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Tisztelt emlékező Közösség!
„Be kell látnunk: Ha kérdeznek, be-
csületesen felelni kell. A harcot becsü-
letesen fel kell venni, az úton
becsületesen végig kell menni, a szere-
pet becsületesen el kell játszani, kemé-
nyen és tekintet nélkül.” 

(Dsida Jenő: Tekintet nélkül)
Szívből emlékezni: a valódi ünnep.

Nem olyan magától értetődő ez a mai
világban, legyünk rá büszkék. Le-
gyünk büszkék arra, hogy számunkra a
történelem nem kizárólag a tanköny-
vek lapjairól ismert és tanulmányozott
múlt csupán, hanem családi örökség-
ként számon tartott valóság: szüleink
és nagyszüleink olykor húsbavágóan
fájdalmas élete, küzdelme, példája.
Ahol pedig így tekintenek a múltra, ott
van mit ünnepelni, ahol a történelmet
nem üvegvitrinbe való múzeumi tárgy-
ként kezelik, ott lehet őszintén és szív-
ből emlékezni.

Arra van szükségünk, hogy mindent
és minél többet lássunk belőle, és pon-
tosan úgy, ahogy azt az események sű-

rűjében a velük történteket az életüket
sem féltő magyarok, köztük a Mi szü-
leink és nagyszüleink megélték. 

Meggyőződésem, hogy az Ő igazsá-
gukon az idő nem változtat semmit.
1956-tal kapcsolatban nincsen mit új-
ragondolnunk, nem kell az utókor sze-
mével átértékelnünk a történteket.

Mert 1956 forradalma olyan ke-
gyelmi pillanat volt a történelmünk-
ben, amikor a világ körvonalai
kiélesedtek, és egyszerre tisztán lát-
ható lett minden. A fény és a sötétség
élesen elvált egymástól. Egyértelmű
lett – és ezt, tekintet nélkül a követ-
kezményekre, nyíltan ki is mondták:
mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi
a helytelen. 

Mi jól tudjuk, hogy a múlt tisztelete,
az emlékezet és a történelem szorosan
összetartozó dolgok.  Hiszen csak a je-
lentőségteli múltra emlékezünk, de
csak az emlékezetben tartott múlt telik
el jelentőséggel. A történelem sajátos
természete mutatkozik meg ebben. Az,

hogy a történelem, annak ellenére,
hogy a múltról szól, a sorsa itt, a je-
lenben dől el. Nagy tehát a mindenkori
utódok felelőssége! Hiszen történelme
csak a hűséges közösségeknek van,
ott, ahol az élők tisztában vannak
azzal, hogy minden cselekedetünkben,
minden gondolatunkban benne van az
egész múltunk. Mi, késői utódok, köz-
bülső láncszemek vagyunk a már nem
élők és a még meg nem születettek kö-
zött, ennek felismeréséből és elfoga-
dásából épül az a sorsközösség, amit
így nevezünk: nemzet.

Emlékezzünk a fényhozókra, a hő-
sökre, a magyar szabadság és függet-
lenség védelmezőire! 

Tisztelet a hősöknek! Tisztelet a ma-
gyar szabadság és függetlenség védel-
mezőinek!

Mindenkit szeretettel várunk októ-
ber 23-án 10 órától az Árpád Moziban
megtartásra kerülő megemlékezésre.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Történt, 1956. december 16-án este,
hogy egy személygépkocsi Kiskunha-
lason elgázolt egy földesi születésű 21
éves fiatal katonát, Bene Gyulát. Több
mint egy évig volt katona, szakácsként
csillagja nem volt. A harcokban sem
egyik, sem másik oldalon nem vett
részt. A gázoló jármű a pártbizottság
autója volt. Valami különös oknál
fogva a kórházban nem készítettek ha-
lotti anyakönyvi kivonatot. Ismeretlen
kezek a katonaságnál eltöltött idejét is
törölték a nyilvántartásból. Így több-
ször behívták katonának (amit abban
az időben csak egyszer tettek meg).
Édesapjának kellett győzködni a soro-
zókat, hogy fia halott! 

Balesetek történtek és történnek ma
is, de egy baleset miatt nem kell meg-
változtatni a múlt adatait. Nagy való-

színűséggel, látott vagy hallott vala-
mit, amit nem kellett volna. Ezért
egyes személyek el akarták távolítani
az élők sorából. 

Részlet a kárpótlási hivatal 1993-
ban édesanyjához írt leveléből:
"Bene Gyula az '56-os forradalom és
szabadságharc eseményeivel össze-
függésben vesztette életét."

Valójában az '56-os eseményeknek
két földesi születésű halálos áldozata
volt: Pércsi Lajos, akit halálra ítéltek
és kivégeztek, valamint Bene Gyula,
akit ítélet nélkül egyszerűen eltipor-
tak!

Elmondta: testvére Pércsi Miklósné
Bene Eszter

Lejegyezte: Karacs Antalné,
Földesi Polgári Egyesület

Baleset vagy elnémítás?!
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Gratulálunk az újszülöttek szüleinek:
/a szülők az adatok közléséhez hozzájárultak/

Domokos Hanna, Eötvös u. 4.
Tóth Ádám Viktor, Zrínyi u. 19/a
Rácz Dominik, Dankó Pista u. 20.

György Árpád, Kisköz u. 12/a
Molnár Dániel Hunor, Sport u. 32.

Lente Lilla, Béke u. 25.
Vigasztalódást kívánunk az elhunyt 

személyek hozzátartozóinak:
/a hozzátartozók az adatok

közléséhez hozzájárultak/

Gönczi Antal, József A. u. 1.
Nagy Sándor, Honvéd u. 29.
Sápi Imre, Magaspart u. 9.

Biró Márton, Nép u. 6.
Kiss Gáborné, Fő u. 34.

Szabó Béla, Arany J. u. 25.
Kiss Miklós, Újfalui u. 61.

Szörnyi Lajosné, Arany J. u. 64.
Biró Zsigmondné, Dózsa Gy. u. 5.
Volánszki Lajos, Északisor u. 14.

Szatai Imre, Kállai u. 40.
Pércsi Lajosné, Kállai u. 18.

Szabó Lajosné, Magaspart u. 12.
Szabó Lajos, Piac u. 42.

Kiss Sándorné, Ady E. u. 18/a
Antós Zsigmondné, Kinizsi u. 34.

Sápi Gyuláné, Sport u. 31.
Diószegi Antal, Dobó u. 4.

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:
Kiss Imre és Fazekas Irén, 

Északisor u. 19.

Oláh Lászlóné anyakönyvvezető

Önkormányzati tájékoztató
Földes nagyközség településkép védelméről

szóló rendeletéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakostársa-
kat, hogy a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény felha-
talmazása alapján Földes Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete is megalkotta 17/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendeletét Földes
nagyközség településképének védel-
méről.  

A településkép védelme a település
vagy településrész jellegzetes, értékes,
illetve hagyományt őrző építészeti ar-
culatának és szerkezetének megőrzé-
sét vagy kialakítását jelenti.

Az önkormányzati rendelet megha-
tározza különösen:
- a helyi védelem alá helyezés és a vé-
delem megszűnésének szabályait,
- a település teljes közigazgatási terü-
letén az építmények anyaghasznála-
tára vonatkozóan általános építészeti
követelményeket (tetőszerkezet, tető-
fedő anyagok színe, homlokzatok szí-
nezése),
- a településképi szempontból megha-
tározó területekre (pl. településköz-
pont, helyi jelentőségű védett érték
területe, NATURA 2000 terület, Bi-
hari- Sík Tájvédelmi Körzet stb.)  vo-
natkozó területi építészeti
követelményeket (pl. beépítés módja),
- a településképi szempontból megha-
tározó területekre vonatkozó egyedi
építészeti követelményeket is (pl. épü-
let szélességének, hosszanti méreté-
nek, arányainak megválasztása, egyedi
homlokzatalakítás, zöldfelület kialakí-
tás,  energiafogyasztást mérő berende-
zések elhelyezése),
- egyes sajátos építmények, műtárgyak
(pl. antennatartó átjátszó tornyok) el-
helyezésének szabályait,

- reklám közzétételére, reklámhordo-
zók, reklámhordozót tartó berendezé-
sek elhelyezésének szabályait, 
- reklámvilágítással, magán és közte-
rületi térvilágítással kapcsolatos sza-
bályokat,
- településképi kötelezéssel, település-
képi bírság kiszabásával kapcsolatos
eljárási szabályokat.

A  településképi követelmények ér-
vényesítése céljából szakmai konzul-
táció és településkép-védelmi
tájékoztatás kérhető a polgármestertől.
A konzultációról emlékeztető készül,
melyben foglaltakat az építés során be
kell tartani. Fontos tudni, hogy közte-
rületen és köztulajdonban álló ingatla-
nokon, valamint egyéb közterületnek
nem minősülő magánterületeken: rek-
lám közzétételére, reklámhordozók,
reklámhordozót tartó berendezések el-
helyezéséhez településképi bejelentési
eljárást kell indítani, amennyiben az a
közterületről látható.  

A bejelentési kérelmet a Polgármes-
teri Hivatal 3-as számú irodájában
vagy a www.foldes.hu/Önkormány-
zat/Kt.rendeletei menüpontban talál-
ható a Földes Nagyközség
településkép védelméről szóló
17/2017. (XII.01.) önkormányzati ren-
delet 3-as számú mellékletében meg-
található formanyomtatványon kell
benyújtani.

Jelen lakossági tájékoztató a figye-
lemfelkeltést célozza, a teljes körű tá-
jékoztatás érdekében a rendelet
elérhető a www.foldes.eu/önkormány-
zat/Kt. rendeletek menüpontban vagy
a hírlevélben elhelyezett pótlapokon.

Jeneiné dr. Egri Izabella 
polgármester

Anykönyvi hírek

Földes legidősebb lakosát köszöntöttük
Szeptember 10-én családja körében

ünnepelte 99. szülinapját Joó Mi-
hályné Dudás Terézia, településünk
legidősebb lakója. 

Dudás Terézia 1919. szeptember 10-
én látta meg a napvilágot Földesen.
Joó Mihállyal kötött házasságából
három gyermeke született: Lajos, Irma
és Mihály. Férjét egészen fiatalon, 23
évesen látta utoljára, aki a világháború
után nem tért vissza szeretteihez,  ha-
difogságban veszthette életét. Teri néni 

aktív közösségi ember volt, máig tagja
az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak.

Ma már négy unokája (Lajos, Anikó,
Ancsa, Mihály), négy dédunokája
(Dániel, Zsófia, Péter, Anna) és három
ükunokája (Hanna, Barbara, Péter)
van, akikre mindig nagy szeretettel
gondol.

Teri néni mottója: „Nincs lehetetlen,
csak tehetetlen ember!”

Isten éltesse Teri nénit sokáig jó
egészségben, családja szeretetében.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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Önkormányzati tájékoztató közterület használatról  
Tájékoztatom a Tisztelt Lakostársa-

kat, hogy Földes Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 27-i ülésén újra al-
kotta a közterület használatáról szóló
helyi rendeletét. 

A rendelet legfontosabb rendelkezé-
seiről az alábbiak szerint tájékoztatom
a lakostársakat: 
(1) Közterület használati engedélyt
kell beszerezni közterületen
a) építési munkával kapcsolatos esz-
köz, állvány, építőanyag tárolására,
törmelék elhelyezésére, amennyiben a
használat meghaladja a 48 órát,
b) idény jellegű vagy alkalmi árusítás-
hoz,
c) javító, szolgáltató, árubemutató te-
vékenységhez,
d) kereskedelmi vagy egyéb szolgál-
tató tevékenység folytatásához szük-
séges pavilon, fülke, stand
elhelyezéséhez,
e) mozgóárusításra, mozgóboltra, 
f) árusítóautomata elhelyezéséhez,
g) kiállítás, sport és kulturális rendez-
vények, turisztikai, valamint jóté-
konysági célokat szolgáló
rendezvények tartásához,
h) cirkuszi és mutatványos tevékeny-
ség folytatásához,
i) vendéglátó ipari előkert, terasz elhe-
lyezéséhez,
j) hangos hirdetés, ide nem értve a
mozgóárusítás, mozgóbolt, cirkuszi és
mutatványos tevékenység hirdetését 
k) kereskedő üzlete előtt, közterületen
elhelyezett árukészlet által elfoglalt te-
rület után. Az igénybe vett közterületi
rész az üzlet homlokzati síkjától mért
1 méter széles területnagyságot nem
haladhatja meg,
l) gépi meghajtású járművek és von-
tatmányaik elhelyezéséhez,
m) szálas takarmány tárolásához

Közterület-használati engedély iránti
kérelmet a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, a 3-as számú irodá-
jában vagy a www.foldes.hu/Önkor-
mányzat/Kt.rendeletei menüpontban
található a közterület használatáról
szóló 17/2018. (IX.28.) önkormány-
zati rendelet 1-es számú mellékletében
megtalálható formanyomtatványon
kell benyújtani legalább a közterület
használatának megkezdése előtt 8 nap-
pal. Az eljárásért az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) be-
kezdése értelmében 3.000 Ft eljárási

illetéket kell fizetni. A közterület ren-
deltetéstől eltérő használatáért az
alábbi díjakat kell megfizetni:

Közterület használat típusa 
és díjtételei:

1. Építési munkával kapcsolatos
eszköz, állvány, építőanyag, törme-

lék, tüzelőanyag elhelyezése:
1 hónapot meg nem haladó közte-

rület-használat esetén: 
50 Ft/m2/nap

1 hónap vagy azt meghaladó időtar-
tam esetén: 
500 Ft/m2/hó

2. Idény jellegű árusítás, alkalmi     
árusítás

140 Ft/m2/nap
3. Javító, szolgáltató, árubemu-

tató tevékenység: 
55  Ft/m2 /nap

4. Kereskedelmi vagy tevékenysé-
get kiszolgáló pult, fülke, pavilon,

egyéb építmény: 
200 Ft/m2/hó, de legalább 

2 000 Ft/hó
5. Mozgóbolt és mozgóárusítás: 

100 Ft/m2/nap, 
de minimum 1 000 Ft/nap

6. Árusító automata:
200 Ft/m2/nap

7. Kiállítás, sport, kulturális 
rendezvény, turisztikai valamint 
jótékonysági célokat szolgáló 

rendezvények: 
díjmentes

8. Hangos hirdetés: 
2 000 Ft/nap

9. Cirkuszi és mutatványos, vi-
dámparki  tevékenység 

60 Ft/m2/nap, 
de minimum 8 000 Ft/nap

10. Vendéglátóipari előkert, 
terasz:

40 Ft/m2/hó
11. Kereskedő üzlete előtt, közte-

rületen elhelyezett árukészlet által
elfoglalt területe: 

100 Ft/m2/nap
12. Gépi meghajtású járművek és

vontatmányaik elhelyezése:
40 Ft/m2/nap

13. Szálastakarmány tárolása:
1 hónapot meg nem haladó közte-

rület-használat esetén: 50 Ft/m2/nap
1 hónap vagy azt meghaladó időtar-

tam esetén: 500 Ft/m2/hó

Kérünk minden természetes személyt,
jogi személyt, jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezetet, hogy
amennyiben közterületet – rendelteté-
sétől eltérően – közterület-használati
engedély nélkül használ, mielőbb kez-
deményezze a közterület-használati
engedély kiadása iránti eljárást.
Mindazok, akik:
- közterületet közterület használati
hozzájárulás nélkül, hozzájárulástól
eltérő módon, vagy azt meghaladó
mértékben használ, 
- a közterület olyan részét használja
rendeltetéstől eltérő célra, vagy közte-
rületet olyan tevékenységre használ,
amelyre hozzájárulás nem adható,
- közterület használati tevékenységé-
vel annak ellenére nem hagy fel, hogy
hozzájárulása megszűnt vagy azt visz-
szavonták, továbbá
- közterület használati hozzájárulás
megszűnésével a közterület eredeti ál-
lapotát nem állítja helyre,
természetes személy esetében százezer
forintig, jogi személy és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet
esetében egymillió forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki. A
rendeletben foglaltak betartását a ren-
delet hatálybalépését, azaz 2018. szep-
tember 29. napját követő egy hónap
türelmi idő elteltével az önkormányzat
ellenőrizni fogja.

A teljeskörű tájékoztatás érdekében
a közterület használatáról szóló
17/2018. (IX.28.) önkormányzati ren-
delet a tájékoztató további részében ol-
vasható. 

Jeneiné dr. Egri Izabella 
polgármester

Felhívás 
a település útjainak 
minőségjavításáról

Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete felhívással fordul
Földes nagyközség lakosságához,
hogy - anyagi lehetőségeihez mérten -
anyagi támogatásukkal járuljanak
hozzá a település útjainak minőségja-
vításához, megújításához. 

A felajánlásokat a helyi Takarékszö-
vetkezetnél nyitott 61400131-
00370145 számú számlára lehet
befizetni, melyeket a település útjai-
nak minőségjavítására használunk fel.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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Földes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. augusztus 1-
jén nyújtotta be TOP-3.2.2-15-HB1-
2016-00009 azonosítószámú és
„Földes Nagyközség közintézményei-
nek fűtéskorszerűsítése geotermális
energia felhasználásával” című pályá-
zatát a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében nyílt tá-
mogatási lehetőségre. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2017. november 13-án hozta meg tá-
mogatói döntését, melynek értelmében
Földes pályázatát 269 201 899 forint
támogatásban részesítette, így a tele-
pülés a maximálisan megpályázott
összeget nyerte el. 

A pályázat célja a K-29-es kataszteri
számú kút geotermális hőjének hasz-
nosításával a közintézmények – Sport-
öltöző, Polgármesteri Hivatal, Földes
Községi Napközi Otthonos Óvoda
mindkét telephelye, Földesi Kará-
csony Sándor Általános Iskola és AMI
és Karácsony Sándor Közösségi Ház –
fűtésének részbeni kiváltása. 

Az önkormányzat a támogatói dön-
tést követően a kivitelező kiválasztá-

sára közbeszerzési eljárást indított, a
képviselő-testület 2018. augusztus 13-
ai ülése alkalmával a közbeszerzési el-
járás eredményét megállapította, a
beruházás kivitelezőjének a DH Szer-
viz Kft.-t választotta ki. 

A munkaterület 2018. augusztus 24-
én a kivitelező részére átadásra került.
A projekt tervezett befejezésének dá-
tuma 2018. november 30.

A kivitelezési munkák idején az
érintett utcák lakóinak türelmét és se-
gítő hozzáállását kérjük. Az érintett ut-
cákat folyamatosan tájékoztatni fogjuk
a munkafolyamatokról.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Tájékoztatók Földes Nagyközség folyamatban lévő beruházásairól

Földes Nagyközség Önkormányzata
még 2016. május 23-án nyújtotta be
óvodafejlesztési pályázatát a Terület-
és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében megjelent felhívásra. A
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 azo-
nosítószámú, „A Földesi óvoda fej-
lesztése, bölcsőde kialakítása a
foglalkoztatás elősegítése az életmi-
nőség javítása érdekében” című támo-
gatási kérelemben településünk
300.000.000 Ft összegre pályázott. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2017. június 2-án hozta meg támogatói
döntését, mely értelmében a maximá-
lisan pályázható összeget ítélte meg az
óvodafejlesztésre. 

A beruházás kivitelezési költségei  a
bírálati időszak alatt jelentős mérték-
ben megnövekedtek, a 2016-ban meg-
tervezett 300.000.000 Ft összeg
377.486.493 forintra emelkedett. A tá-
mogatási összegen felüli 77.486.493
Ft összeget a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériumtól igényelt többlettámoga-
tásból, valamint az önkormányzat saját
költségvetésének terhére kívánja biz-
tosítani. 

A támogatói döntés kézhezvétele
után önkormányzatunk három alka-
lommal indított közbeszerzési eljárást
a kivitelező kiválasztására. 

A Képviselő-testület 2018. május
31-én a III. közbeszerzési eljárást nyil-
vánította eredményesnek, a beruházás
kivitelezőjének pedig a Nádép Kft.-t
választotta ki. A munkaterület átadá-
sára 2018. augusztus 8-án került sor, a
projekt tervezett befejezési dátuma:
2019. október 30.

A pályázat keretében a korszerű épü-
let-felújítás mellett sor kerül az óvoda
konyhájának fejlesztésére, tornaszoba
és bölcsőde kialakítására is.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Óvoda fejlesztésGeotermális fűtéskorszerűsítés

Tagfelvétel a Földesi Polgárőrségben
A Földesi Polgárőrség tisztelettel

várj a segíteni szándékozó Lakostár-
sak jelentkezését a tagságába, hogy
minél nagyobb létszámmal tudja biz-
tosítani a földesi emberek nyugalmát,
gyermekeink biztonságát és települé-
sünk rendjét. 

Hogyan lehet valaki polgárőr?
A folyamat a jelentkezési lap kitöl-

tésével indul, amely Krizsán Mihály-
nál és id. Fegyver Imrénél vehető át.
Előfeltételek: a büntetlen előélet és a
betöltött 18. életév. A jelöltnek oktatá-
son és felkészítésen kell részt vennie,
majd miután sikeresen számot adott a
megszerzett tudásról, a tagság jóváha-
gyása után válik polgárőrré és készül
el a polgárőr-igazolványa.

A 14-18 év közötti fiatalok számára
is van lehetőség fiatal polgárőrként
csatlakozni hozzánk, a középiskolások
pedig az 50 órás közösségi iskolai
szolgálatot is elvégezhetik nálunk.

A polgárőri szolgálat ellátása önkén-
tes, melyért díjazás nem jár.

Fontos kérdés még, hogy mit tehet

egy lakos a maga és mások biztonsá-
gának javításáért?

Nagyon fontos a személyes felelős-
ségvállalás. A saját tulajdonáért első-
sorban mindenki maga felel, fontos a
bűnmegelőző szemlélet. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben lehetséges, ne te-
remtsünk a bűn elkövetésére alkalmas
helyzetet. (Gondolunk például arra,
hogy ne hagyjuk lezáratlanul a kerék-
párunkat, mert a tolvajoknak ekkor
szinte tálcán kínáljuk fel a lehetősé-
get.) Fontos továbbá, hogy legyen ben-
nünk egy egészséges mértékű
bizalmatlanság.

Az egymásra, szomszédokra és az
idős, magányos emberekre való odafi-
gyelés, törődés is elengedhetetlen.
Mindezek alkalmazása segíti az
együttműködést, és tovább erősíti a
polgárőrség és a lakosság közötti kap-
csolatot.

Ha bármi gyanúsat látnak, tapasztal-
nak, jelezzék felénk, vagy értesítsék a
rendőrséget!

Krizsán Mihály, elnök
Fegyver Imre, titkár
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Balatonszárszó nevéhez kötődik a
XX. század egyik nevezetes történelmi
eseménye: az 1943-as találkozó. 
Püski Sándor könyvkiadó a Magyar
Élet könyvbarátainak társaságával és a
reformátusok Soli Deo Gloria nevű
szövetségével közösen rendezte meg
ezt a találkozót.

A találkozó harmadik utas koncep-
cióhoz kapcsolódó, a konferencia má-
sodik felében, a tanácskozást mintegy
bezáró előadást a Földesen született
Karácsony Sándor tartotta. Szeptem-
ber 22- én erre, a Magyar nevelésről
elhangzott nagy hatású előadására
konferencián emlékezett a Karácsony
Sándor Művelődési Társaság, a Földes
Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület,
az önkormányzat és több helyi civil
szervezet.

A szárszói találkozó 1943. augusz-
tus 23-tól 28-ig tartott, mintegy hat-
száz résztvevővel. Püski Sándor és a
szervezők célja az volt, hogy a világ-
háború közepette a népi mozgalom
íróit, barátait, a magyar szellemi élet
hasonlóan gondolkodó kiválóságait a
mozgalmon belül is éleződő viták tisz-
tázására és hatékonyabb összefogásra
késztesse a magyarság jövője érdeké-
ben. 

Gondolataikban ott volt már akkor,
hogy a világháború befejeztével majd
a világ újrarendezésére is sor kerül, és
valószínűleg arra is gondoltak, hogy a
háború a németek vereségével ér
véget. Az igazi kérdés az volt, hogy
miként viselkedjék a magyar politika
és a szellemi élet addig is, hogyan ké-
szüljön a sorsfordító időkre, s miféle
magyar jövőkép vázolható egyáltalán
a háború utáni évekre, évtizedekre. 

Az emlékkonferencia előadói: Le-
vente Péter színművész, Heltai Miklós
ny. gimnáziumi igazgató, dr. Deme

Tamás docens, dr. Medvigy Endre iro-
dalomtörténész és zárszavában Jene-
iné dr. Egri Izabella polgármester arra
keresték a választ, hogy Karácsony
Sándor akkori előadásának főbb gon-
dolatai hogyan élnek tovább és való-
sultak meg a magyar nevelésben. Ma
mit jelent a nevelés magyar volta, van
e, egy bizonyos fajta törvényszerűsége
a nevelésnek- hogyan lehet a nevelést
modernné, magyarrá és hatékonnyá
tenni.                                                    

Péter Imre

A szárszói konferenciára emlékeztünk

Október az Idősek hónapja
“Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!
Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.
Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.
Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.”
(Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek...)

Településünkön hagyomány már,
hogy október hónapban köszöntjük az
itt élő idős embereket. 

Idén erre az alkalomra a Karácsony
Sándor Közösségi Ház szervezésében
október 3-án délután került sor az
Árpád Moziban.

Az ünnepség elején Jeneiné dr. Egri
Izabella polgármester köszöntőjében

elmondta, hogy az ENSZ 1991-ben
rendezte meg először az idősek világ-
napja programsorozatát október else-
jén, és azóta is minden évben ezen a
napon emlékeznek meg a világ külön-
böző országaiban – többek között ha-
zánkban is – az idős emberekről.
Megköszönte a példamutatást, emberi
értéket, az életbölcsességet, tapaszta-
lataikat, melyeket az idősek átadtak
nekünk.

A szervezők az idősebb generáció
képviselői számára szeretet vendéglá-
tással készültek. A közlekedési akadá-
lyok miatt késő sztárvendég várása
közben, a Nosztalgia Hagyományőrző
Klub tagja, Tóth István gitárjátékával,
és Bíró Ferencné szavalatával szóra-
koztatta a kitartó közönséget.  A vára-
kozás nem volt hiába, Soltész Rezső
vidám műsorral kedveskedett. „Szól-
jon hangosan az ének, ameddig csak
élek, énekelek én” – dalolta talán leg-
ismertebb, 1981-es slágerében.

Takács Katalin
közművelődési munkatárs



Könyvtári hírmondó

6 FÖLDESI HÍRLEVÉL 2018. III. negyedév

A Népmese Napja alkalmából szep-
temberben meghirdettük hagyomá-
nyos mesemondó versenyünket és
rajzpályázatunkat a település általános
iskolásainak, melyekre egy Mátyás ki-
rályról szóló magyar népmese előadá-
sával és meseillusztráció készítésével
lehetett nevezni.

A mesemondó verseny díjazottjai:
1-2. évfolyam:
I. Korvin Luca
II. Bunya József, Szabó Attila
III. Széll Kincső, Tóth Hanna
Különdíj: Kemecsei-Tóth Fanni,
Szabó Boglárka
3-4. évfolyam:
I. Tóth Rados Merse
II. Karacs Kármen Dzsesszika
III. Domokos Dóra, Kovács Zsuzsa
Felső tagozat:
I. Szabó Bence

Az Országos Könyvtári Napok kere-
tében a Méliusz Gyermekkönyvtár
által meghirdetett megyei döntőn Tóth
Rados Merse és Szabó Bence képvi-
selte településünket. A megyei meg-
mérettetésen Szabó Bence II.
helyezést ért el a felső tagozatosok kö-
zött. Tóth Rados Mersét emléklappal
és könyvvel jutalmazták.

A zsűri elnöke Horváth Sándorné, a
Karácsony Sándor Általános Iskola és
AMI igazgatója volt, a könyvtár ré-
széről Szőllősy Józsefné és Tóth Mik-
lósné könyvtárosok segítették a
döntéshozatalban, mint zsűritagok.

A rajzpályázatunk helyezettjei: 
1-2. évfolyam:
I. Kiss Dorián, Korvin Luca, Patai
Petra
II. Jenei Andor, Vincze Hajnalka
III. Balogh Réka, Simay Tünde Bog-
lárka
Különdíj: Szabó Angyalka Magdolna,
Széll Kincső, Tóth Hanna
3-4. évfolyam:
I. Csonka Nóra, Lengyel Dzsenifer
II. Bíró Csenge, Szabó-Rafael
Amanda
III. Pércsi Lara, Szép Noémi Bernadett
Különdíj: Fekete Fruzsina, Szőllősi
Réka
Felső tagozat:
I. Kordás Anna, Szabó Natália Ra-
móna
II. Kovács Lara
III. Gyöngyösi Péter, Lázár Hanna,
Liszkai Zsófia

Különdíj: Körtvélyesi Kata, Nagy
Ádám

A nyertes meseillusztrációkat nevez-
tük a megyei döntőbe. A benevezett il-
lusztrációk közül Vincze Hajnalka
alkotását 3. helyezéssel jutalmazták.

Köszönjük szépen a mesemondó és
rajzzal versenyző gyerekek részvéte-
lét, a szülők és felkészítő pedagógusok
segítő munkáját! Szeretettel gratulá-
lunk az elért eredményekhez!

Egyszer volt Budán Kutyavásár, 
Kordás Anna meseillusztrációja

Benedek Elek születésének 159. év-
fordulójára Mini Tárlattal emlékez-
tünk, könyvajánlóval, ajándék
könyvjelzőkkel és mesehallgatás lehe-
tőségével vártuk látogatóinkat.

Az Országos Könyvtári Napok és az
Őszi Gyermekkönyvnapok keretében
könyvjelző készítő versenyt hirdetünk.
Bármilyen alapanyagra, szabadon vá-
lasztható technikával lehet alkotni.
Gyermekek és felnőtt pályázók neve-
zését egyaránt várjuk. 

Az elkészült könyvjelzők leadási 
határideje: 

2018. november 13. kedd. 

Eredményhirdetés: 
2018. november 15-én, csütörtökön
délután 15 órakor a könyvtárban. 

Dokumentumállományunk újabb
könyvekkel, hangoskönyvekkel és fo-
lyóiratokkal bővült.

A helyben nem elérhető dokumentu-
mokat könyvtárközi kölcsönzés útján
biztosítjuk vagy felvesszük a kíván-
ságlistánkra. 

Látogasson el Ön is hozzánk, és is-
merje meg kínálatunkat!

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

Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató

„Vidéki hagyományok és ízek vá-
sára” címmel, immár negyedik alka-
lommal rendezte meg a
Belügyminisztérium 2018. szeptember
14-15. között az Országos Közfoglal-
koztatási Kiállítást és vásárt.

A kétnapos eseménynek idén új
helyszín, a Millenáris Park adott ott-
hont. 

A nagyszabású rendezvény célja,
hogy a nagyközönség számára is be-
mutassa az egész országban működő
értékteremtő közfoglalkoztatást,
amelynek a munkaerő-piaci integrá-
ciós hatásain túl jelentős szerepe van
a vidék- és településfejlesztésben, a
kistelepülések önellátóvá válásának
folyamatában is.

Az országos seregszemlén 100 köz-
foglalkoztató - köztük Földes - és 30
szociális szövetkezet mutatta be tevé-
kenységét, illetve az általuk megter-
melt, előállított termékeket. 

A kiállítás sokszínűsége jól érzékel-
tette a közfoglalkoztatásban rejlő le-
hetőségeket, illetve a
közfoglalkoztatók és közfoglalkozta-
tottak kreativitását.  

A több ezer látogató megismerked-
hetett a mezőgazdasági programokban
megtermelt növényekkel (pl. zöldsé-
gek, gyümölcsök, gyógynövények), il-
letve az ezekből előállított
gyógynövény-szirupokkal, zöldség-
krémekkel, szörpökkel, lekvárokkal,
savanyúságokkal. Az állattartás ered-
ményeit rengetegféle száraztészta, tej-
termék és húsáru mutatta. 

A kiállítás kulturális programja meg-
lehetősen színes volt, hiszen az ország
minden tájáról érkeztek néptánc-, il-
letve népdalcsoportok, és mind a két
nap végén a hazai könnyűzene nép-
szerű képviselői adtak koncertet és
szórakoztatták a kiállításra érkező ven-
dégeket és csoportokat.

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

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester 

Országos Közfoglal-
koztatási kiállítás 

és vásár
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FÖLDESI HÍRLEVÉL
Negyedévente megjelenő közéleti lap

Lapalapító: Földes Nagyközség 
Önkormányzata 

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

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

Takács Katalin
Felelős kiadó: Földesi Polgármesteri 

Hivatal
Nyomdai munkák: Center-Print Kft., Debrecen

A Földesi Horgász Egyesület első al-
kalommal rendezte meg szeptember
utolsó hétvégéjén a Földesi Bojlis Ver-
senyt. 

A horgászat iránt rajongók egy 72
órás versenyen mérhették össze tudás-
ukat a településünk határában található
Földesi Horgásztavon. 

A versenyre 14 csapat jelentkezett,
akik a zord időjárás ellenére is elisme-
réssel szóltak a tó környezeti adottsá-
gairól és szépségeiről. A hideg idő
miatt ugyan a halak kapási kedve
messze alulmaradt a várakozástól,
ennek ellenére azért néhány csapatnak
sikerült igazán szép példányokat ki-
fogni a tóból.

Első helyen végzett, 35,06 kg-os
összfogással, a Team Bendó csapata
Halász Sándor és Tóth Róbert szemé-
lyében, akik egyébként a Földesi Hor-
gász Egyesületben is tagok. 

A legnagyobb halat a Debrecenből
érkezett TATI csapata tudhatta magáé-
nak, akik egy 18,84 kg-os pontyot
mérlegeltek.

A díjátadást követően a horgászok 
ebéddel zárták a versenyt, és jelezték
részvételi szándékukat a következő
versenyeken is, mely elismerésként ér-
telmezhető a szervezők részére. 

Köszönet illet minden egyes közre-
működőt, szervezőt és segítőt, akik a
72 óra alatt munkájukkal hozzájárul-
tak a verseny sikerességéhez.

Látogassanak el a Földesi Horgász
Egyesület honlapjára, ahol aktuális in-
formációkat találnak az egyesület mű-
ködéséről és a horgászat rendjéről is.

Honlap: http://foldesihe.hu
Joó Sándor 

egyesületi elnök

Földesi Bojlis VersenyFelhívás
Felhívom figyelmüket, hogy az idei

évben nagyon elszaporodtak a vadda-
razsak a településünkön, melyek a
kertben, a gyümölcsösben, a szőlőben
és nekünk, méhészeknek a méhészet-
ben egyaránt sok bosszúságot okoz-
nak. 

Hozzám igen sok esetben fordulnak
a darázstelepek felszámolásával kap-
csolatban. Van, amikor szakmai taná-
csokkal vagy védőruha
kölcsönadásával, s van, amikor sze-
mélyesen is tudok segíteni.

Jó, ha mindenki tudja, hogy az egy-
szerű szúnyog- vagy légyirtó hatásta-
lan a darazsak ellen. A helyi gazda-
vagy vegyi boltban lehet kapni ki-
mondottan darázsirtó sprayt. Ezt késő
este (a darazsak behúzódása után)
vagy kora reggel (a darazsak megin-
dulása előtt) kell a fészekre, vagy a da-
razsak által használt kijáró nyílásra
permeteznünk, majd ezután a lyukat
szivaccsal eltömítenünk. 

Idén találkoztam először lódarázs fé-
szekkel Földesen. A lódarázsról tudni
kell, hogy igen nagy méretű, közel 2,5
cm hosszú teremtés. Ennek a darázs-
nak a fullánkján nincs horog, ami azt
jelenti, hogy szúráskor nem szakad
bele az emberi bőrbe, így a darázs
képes azt visszarántani és többször is
szúrni. Ha arcot, nyakat, vagy szájüre-
get ér a szúrás, az allergiás reakció nél-
kül is fulladást okozhat; ezért
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
A lódarazsak a fészkük 2-3 méteres
körzetében indokolatlanul, vagy mini-
mális ingerlésre is támadnak. 

Tanácsért, segítségért továbbra is
forduljanak bizalommal a helyi méhé-
szekhez!

Fegyver Imre
méhész, méhegészségügyi felelős
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Ezzel a címmel kezdődött el 2018
januárjában az EFOP-1.2.11-16-2017-
00005 azonosítószámú projekt, mely a
16-35 éves korosztály településhez
való kötődését, a helyben maradásuk
segítését célozza meg.  A projekt ösz-
szetettségét mutatja, hogy január óta
több területen többféle esemény, prog-
ram valósult meg a fiatalok közremű-
ködésével és részvételével. 

A pályázat kötelező elemei közé tar-
tozik a fiatalok életpálya tervezését se-
gítő tevékenységek, foglalkozások,
képzések szervezése. Ennek keretében
kerültek megvalósításra, a hatékony-
ság érdekében kis létszámú foglalko-
zások: önismereti tréning, vállalkozói
képzés, kommunikációs- és konflik-
tuskezelési tréning, karrier és életpá-
lya tanácsadás, életvezetési képzés. A
2018-ra tervezett foglalkozások lassan
véget érnek, de a jövő évben is meg-
hirdetésre kerülnek, ahová továbbra is
várjuk az érdeklődő fiatalokat.

A projekt keretében hat önkormány-
zati lakás is megújul, év végére a hosz-
szadalmas beszerzési eljárások lezá-
rulnak és kezdetét veheti a tényleges
kivitelezés. Jövő év nyarán a fiatalok
birtokba is vehetik az ingatlanokat.

Nyár elején sor került a Vállalkozói
Fórumra, ahová a célcsoport javaslatai
alapján 15 munkáltatót hívtunk meg.
A képviselők beszéltek arról, milyen
szakképzettségű munkaerőre lesz igé-
nyük az elkövetkezendő időszakban. 

Itt szeretnénk megköszönni azoknak
a vállalkozóknak, vezetőknek a jelen-
létét, akik elfogadták meghívásunkat
és partnerek voltak abban, hogy a fia-
talokat megfelelően tájékoztathassuk a
helyi munkaerőpiac legfontosabb ki-
hívásairól, jövőbeni lehetőségekről.   

A projekt támogatásával valósulha-
tott  meg több települési esemény is: a
Családi Majális májusban, az augusz-
tusi Földesi Pálinka Fesztivál és Ifjú-
sági Nap, illetve a Családi Sport és
Egészségnap szeptember végén.  A
Családi Majális célja a családdal
együtt töltött szabadidő fontosságának
hangsúlyozása mellett, a generációk
találkozása és a kulturált szórakozási
lehetőségek biztosítása is volt.

A Földesi Pálinka Fesztivál és Ifjú-
sági Nap a fiatalok tervei és igényei 
alapján, és az ő közreműködésükkel
valósulhatott meg augusztus második
hétvégéjén. A pálinka, mint tudjuk, 
hungarikum, a nemzeti értékként tör-
ténő bemutatása mellett bebizonyoso-
dott, hogy településünkön is igen nagy 
hagyománya és kultusza van a pálin-
kának és a jó pálinka főzésének.      
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az
az 59 féle pálinka, amit a Pálinka
Mustrára neveztek be a helyiek. 

A rendezvény fontos eleme volt az
is, hogy a közösségi és családi együtt-

létre lehetőséget teremtő szórakoztató
programok kulturális szempontból is
színvonalasak és igényesek legyenek.
Óriási sikerrel szerepelt településün-
kön ezen a napon a Bikini Együttes, az
előadásra több százan voltak kíván-
csiak. Különleges és példaértékű volt a
napban, hogy a fiatalok nemcsak igé-
nyüket és kívánságaikat jelezték  a
programokra vonatkozóan, hanem
igen komolyan bekapcsolódtak az elő-
készítési és lebonyolítási munkála-
tokba is. 

Október hónapban jelent meg az
„Önkéntesen a szépért, egészségesért!
- Ültess magadnak” című pályázati fel-
hívás is, melyben földesi lakcímmel
rendelkező fiatalok pályázhatnak kon-
téneres gyümölcsfákra. 

Májusban sor került a Földesi Ifjú-
sági Önkormányzat tagjainak megvá-
lasztására, illetve ezzel együtt az
ifjúsági önkormányzat megalakulá-
sára, működési szabályzatának lefek-
tetésére. 

A FIÖK legfontosabb feladata annak
az ösztönző rendszernek a kidolgozása
lesz, melynek keretében a helyben élő
fiatalok pályázatot nyújthatnak be a
projekt által biztosított anyagi  támo-
gatási lehetőségre. A fiatalok kérdőí-
ves felmérése már folyamatban van, a
kérdőívek eredményeként pedig ha-
marosan elkészül a hivatalos pályázati
felhívás is.

Bízunk abban, hogy a projekt meg-
írása során elképzelt, a fiatalokat nagy-
ban segítő lehetőségek sikeresen
megvalósulhatnak, és ebben a fiatalok
mellett településünk minden lakója tá-
mogató hozzáállásával segítségünkre
lesz.

Balázsiné Bíró Valéria 
szakmai vezető
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