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Áldott  Ünnepeket  kívánunk!
„Élő reménységünk hirdeti a gyertya,
várva-várunk Téged, világ megvál-
tója… Növekvő reményünk két gyertya
hirdeti, Szemünkön át, lelkünk megté-
résre inti… A harmadik gyertya ser-
kent, buzdít minket, hogy feléd
fordítsuk szívünket, lelkünket… Készü-
letre biztat a negyedik gyertya, gyúl-
jon fel lelkünkben a kegyelem lángja!”

2018. december 2-án elkezdődött az
advent. A szó eljövetelt jelent, ami a
latin adventus Domini, vagyis az Úr
eljövetele kifejezésből származik. Ré-
gebben kisböjtnek is nevezték ezt az
időszakot. Az advent a várakozás idő-
szaka, méghozzá az éber várakozásé,
a reménykedésé, a tudatosságé, a fe-
gyelmezettségé. 

“…ádvent a várakozás megszente-
lése. Az a gyerek, aki az első hóesésre
vár – jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel.
… Aki pedig jól várakozik, az időből
épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb
és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák,
percek kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszü-
letik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel
se kevesebb annál, amire vár” – írta
Pilinszky János. Milyen tökéletesen
fogalmaz a nagy magyar költő! Az ad-
venti várakozás önmagában is egy
csodálatos szakasza az évnek. Nagyon
jó lehetőség az önvizsgálatra, önma-
gunk megismerésére is. Az önmegis-
merő, útkereső várakozásnak
lélekgyógyító, személyiségerősítő ha-
tása is van.

A Révai Lexikon 1996-os kiadása
szerint 1860-ban egy berlini árvaház-
ban készítették el az első adventi ko-
szorút. A Katolikus Lexikon szintén
1996-os kiadása szerint 1840-ben Jo-
hann Wichern hamburgi evangélikus
lelkész az imaszobában egy szekérke-

reket lógatott le a mennyezetről.
Mindkét változat szerint huszonnégy
kicsi fehér gyertya volt a koszorún,
minden adventi napra egy. A szokás
nagyon hamar elterjedt, a későbbiek-
ben négy nagy és húsz kicsi gyertyát
használtak, majd az egyszerűség ked-
véért az emberek csak a négy nagy
gyertyát helyezték a koszorúra, s va-
sárnaponként gyújtottak meg egyet-
egyet. A négygyertyás koszorú van
szokásban a világon a mai napig. Idő-
vel nemcsak a mennyezetről lógatták
le a koszorúkat, hanem a bejárati aj-
tóra akasztották vagy az asztalra he-
lyezték a kerek díszeket.

Mi is négy gyertyát gyújtunk meg az
adventi időszak négy hete során: min-
den héttel egyre nagyobb fénnyel ra-
gyog a koszorú. Minden gyertya
szimbolizál egy fogalmat: béke, hit,
szeretet és remény. Élő naptárként mu-
tatja Földes koszorúja a karácsony kö-
zeledését.

Az adventi koszorú hagyománya
azonban még messzebbre nyúlik vis-

sza, hiszen már ezelőtt hatszáz évvel
szokásban volt, hogy fenyőágakat,
örökzöld gallyakat akasztottak fel az
emberek otthonaikban. A mindig zöl-
den viruló növények az életerőt jelení-
tették meg, és ezzel az erővel óvták a
házat minden bajtól, kártól. A pogány
korban örökzöldekkel, fagyönggyel,
fagyallal ünnepelték a téli nap-éj
egyenlőség idejét, a fény újjászületé-
sének ünnepét a kelta hitvilág szerint.
Ennek az ünnepnek a neve Yule volt,
ami kereket jelent. A szó jelentése az
élet örök körforgására utal. Ennek
szimbolizálására már a kelták is készí-
tettek kör alakú örökzöld fonatokat,
voltaképpen koszorúkat. A Balti-ten-
ger partvidékén és szigetvilágában
fűzfavesszőből készítették a koszorút,
amelyeket örökzölddel csavartak
körül. A kerek koszorú a soha véget
nem érés, az örökkévalóság szimbó-
luma. A gyűrű, a kör, a karika és a ko-
szorú már az őskorban mágikus jelek,
az örökkévalóság, a tökéletesség kife-
jezői voltak. 

A település lakóinak szeretnénk le-
hetőséget biztosítani az egymásra fi-
gyelésre, a közös élményszerzésre,
ezért december 2-án az Árpád mozi-
ban Szilágyi Hanga, Kovács Lara és
Tóth Bence szép versmondását cso-
dálhattuk meg. Ezt követően Varga
Feri és Balássy Betti adventi műsorát
hallgathattuk. A községi adventi ko-
szorú meggyújtásakor Gyányi István
ünnepi dalai és a 3. b osztály ünnepi
éneke szólalt meg. December 15-én
karácsonyi forgatag és december 20-
án karácsonyi koncert kerül megtar-
tásra.

Várjuk közösen a csodát!

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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Gratulálunk az újszülöttek
szüleinek: 

/a szülők az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Jenei Csaba, Sarló u. 5. 
Biró Máté, Kállai u. 15. 

Vujevics Vilma, Dobó u. 6. 
Vály Lujza, Haladás u. 4. 

Kertész Zsófia Anna, Béke u. 1. 
Szalai Barbara Gréta, Bem u. 7. 

Magyar Botond, Jókai u. 16. 
Pércsi Erik, Honvéd u. 34/a 

Vigasztalódást kívánunk
az elhunyt személyek

hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Bóné Lajos, Zoltai Lajos u. 13.
Karacs Lászlóné, Keletifény u. 1. 
Vasas Lászlóné, Dózsa Gy. u. 15/a 

Rafael Mária, Ady E. u. 16.
Kiss Mihályné, Jókai u. 12. 
Sápi Zoltán, Rákóczi u. 30. 
Szabó Sándor, Ady E. u. 4.

Károlyi Róbert Ödön, Eötvös u. 1/c 
Nyírő Istvánné, Fő u. 98. 

Antós Lajosné, Magaspart u. 13.
Domokos Zsigmond, Jókai u. 18. 

Kovácsné Balog Mónika, 
Karácsony S. tér 4.

Pécsi Miklósné, Hunyadi u. 17. 
Tóth Károlyné, Fűzfa u. 13. 

Csordás István Lászlóné, Petőfi u. 33/b
Szörnyi Antal, Deák F. u. 34.

Joó Imre, Csillag u. 6. 
Körtvélyesi Gyuláné, Kinizsi u. 20. 

Ványi Józsefné, Bocskai u. 10. 
Pálfi Lajos, Haladás u. 51. 

Bíró Imréné, Csokonai u. 21. 
Szöllősi Sándorné, Bem u. 4.

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Gyöngyösi József és Joó Mária
Dózsa Gy. u. 36. 

Biczó István és Gara Zsuzsánna
Zrínyi u. 28. 

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Szilágyi Ferenc és Domokos Edit
Sport u. 26. 

Pataki Lajos és Szabó Ilona
József A. u. 31. 

65. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Horváth József és Végh Mária
Újfalui u. 42.

Oláh Lászlóné
anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 
a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény és Földes Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a
magánszemélyek kommunális adójá-
ról szóló 18/2017. (VII.01.) számú
rendelete alapján a magánszemélyek
kommunális adójának szabályairól az
alábbiak szerint tájékoztatom a Tisz-
telt Lakosságot:

Magánszemélyek kommunális adó-
jának alanya az, aki a naptári év első
napján építmény, telek tulajdonosa
vagy vagyoni értékű jog jogosultja. 

Az adó mértéke 2019-ben – hason-
lóan az előző évhez – adótárgyanként
5.000 FT/év.

A helyi rendelet értelmében: 
- 50% -os adókedvezmény illeti meg

azt az adóalanyt, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelme nem éri el
a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíjminimumot (28.500,- Ft)

- 50%-os adókedvezmény illeti meg
azt az egyedül élő adóalanyt, akinek
havi jövedelme nem éri el a minden-
kori öregségi nyugdíjminimum más-
félszeresét (42.750,-Ft) 

A kedvezmény megállapítására irá-
nyuló kérelmet az arra rendszeresített
formanyomtatványon lehet eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal adóhatóságá-
hoz, mely beszerezhető:

- a Polgármesteri Hivatal 3-as
számú, Adó Irodájában, de

- letölthető a település www.foldes.hu
honlapjáról, az Önkormányzat/Letölt-
hető nyomtatványok menüpont meg-
nyitásával. 

A kedvezmény iránti kérelmet az
adóalanynak 2019. január 1. és 2019.
január 31. közötti időszakban van le-
hetősége benyújtani, melyhez  a szük-
séges jövedelemigazolást is csatolni
kell.

Kérjük az adózókat, hogy az adókö-
telezettséget érintő változásokat (pl.
ingatlan adás-vétel, öröklés, csere stb.)
annak bekövetkezésétől (véglegessé
vált ingatlan-nyilvántartási bejegyzés)
számított 15 napon belül az arra rend-
szeresített formanyomtatványon je-
lentsék be a Polgármesteri Hivatal Adó
Irodájában. 

A 2018-ban történt változásokat,
amelyeket még nem jelentettek be leg-
később  2019. január 15-ig lehet bír-
ságmentesen bejelenteni. 

A változásbejelentő nyomtatvány
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
3-as számú Adó Irodájában,  vagy le-
tölthető a www.foldes.hu honlap Ön-
k o r m á n y z a t / L e t ö l t h e t ő
nyomtatványok/Adatbejelentés a ma-
gánszemélyek kommunális adójáról
menüpont megnyitásával.

Dr. Vinczéné Kiss Mariann
jegyző

Földesi Portékák 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakostársa-

kat, hogy 2018. decemberében a Föl-
des Vagyongazdálkodási és
Községüzemeltetési Kft. megnyitja
Földesi Portékák elnevezésű üzletét a
Földesi Piac (4177 Földes, Karácsony
S. tér 1. ) épületében.  

Az üzlet elsődlegesen a Földes
Nagyközségi Önkormányzat Közfog-
lalkoztatási Programjaiban megtermelt
és előállított termékek értékesítését
végzi. 

Az érdeklődők megtalálhatják az
üzlet kínálatában többek között a Ko-
sárfonó Műhely, a Varró-Szövő Üzem,
és a Savanyító Üzem termékeit (fonott
kosarak, rongyszőnyegek, savanyított
termékek, cirokseprű stb.), illetve
megrendelést adhatnak le a Beton-
üzem és Asztalos Műhely elérhető ter-
mékeire.  

A Földes Vagyongazdálkodási és
Községüzemeltetési Kft. a fentieken
kívül lehetőséget kínál a helyi kister-
melők, őstermelők részére is, hogy az
általuk megtermelt és előállított helyi
termékeket az üzletben értékesíthes-
sék. Ennek feltételeiről érdeklődhet-
nek az üzletben vagy Szilágyiné Fülöp
Erika ügyvezetőnél.

Az üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő: 13.00-17.00

Kedd - Péntek: 
8.00-12.00 és 13.00-17.00

Szombat 8.00-12.00
Vasárnap: ZÁRVA

Látogassanak el üzletünkbe és vásá-
roljanak helyi termékeket!

Szilágyiné Fülöp Erika
ügyvezető
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Elismerő Oklevél a sikeres Közfoglalkoztatási Programokért
Földes Nagyközség Önkormányzata

a 2018. évi közfoglalkoztatási progra-
mok megvalósítása során tanúsított ki-
emelkedő szakmai munkájáért szakmai
elismerésben részesült.  

A sikeres közfoglalkoztatást végző
önkormányzatoknak 2018. november
6-án a Belügyminisztérium központi
épületének színháztermében adták át a
MINISZTERI ELISMERŐ OKLE-
VELET. 

A megtisztelő elismeréssel járó ok-
levelet Jeneiné dr. Egri Izabella pol-
gármester vett át Pogácsás Tibor

önkormányzatokért felelős államtit-
kártól.  Pogácsás Tibor államtitkár kö-
szöntőjében kiemelte, hogy a
közfoglalkoztatási programok hatéko-
nyan működnek a legtöbb önkor-
mányzatnál, és előnyösek az
önkormányzatoknak és a közfoglal-
koztatottaknak egyaránt. 

Az ünnepségen 73, Hajdú-Bihar
Megyéből 7 olyan foglalkoztató, fő-
ként önkormányzat részesült elisme-
résben, amely példamutatóan
szervezte meg a közfoglalkoztatást.

A díjazottak kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy a település köz-

foglalkoztatási programjai összhang-
ban legyenek a közfoglalkoztatás kor-
mányzat által megjelölt céljaival, a
támogatott tevékenységek illeszkedje-
nek a település helyi sajátosságaihoz,
azok segítsék a távlati célok megvaló-
sítását, valamint a település önfenntar-
tása érdekében átgondolt, komplex
tevékenységek valósuljanak meg. 

Földes Nagyközség Önkormányzata
minden közfoglalkoztatási programját
évek óta úgy tervezi meg, hogy a jö-
vőben az egyes elemek önfenntartóvá
válhassanak. 

A siker titka most is, mint mindig az
összefogásban, elhivatottságban rejlik,
a közösen elért eredmény köszönhető
az önkormányzat gondos tervezésének
és a közfoglalkoztatottak munkájának,
illetve a Járási Hivatal és Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Osztályai által
nyújtott szakmai támogatásoknak. 

A közfoglalkoztatók, a megkezdett
munkájuk folytatásához és a közfog-
lalkoztatási programjaik továbbfej-
lesztéséhez 10 millió forint összegű
támogatásban részesültek.

Köszönjük mindazoknak, akik a
programok megvalósításában közre-
működtek.

Szilágyiné Fülöp Erika
vagyongazdálkodási előadó

A reformáció évfordulóján Földes
egykori lakóira emlékeztünk.

A temetőben és a Templom-téri em-
lékműveknél az egykor itt élőkre, sze-
retteikre, az első és második
világháború hősi halottaira emlékez-
tünk október 31-én délután.

Mindenszentek és a halottak napja
alkalmából és a reformáció emléknap-
ján az első világháború véget érésének
századik évfordulójára is emlékezett
nagyközségünk lakossága. Földes há-
romszázegy hősi halottja olasz, orosz
harctereken, Doberdó térségében, a
Piave völgyében nyugszik idegen
földben. A távolban nyugvó hős kato-
nák emlékét az 1923-ban, Hajdú vár-
megyében elsőként állított Hősök
szobra és a néhány Földes térségében
elesett magyar népfölkelő közelmúlt-
ban temetőben felújított síremléke
őrzi.  

Az esti emlékező Istentiszteleten, a
Református Templomban Kovács

András lelkipásztor emlékezett a re-
formáció nagy eseményére, arra hogy
1517-ben szegezte ki követeléseit és
tanításait Luther Márton a wittenbergi
vártemplom kapujára. Ezzel kezdődött

el 501 éve a reformáció.  A reformáció
emléknapját Kovács András nagy tet-
széssel fogadott, öt darabból álló or-
gona hangversenye zárta.

Péter Imre

A reformáció évfordulóján Földes egykori lakóira emlékeztünk
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Kétszáz éve született Földes jótevője: Kállay László

A magyarságért egykor áldozatokat
hozó nemesség között volt a most két-
száz éve Földesen született Kállay
László földbirtokos is (Földes, 1818.
december 15. - Nagyvárad, 1901. áp-
rilis 15.). Felesége Zákány Terézia,
akinek 1885. október 20-án Földesen
56 éves korában bekövetkezett halála
után, örökösök híján és jótékonyság-
ból 1896-ban megfogalmazott és
1901-ben életbe lépett végrendeleté-
ben Földesre hagyományozta földjei-
nek és gazdasági épületeinek csaknem
teljes körét több, mint 150 ezer arany-
korona értékben, azzal a feltétellel,
hogy a község az örökrészből egy Kál-
lay nevet viselő kisdedóvót, egy agg-
menházat és egy alapítványt köteles
működtetni. A végakaratot Földes egy-
kori képviselő-testületei 1945-ig lelki-
ismeretesen teljesítették. Az 1945
tavaszi földosztás során megváltás ígé-
retével a falutól elvették az öröklött
földeket, és később 1948-ban államo-
sították a kapott épületeket is.

A szülőházában létrehozott falumú-
zeum egyik tárlójában korábban Kál-
lay László földbirtokos alapítványának
emlékei mellett, láthatók voltak a Föl-
desi Önkormányzatnak a rendszervál-
tást követően e Kállay Alapítvány
kárpótlásáért folytatott közel tízéves 

perének iratai. Igazi kordokumentum
volt az Alkotmánybíróság ítélete, me-
lyet Földes perének zárásaként a Ma-
gyar Közlönyben tettek közzé
2001-ben.

Falunk jótevőjére, a nagy alapítvány
tevőre december 14-én egykori lakó-
házánál lévő emléktáblánál emlékezett
az emlékét ápoló falu és a Községi
Óvoda.

Péter Imre

A Segítő Kezek Szociális Szolgál-
tató Központ, Család és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ földesi telephe-
lye  az idén is megrendezte Mikulás-
sal egybekötött karácsonyi ünnepségét
a nappali ellátás idősei számára. A ren-
dezvényt Jeneiné dr. Egri Izabella pol-
gármester nyitotta meg, majd Tornyi
Anita Anna intézményvezető köszön-
tötte a jelenlévőket. 

A közös karácsonyi készülődést a
résztvevők versekkel, a szervezők

saját készítésű ajándékokkal tették em-
lékezetessé. Az ünnepi program után
szeretet-vendéglátással kedveskedtek
a dolgozók. 

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármes-
ter nagymértékben hozzájárult a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához,
Tornyi Anita Anna intézményvezető
pedig társasjátékkal és kártyajátékkal
ajándékozta meg az időseket. 

Egri Rebeka, szociális munkatárs

Mézes reggeli…
Hét évvel ezelőtt Szlovéniában

„mézes reggeli” néven indult egy kez-
deményezés, melynek egyik célja,
hogy megszerettesse a gyermekekkel
a mézet, és felhívja a figyelmet, hogy
a rossz étkezési szokások gyakran már
gyerekkorban kialakulnak.

Napjainkban egyre több problémát
okoz a finomított cukrok túlzott fo-
gyasztásából adódó gyermekkori elhí-
zás, és cukorbetegség, ezért fontos
feladatunk, hogy az egészséges táplál-
kozásra való nevelést az oktatási in-
tézményekben is minél korábban
megkezdjük és ráirányítsuk a figyel-
met a mézfogyasztás számos előnyére.

A szlovén nagykövet asszony által
indított kezdeményezésből országos
program vált, melynek 2016 óta isko-
lásaink, óvodásaink is részesei lehet-
nek a Püspökladány és Vidéke
Méhészek Egyesületének tagjai és föl-
desi méhész támogatásával.

Iskolánkban a Mézes reggeli prog-
ramot az előző évekhez hasonlóan a
dr. Nagy Lajos orvos méhész, míg a
Földes Községi Napközi Otthonos
Óvodánkban Fegyver Imre helyi mé-
hész által adományozott 10 -10kg méz
felhasználásával valósíthattuk meg
2018. november 16-án.  

Gyermekeink örömmel fogadták és
jóízűen fogyasztották el a tízóraira el-
készített kalácshoz  az ajándékba ka-
pott mézet. Délutánonként szakkörön,
osztályprogramhoz kapcsolódóan
finom mézes sütemények, és fájós tor-
kokat gyógyító mézes tea is készült.

Köszönjük méhészeink támogatását. 

A közelgő ünnepekre kívánok öröm-
teli készülődést, reggelire  mindenki-
nek egy kanálnyi mézet,  mézes
süteményes karácsonyi ünnepi asztalt.

Horváth Sándorné
intézményvezető

Karácsonyi Ünnepség
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Isten a földön
Óriási szenzáció volt, amikor az

ember feljutott a Holdra. „Ember a
Holdon” - szóltak az újságok vezér-
cikkei 1969 júliusában. A történelmi
küldetés legapróbb részleteit is feldol-
gozták a szak- és szépirodalmi köny-
vek, cikkek, dokumentum- és
játékfilmek.

Ennél sokkal nagyobb, ami kará-
csonykor történt. Isten a Földön! Te-
remtő a teremtmények között.

„Felülről jött”, azaz Isten lehajolt az
emberhez, de emberi formában. Bár
erről nem szóltak újságcikkek, az ese-
mény jelentőségét mutatja, hogy an-
gyalok hirdették az érkezését, Heródes
királyi palotája és hadserege is elindul
és keresik a megszületett gyermeket.
A pogány világ is megmozdul, még
napkeletről is jönnek hódolni. Egy kis-
gyerek miatt? Nem. A legnagyobb
megszületése miatt.

Karácsony ünnepéhez ezért méltat-
lan a „Jézuskázás”, mert Jézus „felette
van mindenkinek”, azaz mindenkinél
nagyobb. A keresztény ember nagy le-
hetősége, hogy ehhez a mindenkinél
nagyobb Krisztushoz tartozhat.

Ez karácsony igazi nagy ajándéka.
Isten, Jézus Krisztusban lehajolt az
emberiséghez, így minden ember szí-
vében megszülethet a „kisjézus”, de
nőjön is fel, hogy elfoglalja a méltó
helyét az ember életében. Azt kívánom
mindnyájunk számára, hogy ezen a ka-
rácsonyon történjen meg a mi életünk-
ben is. 

Isten a földön! Áldott karácsonyt!

Karácsonyi istentisztelet:
december 25. 9.30

Évzáró istentisztelet: 
december 30. 9.30

Évkezdő istentisztelet:
január 6. 9.30

Veres Gábor lelkipásztor

Mozgalmas időszak a karatésoknál
A KSE Földes Shinkyokushin Ka-

rate csoport tagjai a 2018-as tanév má-
sodik felében is számos eseményen és
versenyen vettek részt. Első megmé-
rettetésükre Veszprémben, a Veszprém
Arénában került sor, ahol a Kyokushin
Országos Diákolimpia döntőjén verse-
nyeztek a karatékák. Koncz Zalán
Serdülő KATA versenyszámban tisz-
tes helytállással zárta a versenyt a
több, mint 500 fő versenyző között. 

Májusban közösségünk bekapcsoló-
dott a Családi Majális keretein belül
szervezett főzőversenybe, ahol 3. he-
lyezést ért el. 

Május végén, Tatán a nemzetközi
gyermek, serdülő, ifjúsági Kyokushin
karate versenyen Koncz Zalán küzde-
lemben és KATA versenyszámban is
az 5. helyen végzett.

A csoportból 11 fő vizsgázó június-
ban sikeres övvizsgát tett a következő
övfokozatára: 10.kyu-ra (fehér első fo-
kozata) Papp Máté, Bogár Boldizsár,
Jakab-Ács Gábor, Bene Zsuzsa Laura.
9.kyu (fehér 2. fokozat) Kemecsei-
Tóth Fanni. 8.kyu ( kék 1. fokozata)
Tóth Andrea, Papp Alexander, Szabó
Noel János, Miklós Milán. 5.kyu
(sárga öv 2. fokozat) Miklós Martin.
3.kyu-ra (zöld öv 2. fokozata) Joó
László.

A ballagási ünnepségen két ballagó
versenyzőnket, az elmúlt években
nyújtott magas szintű versenyeredmé-
nyeikért, Diószegi Antal a KSE Földes
elnöke elismerésben részesítette. A ku-
pákat Horváth Sándorné igazgató adta
át Varga Tamarának, aki nemzetközi,
országos és meghívásos karate verse-
nyeken 8 arany, 8 ezüst és 8 bronz

érmet szerzett a 2012-2018.  közötti
időszakban; és Ilisz Zsanettnek, aki
számos országos verseny és Diáko-
limpia döntő győztese és helyezettje
volt ez időszak alatt.

Nyíradonyban rendezték meg a
Meghívásos Utánpótlás és Felnőtt "C"
"B" kategóriás Kyokushin Karate ver-
senyt, ahol 200 fő versenyzett. Koncz
Zalán serdülő férfi 42kg-os súlycso-
portban EKO (folyamatos küzdelem-
ben) és pontrendszer küzdelmi
szabályrendszerben, és KATA ver-
senyszámban is a 3. helyen végzett.
Így Zalán egy versenyről három bron-
zéremmel  tért haza.  Jenei Balázs fel-
nőtt "B" kategóriában 80kg-os
súlycsoportban a  2. helyet szerezte
meg.

Közösségünk karate bemutatót tar-
tott szeptember végén a Családi Sport-
és Egészségnapon. A Siklóson meg-
rendezett Nemzetközi U16, U18, U21,
és meghívásos gyermek, serdülő, és if-
júsági Kyokushin karate versenyen
Koncz Zalán serdülő 42kg-os súlycso-
portban a megtisztelő 3. helyen vég-
zett. A  Debrecen  Országos
Utánpótlás Magyar Bajnokságon
Koncz Zalán serdülő 42kg-os súlycso-
portban szintén a 3. helyen végzett. 

Karate csoportunk a 2018-as évet a
december 17-én megrendezett övvizs-
gával zárta. 

Gratulálunk versenyzőinknek a szép
eredményekhez, további kitartó és si-
keres munkát kívánunk nekik! Edzé-
seinkre minden érdeklődőt szeretettel
várunk! Hajrá Földes! Osu! 

Oláh Miklós 2.dan
Edző, klubvezető
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Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-Testületének  6/2016. (III.
08.) az önkormányzat által adomá-
nyozható elismerésekről szóló rende-
letének 9.§ alapján „Mikulás díj”
adományozható azoknak a földesi
gyermekeknek, akik életkörülményeik
miatt otthon a családban korukat meg-
hazudtoló munkát vállalnak, segítsé-
get nyújtanak szüleiknek,
nagyszüleiknek.  

A díj odaítélésére az osztályfőnök
tehet javaslatot írásban a település pol-
gármesterénél minden év november
15. napjáig. A díjból évente legfeljebb
négy adományozható.  A díjak anyagi
fedezetét a képviselő-testület tagjainak
felajánlása biztosítja. 

A rendelet alapján ebben az évben a
Földesi Karácsony Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói közül Gerzsényi Zsolt 7.a és
Veres Otília  8.b osztályos tanulók ré-
szesültek  Mikulás díjban. 

Gerzsényi Zsolt fegyelmezett, pél-
damutató magatartása mellett szorgal-

mával, és idős nagymamájának gon-
dozásában nyújtott segítségéért, Otília
a jó tanulmányi munkája alapján  és a
háztartás vezetésében végzett munká-
jáért  érdemelte   ki az elismerést.   

A díj ünnepélyes átadására 2018.
december 7-én, pénteken került sor, a
második adventi gyertyagyújtás alkal-
mával. A díjakat (ajándékcsomagok és
oklevél) Péter Imre képviselő úr adta
át a díjazottaknak, akiknek az iskola
közössége is szeretettel gratulál. 

Horváth Sándorné
intézményvezető

Mikulás díj 
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Katalin-napi mulatság

A Nosztalgia Hagyományőrző Egye-
sület X. alkalommal rendezte meg a
nagysikerű Erzsébet-Katalin Napi bált
a Karácsony Sándor Közösségi Ház
dolgozóinak közreműködésével.  

Az eseményre meglepetés műsorral
készült a házigazda klub, melynek tag-
jai ezúttal nem dalcsokorral, hanem
táncműsorral kápráztatták el a közön-
séget. A nagysikerű “Bevállalós na-
gyik” című táncműsor után színpadra
lépett Eszenyi Imre nótaénekes, majd
Bokor Ria énekesnő is, akinek 2015-
ben megjelent az első nagylemeze és
több televíziós zenei műsorban is sze-
repelt már. Az énekesnő műsorában
régi táncdalokkal szórakoztatta a tán-
cos lábú közönséget, mellyel megala-
pozta az est igazi jó hangulatát. 

Köszönjük mindazoknak, akik tá-
mogatták rendezvényünk megvalósí-
tását!

Korbélyné Nonn Rozália
klubvezető


