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Búcsúzó nyolcadikosok
„Minden nap megszűnik valami,

amiért az ember szomorkodik.

De mindennap születik valami,

amiért érdemes élni és küzdeni.”

Hérakleitosz

A ballagó nyolcadikos diákok válasz-
tották mottóul a fenti idézetet tabló-
jukra.  Ha jól belegondolunk  az
emberi életünk egyik legigazabb meg-
állapítását tartalmazzák ezek a sorok.
Hétköznapi teendőinkre gondolva
érnek bennünket olyan események,
melyek szomorúságra adnak okot,
amelyek végérvényesen befejeződnek,
de  állnak előttünk új célok és új el-
képzelések, melyek miatt kitartóan
dolgozhatunk tovább.

A végzős diákok számára a ballagás
alkalmával megszűnt az a kötelék,
mely nyolc éven át egy megszokott
közösséget jelentett. Búcsúzás az is-
merős helytől, a barátoktól, egy élet-
szakasztól azonban magában hordozza
az új, az ismeretlen születését, egy
olyanét, melyért érdemes lesz   élni, és
ha kell, küzdeni is.

A 48 diák közül öten gimnázium-
ban, 31-en szakgimnáziumban, 12-en
pedig szakközépiskolában folytatják
tanulmányaikat, melyhez  nevelőtár-
saim nevében sok sikert, szép eredmé-
nyeket kívánok.

Horváth Sándorné
intézményvezető

8.a osztály Osztályfőnök: Szepesi Zoltán
Bíró Ágnes, Daróczi Boglárka, Dede Péter Bence, Fábián Attila, Gál Dávid, Ilisz Zsa-
nett, Imre Zsófia, Jenei Balázs, Karacs Annabella, Kiss Albert, Makula Tünde Etelka,
Mező Mercédesz Katalin, Nagy Benjámin Kornél, Nagy Napsugár Noémi, Németh

Lívia, Pércsi Petra Barbara, Rusznyák Zsolt, Szabó Angéla, Szabó Csilla, Szatai
Péter, Takács Ádám Lajos,  Takács Lajos, Tóth Dominika, Ványi József 

8.b osztály
Osztályfőnök: Nagy Péter

Antós Csaba, Balogh Petra Erika, Csatári
Vanessza, Hegedűs István, Hegyes Dzse-

nifer, Imre Zsolt, Kiss Dzsenifer, Kiss
Sándor Mátyás, Magyar Anita Csilla,

Makula Csaba, Mátravölgyi Ildikó Do-
rina, Nagy József, Nagy László Péter,

Nagy Tamás, Nyírő Zsolt, Sótonyi Krisz-
tián István, Szabó Fanni, Szabó Sára,

Szegedi Dorina, Szilágyi Réka, Szörnyi
Gabriella, Takács János, Ványi Júlia,

Varga Tamara
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Szeretettel gratulálunk az újszülöttek
szüleinek:

/a szülők az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Pércsi Szandra, Rákóczi u. 61. 
Orgován Kevin József, Széchenyi u. 18. 

Ványi Balázs József, Keletifény u. 3. 
Katkó Léna, Haladás u. 14. 

Mátravölgyi Janka, Jókai u. 22. 
Tóth Lorina, Fő u. 81.

Antal Milán, Dankó P. u. 15. 
Tóth Zalán Dávid, Fűzfa u. 8. 
Oláh Dalma, Arany J. u. 20. 
Oláh László, Arany J. u. 20. 

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Antós Csaba és Szabó Tímea, 
Eötvös u. 19/a 

Nyírő Gyula Bence és Pesti Kitti Petra,
Kistarcsa

Tóth Péter és Pércsi Marietta, 
Kinizsi u. 1. 

Szabó Richárd és Sárközi Zsuzsa, 
Debrecen

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

Jenei Imre, Kállai u. 49. 
Karácsony Imre Gáborné, Fő u. 51. 

Molnár József, Kállai u. 31. 
Takács Lajos, Újfalui u. 43. 
Németh Józsefné, Fő u. 110. 
Joó Mihály Gyula, Sarló u. 7. 

Sápi Albert, Rákóczi u. 60. 
Vékony Gyuláné, Radnóti u. 1. 

Dudás Mihályné, Petőfi S. u. 1/c 
Kovács Miklós, Zrínyi u. 4. 

Karacs József, Debreceni u. 47. 
Molnár Lajosné, Béke u. 6. 

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Kiss Sándor Géza és Faragó Irma, 
Dankó P. u. 16/a

Oláh Lászlóné 

anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Földesi La-

kostársakat a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló helyi ren-
delet megalkotásáról:

A Képviselő-testület 2018. május
végén megtartott ülésén megalkotta a
közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és megsértésük jogkövetkez-
ményeiről szóló 11/2018. (VI.01.)
önkormányzati rendeletét. 

A rendelet megalkotásának elsődle-
ges célja, hogy hozzájáruljon a telepü-
lési környezet rendezettségéhez,
tisztaságához, elősegítse a település él-
hetőbbé tételét. A rendelet megalkotá-
sával szankcionálhatók azon jogsértő
magatartások, melyek sértik a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait.
Közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartásnak minősül kü-
lönösen (a felsorolás nem teljes körű)
az a magatartás, aki 
- közterületet engedély nélkül, enge-
délytől eltérő módon használ, vagy
közterületet olyan tevékenységre hasz-
nál, amelyre hozzájárulás nem adható
(a közterület használatáról szóló
9/2006. (IV.13.) önkormányzati rende-
let határozza meg a közterület haszná-
latának részletes szabályait)
- játszótér és sportpálya, sportlétesít-
mény nyitvatartási idejére vonatkozó
szabályait megsérti,
- játszótéri eszközöket nem a rendelte-
tésének megfelelően használja, játszó-
tér területére üveget, sérülés okozására
alkalmas tárgyat visz be,
- az az ingatlantulajdonos/ingatlan-
használó, aki ingatlanát gyomtól, gaz-
tól, szeméttől, lomoktól gondozatlan
bokortól való megtisztításáról nem
gondoskodik,
- az ingatlan határvonalától az úttest
határáig, de legfeljebb az ingatlantól
mért 3 méteres zöldterület gondozásá-
ról, kaszálásáról, szemét és gyommen-
tesítéséről nem gondoskodik,
- az ingatlan előtti járdaszakasz tisz-
tántartásáról, a hó és jég eltakarításá-
ról, síkosságmentesítéséről nem
gondoskodik,
- a telekingatlanáról a közterület fölé
nyúló közlekedést zavaró, akadályozó
növényzet megfelelő visszavágásáról,
nyeséséről nem gondoskodik,
- a földesi köztemető területén temető
területére indokolatlanul – kerékpár
kivételével – járművel behajt (nem mi-
nősül indokolatlan behajtásnak: a ha-

lottszállító jármű behajtása, aki moz-
gásában, egészségi állapotában korlá-
tozott vagy olyan személyt szállít,
síremlék-készítés céljából szállítást
végző jármű behajtása),
- aki  a sírokra elhelyezett virágokat,
növényeket illetéktelenül eltávolítja,
ott elhelyezett tárgyakat bepiszkítja, il-
letéktelenül eltávolítja,
- temető területén olyan tárgyakat he-
lyez el, mely nem a sír, sírbolt díszíté-
sére szolgál,
- elhervadt virágokat, koszorúkat, az
elhasznált csomagoló anyagot és min-
den más hulladékot nem az azok gyűj-
tésére szolgáló hulladékgyűjtőbe
helyezi el,
- aki temető területén növényeket nem
a temetési helyre ültet,
- aki temetési helyeken úgy ültet lágy-
szárú növényeket a sírhelyföldjébe
vagy cserépbe, hogy azok a sírok kö-
zötti mozgást akadályozzák,
- aki nem lágyszárú növényt az üze-
meltető (Hajdú-Bihar Megyei Temet-
kezési Vállalat) írásbeli engedélye
nélkül ültet sírra,
- a temetési helyen kívül - az üzemel-
tető írásbeli engedélye nélkül járdát
épít.

A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait megsértő 14. életévét betöltő
természetes személlyel, jogi személy-
lyel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező személlyel szemben első
alkalommal figyelmeztetés, annak
eredménytelen eltelte után közigazga-
tási bírság kiszabására kerülhet sor. 

A közigazgatási bírság felső határa
bizonyos jogsértő magatartások ese-
tén, természetes személy esetében ket-
tőszázezer forint, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet esetén egymillió forintig is ter-
jedhet.

Kérjük a tisztelt lakostársakat, hogy
a rendeletben foglalt magatartási sza-
bályok betartásáról szíveskedjenek
gondoskodni.

A rendelet teljes szövege
www.njt.hu/Önkormányzati rendele-
tek menüpontban, vagy Földes hon-
lapján, a www.foldes.eu-n
megtalálhatók.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ

a szabadtéri tüzek és a tarlóégetés szabályairól
A nyári időszakban településünkön

is egyre gyakoribbak a mezőgazdasági
tüzek, ezért felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy tevékenységük
során szíveskedjenek betartani az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat előírá-
sait.

A szabadtéri tüzek szempontjából a
tavasz a legveszélyesebb időszak, hi-
szen a jó időben egyre többen válasz-
tanak szabadtéri programokat vagy
kezdik meg a kerti munkálatokat. A
veszélyt egyrészről a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben
könnyen és gyorsan terjed a tűz, más-
részről kockázatot jelenthet a gondat-
lanság is. A szabadban keletkezett
tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a
tűzmegelőzés alapvető szabályaival:
Általában tilos a lábon álló növényze-
tet, tarlót, növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett növényi
hulladékot szabadtéren égetni, kivéve
ott, ahol azt jogszabállyal, külön meg-
határozott esetekben és feltételekkel
megengedik.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
alapján külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója az illetékes tűzvé-
delmi hatóság engedélyével végezhet
égetést, legfeljebb tíz hektár egybe-
függő területen. A kérelmet a tűzvé-
delmi hatóságtól, vagyis az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségtől
lehet kérni, és oda is kell benyújtani az
égetés tervezett időpontja előtt tíz nap-
pal. Egy kérelmen legfeljebb egy ége-
tésre szánt nap, továbbá egy pótnap
jelölhető meg. A benyújtást követően
a hatóság öt munkanapon belül hoz
határozatot, amelyben kikötik, hogy a
tűzveszélyes tevékenység milyen fel-
tételekkel végezhető. A határozatban
foglaltak be nem tartása éppúgy szank-
cionálható, mint az engedély nélküli és
szabálytalanul végrehajtott égetés. A
szabálytalanságot elkövetővel szem-
ben 20.000 – 60.000,- forintig terjedő
tűzvédelmi bírság kiszabásának van
helye.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és
veszély esetén, vagy ha befejezték az

égetést, azonnal el kell oltani. Az irá-
nyított égetés során tilos a tarlót min-
den irányból egyidejűleg felgyújtani. 

A tarlót vagy az érintett szakaszokat
az égetés megkezdése előtt legalább 3
méter szélességben körül kell szántani,
és az adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében
vadriasztást kell végrehajtani. A faso-
rok, a facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább
6 méteres védősávot kell szántással
biztosítani.

Az irányított égetés csak úgy végez-
hető, hogy az a környezetére ne je-
lentsen veszélyt, a befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és
a parázslást, izzást – vízzel, földtaka-
rással, kéziszerszámokkal – meg kell
szüntetni.

A szalmát elégetéssel megsemmisí-
teni, lábon álló gabonatábla mellett
tarlót égetni tilos.

A tarlóégetés során tűzoltásra alkal-
mas kéziszerszámmal ellátott, megfe-
lelő létszámú, felkészített személy
jelenlétéről kell gondoskodni, és leg-
alább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irá-
nyított égetés nem engedélyezhető! A
kirendeltség irányított égetésre vonat-
kozó engedélye más, jogszabályban
előírt hatósági engedélyt nem pótol!
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett
területen akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jog-
szabály megengedi.

A tűz állandó felügyelete mellett: to-
vábbra is megengedett a kerti grillezés
és a tűzön történő sütés-főzés. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tar-
talmazza.

Településünk illetékes tűzvédelmi
hatóságának elérhetősége:

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Püspökladányi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

4150 Püspökladány 
Kossuth utca 10.

Telefonszám: +36 (54) 451-555

Dr. Vinczéné Kiss Marianna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a hibás közvilágítási 

lámpatestek bejelentésének
módjáról

Tájékoztatom Önöket, hogy a meg-
hibásodott közvilágítási lámpatesteket
az alábbi módon tudják bejelenteni: 

1, Közvetlenül a MEZEI-VILL KFT-
nek az alábbi elérhetőségeken:
- Ügyfélszolgálati iroda: 
4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd utca
2.
- Ügyfélszolgálati telefonszám: 
+36 (30) 664-9961
- E-mail cím: 
mezei-vill@mezei-vill.hu
2. Személyesen a Földesi Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy 
3, A Földesi Polgármesteri Hivatal
központi telefonszámán: (54) 531-000

A bejelentés során kérjük, adják meg
a Nevüket, a meghibásodott lámpa
oszlopszámát, valamint az oszlophoz
legközelebb eső utca nevet és házszá-
mot.  (e-mailben történő hibabejelen-
tés esetén a település nevét is adják
meg.)

Kérjük szíves türelmüket a javítások
elvégzéséig!

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

FELHÍVÁS
Felhívom a földesi lakosok figyel-

mét a belterületi árkok kitisztításának
fontosságára. 

A belterületi vízelvezető árokrend-
szer karbantartása az év minden idő-
szakában kiemelt fontosságú, ezért
kérjük, hogy a lakosok biztosítsák az
ingatlanjaik előtti közterületi csapadé-
kelvezető árkokban a szabad vízlefo-
lyást. 

Ennek keretében gondoskodjanak a
járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok és más hulladék el-
távolításáról.

A település árokrendszere csak
akkor tudja hatékonyan elvezetni a fel-
gyülemlő és lefolyó vizet, ha nincse-
nek az átereszek eltömődve és az
árkok is rendszeresen tisztán vannak
tartva.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló  1998. évi XXVIII. törvény
42/B. § (1) bekezdése alapján az ön-
kormányzat kötelező feladata három
évente legalább egy alkalommal eb-
összeírást végezni. Földes Nagyköz-
ség Önkormányzata 2018. augusztus
6. és 2018. augusztus 17. közötti idő-
szakban tervezi az önkormányzat által
foglalkoztatott diákok közreműködé-
sével a háznál történő ebösszeírást
megvalósítani.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-
összeíráskor az alábbi adatokat köte-
les megadnia: 
- az eb tulajdonosának nevét, címét,
- az ebtartó nevét, lakcímét, telefon-
számát, elektronikus levélcímét,
- az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy
a keverék mivoltára való utalást,
nemét, születési idejét, színét, hívóne-
vét,
- az eb tartási helyét,
- a beültetett transzponder sorszámát, a
beültetés időpontját, a beültetést végző
szolgáltató állatorvos nevét, kamarai
bélyegzője számát,
- ivartalanított eb esetén az ivartalaní-
tás időpontját, az ivartalanítást végző
szolgáltató állatorvos nevét, kamarai
bélyegzője számát,
- az eb oltási könyvének számát, az azt
kiadó szolgáltató állatorvos nevét, ka-

marai bélyegzője számát,
- az eb veszettség elleni védőoltásai-
nak időpontját,
- az eb veszettség elleni védőoltásai
során használt oltóanyagot, annak
gyártási számát, valamint az oltást
végző szolgáltató állatorvos nevét, ka-
marai bélyegzője számát,
- a veszettség szempontjából aggályos
eb megfigyelési státuszának tényét,
időpontját,
- kisállat-útlevéllel rendelkező eb ese-
tén az útlevél számát, kiállításának
időpontját, a kiállító szolgáltató állat-
orvos nevét, kamarai bélyegzője szá-
mát,
- az eb veszélyessé minősítésének té-
nyére és időpontjára vonatkozó adatot,
- elismert tenyésztő szervezet által
törzskönyvezett eb esetén a származási
igazolás másolatát.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy az adatszolgáltatás  köte-
lező, az adatszolgáltatás megtagadása
esetén állatvédelmi bírság szabható ki,
melynek összege 30.000,- Ft. 

A gördülékenyebb adatszolgáltatás
érdekében kérjük, hogy az eb egész-
ségügyi kiskönyvét az adatfelvételkor
szíveskedjenek előkészíteni.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Tájékoztató ebösszeírásról

A “PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat felhívása

a Földesi Köztemetőben lévő sírhelyek újra megváltásáról

Tábla Sor Sírhely Lejárat ideje

2 16 3 2007

2 2 26 1982

2 4 23 2004

2 3 10 2010

2 11 2 2009

2 11 5 1996

2 8 16 1992

2 8 4 2009

2 10 12 1990

Földes köztemetőben lejárati idejük, gondozatlanságuk és hozzátartozó meg-
állapíthatatlansága miatt a következő sírhelyek vannak kijelölve 

megszüntetésre:

A „Platinum” Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy a Földes Közte-
metőben lévő lejárt sírhelyek feletti
rendelkezési jog a rendelkezési idő le-
járta után meghosszabbítható, újra-
váltható.

Földes Önkormányzata: mint a köz-
temető tulajdonosa,- és a Platinum
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vál-
lalat: mint üzemeltető felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a sírhely feletti
rendelkezési idő lejárta után a temetési
hely újra értékesíthetővé válik.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy
akik a megjelölt sírhelyekben nyugvók
hozzátartozójáról valamilyen informá-
cióval rendelkeznek, a sírhely újravál-
tás megindítása céljából
szíveskedjenek azt jelezni: 
- a Köztemető bejáratánál lévő
gondnokságon, vagy a +36 (30)
8559-860 telefonszámon.

Tájékoztató

hulladékgazdálkodásról 
Földes Nagyközség Önkormányzata

területén a Debreceni Hulladék Köz-
szolgáltató Kft. alvállalkozója, a Bi-
hari Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. biztosítja a települési hulladék el-
szállítását, előkezelését, ártalmatlaní-
tását a 47. számú főút
Berettyóújfalu-Furta közötti szakaszon
(43-44. km.) lévő hulladékgazdálko-
dási létesítményben. 

A kommunális hulladék, ipari hulla-
dék, tiszta építési törmelék, kevert épí-
tési törmelék, föld, szennyezett
fanyesedék, komposztálható tiszta
zöldhulladék (fű, falevél, fanyesedék),
lakossági komposztálható tiszta zöld-
hulladék elszállítására egyedileg is van
lehetőség. Az átvételi, mérlegelési és
megsemmisítési díjakról a www.biha-
rikft.hu/díjak honlapon vagy a hulla-
dékkezelő telep /54/ 702-125, /54/
702-128 telefonszámán lehet érdek-
lődni.

Építési törmelék esetén konténer
megrendelésére is van lehetőség. Kér-
jük a tisztelt lakosságot, hogy környe-
zetünk megóvása, tisztántartása
érdekében legyenek szívesek a hulla-
dékkezelési közszolgáltatás fenti mód-
ját is igénybe venni.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester 
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FELHÍVÁS
parlagfű mentesítési feladatok elvégzésére

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése szerint: „A
földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.” A gyom-
mentesítés elmaradása esetén növény-
védelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérjük a lakos-
ságot, hogy a parlagfű irtási kötele-
zettségüknek idén nyáron is tegyenek
eleget.

Magyarországon a parlagfű általá-
ban március végén kezd kelni, majd
áprilisban már tömegesen jelennek
meg a kicsi, néhány leveles növény-
kék. A kifejlődött növények leginten-
zívebb növekedési időszaka júniusra
esik, majd ezt követően a virágzat kép-
zésére kezdi fordítani energiáit. Az al-
lergia szempontjából veszélyt jelentő
porzós virágok jelennek meg előbb,
július első felében, majd július végé-
től megindul a pollenszóródás, mely
még ősszel is tart, és amely során a vi-
rágpor a légáramlatokkal akár száz ki-
lométerre is eljuthat, ezért a
védekezést a virágzás előtti időszakra
érdemes időzíteni. A már virágzó par-
lagfű kézi eltávolítása, akár gyomlá-
lással vagy kapálással, kaszálással
rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy
tömegű virágpor allergiát okozhat a
korábban nem érzékeny emberek ese-
tében is. A kifejlett növények gyomirtó
szeres kezelése pedig lehet, hogy már
nem nyújt kielégítő eredményt, így a
korai védekezés hangsúlyozása külö-
nösen fontos.

A Polgármesteri Hivatal jogosult
belterületen, a parlagfüves ingatlano-

kon helyszíni szemlét tartani, majd a
parlagfű észlelése esetén az azonnali
közérdekű védekezést elrendelni. A
közérdekű védekezés költsége és az
egyéb, járulékos költségek az ingat-
lantulajdonost terhelik. A parlagfű ész-
lelése esetén külön felszólításra nincs
lehetőség, azonnal el kell rendelni a
kényszerkaszálást. 

A Polgármesteri Hivatal által elvég-
zett kényszerkaszálás után a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
szabja ki a parlagfű bírságot, tehát ez a
hatósági jogkör nem tartozik a telepü-
lés jegyzőjéhez, sőt a külterületen
(zártkert esetében is) történő megfe-
lelő gyommentesítés ellenőrzése is a
megyei kormányhivatal növény-és ta-
lajvédelmi igazgatóságának hatáskö-
rébe tartozik.  

Ezúton kérek minden földhasználót,
hogy mindannyiunk egészsége érde-
kében végezzék el területeik gyom-
mentesítését, valamint a folyamatos
gyommentes állapot fenntartását.

Az Önkormányzat évi kétszeri, ill.
szükség szerinti kaszálással tesz eleget
a parlagfű-mentesítési kötelezettségé-
nek az önkormányzati tulajdonú ingat-
lanokon. 

A gyakori esőzések miatt a zöldterü-
letek rendben tartása is gyakoribb oda-
figyelést igényel, ezért ezúton is
felkérjük lakostársainkat, hogy
amennyiben településünk belterületén
gyomos elhanyagolt területet lát, - a
mielőbbi intézkedés érdekében - szí-
veskedjenek azt jelezni a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán.

Dr. Vinczéné Kiss Marianna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy: az 1. és 2. számú felnőtt házior-
vosi körzet nyári szabadságolási
rendje az alábbiak szerint alakul:

1. számú háziorvosi körzetben 
Dr. Tamás Gábor 
2018. július 14-től augusztus 3-ig,

2. számú háziorvosi körzetben 
Dr. Szarka Gabriella 
2018. augusztus 13-tól augusztus 29-
ig lesznek szabadságon.

A szabadság ideje alatt a felnőtt há-
ziorvosok egymást fogják helyettesí-
teni. 
- A betegek állandó gyógyszereinek
felírása, a beutalók, igazolások kiadása
a megszokott rend szerint fog történni.
- A betegvizsgálatokra mindkét körzet
esetén: naponta, délelőttönként kerül
sor. 

Elérhetőségek: 
- Dr. Tamás Gábor elérhetősége:

06 (54) 466-148 
- Dr. Szarka Gabriella elérhető-

sége: 06 (54) 464-214

- KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
elérhetőségei:
- A központi orvosi ügyelet munkana-
pokon: délután 16 órától másnap reg-
gel 08 óráig hívható,
- A rendelés munkaszüneti napokon: 
péntek délután 16 órától - hétfő reggel
8 óráig tart, 
- szükség esetén a 06 /54/ 402-319-es
vagy a 104-es segélyhívó telefonszám
hívható, 
- vagy személyesen a Kaba, Béke u. 1.
sz. alatti orvosi rendelőben várják a rá-
szoruló betegeket.

A sürgősségi betegellátás hatékony-
ságának fokozása, a párhuzamos hívá-
sok számának csökkentése, valamint
az azonnali elérhetőség biztonságának
javítása érdekében az ügyelet irányítá-
sára Diszpécserszolgálatot működtet. 

Az ügyelet hívószáma: 
+36 (70) 370-3104

Címe: Kaba, Béke u. 1. szám

Orvosi Ügyelet honlapja: 
www.orszagosorvosiugyeletkaba.hu 

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a házi gyermekorvos nyári rendelési idejéről

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket és
Gyerekeket, hogy a gyermekorvosi
rendelőben a nyár folyamán - a nyári
meleghez és a patika nyitvatartási ide-
jéhez való igazodás miatt - a megszo-
kott rendelési idő az alábbiak szerint
módosul:
Orvosi rendelés: 
- minden nap 8-11 óráig lesz, 
- délutánonként a rendelés szünetel. 
A helyettesítések idején a rendelés: 
8-10 óráig tart majd, melyet a körzet
Facebook oldalán, és a rendelőben ki-

helyezett hirdetményen előre jelezni
fogunk.

Kellemes nyarat és jó pihenést 
kívánunk mindenkinek!

Elérhetőségek:
Tel: 54/465-787 (rendelési időben), ill.
70/283-6678 (munkanapokon 8-16
óráig)
E-mail: rendelo@openmedicomp.hu
Facebook: Földesi házi gyermekorvosi
körzet

Vargáné Dr. Baracsi Mária
házi gyermekorvos
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Tanévzáró ünnepély alapkőletétellel
Június 21-én csütörtökön a kora esti

órákban különleges eseménnyel zárult
iskolánkban  a 2017-2018-as tanév.  

Településünk lakói már május óta ér-
tesülhettek az intézmény épülete előtt
lévő tábláról, hogy az Európai Unió és
a Magyar Állam támogatásával a Föl-
desi Karácsony Sándor Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola
infrastrukturális fejlesztése valósul
meg a közeljövőben.

A projekt előkészítése során most ér-
kezett el az az alkalom, amikor a meg-
valósulás kezdetét jelző
alapkőletételre kerülhetett a sor.  

Bodó Sándor államtitkár úr, ország-
gyűlési képviselő ünnepi beszédében
kiemelte, hogy a jövő nemzedékének
oktatásához modernebb környezetre
van mindenképp szükség.  Ennek ér-
dekében fontos, hogy Földesen is
megvalósulhasson ez a beruházás.

Kapornai Judit a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ igazgatója kö-
szöntőjében  beszélt a tankerületi köz-
pont által  elnyert pályázati keretről.
Tájékoztatott arról, hogy a 250  mil-
liós összegből  a beruházás során négy
tanteremmel  bővül  majd az épület,
megújul a  fűtési rendszere, új bútorok
kerülnek a tantermekbe, megoldódik
az épület akadálymentesítése, és re-
mélhetőleg a nyílászárók cseréje is. 

A Széchenyi 2020 ciklus keretén
belül megvalósuló földesi  EFOP-
4.1.2-17-2017-00089 számú pályázat
jelenleg még a tervezés, és a közbe-
szerzések időszakában tart. A beruhá-
zás várható befejezése 2020-ban
tervezett. 

Az ünnepi köszöntőket követően
Bodó Sándor államtitkár, Kapornai
Judit tankerületi igazgató, Jeneiné dr.
Egri Izabella polgármester,  Horváth
Sándorné  intézményvezetővel elhe-
lyezte  az épület előtti parkban azt az
urnát, melyben a beruházásra, a  tan-
kerületre, Földes településre, az isko-

lára vonatkozó adatokat tartalmazó do-
kumentumok mellett  a Hajdú-Bihar
megyei Napló június 21-i , a Mák-Sze-
mek iskolaújság március-áprilisi
száma, az ünnepség meghívója, az
épület fotója, Kordás Anna ötödikes
diák rajza mellett a jelenleg forgalom-
ban lévő fémpénzek is kerültek. 

A márványtábla elhelyezése után a
tanévzáró ünnepség keretében értéke-
lésre kerültek a tanév eredményei. A
284 diák közül 60 kitűnő, 13 jeles
eredménnyel zárta a tanévet. Az iskola
tanulmányi átlaga 4,06-os lett. Az el-
múlt hónapok szorgos munkája válto-
zatos programokat, szép tanulmányi és
sport versenysikereket hozott iskolánk
számára. 

Tankerületi igazgatói dicséretben
részesült Szabó Bence ötödik osztá-
lyos tanuló a mesemondó versenyeken
elért eredményeiért. 

Országos helyezésért (Daróczi Bog-
lárka), nemzetközi versenyen történt
minősítéséért 11 tanuló vehetett át „El-
ismerő Oklevél” Kimagasló Művé-
szeti Munkáért önkormányzati
elismerést. (Tojamai japán rajzpályá-
zat bronz minősítésért: Pércsi Lara,
Gerzsényi Zsolt, Körtvélyesi Kata,
Kónya Orsolya, Kovács Anna Sára. Az

International Music Competitions zon-
goraverseny arany minősítésért: Tóth
Levente, Balázsi Panna, ezüst minősí-
tésért: Bogár Boldizsár és  Bíró István
Boldizsár, bronz minősítésért: Lázár
Hanna Marianna, Makula Attila Achil-
les tanulóink). Négy tanuló (Kiss Sán-
dor Mátyás, Takács János, Varga
Cintia, Balogh Rajmund Junior) bir-
kózó sportágban elért diákolimpiai
eredményeiért Csapó Géza-díjban ré-
szesült.  

Könyvjutalomban részesült iskolánk
első osztályos csapata (Patai Petra,
Tóth Ádám, Kordás Nóra) a berettyó-
újfalui József Attila komplex tanulmá-
nyi versenyen  elért  I. helyezésért , és
a  második osztályos csapatunk (Ho-
moki Hanna, Simay Gábor, Kemecsei-
Tóth Zsombor) a Zsákán megrendezett
komplex tanulmányi versenyen me-
gyei I. helyezésért, valamint egyéni ta-
nulmányi versenyeredményért: Széll
Kincső, Tóth Hanna, Korvin Luca első
osztályosok.

A  jutalmak átadását követően közös
versmondással, és a vakáció szó kira-
kásával  került  bezárásra a 2017-
2018-as tanév.

Horváth Sándorné
intézményvezető

Május első felében a Karácsony
Sándor Közösségi Házban került meg-
rendezésre a földesi Hagyományőrző
Kézimunka Szakkör kiállítása. Török
Istvánné, a Bihari Népművészeti
Egyesület elnöke megnyitó beszédé-
ben elmondta, hogy mind az Egyesü-
let, mind pedig a Kézimunka Szakkör
számára fontos feladat fenntartani a
még meglévő hagyományokat és fel-

kutatni a már feledésbe merülteket. 
A szakkör tagjai, Bálint Kálmánné

vezetésével ezen tudásukat igyekez-
nek átadni az érdeklődőknek. A szak-
kör tagjai - Imre Istvánné, Kemecsei
Balázsné, Kóti Lászlóné, Balogh Ist-
vánné, Szabó Mihályné, Bíró Istvánné,
Kiss Imréné, Somosi Sándorné, Kiss
Antalné, Göncziné Nyitrai Mária. Az
általuk készített munkákon keresztül

mutatták be a különböző hímzések faj-
táit, megismerhettük a különböző hím-
zett viseleti darabokat, lakástextíliákat. 

A kiállítás megnyitóját a Főnix Ha-
gyományőrző Klub tagja Dudás Ist-
vánné szavalatával, a Szélrózsa
Hagyományőrző Egyesület mezőségi
táncával színesítette.

Sápi Bernadett

Hímzések kiállítása, múltunk hagyományainak őrzése
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A község lakói több, mint negyven
generációs történelmi múltjukkal, saját
szülőfalujuk megélt történetével ta-
nulták meg, hogy a legnagyobb össze-
tartó erő a település életében a
lakóinak összefogása.

Tizenöt évig húzódó per záródott le
a királyi hétszemélyes tábla ítéletével
239 éve,1779. április 14-én. A nagy
per zárásaként akkor elfogadott Köz-
ségi Szabályrendelet a XIX. század
második feléig biztosította a község
rendezett tanácsú közigazgatási szer-
vezetét, és nemes és nem nemes lakó-
inak polgári egyenjogúságát. E
történelmi jelentőségű napra - 1991
óta - április 14-én, Földes Napjaként
emlékezik a nagyközség lakossága. 

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és AMI a falu ünnepére ké-
szülve emlékhét keretében
rendezvények sokaságával emlékezett
az egykor nemesi község múltjára. Az
iskolások 1779 méteres falumérföld
futást rendeztek, rajz- és sportverse-
nyen mérték össze tudásukat. A nyol-
cadikosok versenyeztek a Szuperdiák
címért, melyet az idén Szabó Angéla
8/a és Sótonyi Krisztián 8/b osztályos
tanulók nyertek el. A Karácsony Sán-
dor Közösségi Házban a Földes Nagy-
községi Népfőiskolai Egyesület Nagy
Zoltánné Dajka Julianna textil kiállítá-
sával köszöntötte az ünnepet.

Április 14-én délután a Községházán
ülésezett a helyi értéktár bizottság. A
helyi értékek tárába vette a korábbi
években nemzetközi sikereket is elért
helyi birkózósportot, az egykor egy
téglás mozgalommal épült Árpád
Mozit, a kovácsmesterség múltját be-

mutató kovácsmúzeumot és az egykori
füves hadműveleti repülőteret. 

A díszteremben megtartott ünnepi
képviselő-testületi ülésen a ma már
történelemmé lett áprilisi napra, az itt
élők összetartozásának ünnepére Jene-
iné dr. Egri Izabella polgármester em-
lékezett. Köszönetet mondott a község
évszázadai alatt és napjainkban a tele-
pülés megmaradásáért és fejlődéséért
áldozatokat vállalóknak. Örömmel
számolt be arról, hogy a múlt évben a
gyermekszületések száma jelentősen
nőtt, így csaknem megállt a község né-
pességének fogyása. Ezt követően át-
adta a község közéletében végzett
áldozatos tevékenység elismerését jel-
képező Kállay László-díjat Bíró Fe-
rencné nyugdíjas pedagógusnak, aki
ma is több helyi civil szervezet aktív
tagja. 

Az egykori kuriális nemesi község
gazdag történetét kétkötetes monográ-
fia őrzi meg a jövő nemzedékének. Az
első kötet 2002-ben jelent meg, és
1849-ig mutatta be a falu múltját. A
második kötetet - amely 1849-től
2000-ig ad történelmi áttekintést - az
ünnepi képviselő-testületi ülésen szer-
kesztőtársaival: Karacs Zsigmonddal
és Péter Imrével mutatta be Dr. Bakó
Endre irodalomtörténész. A kötetek ki-
adását a település lakóinak korábban
tett előfizetései és az önkormányzat
anyagi támogatása tette lehetővé.

Földes Napjának záró programja-
ként az Allegra Vonósnégyes Tavaszi
zsongás című koncert műsorral kö-
szöntötte a Karácsony Sándor Közös-
ségi Házban az ünnepi nap résztvevőit.

Péter Imre

Földes Napja, kitüntetések átadása, monográfia bemutatása
Földes Napján Kállay László-díjat

vehetett át Bíró Ferencné nyugdíjas
pedagógus, a község közéletében vég-
zett kiemelkedő munkája elismerése-
ként. 

Bíró Ferencné általános iskolai ta-
nulmányait Sárrétudvariban végezte,
kitűnő eredménnyel, majd a Hőgyes
Endre Gimnáziumban érettségizett.
Pedagógusi képesítését a Debreceni
Tanítóképző Intézetben szerezte, ahol
tanulmányi eredményéért ösztöndíj-
ban részesült. 

Bíró Ferencné 1964. auguztus 1-től
kezdte tanítói munkáját a földesi Ál-
lami Általános Iskolában. Az alsó ta-
gozatos tanulók tanításával
foglalkozott, szívesen ismerkedett új
tanítási módszerekkel; szakmai tudását
módszertani tanfolyamokon folyama-
tosan fejlesztette. Az iskolai tehetség-
gondozás, és a lemaradó tanulók
segítése, felzárkóztatása egyaránt fon-
tos volt számára. Tanítói munkáját
több mint három évtizeden keresztül
nagy szorgalommal, lelkiismeretesen
végezte, egészen nyugdíjba vonulásáig
1997. március 30-ig.

Pedagógusi munkája mellett a tele-
pülés közéletébe is aktívan bekapcso-
lódott. A település kulturális,
közösségi életének egyik kiemelkedő
alakja: tagja volt a Földesi Vegyeskar-
nak, a Díszítőművészeti Szakkörnek,
jelenleg pedig a Földesi Népfőiskolá-
nak, a Balásházy János Kertbart Kör-
nek, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak. 

Sok-sok feladatot vállal az egyes
csoportok programjainak kialakításá-
ban, megvalósításában, javaslataival,
ötleteivel ösztönző hatással van a töb-
biekre is. Az utóbbi évtizedekben az
egyik legkedvesebb tevékenységévé
vált megszerettetni a költészetet má-
sokkal is. Először helyi rendezvénye-
ken vállalt versmondásokat, majd
versenyeken is képviselte településün-
ket. Megyei, területi és országos ver-
senykre jutott el, ahol kiemelkedő
eredményeket ért el, és öregbítette te-
lepülésünk, Földes hírnevét.

Bíró Ferencné az egyes kulturális
közösségekben végzett munkája, to-
vábbá versmondó tevékenysége révén
Földes határain túlmutató ismertséget,
elismertséget szerzett településünk-
nek.

A kitüntetéshez gratulálunk, további
jó egészséget kívánunk közösségi te-
vékenységeihez!
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Mindenki szeretetre vágyik. Ha kö-
rülnézünk, mégis az ellenkezőjével ta-
lálkozunk. Beszélgetéseink során
gyakran hallani keserű panaszokat,
fájdalmas zúgolódást. „Hova fajult ez
a világ”. Igen, sokat változott ez a
világ, de nekünk ebben a világban kell
élnünk.

Ma a kérdés az, hogy egyáltalán be-
szélhetünk-e szeretetről? Hihetjük-e,
hogy létezik szeretet? A világban em-
beri indulatok feszülnek egymásnak,
sajnos sokszor családon belül is. Test-
vér a testvére ellen, apa a gyermeke
ellen, gyermekek a szüleik ellen. Ilyen
világban élünk. És ebben a világban,

bármilyen vágyakozóan is gondolunk
rá, több mint kérdéses a szeretet. Lé-
tezik-e valahol szeretet?

A szeretet létezik, és ennek jele,
hogy vagyunk, lélegzünk, élünk.
Életet adott a világnak, életet adott
benne nekünk. Nem volt ránk szük-
sége, nem volt egyedül, mégis életre
hívta a világot, hogy szeresse és mi is
szeressük őt. Az Isten, a bennünket al-
kotó szeretet, és ennek másik jele,
hogy mindannyian szeretetre vágyunk,
hiszen bennünket is szeretetkapcso-
latra teremtett. A lényünkben, a ben-
sőnkben hordozzuk a vágyat, hogy
szeressenek és szerethessünk.

Ha neked nem tetszik, hogy ilyen vi-
lágban élünk, és benned is ott van a
vágy, hogy szeressenek, azt tanácso-
lom, hogy kezdj el szeretni. Nem csak
mással teszel jót, magaddal is. Ha még
több szeretetet akarsz kapni, kezdj el
még több szeretetet adni, hiszen min-
denki szeretetre vágyik.

Az idei Vakációs Biblia Suliba is
szeretettel várunk minden gyereket!
Július 30-tól augusztus 3-ig, 9.00-
12.00 óráig.

Veres Gábor
lelkipásztor

Alföldről a hegyekbe
A Síkfőkúti önkormányzati üdülő az

idei nyáron is szeretettel várja a hegy-
vidéken nyaralni vágyó vendégeket. A
nyaraló 35 fő befogadására alkalmas, a
földszinten 1 db 4 férőhelyes, 1 db 10
férőhelyes, az emeleten 1 db 5 férőhe-
lyes, 1 db 6 férőhelyes és 1 db 10 fé-
rőhelyes szobával rendelkezik. A
konyha teljesen felszerelt, az üdülő
udvara alkalmas szabadtéri progra-
mok, közös főzések szervezésére.

Síkfőkút-Noszvaj és környéke ki-
váló lehetőséget nyújt mind a könnyed
kirándulásra, mind a nehezebb hegyi
túrákra vágyóknak. A túrázás közben
a természetjárókat pihenő- és piknike-
zésre alkalmas helyek is várják.

Ajánlott túraútvonalak Síkfőkút kör-
nyékén:
- Babakocsis Nagy Séta a kastélytól az
Attila forrásig. Pihenők útközben: ha-
gyományos pékség, családi cukrászda,
rét, harkályok, mókusok, virágos por-
ták (4 km, 2-3 órás túra).
- Bemelegítő (vagy kisgyermekes) ke-
rékpártúra a síkfőkúti tavaktól a Gaz-
daházig és vissza fagylaltozni (4 km,
1-2 órás túra).
- Haladó kerékpártúra a szomolyai
Kaptárkövekhez, visszafelé a noszvaji
Barlanglakások megtekintése (12 km,
1,5-3 órás túra).
- Síkfőkút „madártávlatból” túra: Sík-
főkútról fel az Imány-tetőre, onnan a
Kerek-dombra, a Patkó-hegyre, és
visszatérve Síkfőkúton ebédelhet a
Rozmaringban (ez kb. 5-6 órás túra).
- Irány a hegyen át Felsőtárkányba,
ahol a szerecsenboglárka, havasi tűz-
lepke, uhu, parlagi sas, fekete gólya is
éldegél. 1 napot felölelő természetjá-
rás haladóknak és természetimádók-

nak, a legszebb fennsíkok felé.
(A Felsőtárkány és a nemzeti park
programjai: www.felsotarkany.hu; és a
www.bnpi.hu honlapokon érhető el.)
- Madár és pillangófigyelő helyek: Ke-
vesen tudják, hogy a világon élő 10
harkályfajtából itt 9 fajta megfordul. A
környék pillangóiról is híres, külön
pillangó megfigyelő túrákat is szer-
veznek, de szakavatott madarászokat
is várnak. 
- Eger város közelsége egy egész
napos történelmi kirándulás szervezé-
sére ad lehetőséget.
- A falu határában kis baráti társaság
egy lovas tanyát alakított ki:
Oktató felügyeletével lovagolhatnak
itt kicsik és nagyok, versenyzők és
hobbilovasok, problémás gyerekek
egyaránt. Nemcsak lovagolni tanul-
hatnak a gyerekek, hanem megismer-
kedhetnek a ló anatómiájával,
élettanával, természetével, megfelelő
gondozásával, a lótulajdonos és lótartó
feladataival. 
(Bejelentkezés; Thummerer Ildikó

06 (30) 503-0515, e-mail: thummere-
rildi@gmail.com.)

A családok és csoportok természet-
járásának, ismeretterjesztő programjá-
nak megtervezésében segítséget lehet
kérni a helyi túraszakértőktől, az
info@noszvaj.hu;-n vagy a 06 (36)
463-006 telefonszámon. (Gyalogtúrák:
Czinke András, Kerékpáros Hegyitú-
rák: Erdősi Zoltán,  Kerékpárkölcsön-
zés: Kónya Attila 06 (30) 496-67-55).

A Síkfőkúti üdülő szállásfoglalásá-
val kapcsolatban érdeklődni Kakucsi
Ferencnél lehet, a 06 (70) 313-7651-
es telefonszámon.

A szállásdíjak a következők:
Földesi felnőtt lakos: 
1400 Ft/fő/éjszaka+áfa

Földesi gyermek: 
458 Ft/fő/éjszaka+áfa
Nem földesi felnőtt: 

2000 Ft/fő/éjszaka+áfa
Nem földesi gyermek: 
850/Ft/fő/éjszaka+áfa

KiMa

A szeretet létezik?
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Sokszínű lehetőség a nyári szünidőben!
Egyesületünk, a Földesi Népfőiskola

több intézmény és civil szervezet ösz-
szefogásával szünidei foglalkozásokat
szervez és támogat.  

A gyerekek 4 x 5 napon át min. 6
órában változatos és érdekes progra-
mok részesei lehetnek. A programokat
az egyes szervezetek tagjai és önkén-
tesei valósítják meg. 

Biztosítjuk az étkezést és egy-egy
autóbuszos kirándulást is hetente. A
táblázatban részletezzük a lehetősége-
ket. 

Részletesebb tájékoztatást kérni és
jelentkezni az adott turnus főszervező-
jénél lehet személyesen vagy telefo-
non a megadott határidőig.

Hívjuk és várjuk a gyerekeket, és
szívesen vesszük a szülők és nagyszü-
lők és idősebb testvérek bekapcsoló-
dását is egy-egy esemény
megvalósításába. Tegyük emlékeze-
tessé a nyarat közösen!

Az együttműködők nevében
Dr. Szabó Irma 

FNNE elnöke

Időpontok Július 9-13. Július 16-20. Július 23-27. Július 30-Augusztus 3.

FŐSZERVEZŐ Földesi Református
Egyházközség

Segítő Kezek Család -
és Gyermekjóléti 

Szolgálat

Karácsony Sándor 
Közösségi Ház

Földesi Názáreti 
Gyülekezet

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

PROGRAM
helyszíne

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

FOGLALKOZÁSOK
időrendje

8.00-16.00 9.00-16.00 9.00-18.00 12.00-17.00

Jelentkezési határidő 
és telefonszám

Július 2.
06/54-464-002

Július 6.
06/54-465-856

Július 1.
06/30-598-8915

Július 20.
06/70-389-1673

„Közös érdekünk - Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek 

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

Könyvtári hírmondó
Könyvtárunkban az elmúlt hónapok

a „Barátunk a könyv” olvasónapló pá-
lyázatra való felkészüléssel teltek.
Mindkét fordulóban kiemelkedően
szerepeltünk, így meghívást kaptunk a
Megyeházán megrendezett eredmény-
hirdetésre. 
Csapataink:
„Szuper lányok”: Barta Panna, Kordás
Anita, Fórián Andrea, Jenei Lilla
„Szövegelők”: Fórián Viktória, Ger-
zsényi Zsolt, Koncz Zalán, Szabó
Fanni
A meglepetésvendég Gáti István író
volt, akivel a gyerekek dedikáltatták a
jutalomkönyveket. 

A Könyv Napja alkalmából őrjegy
készítő pályázatot hirdettünk olvasó-
ink számára. Könyvtárunkban már
évek óta használatosak az őrjegyek a
válogatás során. Böngészéskor a kie-
melt könyv helyére tehető, ezzel lehet
megjelölni, hogy hová kell majd visz-
szatenni a könyvet, ha mégsem szeret-
nénk kikölcsönözni.  Most is gyönyörű
darabokat kaptunk a nevezőktől, ame-
lyeket örömmel vettek használatba ol-

vasóink! Díjazottak:
I. Gerzsényi Zsolt, Kovács Zoltán Ká-
roly, Széll Kincső, Tóth Cintia
II. Homoki Hanna, Kordás Nóra, Nagy
Nóra Szilvia
III. Katona Kristóf, Körtvélyesi Kata,
Papp Alexander, Szabó-Rafael
Amanda, Tóth Hanna
Különdíj: Kordás Anna, Korvin
Blanka, Korvin Luca

Július 17-27. között Méliusz Juhász
Péternek, - a hazai reformáció megha-
tározó alakjának - az életét bemutató
roll-up tárlat lesz látható a Karácsony
Sándor Emlékszobában. A kiállításra
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Könyvtárunk kilenc középiskolával
kötött együttműködési megállapodást,
mint fogadó intézmény, közösségi
szolgálatukat teljesítő diákok mento-
rálására. Korlátozott számban még
ebben az évben is tudunk fogadni ön-
kénteseket és várjuk a jelentkezéseket
a következő évre, közösségi szolgálat
teljesítésére.

A Tinta Kiadó Kazinczy Ferenc ál-
lománygyarapítási felhívásán és a Lő-

rincze Lajos könyvtárbővítési pályá-
zaton összesen 64 ezer Ft könyvvásár-
lási hozzájárulásban részesültünk. Az
érdekeltségnövelő pályázaton 311 ezer
Ft támogatást kaptunk, melyet állo-
mánygyarapításra fordítunk, így to-
vább bővül könyvtárunk kínálata. 

A leltározás végeztével kiküldésre
kerültek a késedelmes tartozások mi-
atti felszólítások. Kérem az érintette-
ket, hogy jöjjenek be a könyvtárba és
rendezzék tartozásukat!

Júliustól újra indul intézményünk
külső helyszínen elérhető szolgálta-
tása, a strandkönyvtár, így a helyi sza-
badidőközpont területén is várjuk az
olvasni vágyó vendégeket.

Természetesen nemcsak a strandon
vagyunk elérhetőek, hanem a könyv-
tárban is, ahol egész nyáron fogadjuk
olvasóinkat!

A Földesi Hírlevél minden kedves
olvasójának élményekkel teli, szép
nyarat kívánunk!

Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató
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„Határtalanul” pályázat a szórvány magyarság

életének megismerése érdekében

A 2010-ben hivatalba került kor-
mány fontos feladatának tartotta azt,
hogy a magyar fiatalság minél széle-
sebb körben megismerhesse azokat a
magyar területeket, amelyeket a Tria-
noni békeszerződés kapcsán 1920. jú-
nius 4-én elcsatoltak a mai
Magyarországtól. 

Pályázat útján lehetőséget adtak töb-
bek között az általános iskola hetedi-
kes tanulói részére, hogy Erdély,
Kárpátalja, Felvidék és Délvidék terü-
leteit megismerhessék és kapcsolatot
építhessenek ki a külhoni magyar azo-
nos korosztályú tanulókkal. 

Először a pályázatot 2010-ben írták
ki a 2011/2012-es tanévre. Intézmé-
nyünk már akkor megragadta az alkal-
mat, és megírta a pályázatot. Nagyon
megörültünk, hogy nyertünk, így a ta-
nulók minimális költséggel részt ve-
hettek egy szép, négynapos
kiránduláson Erdélyben. Azóta min-
den évben megírjuk a pályázatot és az
eltelt 8 tanévből hét alkalommal nyer-
tünk, aminek eredményeképpen Er-
dély és Felvidék szép tájait közel 250
tanulóval ismertethettük meg. 

Tanulóink ezeken a kirándulásokon -

a  beszámolóik alapján - felejthetetlen
élményekkel gazdagodtak. 

Ebben a tanévben május 16-19. kö-
zött négy, szép napot töltöttünk Szé-
kelyföldön a hetedik évfolyamos
diákokkal. Utunk első állomása Nagy-
szalonta volt, ahol a 200 éve született
Arany János előtt tisztelegtünk. Csu-
csán Ady Endrére emlékeztünk, de jár-
tunk Tamási Áron szülőfalujában
Farkaslakán, Szejkefürdőn Orbán Ba-
lázs nyomában. Segesváron Petőfi
Sándor emlékét kutattuk, Kolozsváron
Mátyás királyra, a Házsongárdi teme-
tőben a magyar neves történelmi sze-
mélyekre, költőkre, írókra,
művészekre emlékeztünk. 

Mindenhol, ahol jártunk, tanulóink
visszaemlékezéseiket olvasták fel, és
koszorút is elhelyeztünk az emlékhe-
lyeken. Felkerestük testvértelepülé-
sünket Marossárpatakot, ahol
megismerkedtek diákjaink az ottani
hetedikesekkel, bemutatták egymás-
nak településüket. Minden tanulónk
szép emlékekkel tért haza.

Nagyné Lengyel Erika
intézményvezető-helyettes

Földesi diákok,
ma és hajdanán

FÖLDESI HÍRLEVÉL
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Június 4-én, a nemzeti összetartozás
napján, együtt emlékeztünk a trianoni
békediktátumra a földesi általános is-
kolásokkal. A Földesi Polgári Egyesü-
let részéről Kiss Miklósné olvasta fel
Szegedy László: KERESZTFA LETT
HAZÁNK... című versét, ami ugyan
nincs fenn az interneten, de szívhez
szólóan érzékelteti a száz évvel koráb-
ban élt magyar emberek gondolatvilá-
gát.    

Azóta vége a tanévnek, a nyolcadi-
kosok és a frissen érettségizettek nagy
része is, már készül a szeptemberi to-
vábbtanulásra. Legtöbben kissé feszült
várakozással tekintenek az új, szá-
mukra még ismeretlen jövő felé. Igaz,
ma van mobiltelefon, internet, vi-
szonylag gyors közlekedés, mégis ter-
mészetes, ha egy tizenévest
izgalommal tölt el a változás.       

Hajlamosak vagyunk rá, hogy úgy
véljük, a tanulás a jelen kor vívmánya.
Kevesebben, de a legjobb képességű,
és talán a viszonylag bátor fiatalok
régen is elhagyták a falu biztonságot
nyújtó határát, és elmentek szakmát ta-
nulni, esetleg, külföldi egyetemek
hallgatói lettek. Mennyivel nehezebb
lehetett a sorsuk, a szülőknek pedig a
bizonytalan várakozás, hogy mikor
láthatják újra gyermeküket. 

A XVI. században, még sem vonat,
sem autó, sem telefon! Mégis tanultak
földesi diákok a Wittenbergi Egyete-
men. (Elhangzott a Kossuth Rádió,
Déli harangszó című műsorában,
2005.  ápr. 11-17.) Valószínű a Wit-
tenbergben tanuló földesiek hatására
tértek át a helység lakói a református
hitre. Mekkora pozitív változást hoz-
hatott ez abban az időben a falu élet-
ébe!? Ha az áttérés, és az új szemlélet
mód lassan is ment végbe, a magyar
nyelvű prédikációk, a magyar nyelvű
biblia, hatalmas gondolkodásbeli kü-
lönbséget hordozhatott magában. Én
mai ésszel nem is értem, hogy mit ért-
hettek őseink a latin nyelvű prédikáci-
ókból. De ezeknek a Wittenbergben
tanuló diákoknak az élete sem lehetett
egyszerű! Ráhatásuk, a nagyon is tá-
voli szülőföldjükre mégis óriási. 

Ha a mai diákok nehéznek találják
sorsukat, gondoljanak őseikre, akik
időt és fáradságot nem kímélve, kitar-
tóan álltak helyt a több, a nagyobb
tudás reményében, és olyan távolról,
még szülőfalujukra is képesek voltak
hatni. 

Karacs Antalné


