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Földes Napját ünnepeljük, történelmi emlékeinket őrizzük

Írj homokba, véss kőbe, avagy tégy Földesért!
Minden emberi közösségben előfor-

dulnak nézeteltérések, viták. Ezeket
elkerülni talán nem tudjuk, de kezel-
nünk mindenképpen kell. Hogyan? Ta-
nuljunk meg a homokba írni, és a kőbe
vésni. Gondolom sokan nem értik,
miről is beszélek, el kell mondanom
egy történetet, hogy értsük:

“Két barát séta közben valami apró-
ságon összeveszett, majd az egyik
barát felpofozta a másikat, aki meg-
sértődött. Anélkül, hogy szólt volna
bármit is, beleírta a homokba: „Ma a
legjobb barátom felpofozott!”

Mentek tovább, egy tóhoz értek,
ahol elhatározták, hogy megfürödnek.       

Az a barát, aki kapott egy pofont,
fuldokolni kezdett, de a másik kimen-
tette. Magához térve, kőbe véste: „Ma
a legjobb barátom megmentette az
életemet!”

Barátja megkérdezte: “Mikor meg-
ütöttelek, homokba írtad, most meg
kőbe vésted. Miért?”

A másik azt válaszolta: „Amikor va-
laki megbánt, csak homokba szabad ír-
nunk, hogy a megbocsátás szele
eltörölje a szavakat. De ha valaki jót
tesz velünk, véssük kőbe, hogy senki
se törölhesse el.”

Tanuljuk meg mi is homokba írni sé-
relmeinket és kőbe vésni a jótetteket! 

De tanuljuk meg, mit hova írjunk, ne
keverjük össze a kettőt! Miért fontos
ezt megtanulnunk?

A múltat megváltoztatni nem tudjuk,
de a jelenben tudunk változást mun-
kálni, s a jelen változásai hatással van-
nak a jövőre. 

Az én jövőmre, a te jövődre, a mi jö-
vőnkre, Földes jövőjére. Nem egy-
szerű a sértést homokba írni, és a
jótettet kőbe vésni, de nem lehetetlen.  

Tegyünk együtt a jövőnkért!

2018 tavaszán:
Veres Gábor 
lelkipásztor

„A múlt a jövendőnek tüköre” 
(Kossuth Lajos)

Az idő kereke gyorsan forog. Eltelt
megint egy esztendő. Nemzedékek vé-
geláthatatlan sora az időben, negyven
generáció egymás után. 

Vajon mi tartotta meg a mi falunkat
ennyi évtizeden keresztül? Azt mond-
ják, a patak és a szikla összecsapásá-

ból mindig a patak kerül ki győztesen
– nem ereje, hanem kitartása miatt.
Hát erősek nem voltunk sosem – de ki-
tartónak bizony kitartó volt a település
és az itt élő őseink. Így volt ez 239 éve
is 1779. április 14-én, 15 évi pereske-
dés után elismerték saját törvényható-
sági jogát. Ez kitartó munka, nem is
lehet más. Ezen a napon ünnepeljük
Földes napját, megköszönve elődeink
kitartó munkáját.

Talán ez a minden bajban, minden
rosszban való állhatatos kitartás, ez
élte túl a tatárjárást, a törökverést, ku-
rucot és labancot, szabadságharcot és
világháborúkat. Mert az ember, a falu-
lakó, mint mi, akik ma itt élünk, ál-
landó. Az ember változatlanul élni
akar. Ragaszkodik a szülőföldhöz, az
apai házhoz, az anyanyelvhez, az is-
merős tájhoz. Ilyen az ember, ilyenek
vagyunk valamennyien - FÖLDE-
SIEK. 

Földes címere is jelképezi életünket.
Már 1652-ben saját címerrel és pe-
csétlenyomóval rendelkezett a telepü-
lés. A bárány maga igen régi
keresztény szimbólum (Isten báránya).

Egészen bizonyos, hogy még a refor-
máció előttről származik. A földesi
címer érdekessége, hogy a bárány -
Jézus Krisztus jelképe - azért emeli fel
jobb lábát, mert azzal eredetileg hús-
véti zászlót tartott, s a feje körül a
szentséget jelképező arany korong le-
hetett. 

Saját szülőfalunk történetén azt ta-
nultuk meg: az ember kitartással, szí-
vós küzdelemmel boldogulni tud és
sikereket érhet el. Azonban nekünk a
szikla erejére is szükségünk van, mert
az előttünk lévő akadályok leküzdésé-
hez nem elegendő csak a kitartó
munka, erő is kell. Az erő pedig nem
más, mint Földes lakóinak közössége.

Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében köszön-
töm településünk minden lakóját és
megköszönöm mindenkinek az áldo-
zatos munkáját, mellyel településün-
ket gazdagította, településünk jó
hírnevét öregbítette! 

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester
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Szeretettel gratulálunk az újszülöttek
szüleinek:

Jakab Boldizsár, Keletifény u. 12.
Vántus Bence, Dózsa Gy. u. 10.

Tóth Izabella Rózsa, Eötvös u. 23.
Balogh Laurent Noel, Haladás u. 65.

Szegi Zalán, Fő u. 85.
Szilágyi Kende Vajk, Dankó P. u. 27.

Szilágyi Csongor Álmos, Dankó P. u. 27.
Kósa Kevin László, Dankó P. u. 7.

Pércsi László, Kisköz u. 7.
Szőllősi Flóra, Ady E. u. 18/a.

Rusznyák Tamara, Deák F. u. 52.
Katona Zsóka, Rákóczi u. 15. 

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Nagy Lajos Attila és Fazekas Erzsébet,
Dózsa Gy. u. 41.

Oláh László és Földi Judit,
Arany J. u. 20.

Mohácsi István és Ajtai Nikolett,
Sport u. 10.

Pál Gábor és Szántó Krisztina,
Dankó P. u. 8.

Ősz Csaba és Pércsi Margit Valéria,
Újfalui u. 51.

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Tóth Imre és Dudás Etelka, 
Haladás u. 57. 

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

Szőllősi Imre és Jakab Piroska, 
Rákóczi u. 42. 

Biró Mihály és Mozsonyi Mária, 
Kinizsi u. 7. 

Vigasztalódást kívánunk az elhunyt 
személyek hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok
közléséhez hozzájárultak/
Biró Sándor, Haladás u. 49.

Kiss Zsigmondné, Arany J. u. 70.
Nagy Albert, Debreceni utca 12.
Antos Sándorné, Deák F. u. 49.

Oláh Lajos, Debreceni u. 9.
Szörnyi Lajosné, Kazinczy u. 8.

László Imre, Ady E. u.  40. 
Jenei Elek, Rákóci u. 19/a.

Pércsi Zsigmond, Csokonai u. 23.
Kiss Miklós, Újfalui u. 46.

Biró Imréné, Dózsa Gy. u. 12.
Dudás Mihály, Petőfi S. u. 1/c.
Bézi Lajosné, Hunyadi u. 11.

Furkó Bálintné, Kiss Ernő u. 3.
Bíró Józsefné, Sarló u. 9.

Bíró Lajosné, Zrínyi u. 27/a.
Kóti Lajos, Fűzfa u. 4.

Hegedűs János, Haladás u. 41. 
Biró László Gábor, Kazinczy u. 16.

Nagy Miklósné, Honvéd u. 11/a.

Oláh Lászlóné anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREKElfogadásra került az Önkormányzat
2018. évi költségvetése

Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2/2018. (II.26.)
számú önkormányzati rendeletével el-
fogadta a Földes Nagyközségi Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetését.

A jogszabályi előírásoknak megfele-
lően az önkormányzatok csak nullás
költségvetést készíthetnek, azaz hi-
ánnyal nem tervezhetnek. 

2018-ban a költségvetés bevételi fő-
összege: 634.608 eFt, ez az összeg
2017-ben 15,6 millió Ft-tal volt keve-
sebb. Az önkormányzati kötelező fel-
adatok ellátáshoz állami
támogatásként 280.594 eFt-ot kap ön-
kormányzatunk, 20 millió Ft-tal töb-
bet, mint 2017-ben. Egyéb működési
célú támogatásunk ebben az évben
78.832 eFt, ez a tavalyi évhez képest
10 millió Ft-tal kevesebb. Közhatalmi
bevételeinket idén 97.215 eFt összeg-
gel terveztük, a tavalyi évben ez az
összeg viszont 9 millió Ft-tal maga-
sabb volt. Működési bevételeink
89.298 eFt, a 2017-es évhez képest 19
millió Ft-tal több került betervezésre.
Finanszírozási bevételeinket 84.169
eFt-tal terveztük, 6 millió Ft-tal keve-
sebb összeggel, mint tavaly.

Az önkormányzat kiadási főösszege:
634.608 eFt. A legnagyobb kiadási té-
telt a személyi juttatások és az azokat
terhelő járulékok jelentik. A minimál-
bér 127.500.- Ft-ról 138.00.-Ft-ra, va-
lamint a garantált bérminimum
161.000.-Ft-ról 180.500.-Ft-ra emel-
kedett 2018. január 1-jétől. A szemé-
lyi juttatásokra 2018 évben 261.363
eFt került betervezésre, 9 millió Ft-tal
több, mint 2017-ben. A járulékok ösz-
szege 46.699 eFt, mely az elmúlt
évhez képest 9 millió Ft-tal csökkent. 

Dologi kiadásainkat 214.077 eFt-tal
terveztük, amely tavalyhoz képest 40
millió Ft-tal több. Ellátottak pénzbeli
juttatásai: 8.950 eFt, tavalyhoz képest
1mFt-tal kevesebb összeg. Egyéb mű-
ködési célú kiadások összege: 49.779
eFt, tavaly ez 55 millióFt-tal több volt.
Beruházásokra 53.740 eFt összeget
terveztünk, mely összeg tartalmazza a
pályázatok önerejét. 

Földes Nagyközség Önkormányzata
6 intézményegységre tagolódik: 1.
maga az Önkormányzat, 2. Földesi
Polgármesteri Hivatal, 3. Földesi Szo-
ciális Szolgáltató Központ, 4. Kará-
csony Sándor Közösségi Ház, 5.
Földes Községi Napközi Otthonos
Óvoda, 6. Földes Községi Könyvtár.

Az önkormányzat támogatásokkal
hozzájárult az önkéntes tűzoltóság,
polgárőrség működési feltételeinek
megteremtéséhez. A bejegyzett földesi
civilszervezetek számára anyagi tá-
mogatást biztosít ebben az évben is. 

Az iparűzési adó-bevételek továbbra
is 100%-ban önkormányzati bevételek
maradnak. 2018-ban is a gépjárműa-
dókból befolyt összeg 40 %-a marad
csak az önkormányzatnál, az adóbevé-
tel többi részét tovább kell utalni a
Magyar Államkincstár számlaszá-
mára. Iparűzési adóból 78.000 eFt,
gépjárműadóból 9.200 eFt, magánsze-
mélyek kommunális adójából 9.500
eFt bevétellel számolunk az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésében. 

Köszönöm mindenkinek a munkáját,
aki a tervezésben részt vett.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Földes Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

a Síkfőkúton található üdülőben egész nyáron várják a pihenni, 
kikapcsolódni vágyó érdeklődőket!

Szállásfoglalás: Kakucsi Ferenc +36 (70) 313-7651
Szállásköltségek: 

Megnevezés Fizetendő bérleti díj összege (Ft)

Földesi felnőtt lakos részére 1400 Ft/fő/éjszaka+ÁFA

Földesi gyermek részére 458 Ft/fő/ éjszaka+ÁFA

Nem földesi felnőtt részére 2000 Ft/fő/ éjszaka+ÁFA

Nem földesi gyermek részére 850 Ft/fő/ éjszaka+ÁFA
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Tisztelt Földesi Lakostársak!
2018. március 14-i Falugyűlésen tar-

tott előadásomat szeretném pár sorban
összeszedni, még pedig azon részét, mely
a belterületi utak építéséről és karban-
tartásáról szólt. Illetve szeretném kie-
melni az összefogást, ami létezik és van
a településen, még ha többen nem is ér-
tenek velem egyet.

Pár pontban szeretném összefoglalni
az anyagi hátteret, amiből Bizottsá-
gunknak és a Képviselő-testületnek gaz-
dálkodni kell. Jelen anyagi háttér
kifejtése az utakra fordítható összegekre
vonatkozik. 

Első pontja a fedezetnek az állami
költségvetési norma alapján kalkulált,
meglévő belterületi út hosszából adódik,
ami 6.710.120,-Ft. 

A második tétel pedig az önkormány-
zatoknak fizetendő súlyadó 40 %-a, ami
9.098.493,-Ft. A fennmaradt 60 %-ot
törvényi kötelezettségünk szerint a
kincstár részére tovább kell utalnunk. 

Ezeket összeadva kapjuk meg azt a
végső összeget, amiből építhetjük és
karbantarthatjuk a település belterületi
útjait pályázati ráfordítások nélkül. Ez
az összeg 2018-ban 15.808.613,-Ft.
Most, hogy tisztában vagyunk a fedezeti
oldallal, nézzük a kiadási oldalt. 

Jelen pillanatban Földes összesített
belterületi úthálózata 27,41 km. Szerke-
zet szerint csoportosítva: 

- Aszfaltburkolattal ellátott út 9,95
km, 

- Útalappal ellátott út 9,08 km 
- Útalap nélküli út hossza 8,39 km. 

Ezen típusú úthálózatokat kell fejlesz-
tenünk. Elmondható, hogy akinek az
aszfalt burkolata kátyús, az azt szeretné
foltozni; akinek jó az útalapja, az asz-
faltos utat szeretne; akinek kátyús az
útalapos utcája, az egy kátyúmentes úta-
lapos utat szeretne; viszont akinek nincs
még útalapja sem, nos hát ők már kie-
gyeznének egy kátyús, de útalappal ren-
delkező úttal is. Csak tudjon bemenni a
mentő, a tűzoltó, a kukásautó és persze
saját maga, illetve a családja vagy eset-
leg az unokája. 

Talán mindenki érzi, hogy ezen utakat
kiemelten kell kezelnünk, főleg úgy,
hogy bizonyos esetekben ezen ingatla-
nok tulajdonosai hajlamosak még plusz
anyagi kiegészítést is tenni az útépítés
gyorsítása érdekében, ami példaértékű.

Nekünk, mint Pénzügyi- Településfej-
lesztési és Ügyrendi Bizottságnak min-
den területre figyelnünk kell, amire mi
figyelni is fogunk. Szeretnénk mindenki
útján karbantartási munkát végezni, vi-
szont sajnos van egy költség-fedezeti
oldal. 

2015 óta az önkormányzat a támoga-
tásokon kívül plusz kiegészítésekkel vé-
geztet útépítési- és útkarbantartási
munkálatokat. 

Ezen felül minden évben keressük
azon pályázatokat, amin tudunk indulni.
Példa rá az Arany János utca teljes felü-
letű aszfaltozása, amihez 15.000.000,-Ft
támogatást nyertünk, de 7.000.000,-Ft
önerőt kell biztosítanunk. 

Készítettem több kalkulációt, ami már

megvalósult útépítési egységárak alap-
ján készült. Ezen kalkulációval min-
denki egy egyszerű számítással
kiszámolhatja, pontosan milyen ösz-
szegre lenne szüksége az Önkormány-
zatnak az utak rendbetételére. Milyen
mértékű feladat előtt áll, vagyis milyen
mértékű feladat előtt állunk. Mert ezen
számokkal vívott harcot csak közös ösz-
szefogással, a célunkat szem előtt tartva
tudunk csatákat és a végén háborút
nyerni.
-  Új út építése útalappal, 2 réteg asz-
falttal ellátva: cca. 1m2  24.893,-Ft, -1 fm
3m széles út: 74.679,-Ft
- Útalappal ellátott út aszfaltozása 1 ré-
tegben: cca. 1m2 9.000,-Ft, 1 fm 3m szé-
les út: 27.000,-Ft
- Útalap építése útalappal nem rendel-
kező utcákban: cca. 1m2 3.800,-Ft, 1 fm
3m széles út: 11.400,-Ft

Amennyiben minden utcát, ami nem
rendelkezik aszfalt burkolattal szeret-
nénk aszfaltozni, az összesen ezen kal-
kuláció alapján jelen pillanatban
871.716.810,-Ft-ba kerülne a település-
nek.

Talán ezek a sorok picit elretten-
tőek, de sajnos igazak. Bízom abban,
hogy a cikk elolvasását követően
egyre többen értenek velem egyet
abban, hogy ezen az állapoton JE-
LENTŐSEN csak közös összefogással
tudunk rövid időn belül változtatni.

Bíró Imre
bizottsági elnök

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. április 5.
Földes Nagyközség Önkormányzata

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULHATNAK MEG 
A FÖLDESI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT SEGÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEK FÖLDESEN

Földes Nagyközség Önkormányzata 174 944 917 forint uniós támogatást nyert az „Esély Otthon” című pályázati kiírá-
son az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében. Az „Egy életen át Földesen” elne-
vezésű, EFOP-1.2.11-16-2016-00005 számú projekt a településen élő fiatalok helyben maradását, a helyi munkaerő-piaci
igények feltérképezésével a helyi elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésüket, a helyi fiatalok kedvezményes
lakhatását biztosító lakás-felújítási beruházások megvalósulását segíti, 40 hónapon keresztül, a projekt megvalósítási
időszakában 2018. január 15. és 2021. május 14. között.

Olyan ösztönző, ismeretátadó tevékenységek kerülnek megvalósításra, melyek segítik a helyi fiatalokat abban, hogy a
településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, helyben teremtsenek egzisztenciát, alapítsanak családot.   
A projekt keretében többek között a következő programok valósulnak meg: Ismeretátadó tréningek a munkavállalás,
életpálya-tervezés megkönnyítése érdekében; Ösztönző programok anyagi támogatással a helyi munkaerőpiacon való
elhelyezkedés segítése érdekében; Közösségfejlesztő és ifjúsági programok; Önkormányzati lakások felújítása, me-
lyekre a célcsoportba tartozó fiatalok pályázhatnak lakhatás céljából, bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül.
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Közfoglalkoztatási programok a 2018/2019-es években
Földes Nagyközség Önkormányzata

2018. január hónapban 5 közfoglal-
koztatási pályázatot nyújtott be a
tárgyévi járási startmunka programok
indításához, a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyet-
tes Államtitkársághoz. 

2018. február hónapban értesültünk
arról, hogy mind az 5 benyújtott pá-
lyázatot elfogadták és támogatják, így
március 1-jén 180 fő foglalkoztatását
kezdte meg Földes Nagyközség Ön-
kormányzata.

A 2017/2018-as évhez hasonlóan az
alábbi programok kerültek elindításra:
Bio – és megújuló energiafelhaszná-
lás program

A programban 14 fő foglalkoztatása
valósul meg. Az előző évekhez hason-
lóan továbbra is cél a vegyszermentes
gazdálkodás megvalósítása és folyta-
tása, valamint továbbra is szeretnénk a
fosszilis energiahordozókat háttérbe
szorítani, a velük történő fűtési meny-
nyiséget csökkenteni, így energia ül-
tetvényeinken továbbra is cél a
hatékony fakitermelés. 
Belterületi közutak karbantartása
program

A programban 14 fő foglalkoztatása
valósul meg. A program alapvető célja
az önkormányzat belterületi úthálóza-
tának karbantartása, javítása, környe-
zetének rendbetétele, ezáltal a baleseti
veszélyek csökkentése. A programban
foglalkoztatottak feladata a közterüle-
tek rendezettségének megtartása, az
úthálózat használhatóságának biztosí-
tása, a forgalombiztonságot javító te-
vékenységek (jelzőtáblák
helyreállítása, tisztán tartása; a látha-
tóságot zavaró növényzet gondozása;
az útburkolaton, útpadkán álló víz el-
vezetése, útmenti hulladék gyűjtése
stb.)
Mezőgazdasági földutak karbantar-
tása program

A programban 14 fő foglalkoztatása
valósul meg. A program alapvető célja,
hogy elősegítse a mezőgazdasági tele-
pek bekötését a közúthálózatba, bizto-
sítva a termények biztonságos
szállítását, megkönnyítve a környéken
lakók közlekedését, valamint hogy
csökkentse a mezőgazdasági termelők
gondjait is, hiszen lehetővé teszi, hogy
a mezőgazdasági terményeiket időben
betakarítsák és a minőség megőrzése
érdekében sérülésmentesen lehessen a
megtermelt javakat szállítani. 

Helyi sajátosságokra épülő progra-
mok

A programban összesen 67 fő fog-
lalkoztatása történik, a program 5
programrészre különül el.
Betonüzem programrész: Az előző évi
programokban folyamatosan bővült az
itt foglalkoztatottak által előállított be-
tonelemek típusa, fajtája és rendelke-
zésünkre áll különböző méretű
szegélykövek, térkövek, átereszek ké-
szítéséhez szükséges sablon is. 
Ezek segítségével szélesebb körben
tudja a programrész kiszolgálni a tele-
pülés igényeit, továbbá szélesebb ter-
mékpalettát kínál a piac számára. 
Szövőüzem programrész: A szövőüze-
münk termékkínálata folyamatosan
bővítésre került, minden évben megje-
lenésre kerültek újabb munkafolyama-
tok, termékek. A 2018/2019-es
programban a megvásárolt eszközök
és anyagok segítésével takarók, falvé-
dők, egyéb dísztárgyak és használati
eszközök előállítása vált lehetségessé,
pl. terítők. A termékeket hímzéssel
még egyedibbé képesek varázsolni a
foglalkoztatottak.  
Asztalos üzem programrész: Az üzem-
ben dolgozók által elkészített buszvá-
rók, utcabútorok Földes belterületén
kihelyezésre kerülnek, így megvaló-
sulni látszik, hogy községünket
szebbé, rendezettebbé tegyük. A kö-
vetkező évben is tervezzük, hogy az
elkészült famunkák a település terüle-
tén kerülnek elhelyezésre, főként a
strandfürdő, az iskolák és óvodák te-
rületén, valamint a község területén.
Kosár – és seprűkészítő programrész:
Az itt tevékenykedők elsajátították a
seprűkészítés és kosárfonás techniká-
ját. Az elkészített seprűkkel a helyi
óvodák, iskolák, a szociális szolgáltató 

központ szükségleteit kívánjuk kielé-
gíteni, valamint az önkormányzati
közterek, járdák, utak tisztántartására
is ezen termékek kerülnek felhaszná-
lásra. 
Savanyító programrész: A savanyító
üzemben a mezőgazdasági program-
ban megtermelt zöldségek kerülnek
felhasználásra, az itt megtermelt ter-
mékekkel szeretnénk kielégíteni az is-
kolai és óvodai konyhák, valamint a
lakosság savanyúság igényét. Fontos
szerepet kap a hagyományos helyi
ízek világa. 
Mezőgazdasági program

A programban 71 fő foglalkoztatása
valósul meg. Földes Nagyközség Ön-
kormányzata a 2018/2019-es évben a
mezőgazdasági programját a közös-
ségi szükségletek kielégítésére, a tele-
pülés fejlődésének elősegítésére,
valamint a termelési és piaci lehetősé-
gek szerint az önfenntartás elérése ér-
dekében tervezi. Folytatódik a
termelés (a fóliasátrakban és az ön-
kormányzati tulajdonú szabad földön
egyaránt), a programba bevont foglal-
koztatottak megfelelő végzettséget
szereztek a növénytermesztés terüle-
tén. 
Képzés

A startmunka programok mellett
2018. március 29-én 15 fő álláskereső
bevonásával elindításra került egy
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó kép-
zés, ahol a résztvevők megfelelő tu-
dást és szakmai tapasztalatot
szerezhetnek, így növelve annak esé-
lyét, hogy a tanfolyam sikeres elvég-
zése után az elsődleges
munkaerőpiacon tudjanak elhelyez-
kedni.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester



Tájékoztató 

az egészségügyi ellátásokról és azok időpontjairól
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS:
1. számú háziorvosi körzet (Földes, Deák Ferenc u. 13.):
Ellátásért felelős orvos: DR. TAMÁS GÁBOR
Rendelkezésre állás: Hétfőtől – Péntekig 8.00-16.00 óráig Földes község 
területén
Rendelkezésre állási idő alatt elérhetősége: 06 (30) 826-7066, 06 (54) 466-148
Rendelés helye: Földes, Deák Ferenc u. 13. szám alatti rendelőben
Rendelési idő alatti elérhetősége:  06 (54) 466-148
Rendelési ideje: 

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

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

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

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET: 
Ellátásért felelős orvos: VARGÁNÉ DR. BARACSI MÁRIA
Rendelés helye: Földes, Deák F. u. 13. szám alatti gyermekorvosi rendelőben
Rendelési idő alatti elérhetősége: 06 (54) 465-787
Rendelési idő:

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

Minden nap 10.00 órától receptírás; beutalók, igazolások kérhetők az asszisz-
tensnél

Vérvétel időpontja: Péntek 7.30 órától
A vérvétel csak előjegyzés alapján vehető igénybe. Jelentkezni személyesen a
rendelőben, rendelési idő alatt, vagy a 06 (54) 466-148-os telefonszámon lehet.

Fogorvosi ellátás Oroszlán Gyógyszertár

Ellátásért felelős orvos: 
Dr. SZENTGYÖRGYVÖLGYI
CLAUDIA
Rendelés helye: Földes, Karácsony S.
tér 2/a. szám alatti fogorvosi rendelő
Rendelési idő alatti elérhetősége: 
06 (54) 464-053
Rendelési idő 2018. február 20-tól:
Hétfő: 8.00-11.00 és 14.00-15.00
Kedd, Péntek: 8.00-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: Nincs rendelés
A rendelési idők az időponttal nem
rendelkező, nem akut ellátásra szo-
ruló páciensekre vonatkoznak!

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

Elérhetősége: 
06 (54) 531-004 

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől-péntekig:
Délelőtt: 8.00-12.00
Délután: 14.30-18.00
Szombaton: 9.00-11.00

Gyógyszertárvezető: 
Megyeri Szabolcsné dr.
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KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET:
Elérhetőségei:
- munkanapokon délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig, 
- munkaszüneti napokon péntek dél-
után 16 órától hétfő reggel 8 óráig a 06
/54/ 402-319-es vagy a 104-es segély-
hívó telefonszámon vagy Kaba, Béke
u. 1. sz. alatti orvosi rendelőben.
- 2016. december 01-től a sürgősségi
betegellátás hatékonyságának foko-
zása, a párhuzamos hívások számának
csökkentése, valamint az azonnali el-
érhetőség biztonságának javítása érde-
kében az ügyelet irányítására
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT 
MŰKÖDTET. 
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 
06/70/ 370 3104
- a központi orvosi ügyelet szombaton
és vasárnap 10.00 – 10.30  óráig a Föl-
des Deák F. u. 13. szám alatti orvosi
rendelőben rendelést biztosít.
- Orvosi Ügyelet honlapja: 
www.orszagosorvosiugyeletkaba.hu

A SÜRGŐSSÉGI ESET ELLÁTÁS
LÁNCSZEMEI ÉS TEENDŐI:
1, Beteg/hozzátartozó:
- fel kell ismernie az életveszélyes ál-
lapotot
- döntését meghozva értesítenie kell az
egységes számon elérhető sürgősségi
rendszert, és a kérdésekre pontos vá-
laszokat kell adnia
- elsősegélyt kell nyújtania, illetve az
orvos megérkezéséig a mentésirányító
tanácsai alapján  kell eljárnia
2, Diszpécser:
- a beteg vagy a hozzátartozó bejelen-
tését a sürgősségi telefonszámon fo-
gadja
- tanácsot adhat a kiérkezésig elvég-
zendő beavatkozásokról
- helyszínre irányíthatja a legmegfele-
lőbb, a helyszínt leghamarabb elérő
sürgősségi egységet
3, Sürgősségi egységek
- KÖZPONTI ÜGYELETI AMBU-
LANCIA
- ORVOSI ÜGYELETI KOCSI 
szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges
életmentő eszközökkel
- KIEMELT MENTŐEGYSÉG –
mentőszakápoló
- ESETKOCSI – mentőorvossal /men-
tőtiszttel
- ROHAMKOCSI – sürgősségi szak-
orvossal(oxyologus)
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FELHÍVÁS
AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ 

BEIRATKOZÁSRA

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a
2018 - 2019-es nevelési évre történő
óvodai beiratkozásra az alábbi időpon-
tokban kerül sor:

2018. május 7 - 8. (hétfő, kedd)
8.00 órától 16.00 óráig

a Földes Községi Napközi 
Otthonon Óvoda

óvodavezetői irodájában.
(Földes, Kállay u. 27. sz).

A Nemzeti Köznevelésről szóló        
2011. évi CXC. törvény 2015. szep-

tember 1-től hatályba lépett 
rendelkezése szerint a gyermeknek

abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától
kötelező óvodába járnia. 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre
vonatkozik, akik 2015. szeptember 1.

előtt születtek és még nem 
járnak óvodába.

A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre gyermekét köteles beíratni

a fenti időpontban. 
Az óvodai nevelésre történő beirat-

kozáskor a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére

kiállított személyi azonosítót 
(SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KI-

VONAT, TAJ SZÁMÁT IGAZOLÓ
KÁRTYA, LAKCÍMET IGAZOLÓ

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY, A
GYERMEKORVOSTÓL KAPOTT
IGAZOLÁS A KÖTELEZŐ VÉDŐ-

OLTÁSOKRÓL,) továbbá a szülő 
személyi azonosító és lakcímet 

igazoló igazolványát be kell mutatni. 
Az óvodai felvételről első fokon az

óvoda vezetője dönt, elutasítás esetén a
fenntartó hivatott a felülbírálati 

kérelmet elbírálni.
Szeretettel várjuk minden leendő

óvodásunkat és szüleiket!

Nagyon jó volt Földesen élni - vallja Mancika néni

Ma már kevesen élnek azok közül, akik
a múlt század közepén az Istenbe vetett
hittel e szeretetszövetség keretében vál-
lalkoztak lelki gondozásra, öregek,
árvák, elhagyottak, kórházi betegek ápo-
lására, gondozására, ellátására. 

A szeretetmunka még élő tanúja a
százkettedik születésnapját idén kö-
szöntő Körtvélyessy Ferencné, Fekete
Margit, akit nagyszombaton Dr. Virágh
Pállal látogattunk meg Hajdúböször-
ményben a Gondviselés Házában. 

76 éves korától itt éli idős napjait,
élete javát azonban Földesen töltötte,
melynek egy részét árvák és öregek gon-
dozására fordította. 

Életéről beszélgettünk. - Végzésem
után Karola testvér néven előbb Nyír-
egyházára helyeztek, tejkonyha vezető-
nek, majd egy év után Földes
következett. 1932-ben létesült ott az első
árvaház, melyet még kettő követett az
Országos Református Szeretetszövetség
fenntartásában, majd egy aggmenház is
létrejött a Kállay László földbirtokos fa-
lura hagyott örökségéből. Akkor a kör-
nyező községekből 40 árvát
gondoztunk, tíz bennlakó idős emberen
segítettünk. Nagyon jók voltak a helyi
emberek, mindig segítettek bennünket.
Élelemmel, ruhával, és szeretettel. Az
árvaságuk ellenére jó volt gyereknek
lenni az árvaházban a kapott szeretet és
gondoskodás miatt. Férjemmel a Köz-
ségháza nagytermében mi vetítettünk
először hangos mozifilmet 1941 szil-
veszterén. 

Az árvaházaink javára is rendeztünk
később jótékonysági filmvetítéseket. Az
egyik ilyen vetítéssel 272 pengőt gyűj-
töttünk, mely összeget az árvák felruhá-
zására fordíthattunk. 1944-ben a régi
piactéren építettünk egy mozi termet, de
a világháború közbeszólt. Nem tudtunk
leadógépeket vásárolni. 

Férjemet munkaszolgálatra is behív-
ták, de hazasegítette a Jóisten. Aztán 

államosították a mozi termünket, ter-
ményforgalmi célra kellett átadni. A tör-
ténelem a diakóniai munkánkba is köz-
beszólt. Mi férjemmel csak a
Tanácsháza nagytermében vetíthettünk.
Később 1957-ben lakossági összefogás-
sal megépült a ma is álló Árpád Mozi.
Férjem mozigépész, én pedig pénztáros
lehettem a létrejött Megyei Mozi Üzemi
Vállalatnál. Most 80 éves Feri fiunknak
1956-ban a forradalomban való részvé-
tele miatt menekülnie kellett. Évtizede-
kig nem tudtam róla. 1974-ben
megözvegyültem. Fiamat hiába keres-
tettem. 95 éves lehettem, amikor végül
fiam gyermekkori barátjához, az egykori
szomszédunkhoz Virágh Pálhoz fordul-
tam segítségért. Hála Istennek, Ő isme-
rősei segítségével rövid idő alatt
megtalálta Svédországban. 

Feri most már hazajár hozzám minden
évben. Itt, a Gondviselés Házában szé-
pen gondoskodnak rólam. 

Keresztrejtvény fejtéssel töltöm idő-
met, tv-t nézek és lottózok. Ha nyernék
a lottón Földesen idősek és árvák házát
építeném föl, és én is hazaköltöznék.
Oda mennék vissza. 

Évtizedekig úgy éltünk a falu lakóival,
mint egy nagycsalád. Nagyon szép és jó
volt Földesen…

Péter Imre

Földesi lakosként folyamatosan szem-
besülök a problémával, hogy az utcákon
gazda nélküli, „kóbor” állatokkal talál-
kozhatunk. Függetlenül attól, hogy ezen
állatok veszélyesek-e vagy sem, minden-
képp problémát jelentenek, hiszen félel-
met keltenek a járókelőkben,
veszélyeztetik a közlekedést, járványt ter-
jeszthetnek, különböző károkat okozhat-
nak, és ami veszélyes, kóbor állat esetén a
legsúlyosabb következmény: az emberek

megtámadása és ennek következtében
könnyebb-súlyosabb fizikai sérülések.
Sajnos a probléma mind a mai napig meg-
oldatlan. 

Az Állatvédelmi Törvény értelmében az
állattartó köteles gondoskodni az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról és szökésének
megakadályozásáról. Minden négy hóna-
posnál idősebb eb csak mikrochippel meg-
jelölve és veszettség ellen immunizálva

tartható. Ezen előírások betartását a tele-
pülési önkormányzat jegyzője és az állat-
egészségügyi hatóság ellenőrzi. Ismerve a
helyi állattartási hozzáállást elmondhatom,
a legtöbb tulajdonos az állatokhoz méltó
körülmények között tartja kutyáját, vi-
szont megszaporodtak az ilyen irányú pa-
naszok, éppen ezért kérem az állattartókat,
tegyenek lépéseket, hogy biztosítsák az ál-
latok szökésbiztos tartását!

Dr. Korvin László

Kutya-bajok
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Földes Nagyközség Önkormányzata
az elmúlt időszakban számos pályázati
kiírásra nyújtotta be támogatási igé-
nyét, melyek közül igen sok részesült
támogatásban. 

Földes Nagyközségi Önkormányzat
által benyújtott nyertes pályázatok:

1, KEFÖP-1.2.1-VEKOP-16
Központi ASP rendszerhez való csat-
lakozás a Polgármesteri Hivatalban
Elnyert támogatás: 7.000.000 Ft
Önerő: Nincs
Megvalósítása folyamatban

2, TOP-3.2.2-15-HB1
K29 termálkút hőenergiájára épülő
közintézményeket érintő fűtéskorsze-
rűsítés
Elnyert támogatás: 269.200.000 Ft
Önerő: Nincs
Megvalósítása folyamatban

3, TOP-1.4.1-15 Óvoda
Földes Községi Napközi Otthonos
Óvoda Rákóczi utcai telephely komp-
lex felújítása és bővítése
Elnyert támogatás: 300.000.000 Ft
Önerő: Nincs
Megvalósítása folyamatban

4, TOP-1.1.1-15 Út
A „Tetétleni utat” és a Fő utcát össze-
kötő út létrehozása (leendő ipari park
területén)
Elnyert támogatás: 168.854.612 Ft
Önerő: Nincs

A projekt 2017-ben megvalósult.

5, VP-6-7.4.1.1-16 Mozi
Árpád Mozi energetikai korszerűsí-
tése, felújítása
Elnyert támogatás: 42.649.765 Ft
Önerő: 12.409.470 Ft
Megvalósítása folyamatban

6, EFOP-4.1.7-16 Pártház
Fő utca 4. szám alatti épület komplex
felújítása (gépészet korszerűsítése,
belső terek burkolása, festése)
Elnyert támogatás: 19.995.267 Ft
Önerő: Nincs
Megvalósítása folyamatban (tervezési
fázisban)

7, EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon
A helyi fiatalok helyben maradásának
elősegítése
Elnyert támogatás: 174.944.917 Ft
Önerő: Nincs
Megvalósítása folyamatban

8, KEHOP-2.1.3-16 Ivóvíz hálózat 
Földes ivóvíz hálózatának fejlesztése
(körvízvezetékek kiépítése, kútfúrás,
klóros víz íz megszüntetése)
Elnyert támogatás: 52.500.000 Ft
Önerő: 7.875.002 Ft
Megvalósítása folyamatban (tervezési
fázisban)

9, Önkormányzati infrastruktúra
fejlesztése (MvH-BM)
Arany János utca útburkolatának javí-
tása

Elnyert támogatás: 15.000.000 Ft
Önerő: 7.000.000 Ft
Megvalósítása folyamatban

10, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi
út
0282/7 HRSZ-ú külterületi, mezőgaz-
dasági út javítása 950 m hosszúságban
Elnyert támogatás: 66.600.000 Ft
Önerő: 5.111.628 Ft
Megvalósítása folyamatban

Tartaléklistán szereplő pályázataink:

1, Nemzeti Szabadidős- Egészség
Sportpark Program (NFM)
Kondi park(ok) létrehozása Földesen

2, TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

Benyújtott, de még elbíráslás alatt
lévő pályázataink:

1, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 ÁMK
konyha
ÁMK konyhájának komplex felújí-
tása, korszerűsítése

Önkormányzatunk folyamatosan fi-
gyelemmel követi az aktuális pályázati
felhívásokat, és igyekszik lehetősége-
ihez mérten azokra támogatási igénye-
ket benyújtani.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Földes Nagyközségi Önkormányzat pályázatai

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | április | 6.
Földes Nagyközség Önkormányzata

INFRASTRUKTURÁLIS 
FEJLESZTÉS UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 

Földes Nagyközség Önkormányzata 20 millió forint uniós támogatást nyert 
„A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati
kiíráson az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásának keretében.
„A földesi Karácsony Sándor Közösségi Ház megújítása” elnevezésű EFOP-4.1.7-16-2017-00005 számú projekt kere-
tében 2018. 01. 01. és 2019. 03. 31. között a Földes Nagyközség Önkormányzata tulajdonában levő 4177 Földes, Fő
út 4. szám alatt található épület felújítása, korszerűsítése valósul meg.  
A fejlesztés elsődleges célja az épület komplex felújítása, korszerűsítése, olyan oktató és foglalkoztató terek kialakí-
tása, melyek megfelelnek a mai kor igényeinek. A beruházásnak köszönhetően olyan korszerű helyszín jön létre, amely
ösztönzi és segíti a lakosság számára az egész életen át tartó tanulást és a kompetenciák erősítését szolgáló tanulási
programokon való részvételt. A fejlesztéssel megvalósul a külső és belső nyílászárók cseréje, a helyiségek padló- és fal-
burkolatának megújítása, vizesblokkok felújítása, elektromos szerelvények, lámpatestek, kapcsolók cseréje és az el-
avult fűtési rendszer korszerűsítése. Az épület akadálymentesítése érdekében a bejárathoz rámpa épül, illetve a
földszinten akadálymentes wc kerül kialakításra. 
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Óvodai életünk
A hosszú és borongós tél gyorsan

véget ért az óvodában, hiszen sok tar-
talmas, érdekes programmal, ese-
ménnyel próbáltuk az óvodásaink
mindennapjait felejthetetlenné tenni.

A Mikulásvárás izgalmai után a Föl-
desi Polgári Kör tagjai: Karacs Antal,
Kiss Miklós, Antós Gyula és az általá-
nos iskola tanulói Szabó Sára, Hegyes
Dzsenifer, Magyar Anita, Tóth Le-
vente, Balogh József látogattak el hoz-
zánk a Hajdúsági Betlehemes paraszti
misztériumjátékkal, amivel a kis Jézus
születésének történetét elevenítették
meg. A hagyományos Karácsonyváró
délelőttünkön nagyon sok anyuka,
apuka készített együtt karácsonyi ajtó-
vagy ablakdíszt az óvodások kará-
csonyköszöntő műsora után. 

Az új esztendő első nagy program-
sorozata a Népmesei témanapok vol-
tak. Ellátogattak hozzánk volt
óvodásaink, hogy népdalokat énekel-
jenek, magyar népmeséket mesélje-
nek. Köszönjük Hegyes Dzsenifernek,
Szabó Sárának, Szabó Bencének a fe-
lejthetetlen délelőttöt. Nagy Sándorné
Juli óvónéni és Kovács Sándorné
Margó néni is mesélt a gyermekeknek. 

Nagyon sok segítséget kaptunk a
családoktól, amikor a népmesékben
fellelhető tárgyakból „Kifúrja az olda-
lam a kíváncsiság” című kiállítást ren-
deztük meg a Kállay Tájház
tánctermében.  Így próbáltuk megis-
mertetni a mai gyermekeket múltunk
tárgyiasult emlékeivel. A mesék végén

mindig nagy lakodalmat csaptak, ahol
jót táncoltak, énekeltek. Ebben segített
nekünk Bíró Márton bácsi és Pércsi
László, akik citeráztak óvodánkban, a
Szélrózsa Néptánccsoport zenekarából
Tanka Zsolt, Veress Péter és Kiss
László, akik „elhúzták a nótánkat”, hi-
szen jót énekeltünk kíséretükben. 

Kiss László és Bíró Tamara viselet-
és táncbemutatót tartottak. A népmesei
témanap utolsó napján az óvónénik
előadásában elevenedett meg a Kis-
gömböc című magyar népmese. 

A téli ünnepkör utolsó eseménye a
Farsang volt. Egy egész héten keresz-
tül maskaráztunk, rongyos bált ren-
deztünk és még Pizsama Partyt is
tartottunk, amire ellátogatott hozzánk
Debrecenből a Kíváncsi Katica Mese-
zenekar. Elkergettük a telet, hiszen
elégettük a szalmabábunkat is, kikia-
bálva a nagyvilágba, hogy „Jöjjön a ta-
vasz, vesszen a tél!

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke által meghirdetett rajzpályáza-
ton két kislányunk Fekete Zselyke és
Korvin Blanka egyéni díjazott lett,
óvodánk pedig első helyezett lett, ami-
vel közel 150.000 forint értékű vásár-
lási utalványt nyertünk, amiből
különböző vizuális eszközöket, anya-
gokat vásárolhatunk. 

Látogassanak el honlapunkra:
www.foldesiovoda.pe.hu

Antós Gyuláné
óvodavezető

Baba-mama klub 
A Földesi Védőnői Szolgálat kezde-

ményezésére tavaly decemberben ke-
rült megrendezésre a Baba-mama klub
első foglalkozása. 

A klub létrehozásának célja, hogy te-
lepülésünk legifjabb lakói is megta-
pasztalhassák az együttjátszás örömét,
illetve a szülőknek egy olyan hely lét-
rehozása, ahol megbeszélhetik öröme-
iket, gondjaikat, kicserélhetik
tapasztalataikat a gyermekneveléssel
és egyéb témákkal kapcsolatban. 

A klubba a csecsemőket és a böl-
csibe vagy oviba még nem járó gyer-
mekeket, valamint szüleiket várjuk.

A decemberi foglalkozás egy kará-
csonyváró délután volt, ahol a beszél-
getéseket, gyermekjátékokat a finom
karácsonyi teák és sütemények tették
még hangulatosabbá.

A második foglalkozás a farsang
jegyében telt, ahol nagy örömünkre
sok babát jelmezbe öltöztettek és még
anyukák között is akadt, aki jelmezbe
bújt. Elmaradhatatlan része volt a dél-
előttnek a farsangi fánk, a szülők
pedig finom süteményekkel gazdagí-
tották vendégváró asztalunkat. Kie-
melt témánk volt a szoptatás, amelyről
Dr. Baracsi Mária gyermekgyógyász
tartott előadást. 

A következő alkalmat május elejére-
tervezzük. Bízunk benne, hogy to-
vábbra is megmarad az érdeklődés, és
talán még több babával gyarapszunk.

Szőllősiné Nagy Szilvia,  
Nagy Zoltánné védőnők

„Az égig érő fa”- sikerek az általános iskolában
Földes Napjára készülődve isko-

lánkban is egymást érik a különböző
programok. Örömmel számolhatok be
arról, hogy tanulóink nemcsak a helyi
rendezvényeken bizonyítják tehetsé-
güket, hanem ahogy a népmesékben
szokás, viszik hírét a településnek a
különböző járási, megyei és országos
versenyeken is. 

A sikerekről a tíz éves jubileumát
ünneplő iskolaújságunk a „MÁK sze-
mek” mellett, más információforrá-
sokban is értesülhetnek a helyiek. 

Március elsején Debrecenben a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
által KEHOP-1.2.0-15-2016-00013
„Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia
kidolgozása és Éghajlatváltozási Plat-
form létrehozása” című projekt kere-
tében meghirdetett irodalmi
pályázaton az egyik legtöbb pályamű-

vel pályázó intézményi díjat (százezer
forint értékű könyvutalványt) vehette
át iskolánk.

Kordás Anna ötödik osztályos tanu-
lónk Budapesten az „Arany János Ma-
gyarverseny” országos döntőjében 9.
helyezést ért el. 

Szabó Bence a konyári Kurucz Al-
bert Falumúzeum által meghirdetett
mesemondó versenyen I. díjban része-
sült, Tóth Cintia másodikos tanulónk
a nagyrábéi rajzversenyen I. helyezést
ért el alkotásával. 

Köszönöm a szülők támogató segít-
ségét ahhoz, hogy eljuthattak tanuló-
ink a versenyekre.  Ahogy az égig érő
mesefa növekedik, úgy várjuk még az
év végéig  a további szép eredménye-
ket. 

Horváth Sándorné
intézményvezető
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Könyvtári Hírmondó
Januárban a Magyar Kultúra Napja

alkalmából a Földes Községi Napközi
Otthonos Óvoda csoportjait láttuk ven-
dégül. A gyerekekkel megismertettük
a könyvtárunkban található különféle
irodalmi információhordozókat, meg-
zenésített verseket hallgattunk, és dia-
filmeket néztünk. A programot
meseolvasással, könyvajánlóval színe-
sítettük, az alkalom közös énekléssel
zárult. 

A Földes Községi Könyvtár 2018.
február 26-tól március 24-ig leltározás
miatt zárva volt. A tíz évente esedékes
teljes körű, a gyűjtemény egészére ki-
terjedő állományellenőrzés az ütem-
tervnek megfelelően zajlott és
sikeresen lezárult. A késedelmes tarto-
zások miatti felszólítások április és
május hónapokban kerülnek kikül-
désre. Áprilistól újra a megszokott tel-
jes nyitvatartási időben állunk
olvasóink rendelkezésére.

A Könyv Napja alkalmából őrjegy
készítő pályázatot hirdetünk, melyre
április 25-ig várjuk a pályázók alkotá-
sait. Az alapanyag és a technika sza-
badon választható, az őrjegy
maximális mérete 20x30 cm lehet. A
részletekről érdeklődjenek könyvtá-
runkban!

Ebben az évben is részt veszünk a
Barátunk a könyv olvasónapló pályá-
zaton, amely idén a hagyományoktól
eltérően két fordulóban kerül lebonyo-
lításra. Sajnos korlátozták az indulók
számát is, így iskolánként csak két
csapattal lehet nevezni. Először szak-
irodalmi témájú, majd szépirodalomra
épülő feladatok várnak a nevezőkre.
Az első fordulón vagyunk túl, ahol a
gyerekek szépen szerepeltek, így to-
vábbjutottak. A szépirodalmi fordu-
lóba továbbjutott csapataink:
Alsó tagozat: „Szuper lányok”: Barta
Panna, Kordás Anita, Fórián Andrea,
Jenei Lilla
Felső tagozat: „Szövegelők”: Fórián
Viktória, Gerzsényi Zsolt, Koncz
Zalán, Szabó Fanni

Gratulálunk az elért eredményekhez
és sok sikert kívánunk a második for-
dulóhoz!

Látogassanak el könyvtárunkba és
ismerjék meg folyamatosan bővülő
könyv és hangoskönyv kínálatunkat,
vagy lapozzák át friss folyóiratainkat! 

Szeretettel várunk mindenkit a
könyvtárban!

Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató

Versenyeredményeink

KSE Földes Shinkyokushin Karate
Csoportja idén is a már megszokott
heti 3×1,5 órában tartja edzéseit a Ka-
rácsony Sándor Közösségi Ház torna-
csarnokában.  A csoport tagjai itt
készülődnek a soron következő öv-
vizsgáikra, valamint az országos, meg-
hívásos versenyekre.

Az idei versenyidőszak a serdülő
korcsoportban debütáló Koncz Zalán
számára, a jó felkészülésnek és szor-
galmának köszönhetően, nagyon jól
indult.  

Február 10-én a debreceni Tóth
Árpád Gimnázium tornacsarnokában
megrendezésre kerülő Kardos Csaba
emlékversenyen Zalán a serdülő 42kg-
os súlycsoportban, nagy küzdelmek
közepette aranyérmet szerzett. 

Március 4-én szintén Debrecenben,
az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban,
az Országos Diákolimpia területi elő-
döntőjén - ahol 28 sportegyesület, 340
versenyzője méretette meg magát -
Zalán kata versenyszámban 3. helye-
zést ért el. Ezzel a teljesítménnyel ver-
senyzőnk kvalifikálta magát a 2018.
április 14-én, a Veszprémi Arénában
tartandó Diákolimpia Országos Dön-
tőjébe.

Koncz Zalánt  kimagasló verseny
eredményeiért és  teljesítményeiért
Horváth Sándorné, a Földesi Kará-
csony Sándor Általános Iskola és AMI
igazgatója, igazgatói dicséretben ré-
szesítette, amit nagyon szépen köszö-
nünk. 

Edzéseinkre a tagfelvétel továbbra is
folyamatos!

Osu Oláh Miklós 
klubvezető, edző
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Héják, karvalyok, papagájok, sólymok világa
Húsz éve foglalkozik madarakkal és

figyeli a Sárrét és a Bihari-sík madár-
világát. Nemcsak fürkészi titkait,
hanem annak egyik legjobb ismerője-
ként át is adja ismereteit a környezeté-
nek és az érdeklődő
gyermekközösségeknek Imre István. 

Gyorsan változó világunkban külde-
téses amatőr ornitológusként, és
immár solymászként is, nap - mint nap
a madárvilág megőrzéséért munkálko-
dik. Az Eötvös utcai lakóházuk hatal-
mas udvarán álló röpdékben és
kifutókban egykor negyven madárfaj
élt, ma már alig tíz faj a lakójuk. Ván-
dorsólyom, galambász héja, karvaly,
héja, kisbagoly, többfajta papagáj ta-
lálható madáriskolájuk otthonában.

Modern világunk nem kedvez a ma-
dárvilágnak. Hogyan jutott eszébe a
Földesi Madársuli létrehozása?

Imre István: Változó világunkban
számtalan környezeti hatás miatt fo-
gyatkozik a madárvilág. Szokatlan
lenne világunk madarak nélkül. Lát-
tam, hogy a gyerekeket alig érdekli a

természet, még jó időben sem moz-
dulnak ki a mobiltelefon, tablet mel-
lől. Szerettem volna nekik új
elfoglaltságként átadni a madárszere-
tetet. Helyi természetvédelmi szerve-
zetek meghívása alapján több
madársimogató és madárgyűrűzési
programra kaptam felkérést. Meglát-
tam ott a gyerekek arcán az érdeklő-
dést, azt, hogy nem csak a madarak
röpködése, hanem azok okossága, fi-
gyelme, alkalmazkodó képessége is
érdekli őket. A madarakról szerzett tu-
dásom átadása motivált, amikor öt éve
létrehoztam a madár sulit. 

Több település címermadara a só-
lyom. Hogyan választotta e nagyszerű,
de időigényes sportot, a solymászatot,
miért kedvelte meg ezt a ragadozó ma-
dárfajt?

Imre István: Mindig is vonzott a ra-
gadozó madarak világa. Több vizsgát
kellett letennem és számtalan előírás-
nak kellett megfelelnem, hogy raga-
dozó madarakkal is foglalkozhassak.
Vándorsólymom egy éves, hím. A

gyerekek a bemutatóimon mindig
megcsodálják, közelről. A bizalom az,
hogy sapka nélkül a gyerekek meg-
csodálhatják, sőt a bátrak kézre is ve-
hetik. Csodálatos, ahogy vadászik a
350 kilométeres repülési sebességével.
Négy vizsgát kellett letennem, hogy
megszerezzem a szükséges engedé-
lyeket, de minden fáradságot megért
ennek a csodálatos, misztikus vadá-
szatnak az elsajátítása, a madár röpte-
tése és visszahívása. 

A madár suli programjait nagyon
megkedvelték a gyerekek. Mit tanul-
hatnak ezeken a bemutatókon?
Imre István: Bemutatóim célja: a gye
rekek érzékeljék, hogy a madarak mi-
lyen okosak, és hogy milyen kapcso-
latot tudunk kialakítani velük.  

A ragadozó madarak bemutatásakor
beszélünk a solymászat történetéről és
a madarak felépítéséről. Van olyan faj,
amely nyolcszáz méterről meglát egy
szitakötőt. Ez olyan, mintha mi har-
minc méterről olvasnánk a könyvet.
Míg az ember 25 képet képes rögzíteni
egy pillanat alatt, addig a madarak 160
képet rögzítenek. A ragadozó madár a
hang - és arcmemóriája alapján ismeri
fel a gondozóját.  Hiába nyújtják fel
tízen is a kezüket a bemutatón, hogy
odaszálljon a madár, az engem fog vá-
lasztani. Földesen és a környező tele-
püléseken tartok bemutatókat, fogadok
csoportokat.    A közeljövőben, az is-
kolákban megtartásra kerülő termé-
szetismereti órákat szeretném
tökéletesíteni, hogy játékos tanítással
megmutathassam a madarak csodála-
tos világát.

Péter Imre

Közfoglalkoztatási kiállítás és szakmai tanácskozás
2018. március 23-24-én Tisztafüre-

den első alkalommal rendezték meg a
Tisza-tavi Napok és I. Tisza-tavi Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállí-
tást és Vásárt (TÓMÉK), melyen
településünk is képviseltette magát. 

A fesztiválon lehetőség nyílott a
hazai kézműves- és élelmiszeripari ter-
mékek kiállítására, őstermelők, kis- és
középvállalkozások, élelmiszeripari
cégek, valamint a közmunka progra-
mok által előállított termékek bemuta-
tására, kóstolására. 

Ezzel párhuzamosan kulturális prog-
ramokkal és a hazai könnyűzene elő-
adóival csábították a szervezők a

Tisza-tóhoz a vendégeket. A Morotva
Kerékpáros Pihenőpark területén ha-
szonállat-bemutató, a Halas téren me-

zőgazdasági gépbemutatóval várták a
nagyközönséget.

Március 23-án délelőtt a Tisza-tó te-
rületével érintett négy megye telepü-
lési önkormányzatai számára a
Benedek Gábor Városi Sportcsarnok-
ban konferenciát szerveztek. A konfe-
rencia témái között szerepelt a 2018.
évi önkormányzati költségvetés, a be-
vezetésre kerülő ASP rendszer, az ez
évi közfoglalkoztatási programok in-
dítása és számos aktuális önkormány-
zati feladat.

Jeneiné Dr. Egri Izabella 
polgármester


