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A református gondolkodóra emlékeztek
Református keresztyénnek lenni az

élet minden vonalán, vitatkozás és ta-
nítás vagy nevelés közben is, ezt je-
lenti: az életet, a valóságot, a
személyiséget, a szerteáradó és vala-
hogyan mindig ható lelket hirdetni a
tan, a keret, az intézmény és a törvény
fölött, vagy: előtt, vagy helyett.

E gondolatok a Földesen született és
hatvanöt éve elhunyt Karácsony Sán-
dorra emlékező konferencián hangzot-
tak el, szeptember 23-án. A Földes
Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület
a „Közös érdekünk”című, a civil szer-
vezetek fejlesztését és a közösségi sze-
repvállalás erősítését segítő, önkéntes
programokat megvalósító EFOP-
1.3.5-16-2016-00015 számú projektje
részeként – Földes civil szervezeteinek
közreműködésével –  „Karácsony Sán-
dor a közélet és az egyházi élet ten-
gely-embere címmel emlékezett a
reformáció 500 éves, a második Hel-
vét Hitvallás elfogadásának 450. év-
fordulójára és az egyházformáló tudós
professzorra.

Karácsony Sándor életével és mun-
kásságával a közélet és az egyházi élet
tengely-embere lett. Életműve példa a
közéletben megélhető egyháziasságra,
a profán világ megszenteléséért való
egyetemes igyekezetre. E sokrétű egy-
házi feladatvállalással Karácsony Sán-
dor egyházformáló személyiséggé is
vált, mert felvállalta a hitvalló közös-
ségszervezés feladatát, az egyházi-
egyesületi- és mozgalmi tevékenysé-
get. 

A konferencia népes közönsége
megfogalmazta: a magyar nevelésügy
európai szintre emelésének elvi szer-
vezője különleges alakja volt a XX.
századi magyarországi református
egyháznak és a két világháború közötti
magyar egyháztársadalomnak is. 

Karácsony Sándor munkásságának
kiindulópontja a református teológia,

a református gondolkodás. Falunk szü-
lötte ökumenikus szemléletű tudós
volt, aki aggódott a magyarságért, a
magyar népért, az egyetemességet a
békés egymás mellett élést hangsú-
lyozta a nemzeten belül és a népek kö-
zött is. Mélyen hívő reformátusként
fontosnak tartotta a protestáns hagyo-
mányokat és az egyházi szolgálatot is.
Sokat vállalt ezekből: Budapesten a
Kálvin téri gyülekezet presbitere, a
Pozsonyi úti gyülekezet presbitere,
egyházkerületi képviselő, egyházme-
gyei tanácsbíró, egyházmegyei tan-
ügyi bizottsági tag, a tiszántúli
egyházkerület tanácsbírája, zsinati tag,
a tiszántúli egyházkerület képviselője-
ként. 

Egyházformáló munkásságára, a
gyülekezeti életet és éneklést meg
újító munkájára Péter Imre a Társaság
elnöke, Horsai Ede a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetem lel-
késze és Vizi István a Károli Gáspár
Református Egyetem tanára emléke-
zett.

Péter Imre
a Karácsony Sándor 

Művelődési Társaság elnöke

Van egy csodálatos és igaz történet:
sok év keserűség után egy kis nép – a
magyar – egyszerre csak magára talál,
és megmutatja a világnak, hogy még
sincs élve eltemetve. Az emberek az
utcákra tódulnak, és hirtelen eltűnnek
a korábban óriásinak vélt különbségek
köztük. Ismeretlenek is barátokként
üdvözlik egymást, mindenki úgy érzi,
összetartozunk.

Vesztes forradalmainkkal kapcsolat-
ban mindig felmerül a kérdés, hogy
volt-e értelmük, és nem csak további
szenvedést hoztak-e az országra. Az
erről szóló vita újra és újra fellángol.
Én most nem próbálok meg igazságot
tenni ebben az ügyben, és meggyőző-
désem, hogy nem is lehetséges ezt el-
dönteni. Egy dolgot azonban
fontosnak tartok kiemelni: az ötvenha-
tos forradalom a benne részt vevők
számára olyan közösségi élmény volt,
ami életük végéig elkíséri őket. Olyan
élmény, amit kétszázezren vittek ma-
gukkal nyugatra, és amit idehaza is
hiába próbáltak évtizedekig elnyomni.
A rendszerváltás hajnalán jól látszott,
hogy a három évtizeddel korábban
összegyűlt energia megmaradt és újra
felszínre tört. Hátborzongató belegon-
dolni, mi lehetett volna, milyen csodás
eredményekre vezetett volna, ha a sza-
badságharcunk sikerrel jár, és ebben a
fantasztikus, eufórikus szellemben
kezdhetjük el újraépíteni az országot.

Bárcsak meg tudná élni ez a generá-
ció is ötvenhat szellemét, és bárcsak
adna nekünk is annyi energiát, amit az
ország építésére tudunk fordítani!
Őszintén remélem, hogy ezúttal sze-
rencsésebbek leszünk, mint hatvanegy
évvel ezelőtt voltunk, és az egyetértés
és összetartozás élményét megtapasz-
talva egy gazdag és büszke Magyaror-
szágot építünk!

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

1956 emlékére
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Gratulálunk az újszülöttek szüleinek:
/a szülők az adatok közléséhez hozzájárultak/

Füredi Krisztián, Debreceni u. 24/a
Szabó Borbála, Piac u. 29.

Volosinovszki Lili, Rákóczi u. 30/a
Kuk Anasztázia Hanna, József A. u. 18.

Balogh Zoltán, Északisor u. 24.
Nagy Sándor, Bacsó B. u. 3.
Oláh Tamás, Eötvös u. 13.

Duró Miklós, Fő u. 59.
Ékes Lilien Hanna, Kalapács u. 1.

Péntek József László, Dózsa Gy. u. 54.
Csarnai János Gábor, Haladás u. 27.

Budai Bence, Bacsó B. u. 8.
Bende Richárd Patrik, Dózsa Gy. u. 53.

Bene Hanna Márta, Kinizsi u. 29.
Házasságkötésük alkalmából

gratulálunk:
Kiss Norbert és Aranyos Szandra,

Kossuth L. u. 14.
Bene Imre és Kovács Ibolya,

Kinizsi u.
Veres Krisztián és Jakab Annamária,

Berettyóújfalu
Szőllősi István és Kiss Bernadett,

Kisköz u. 12/a
Szabó Imre és Rab Ágnes,

Berettyóújfalu
Makula Kálmán és Ötvös Alexandra,

Eötvös u. 26.
Vigasztalódást kívánunk az elhunyt 

személyek hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok

közléséhez hozzájárultak/

Felvégi Béla György, Fő u. 7.
Oláh Lajosné, Debreceni u. 9.
Szőllősi Antalné, Eötvös u. 28.
Orbán Sándor, Bocskai u. 16.
Kiss Jánosné, Arany J. u. 34.
Molnár Lajosné, Radnóti u. 7.

Bilku Róbert, Radnóti u. 4.
Nagy Sándorné,Deák F. u. 13.
Szőllősi Tibor, Haladás u. 8.

Dajka Károlyné, Dózsa Gy. u. 29.
Volánszki Gyula, Honvéd u. 42.

Nyírő Zsigmondné, Újfalui u. 21.
Duró Imréné, Újfalui u. 13/a
Szörnyi Gáborné, Sarló u. 2.

Tóth Ferencné, Debreceni u. 24.
Rafael Lajos, Ady E. u. 18.

Kovács György Istvánné Magaspart u. 3.
Docsinecz Mihályné, Posta u. 2.
Jenei Miklós, Kossuth L. u. 32.

Rák Albert, Zrínyi u. 54.
Rafael Istvánné, Dózsa Gy. u.  48.

Dudás Mihály Lászlóné, Kazinczi u. 5.
50. éves házassági évfordulójuk 

alkalmából köszöntjük:
Pócsi Lajos és Nagy Ilona, Pócsi tanya

Máthé Kálmán és Pércsi Etelka, 
Rákóczi u. 18/a

Oláh Lászlóné anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREKMegmutattuk értékeinket
Berettyóújfalu Város és a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal szerve-
zésében 2017. szeptember 8-án
Berettyóújfaluban, 38 település és 5
szociális szövetkezet mutatta meg az
általuk készített termékeket, portéká-
kat a "Helyi Értékek Startja" Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállításon. A ren-
dezvényen településünk is részt vett,
ahol a közfoglalkoztatás értékeit, a
dolgos hétköznapok eredményeit le-
hetett megtekinteni.

Szintén a megvalósított közfoglal-
koztatási programjaink eredményeit, a
közfoglalkoztatásban előállított termé-
keket, terményeket mutathattuk meg a
Belügyminisztérium szervezésében
harmadik alkalommal megrendezett
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítá-

son 2017. szeptember 22-23. között
Budapesten, a Vajdahunyad várában.
A rendezvényen 113 önkormányzat –
köztük Földes – és 17 szociális szö-
vetkezet biztosított lehetőséget telepü-
lésének megismerésére, az általuk
készített termékek, és a helyi ételek
kóstolására, azok megvásárlására.

Köszönet a programok munkairá-
nyítóinak és a közfoglalkoztatásban
résztvevő valamennyi dolgozónak,
hogy jelen lehettünk ezen a rangos ki-
állításon és az általuk elkészített, meg-
termelt értékekkel képviselhettük
településünket.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Belterületi utak karbantartása
Földes Nagyközség Önkormányzata

2017-ben belterületi utak karbantartá-
sára közfoglalkoztatási mintaprogra-
mot indított. 

A program célja az önkormányzat
belterületi úthálózatának karbantar-
tása, javítása, környezetének rendbe-
tétele, ezáltal a balesetveszély
csökkentése. Ennek keretein belül ok-
tóber elejéig a következő utcák kátyú-
zása történt meg: Radnóti utca,
Kölcsey utca, József Attila utca, Kállai
utca, Mozi utca, Csillag utca, Nap
utca, Báthori utca. 

Októberben a Posta utca, Jókai utca
és Honvéd utca kátyúzását tervezzük
megvalósítani, továbbá az utcák álla-

potának felmérése is folyamatos. 
A következő évben is folytatni kí-

vánjuk a programot, biztosítva ezzel a
kisléptékű, de folyamatos útkarbantar-
tást. A következő évben fejleszteni is
szeretnénk a programot, melynek ke-
retein belül további útalapok elkészí-
tését valósítanánk meg. Ehhez
ismételten várjuk a lakosság részéről
feleslegessé vált betontörmelékek fel-
ajánlását. A felajánlásokat előzetesen
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán kell személyesen vagy írásban je-
lezni, hogy az összegyűjtés
szervezetten történjen.   

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester
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„Közös érdekünk - Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek 

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

Családi napok Földesen

A családi összetartást, a generációk
együttműködését erősítő családi napo-
kat rendezett a Földes Nagyközségi
Népfőiskolai Egyesület a „Közös ér-
dekünk” című, a civil szervezetek fej-
lesztését és a közösségi szerepvállalás
erősítését segítő, önkéntes programo-
kat megvalósító EFOP- 1.3.5-16-
2016-00015 számú projektje részeként
– Földes civil szervezeteinek közre-
működésével. 

Ennek keretében nyílt meg az a há-
romnapos kiállítás, melyen a település
Balásházy János Kertbarát Körének
tagjai legszebb zöldségeiket és gyü-
mölcseiket, a népfőiskolai egyesület
tagjai az általuk nevelt kaktuszokat,
pozsgásokat mutatták be.

A Karácsony Sándor Közösségi
Házban a kiállításokat Dr. Gonda Ist-
ván a DEAGTC professor emeritusa
és Tóth László nagyváradi kaktusz-
gyűjtő nyitotta meg. A megnyitó kö-
zönsége megkóstolhatta a Földesen
termelt szőlőből, helyben préselt mus-
tot és az abból frissen sütött mustos
mogyorót.

Az esti szakmai előadásokon Dr.
Dremák Péter tanársegéd a gyümölcs-
termesztés új lehetőségeit, Tóth László
a botanikus kertek világát mutatta be
a népes közönségnek. 

Szombaton kövirózsa és sziklakerti
növények ültetési bemutatója, kézmű-
ves foglalkozások, Parácsi Anikó tes-
tet- és lelket megmozgató interaktív

előadása, közös lecsófőzés és lecsó-
kóstolás, Gál Judit biomérnök elő-
adása várták a település lakóit. 

A közönségszavazatok alapján leg-
szebbnek ítélt gyümölcsök, zöldségek,
kaktuszok kiállítóit is köszöntötték. A
helyi civil szervezetek tagjai koraeste
kívánságműsorral szórakoztatták a lá-
togatókat. 

A természet világa után érdeklődő
generációk vasárnap korra reggeltől a
település határában lévő záportározó-
nál Király Krisztián környezetkutató
madárgyűrűzési bemutatóján ismer-
kedhettek meg a Földes határában élő
madarak világával. 

Péter Imre
települési képviselő

Októberi emlékek
Úgy tűnik, nekünk magyaroknak az

október, nemcsak a betakarítás, hanem
a szabadságharcokra emlékezés hó-
napja is.

Október hatodika, az aradi vértanúk
napja. A földesi egyszerű parasztem-
ber számára 50-60 évvel ezelőtt, ez a
dátum egyenlő volt egyik nemzeti
gyásznapunkkal. Több mint 100 évvel
az 1848-as szabadságharc leverése
után is nagyon sok földesi parasztház-
nál voltak a forradalmi eseményeket,
vagy a 13 aradi vértanút ábrázoló
képek.

A tizenkét tábornok és egy ezredes
kivégzése volt a kezdete a hatalmas
osztrák megtorlásnak. Olyan kemény
volt a Haynau által irányított kegyet-
lenkedés, hogy az emberek nem érez-
ték, hogy a forradalom eredményeinek
egy része megmaradt. Így a   jobbágy-
felszabadítás, a nemesi előjogok eltör-
lése, törvény előtti egyenlőség. Földes
nemesi kuriális község volt, mégis
még az unokák is siratták a szabad-
ságharc elbukását.

Így volt ez '56 után is. Ekkor is, mint
1849-ben az orosz hadsereg (bár ekkor
szovjeteknek neveztük) tudta csak el-
tiporni szabadságvágyunkat. A belső
erők alul maradtak.

De ahhoz elegen voltak a belső ha-
talomra vágyók, hogy az itt maradt
orosz hadsereg oltalmát élvezve, ke-
gyetlenül eltiporják a szabadságra
vágyó embereket. 

Az '56-os forradalom után is voltak
eredmények, melyek megmaradtak, de
a bosszúhadjárat következtében nem
tudták az emberek akkor értékelni. A
Kádár kormány vezetése szakított a
Rákosi rendszer kiszolgálóival. Nem
hozták vissza a forradalom alatt meg-
szüntetett beszolgáltatást, engedélyez-
ték a disznóvágást bejelentés nélkül.
Szabadon lehetett sertést, juhot szar-
vasmarhát adni-venni. Ezek a forrada-
lom eredményei voltak, de nem
törölték el őket. Jótékony hatásukat
érezték a földesiek is, de a csalódott-
ság felülemelkedett örömükön.  

A megtorlás enyhülése után, Ma-
gyarországon a szocialistának nevezett
országok közül az egyik legenyhébb
diktatúra valósult meg. A felsorolt
enyhülések az '56-os szabadságharc-
nak voltak köszönhetőek.   

Karacs Antalné 
Földesi Polgári Egyesület       
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Gyémántdiploma

Bíró Ferencné rangos megmérette-
tésen vett részt az Erdélyben található
Koltón. Az Agape Alapítvány által
meghirdetett Petőfi-szavalóverseny
döntőjén, a szépkorúak korosztály-
ában különdíjban részesült. 

Bíró Ferencné Pirike néni reálgim-
náziumban végzett, de az irodalom
mindig is nagyon közel állt a szívéhez.
Szereti a verseket, prózákat és éneke-
ket is. Akár hallja, akár olvassa őket,
ha megtetszik neki, meg is tanulja azo-
kat. Gyermekkora óta sokat szerepel
különböző rendezvényeken. Lehetősé-
geit kihasználva nagy szeretettel sza-
val a Földesi Népfőiskola tagjaként a
klub programjain, a település külön-
böző rendezvényein, és ha ideje en-
gedi szavalóversenyeken is részt vesz.
Szép eredményeket ért el helyi, me-
gyei, régiós és országos versenyeken
is. 

A koltói szavalóversenyre a Debre-
cenben megrendezett elődöntőn való
sikeres szereplésével jutott be. A meg-
mérettetésen két verset kellett elsza-
valni, ahol Bíró Ferencné Petőfi
Sándor Ambrus gazda című verse mel-
lett, Pákolitz István Naponként című
versét adta elő. 

Elismerésre méltó dolog, hogy szép-
korúként is fontosnak érzi a magyar
irodalom kincseinek tanulását és át-
adását a fiatalabb generációk részére. 

Eredményeihez ezúton gratulálunk
és további sikeres verselést kívánunk!

Takács Katalin
közművelődési munkatárs

A Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem gyémántoklevelet ado-
mányozott Horváth István földesi
tanár részére, a hatvan éve megszer-
zett tanítói oklevele emlékére, a tanári
pályán végzett sikeres munkájának el-
ismeréseként.

Horváth István Tanár Úr Nádudva-
ron született 1937. szeptember 24-én.
Általános iskolai tanulmányait szülő-
falujában végezte, majd 1956-ban a
Debreceni Állami Maróthi György Ta-
nítóképzőben érettségizett. Gyakorló-
éves jelöltként Földesre hívták az
általános iskolába tanítani. Ez az is-
kola lett első és utolsó állandó munka-
helye.

A Nyíregyházi Tanárképző Főisko-
lán testnevelés általános iskolai tanár-
nak nyilvánították. Labdarúgás- és
kézilabda edzői és játékvezetői minő-
sítést szerzett kitűnő eredménnyel.
Testnevelő tanári továbbképző tanfo-
lyamot végzett a Testnevelési Főis-
kola, valamint a Nyíregyházi
Tanárképző Főiskola által szervezett
tanfolyamán. 

Jó sportoló lévén több ajánlatot ka-
pott kecsegtető állásra. Ő azonban a
mai napig hű maradt a földesi embe-
rekhez.

Harminchat évig kizárólag testneve-
lést tanított. Tanítványaival sok szép
eredményt ért el a különböző verse-
nyeken. Legjelentősebb a kézilabdás
lányok országos 1., 2.,  3. helyezése,
valamint az országos Pajtás kupa 1.
helyezése. Ezenkívül labdarúgásban,
tornában, atlétikában is jól szerepeltek
sportolói. Szigorú volt, de tantárgya is
ezt követelte, hiszen a rend, a fegye-
lem alapfeltétele a sérülések elkerülé-
sének. Sok jó sportolót nevelt, akik
öregbítették iskolánk, közösségünk jó
hírnevét.

Tizenöt évig volt aktív játékosa, több
éven át játékos edzője községünk lab-
darúgó csapatának. Edzősködött fel-
nőtt és ifjúsági női- és férfi kézilabda
csapatainknál. 

Alapító tagja, majd öt évig titkára
volt az 1976-ban alakult kertbarát kör-
nek, mely közösségnek jelenleg is
aktív tagja. Példamutató kertművelé-
séért elnyerte a „Mintakert” és „Föl-
des szép kertje” kitüntetést.
Társszerzője a Balásházy János Kert-
barát Kör 30 éves történetét feldolgozó
kiadványnak.

Közéleti szerepet is vállalt. Volt ve-
zetője a községi Pedagógus Szakszer-
vezetnek, a Hazafias Népfrontnak.
Négy évig volt alpolgármester és ti-
zenkét évig önkormányzati képviselő. 
Aktív munkájáért több kitüntetésben
részesült. Közülük néhány: „Kiváló
munkáért”, „Kiváló úttörővezető”,
„Kiváló társadalmi munkáért”, „Diák-
csoportért”, „Földes községért Emlé-
kérem”.

Szerencsés ember, hiszen munkája
és hobbija – a sport – egybeesett. Sok
tanítványával sikerült megszerettetni
az aktív sportolást, megismertetni a
mozgás örömét. Közülük sokan lettek
aktív sportolók, edzők, szaktanítók,
testnevelő tanárok.

Ez év szeptembere élete legszebb,
legörömtelibb hónapja. Szeptember
18-án Boglárka unokája egy aranyos
fiú dédunokával ajándékozta meg a
24-én 80. évét betöltő nagyapát. Szep-
tember 30-án a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Oratóriumá-
ban vehette át személyesen a Gyé-
mántdiplomát. 

Az elismeréshez gratulálunk, to-
vábbi jó egészséget kívánunk!

Takács Katalin
közművelődési munkatárs

Különdíj

FÖLDESI HÍRLEVÉL
Negyedévente megjelenő közéleti lap

Lapalapító: Földes Nagyközség 
Önkormányzata 

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

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

Takács Katalin
Felelős kiadó: Földesi Polgármesteri 

Hivatal
Nyomdai munkák: Center-Print Kft.,

Debrecen
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Észlel – Odafigyel – Képessé tesz
A Földesi Szociális Szolgáltató Köz-

pont vezetőjeként szeretném tájékoz-
tatni Önöket a szolgálatunknál végzett
szociális segítő szakmai munkáról. 

Nyilvántartásunk szerint jelenleg 38
fő fogyatékkal élő személy és családja
mindennapi, felmerülő szükségletei-
nek támogatásában nyújtunk segítsé-
get. Fontos elvünk, hogy a szolgáltatás
mindenki számára érthető, könnyen
meg- és felismerhető legyen. A támo-
gató szolgáltatást az különbözteti meg
az „egyszerű” segítségnyújtástól, il-
letve más segítő tevékenységtől, hogy
célcsoportja a fogyatékkal élő sze-
mély, ahol a tevékenység végrehajtá-
sában az igénybe vevő környezete –
családja és más intézmények – is je-
lentős szerepet kapnak. Lényegét a
szolgáltató és az igénybe vevő közötti
személyes segítő kapcsolat adja.

Munkavégzésünk során az alábbi
szolgáltatásokat látjuk el:

- információs és tájékoztató szolgál-
tatás működtetése,

- szállító szolgálat működtetése,

- személyi segítő szolgálat működte-
tése,

- egyéb illeszkedő szolgáltatások,
különböző szociális szükségletek ki-
elégítése.

A megváltozott törvényi rendelkezé-
seknek megfelelően a szolgálat által
nyújtott szolgáltatási elemek a követ-
kezőek: Tanácsadás, Esetkezelés,
Gondozás, Gyógypedagógiai segítség-
nyújtás, Felügyelet, Háztartási vagy
háztartást pótló segítségnyújtás, Szál-
lítás, Készségfejlesztés. 

Az új vezetői szakmai programban a
Támogató Szolgáltatás mellett a Föl-
desi Szociális Szolgáltató Központ
SZOLGÁLTATÓ jellegét kívánjuk
erősíteni, igyekszünk új programokat
beindítani a településen, természetesen
az alapellátásban résztvevő partnerek-

kel és a civil szervezetekkel együtt-
működve: például:„Közösséget min-
denkinek” program és „Mozgással az
egészségért” program.

Mi is a Támogató Szolgálat?
- Ahol a rászorulók tudják, hogy se-

gítséget kapnak; empátiával, biztonsá-
got nyújtó környezetével fogadja a
rászorultakat. Szakmailag megalapo-
zott módszereivel segíti a fogyatékkal
élő személyt és annak környezetét.
Szorosan együttműködik, a partnerek-
kel kommunikál, szükség esetén segít-
séget kér. 

- Ahol mindenki, aki a munkában
részt vesz, fontosnak érzi magát és a
feladatát.

Ha úgy érzi, hogy tudunk segíteni,
vagy bővebb felvilágosítást szeretne
kérni a munkánkról, várjuk Önöket a
Rákóczi u. 5. szám alatt, a Földesi
Szociális Szolgáltató Központban!

Víghné Galgóczi Mária 
szolgálatvezető

Települési összefogással 
újultak meg a mosdók

Augusztus végére készült el a Kará-
csony Sándor tér 6. szám alatt talál-
ható intézményünk földszinti
mosdójának felújítása. A településen
élők összefogásával és adakozásával,
közel másfél millió forint gyűlt össze
ahhoz, hogy hosszú évtizedek után
végre megújuljon a gyermekek és fel-
nőttek által egyaránt használt mosdó.

Földes Nagyközség Önkormányzata
a helyi intézményekkel, civil szerve-
zetekkel, csoportokkal összefogva jó-
tékonysági akciót hirdetett, és ehhez
kapcsolódóan jótékonysági bált szer-
vezett ez év áprilisában, melynek be-
vételét ugyancsak e nemes célra
kívánta fordítani. Az akció során ösz-
szegyűlt 1. 489.000 Ft összeget az ön-
kormányzat 2.000.000 Ft összeggel
egészítette ki.

A felújítási munkálatok során telje-
sen megújult a vízvezeték rendszer, új
nyílászárók és szerelvények kerültek
elhelyezésre, új burkolatot kaptak a
falak a férfi és női mosdókban egya-
ránt. Egy igen modern és tartós elvá-
lasztó rendszer beszerelésével vált
teljessé a felújított mosdó, majd fris-
sítő festéssel zárultak a munkálatok.

A kivitelezésben Domokos Attila és
Molnár Imre helyi vállalkozók voltak
segítségünkre, akiknek ezúton kö-
szönjük segítőkészségüket és építő jel-
legű javaslataikat. 
A munkák elvégzéséhez nagy segítsé-
get nyújtottak a közfoglalkoztatási
programban dolgozó szakemberek is.

Tiszteletreméltó összefogás volt ez a
település minden lakója, gazdálkodó
szervezetei, civil közösségei részéről,
melyet ezúton is köszönünk!

Balázsiné Bíró Valéria
intézményvezető

FELHÍVÁS
A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara 

2017. november 3-án 

kamarai választásokat tart. 
A Földes településen 

lakcímmel/székhellyel rendel-
kező kamarai tagok részére 
reggel 6:00 és este 18:00 óra 

között nyílik lehetőség 
a voksok leadására a 

Karácsony S. tér 1. szám alatti 
Falugazdász Irodában. 

Kérjük feltétlen hozza magával
érvényes személyazonosító okmá-
nyát és lakcímkártyáját, valamint
cég esetén a cég képviseletére jo-
gosító dokumentumok másolatát

(pl. cégkivonat, 
aláírási címpéldány). 

További információt a kamara
honlapján 

(www.nak.hu) 
talál, vagy bizalommal keresse 

falugazdászát.

Nagy Zoltán 
falugazdász
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Szeptemberben könyvtárunkba láto-
gatott a berettyóújfalui Nők a XXI.
században Egyesület. 

A mintegy ötven főből álló csoport-
nak bemutattuk intézményünket és
megtekintették a Karácsony Sándor
Álladó Emlékkiállítást, amit prezentá-
ciós tárlatvezetéssel színesítettünk. 

A Népmese Napja alkalmából szep-
temberben mesemondó versenyt és
rajzpályázatot hirdettünk a település
általános iskolásainak, melyekre egy
szabadon választott magyar népmese
előadásával és illusztráció készítésével
lehetett nevezni.

A mesemondó verseny díjazottjai:
Alsó tagozat:
I. Barta Panna, Kordás Anita
II. Bunya József
III. Némethi Zsombor, Szabó Bog-
lárka
Különdíj: Karacs Kármen Dzsesszika,
Kemecsei-Tóth Zsombor, Tóth Rados
Merse
Felső tagozat:
I. Szabó Bence 
II. Rusznyák Zsolt 
III. Nagy Ádám

Az Országos Könyvtári Napok kere-
tében, a Méliusz Gyermekkönyvtár
által meghirdetett megyei döntőn,
Barta Panna és Szabó Bence fogja
képviselni községünket.

A zsűri elnöke Nagyné Lengyel
Erika, a Karácsony Sándor Általános

Iskola és AMI igazgatóhelyettese volt,
a könyvtár részéről Tóth Miklósné
kolléganőmmel segítettük az értéke-
lést, mint zsűritagok.

Rajzpályázatunk eredménye: 
1-2. évfolyam:
I. Bíró Csenge, Tóth Cintia
II. Jakab Éva Mónika, Korvin Luca
III. Kemecsei-Tóth Fanni, Tóth Hanna
Különdíj: Jakab Judit, Szilágyi Mó-
nika
3-4. évfolyam:
I. Szőllősi Réka
II. Lázár Hanna, Tóth Melinda
III. Balogh Bianka, Mező Ramóna,
Társi Roland
Különdíj: Egri Sebestyén, Fórián And-
rea, Makula István
Felső tagozat:
I. Kiss Dzsenifer, Szabó Zsombor
II. Biczó Nikolett, Veress Otília Petra
III. Kovács Gréta, Szőke Noémi
Különdíj: Balogh Gréta, Gyöngyösi
Péter, Kovács Lara, Szabó Bence, Szí-
vós Laura

Köszönjük a versenyző gyerekek
részvételét, a szülők és felkészítő pe-
dagógusok segítő munkáját! Szeretet-
tel gratulálunk az elért
eredményekhez!

Benedek Elek születésének 158. év-
fordulójáról tématabló és könyvjelző
készítésével emlékeztünk meg. A Nép-
mese Napján mesehallgatással és
könyvajánlóval vártuk látogatóinkat.

Gyűjteményünkben 47 féle újság,
közel negyvenezer könyv és egyre
több hangoskönyv található. A helyben
nem elérhető dokumentumokat könyv-
tárközi kölcsönzés útján biztosítjuk
vagy felvesszük a kívánságlistára. 

Látogasson el hozzánk és ismerje
meg kínálatunkat!

Minden kedves olvasót és érdeklő-
dőt szeretettel várunk a könyvtárban!  

Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató

Te miért vagy hálás?

Október első vasárnapján hálaadó is-
tentiszteletet tartottunk gyülekeze-
tünkben. Az Úr asztala megtelt
különböző terményekkel, és olyan tár-
gyakkal, melyek Isten áldásaira emlé-
keztetnek minket. Fontos számunkra a
hálaadás, hiszen ez is Isten akaratának
a teljesítése.

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd
el, mennyi jót tett veled” - hangzik a
103. Zsoltárban Dávid felszólítása.
Mennyi jót tett velünk Isten? Vála-
szunk attól függ, hogy tudjuk-e a hit
szemével látni az életünk eseményeit.
Ha nem, akkor nagyon hamar kész le-
hetünk a felsorolással.

Meg kell tanulnunk azokat a dolgo-
kat, amelyeket olyan magától értető-
dőnek és természetesnek tartunk, nem
olyan magától értetődőnek és termé-
szetesnek tartani! Biztos vagyok
benne, hogy megszaporodnak a sze-
münk előtt Isten jótéteményei.

Nem magától értetődő az a puszta
tény, hogy egy kényelmes székben
ülve olvasod ezt az írást, és nem egy
kellemetlen, veszélyes helyen vagy.
Az sem magától értetődő, hogy ma
ebédelni fogsz, vagy már túl vagy az
ebéden. Az sem magától értetődő,
hogy kabát védi a testedet, és cipő van
a lábadon - és folytathatnám még a
végtelenségig.

Annyira megszoktuk Isten kisebb-
nagyobb jótéteményeit, hogy termé-
szetesnek tartjuk azokat. Ha aztán
Isten egy ilyen magától értetődőnek
látszó jótéteményét elvesz: hogy tu-
dunk méltatlankodni miatta, pedig
amíg megvolt, soha nem adtunk érte
hálát! 

Gondolkozz el, mi mindenért ad-
hatsz hálát, majd köszönd meg Isten-
nek! Köszönöm Uram.

Veres Gábor 
lelkipásztor

TÁJÉKOZTATÓ
A Földes I. számú felnőtt háziorvosi rendelő (Dr. Tamás Gábor) 

telefonszáma megváltozott! 
Az új telefonszám: (54) 466-148

Elérhető a rendelő Facebook oldala is, ahol a rendeléssel kapcsolatos
naprakész információkat olvashatnak a lakosok!

Dr. Tamás Gábor háziorvos
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Folyamatosan épülnek a testvértelepülési kapcsolatok
Szeptember második hétvégéjén 9

fős delegáció látogatott el a lengyelor-
szági Goscieradow településre, Mari-
usz Szczepanik polgármester
meghívására. 

Az öt napos látogatás során a földe-
siek megtekintették a településen ta-
lálható Erkado gyárat, ahol több mint
600 alkalmazottal naponta több ezer
ajtó készül el a világ különböző orszá-
gaiba. A könyvtári látogatás után az ál-
talános iskolai munkával
ismerkedhettek meg a vendégek. Az
Idősek Otthonában a lengyel nyugdí-
jasok kulturális műsorral készültek,
majd részletes beszámolót adtak az ott
folyó munka jellegéről is. 

A Krakkó városában tett kirándulás
alkalmával különleges történelmi he-
lyekre látogattak el a delegáció tagjai:
a Wawel-dombon található királyi pa-
lotába, ahol a város jelképének szá-
mító, tüzet okádó sárkány szobrát is
megcsodálhatták, valamint a Krakkói
Egyetem régi szárnyába, ahol Koper-
nikusz, a híres lengyel csillagász is

koptatta az iskola padjait jó néhány
száz évvel ezelőtt. 

A látogatás legfontosabb célja a test-
vértelepülési kapcsolatok elmélyítése
mellett az volt, hogy a magyar kül-
döttség bekapcsolódjon a település Eu-
rópa Napja fesztiváljának
eseményeibe. Különleges és megható
élményt jelentett mindenki számára az
a gyönyörű énekekkel színesített kato-
likus szentmise, melyen a rendezvényt
megelőző délelőtt vehettek részt a ma-
gyar vendégek. A fesztivál délutánján
a Szélrózsa Néptáncegyüttes négy
képviselője néptáncbemutatójával szí-
nesítette a színpadi programokat, a
csapat másik része pedig magyar éte-
lek elkészítésével és kóstoltatásával já-
rult hozzá a nap sikeréhez. A finom
magyar ételek és gyönyörű néptánc
koreográfiák nagy tetszést arattak a
lengyel testvértelepülés lakói körében. 

A nyelvi nehézségek nagyon sokszor
jelentettek problémát a kommunikáció
folyamán, de reményre ad okot, hogy
a fiatalabb generáció már mindkét

nemzetnél megfelelő módon tud be-
szélni angol nyelven is, mely a későb-
biekben nagy segítségünkre lehet a
kapcsolatok elmélyítése során. 

Mariusz Szczepanik polgármester
megerősítette szándékát abban is,
hogy szeretné, ha a gyermekekre is ki-
terjeszthetnénk a kapcsolatokat, akik-
nek ez kiváló lehetőség lenne az angol
nyelv gyakorlására is. A két polgár-
mester tárgyalásai során elindították
annak lehetőségét, hogy a jövőben
nyári táborok keretében gyermekcso-
portok látogassanak el Magyaror-
szágra és Lengyelországba egyaránt. 

Bízunk abban, hogy ezzel a kapcso-
lattal lehetőséget tudunk teremteni fi-
ataljaink, gyermekeink részére, hogy
megismerjék Lengyelország történel-
mét, különös tekintettel a magyar vo-
natkozásokra, és gyümölcsöző baráti
kapcsolatok alakuljanak, illetve lehe-
tőség teremtődjön a nyelv gyakorlá-
sára is.

Balázsiné Bíró Valéria
intézményvezető

Kovácsmesterség emlékeit őrző műhelyet avattak Földesen
Egy lassan megszűnőben lévő mes-

terségnek, a kovácsoknak állít emléket
az a kovácsműhely, melyet szeptem-
ber utolsó napján avattak Földesen. 

Aranyi Gyula és Imre Sándor csa-
ládjai sok éve baráti kapcsolatban áll-
nak egymással. Mivel mindkét
családban sokan űzték régen a ko-
vácsmesterséget, így jó néhány tárgyi
emlék maradt fenn az elődöktől. Ezen
emlékek megőrzésére – az ócskavas-
tól való megmentésükre – és az utókor
számára történő átmentésük érdekében
döntött a két család úgy, hogy az örö-
költ tárgyakból egy kovácsműhelyet
hoz létre.

Imre Sándor, gondolatait össze-
szedve elhatározta, hogy az apósánál
lévő használaton kívüli, rogyadozó
magazin szakszerű áthelyezésével és
felújításával kezdi el a két család
közös tervének megvalósítását. A ko-
vácsműhely Aranyi Gyula édesapja
egykori kovácsműhelyének ajtajával
és Jenei Csaba szülői házának két ve-
randa ablakával ékeskedik. A kivitele-
zés ideje alatt a Kállai utcában két
bontásra ítélt ház is volt a Veres és a
Nagy család tulajdonában. Ez a két
család volt az, aki a kovácsműhely to-
vábbi építését bontott faanyaggal tá-
mogatta.  

A jó szomszédok közreműködésével
hamarosan el is készült az épület, mely
kimeszelve, kifestve, döngölt agyag
padlójával várta, hogy a belső beren-
dezés is végleges helyére kerülhessen. 

A berendezések adományokból jöt-
tek össze. A Rákóczi Mezőgazdasági
Kft. furtai üzeméből rugós kalapács,
fúrógép, Aranyi András egykori ko-
vácsműhelyéből rengeteg szerszám,
üllő, fújtató, fúrógép, a Földesi Ve-
gyesipari Kft.-től kovács satu, Pércsi
Imre édesapjának hagyatékából fali-
tartó, fújtató, vasalóasztal, egy eredeti
cégtábla és egyéb szerszámok, Id.
Imre Lajos emlékeiből pedig üllő és 

egyéb szerszámok érkeztek a mű-
helybe. 

Aranyi Gyula gyűjtőmunkájának kö-
szönhetően a faluban egykor működő
kovácsműhelyek emlékeit tablók
őrzik, melyeket ugyancsak megtekint-
het az érdeklődő. Imre Sándor és Ara-
nyi Gyula terveiben szerepel, hogy a
műhelyet megnyitják majd a látogatók
előtt is, de addig is nagy szeretettel
várják az óvodás és iskolás gyermek-
eket, hogy megmutassák nekik, egy
régi mesterség legfontosabb emlékeit. 

Takács Katalin
közművelődési munkatárs
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Nemzetközi fesztiválon a Szélrózsások

Augusztus első napjaiban a Szélró-
zsa Néptáncegyüttes tagjai Olaszor-
szágban vendégszerepeltek egy
nemzetközi néptáncfesztiválon, me-
lyet Rimini településen rendeztek
meg. 

A közösség rendszeresen vesz részt
ehhez hasonló külföldi fesztiválokon,
ahol a magyar néptánc-kultúra bemu-
tatása, megismertetése, valamint Ma-
gyarország képviselete mellett, a
külföldi helyeken való szereplés és
megmérettetés is fontos az együttes
életében. A közös utazás és időtöltés,
a külföldi próbák közösségformáló
hatása megkérdőjelezhetetlen, jó példa
volt erre ez az utazás is. 

Nagyszerű érzés volt látni, amikor a
magyar zászló a földesi néptáncosok
kezében lobogott büszkén a színpa-
don, miközben magyar dallamok csen-
dültek fel és magyar táncokat láthatott
a közönség.

A néptáncegyüttes magyarózdi és
magyarpalatkai koreográfiákat muta-
tott be az olasz közönségnek, melye-
ket művészeti vezetőjük, Tóth Balázs
állított színpadra. A talpalávalót a Ba-
kator Népi Zenekar szolgáltatta.

Gratulálunk az együttes minden tag-
jának a produkciókhoz.

Balázsiné Bíró Valéria
intézményvezető

Idősek Napja
Októberben minden település kö-

szönti a  környezetében  élő idős em-
bereket, hiszen 1991. óta október 1-je
az Idősek Világnapja. 

Különleges ünnep, hiszen azokat az
embereket köszöntjük, kiknek jelen
életünket, emlékeinket, hagyománya-
inkat köszönhetjük. Minden nemzet
számára fontos, hogy tiszteltje és be-
csülje az előtte járó nemzedékeket, hi-
szen azok élettapasztalataira építkezik
az utánuk következő generáció.

Október 6-án, pénteken az Árpád
Mozi színháztermében megrendezett
zenés előadáson elsőként Jeneiné Dr.
Egri Izabella polgármester, majd Nagy
Ágnes, a Földesi Karácsony Sándor
Általános Iskola és AMI tanulója vers-
sel köszöntötte  az időseket. Az est
fénypontja Poór Péter előadása volt,
mely rendkívül megörvendeztette a
szépkorúakat. Mindenki számára nagy
öröm volt, hogy Földes legidősebb la-
kosa is részt vett a rendezvényen. A 98
éves Joó Mihályné még egy közös
képet is készített Poór Péterrel.

A műsor után zenés-táncos vacsorán
vehettek részt az érdeklődők, ahol az
50. házassági évfordulósok és a szüle-
tésnaposok köszöntésére is sor került
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub közre-
működésével. A klub vezetősége e
szép gesztust minden évben, az Idősek
Napja tiszteletére teszi meg, októberi
rendezvényükön. 

Öröm volt látni a megjelentek arcán
a vidámságot, melyet Poór Péter nagy-
szerűen felépített műsora okozott. Kö-
szönjük, hogy ilyen sokan elfogadták
meghívásunkat arra az ajándékmű-
sorra, mellyel mi, fiatalabb generáció
szerettük volna megköszönni a földesi
szépkorúaknak, hogy köztünk vannak,
és segítik mindennapjainkat.

Takács Katalin
közművelődési munkatárs

Tízéves évfordulóját ünnepelte a 

Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület

Szeptember 16-án gálaebéddel egy-
bekötött ünnepségen ünnepelte meg-
alakulásának 10 éves évfordulóját a
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesü-
let. 

Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármes-
ter köszöntője után, Korbélyné Nonn
Rozália klubvezető emlékezett az el-
múlt 10 év eseményeire, melyet fotók-
ból összeállított képes vetítéssel
egészített ki. A kiállított emléklapok,
emléktárgyak a közösség sokrétű te-
vékenységét mutatták be, és bizonyí-
tották, hogy igen mozgalmasan telt az
elmúlt 10 év. 

Az egyesület nagyon sok baráti kap-
csolatot alakított ki a környező telepü-
lések civil szervezeteivel és művészeti
csoportjaival, így a jubileumon, az
egyesület alapító- és jelenlegi tagjai

mellett,  22 település 23 csoportjának
képviselője is együtt ünnepelt a jubi-
láló közösséggel. 

A település önkormányzata és mű-
velődési intézménye Bere Anna Mária
művésztanár csodálatos festményével
köszöntötte az évfordulós csoportot,
akik kulturális műsorukkal köszönték
meg, hogy ilyen sokan ünnepelték
velük 10 éves születésnapjukat. 

A Nosztalgia Hagyományőrző Egye-
sület már következő programjára ké-
szül, hiszen november 18-án 10.
alkalommal rendezik meg az Erzsébet-
és Katalin-napi Bált, melyre ezúton is
szeretettel hívnak és várnak minden
érdeklődőt.

Korbélyné Nonn Rozália 
az egyesület elnöke


