részle-
tes teendőkről szórólap formájában
fogjuk tájékoztatni a lakosságot. 

A szórólapban leírt előírások betar-
tása a szúnyogirtás sikeres és bizton-
ságos lebonyolítása érdekében
kiemelten fontos, ezért kérjük a Tisz-
telt Lakosságot ennek alapos tanulmá-
nyozására.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester
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Sokszínű lehetőség a nyári szünidőben!
Több intézmény és civil szervezet

összefogásával egyesületünk, a Föl-
desi Népfőiskola szünidei foglalkozá-
sokat szervez és támogat.  

A gyerekek 4 x 5 napon át min. 6
órában változatos és érdekes progra-
mok részesei lehetnek. A programokat
az egyes szervezetek tagjai és önkén-
tesei valósítják meg. Biztosítjuk az ét-
kezést és egy-egy autóbuszos
kirándulást is hetente. 

A táblázatban részletezzük a lehető-
ségeket. Részletesebb tájékoztatást

kérni és jelentkezni az adott turnus fő-
szervezőjénél lehet személyesen vagy
telefonon a megadott határidőig.

Hívjuk és várjuk a gyerekeket, és
szívesen vesszük a szülők és nagyszü-
lők és idősebb testvérek bekapcsoló-
dását is egy-egy esemény
megvalósításába. 

Tegyük emlékezetessé a nyarat kö-
zösen!

Az együttműködők nevében
Dr. Szabó Irma 

FNNE elnöke

Időpontok Július 10-15. Július 17-21. Július 24-28. Augusztus 7-11.

FŐSZERVEZŐ Földesi Református
Egyházközség

Segítő Kezek Család -
és Gyermekjóléti 

Szolgálat

Karácsony Sándor 
Közösségi Ház

Földesi Názáreti 
Gyülekezet

KORCSOPORT 7-14 évesek 7-14 évesek 7-14 évesek 5-14 évesek

PROGRAM
helyszíne

Karácsony S. tér 6/a Honvéd utca 2. Szabadidőközpont Kállai u. 2.

FOGLALKOZÁSOK
időrendje

8.00-16.00 9.00-15.00 tábor (bentlakásos) 12.00-17.00

Jelentkezési határidő 
és telefonszám

Június 30.
06/54-464-002

Július 05.
06/54-465-856

Június 9.
06/30-598-8915

Július 20.
06/70-389-1673

„Közös érdekünk - Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek 

fejlesztésével Földesen”
EFOP-1.3.5-16-2016-00015

Trianonra emlékeztünk
Kilencvenhét éve, 1920-ban öt kilo-

méternyire a község központjától állo-
másozott a román hadsereg, és közel
fél évig élt a falu lakossága abban a bi-
zonytalanságban, hogy a végleges
román határt az esztelen Trianoni bé-
kediktátum miatt a település közelében
jelölik ki.

Június 2-án a Karácsony Sándor Kö-
zösségi Ház, a Földesi Karácsony Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói, az önkor-
mányzat és a nagyközség civil szerve-

zetei közös emlékünnepségen idézték
fel a máig fájdalmas trianoni döntés
következményeit.  

A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából köszöntőjében Jeneiné dr.
Egri Izabella polgármester emlékezte-
tett arra: a trianoni veszteség a nem-
zetnek, az országnak, de az egyes
embereknek is óriási volt. A szomorú
évfordulóra Juhász Gyula Trianon
című versével Gyöngyösi Csenge, tör-
ténelmi visszatekintéssel Szepesi Zol-
tán pedagógus emlékezett. 

Az emlékünnepséget követően az
önkormányzat, az iskola, a civil szer-
vezetek képviselői megkoszorúzták az
Árpád mozi előtt álló, Banáné Dudics
Lujza fafaragó művész és Nagy János
műkő készítő által készített, öt éve ál-
lított emlékművet.

Péter Imre
önkormányzati képviselő
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FELHÍVÁS
Szükséged van érettségire az új, vagy

a régi munkádhoz? 
Egyre több képzés csak érettségi után

érhető el! 
Itt a lehetőség, hogy érettségit 

szerezz! Légy újra diák!
Érettségi már 2-3 év alatt gimnázi-
umi osztályainkban, esti tagozaton, 

heti 2 délutáni elfoglaltsággal.

Beiratkozás:
2017. június 16-tól június 30-ig és
2017. augusztus 10-től szeptember

15-ig
FÖLDESEN

a Kölcsey Ferenc Középiskola 
Tagintézményében

9, 10, 11, 12 évfolyamon
(4177 Földes, Karácsony S. tér 6.,

ÁMK épülete) 
Szükséges dokumentumok: 

- legmagasabb iskolai végzettségről 
bizonyítvány,

- személyi igazolvány, TAJ kártya
(Az osztályokat kellő számú 
jelentkezés esetén indítjuk.)

Érdeklődni lehet a 06-30/280-3017
telefonszámon.

Második Orgonabál
A Főnix Hagyományőrző Egyesület

második alkalommal rendezte meg
Orgona bálját 2017. április 29-én a Ka-
rácsony Sándor Közösségi Házban. A
“Lila orgonák ó vigasztaljatok” cím-
mel megrendezett zenés táncos dél-
utánra a térség szinte minden pontjáról
érkeztek fellépők. A sztárvendég Ná-
dasdi László nótaénekes volt. A ren-

dezvényen elsőként Antós István klub-
vezető köszöntötte a vendégeket, majd
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
beszédében elmondta, hogy a tánc vi-
lágnapját méltóképpen megünneplik a
rendezvénnyel.  A közel harminc fel-
lépő műsorának végén közös vacsorá-
val és tánccal zárták a rendezvényt.

Takács Katalin

RÁD VÁR A FÖLDESI NYÁR

“Pihenj, gyógyulj nálunk, 
szeretettel várunk!”

A Földesi Strand szeretettel várja 
pihenni vágyó vendégeit!

Minden Földesi Lakosnak kellemes
nyári szünidőt, jó kikapcsolódást és

feltöltődést kívánunk! 


