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Búcsúzó nyolcadikosok
“Azért vagy itt, hogy mindent láss,

Hogy értsd a szót, olvasd az írást, 
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj, nehogy a porba
hullj!”

Ákos

2019. június 15-én búcsúztattuk el a
végzős nyolcadikos diákjainkat.  Az
általános iskolai ballagás a második
mérföldkő a gyermekek életében. Az
óvoda játékos világából érkező kisdi-
áknak az ismeretek tárházát felsora-
koztató általános iskolai évek
alapozzák meg a  későbbi felnőtt lét
milyenségét, s nem mindegy, hogy ho-
gyan.

A Földesi Karácsony Sándor Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában törekszünk arra, hogy
biztosítsuk  azokat a feltételeket és  le-
hetőségeket, melyek a gyermeki fejlő-
déshez, a tehetségek kibontakozásához
a legfontosabbak. 

A Kossuth-díjas zeneszerző idézett
sorait a most búcsúzó nyolcadikosok
komolyan vették. Két szorgalmas,
többségében céltudatos osztályközös-
ség búcsúzott, olyanok, akik  a nyolc
év alatt  tanulmányi eredményeikkel,
magatartásukkal példát mutattak  az is-
kola tanulóinak. 

Szeptemberben az új, választott kö-
zépiskolák várják majd őket. Tíz ta-
nuló gimnáziumban, tizenkilenc diák
szakgimnáziumban, tíz fő pedig szak-
középiskolában folytatja tanulmányait,
melyhez szorgalmat, kitartást és sike-
reket kívánok nekik és családjuknak
is.

Remélem, hogy azok a barátságok,
melyek a földesi iskola falai között kö-
tődtek  a  szívekben megmaradnak, s
majd az osztálytalálkozók alkalmával
a volt diákok újra egy padban emlé-
kezhetnek. 

Horváth Sárndorné
intézményvezető

8.a osztály Osztályfőnök: Suarez Mária Klára 
Balogh Gusztáv Levente, Biczó Nikolett, Bojtor Nóra, Csatári Vanessza, Csiki Dávid,
Fórián Viktória, Jenei Péter, Karácsony Zsanett, Kemecsei Anna Zsófia, Kiss Szilvia,
Kovács Gréta, Kovács Viktória, Madarász Emese, Makula Boglárka, Morvai Norbert

Tibor, Nagy Attila, Szabó Fanni, Szabó Noel János, Szabó Noémi, Varga Cintia 

8.b osztály Osztályfőnök: Baloghné Fülöp Emília Réka
Balogh Laura, Bene Barbara, Berki Dorina, Csiki Bálint, Faragó Roland Lajos, 

Joó Lajos, Kemecsei Zsolt Imre, Lukács Diána, Nagy Ágnes, Nagy Dóra, 
Stepina Bianka Petra, Szabó Kinga, Széll Kinga, Szívós Laura, Tóth Boglárka, 

Tóth Gergő, Tóth Lajos, Veress Otília Petra, Volánszki Anna Csilla 
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Óvoda-bölcsőde építése Földesen
Földes Nagyközség Önkormányzata

2016-ban nyújtotta be az óvoda és böl-
csőde fejlesztéssel kapcsolatos pályá-
zatát a TOP-1.4.1-15 pályázati
konstrukcióra. A támogatási döntést
2017 májusában kapta meg önkor-
mányzatunk. Ezt követően kellett el-
készíttetni a kiviteli terveket, és
lebonyolítani a kivitelező kiválasztá-
sát szolgáló közbeszerzési eljárást.
Sajnos a kivitelezők leterheltsége, és
ebből következően az építőiparban ta-
pasztalható áremelkedések miatt csak
a harmadik közbeszerzési eljárás lett
eredményes. A beruházás megvalósí-
tása így egy éves késéssel kezdődhe-
tett el, mely komoly nehézségeket
okozott mind az óvodásoknak, szüle-
iknek, óvodapedagógusoknak, mind
önkormányzatunknak. Az utolsó ered-
ményes közbeszerzési eljárást köve-
tően a Nádép Kft.-vel került
megkötésre a szerződés 2018 nyarán,
és már szeptemberben elkezdődhetett
a kivitelezés.

Sajnos ez sem volt zökkenőmentes,
mivel a legjobb árajánlat is több mint
80 millió forinttal haladta meg a pá-
lyázati forrást. Ezt az összeget önkor-
mányzatunknak saját forrásból kellett
kiegészítenie, ha továbbra is meg

akarta valósítani a fejlesztést. Ezzel
párhuzamosan 45 millió forintos plusz
állami támogatásra is benyújtottuk igé-
nyünket, amit a támogató szervezet
alaposan megvizsgált és végül elfoga-
dott. A 80 milliós saját forrás ennek
köszönhetően 45 millió forinttal csök-
kent, de még így is bőven 30 millió fo-
rint fölé rúg az önkormányzati saját
erő összege. 

A következő nehézséggel akkor ta-
lálkoztunk, amikor az utcafronti épü-
let vakolat leverését követően a
kivitelező jelezte, hogy az épület ve-
gyes (vályog-tégla) falazat állapota
miatt nem tudja a tervek szerinti mun-
kálatokat elvégezni. Szakértői véle-
mény is ezt a tényt erősítette meg, így
terv- és engedélymódosítást követően
le kellett bontani a régi épületet, és
helyére egy vele megegyező nagyságú
új épületet kellett megépíteni. 

Ez további plusz források bevonását
kívánta meg az önkormányzattól, amit
a Képviselő-testület meg is szavazott
és fegyelmezett, feszes költségvetési
tervezéssel elő is teremtett.

A beruházás jelenleg jól halad, elké-
szült az alapozás, állnak a falak és már
a födém- és tetőszerkezet is előrehala-
dott állapotban van, valamint a hátsó

meglévő épület bővítése is hamarosan
elkészül.

A tervek szerint a teljes beruházás
2019 őszére készül el és azt követően
birtokba vehetik az óvodások és remé-
nyeink szerint a bölcsődések is.

A beruházásban két új épület készül
el, ahol óvodai csoportok, tornaszoba,
bölcsődei csoport és öltözők, vizesb-
lokkok és irodák is helyet kapnak. A
hátsó meglévő épület kibővül, hogy
minden előírásnak megfelelő új kony-
hát és raktárakat kapjon. Az épületek
korszerű nyílászárókkal és hőszigete-
léssel lesznek ellátva, valamint nap-
elemes rendszer is kiépítésre kerül.
Kialakításra kerül egy gazdasági be-
járó és telken belüli parkoló is.

Ezzel a beruházással több évtizedre
megoldjuk kisgyermekeink korai ne-
velését. Földes Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete kéri az
érintettek türelmét, látva azt, hogy a
Rákóczi utca 11. száma alatti beruhá-
zásunk a kezdeti nehézségek elhárítá-
sát követően szépen halad és a
terveinknek megfelelően októberben
be is fejeződik.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Geotermális fűtéskorszerűsítés Földesen
Földes Nagyközség Önkormányzata

által 2016-ban előkészített és a TOP-
3.2.2 kiírásra benyújtott Geotermális
fűtéskorszerűsítési pályázatát 2018-
ban elbírálták és támogatásra alkal-
masnak ítélték.

A projekt teljes összköltsége bruttó
269 millió forint, amiből a kivitele-
zésre bruttó 244,5 millió forintot lehe-
tett fordítani. 

A közbeszerzési eljárást önkor-
mányzatunk 2018-ban sikeresen lebo-
nyolította és a DH-Szerviz Kft-vel, –
mint a legelőnyösebb ajánlatadóval –
augusztusban a kivitelezési szerződést
megkötötte. 

A nyertes kivitelező a munkálatokat
a szerződés megkötését követően már
augusztus végén elkezdte, és 2019.
május közepére teljesen be is fejezte. 
A pályázatban vállaltak 100%-ban tel-
jesültek, aminek köszönhetően kiépült
a K-29-es kataszteri számú termálkút
hőenergiáját hasznosító távhőrendszer.
Ez a fűtési rendszer jelenleg öt önkor-
mányzati intézmény fűtésére tud 50-

90%-ban rásegíteni és ezzel nagyon
komoly rezsidíjat takarít meg. 

A távhő-vezeték nyomvonala több
mint 3 km, és ellátja hőenergiával a
Sportöltöző, a Rákóczi u. 11. szám
alatt található óvoda, a Polgármesteri
Hivatal, a Földesi Karácsony Sándor
Általános Iskola és AMI Karácsony S.
tér 6. száma alatt található főépületét
és a Kállai u. 25. sz. alatti óvoda épü-
letét. 

A rendszer főbb elemei: termálkút-
nál lévő 2x400 kW teljesítményű hő-
termelő blokk, szigetelt
hőtáv-vezetékpár, 5 db intézményekre
méretezett hőátadó blokk, internetes
távfelügyeleti rendszer, amivel távol-
ról is ellenőrizhető és szabályozható a
teljes rendszer. 

A beruházás során kiépített rendszer
a pályázat szerint tervezett 1500 GJ
hőenergiát biztosan meg tudja ter-
melni, sőt a tapasztalatok szerint még
e fölött is tud hőt átadni.

Az előző évi gázszámlákat alapul
véve megállapítható, hogy a geoter-

mális hőenergiával ellátott intézmé-
nyek fűtési időszakra vetített megta-
karítása több mint 60%-os, azaz éves
szinten milliós nagyságrendet ér el a
megtakarítás.

A rendszer internetes távfelügyeletét
és karbantartását is a DH-Szerviz Kft.
végzi. A kivitelező az elvégzett mun-
kálatokra a közbeszerzési és építési
jogszabályokból adódóan, a sikeres
befejezéstől számított 48 hónap jótál-
lást vállalt.

Amennyiben a távhőrendszer és a
termálkút  kapacitása lehetővé teszi,
Önkormányzatunk tervezi további in-
tézmények rákötését és a későbbiek-
ben lakóingatlanok becsatlakozását is. 

A beruházás sikeres megvalósításá-
val egyik fontos célunk valósult meg,
hiszen önkormányzatunk és intézmé-
nyeink működési kiadásait sikerült
hosszú távon csökkentenünk.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester



2019. I. félév FÖLDESI HÍRLEVÉL 3

Kitüntetések Földes Napján
Földes Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete Földes Községért
Emlékéremmel jutalmazta Pércsi Imre
nyugdíjas pedagógust, valamint Kál-
lay László-díjban részesítette Aranyi
Gyulát Földes Napján.

Aranyi Gyula 1937. november 3-án
született Földesen Karmazsin Róza és
Aranyi András kovácsmester fiaként. 
Nyári munkaként kezdett el a helyi
pékségben dolgozni, ahol Csapó Géza
pékmester kérlelésére ott maradt pék-
tanulóként, hogy elsajátítsa a mester-
séget. Több, mint 35 évig pékként
dolgozott a helyi üzemben. 1977-ben
a Szakma Kiváló Brigád elismerő
címet nyerték el,  az országban első-
ként. 

Csapó Géza irányításával létrehoz-
ták a földesi birkózó csapatot. Verse-
nyeket rendeztek, ahol sok országosan
elismert sportoló is megfordult.

A településen felállított Polgárőrség
tagja volt több éven keresztül, mely-
nek munkájában tevékenyen részt vett.

Már fiatalon elkezdte a régiségek
gyűjtését. Mivel édesapja kovácsként
tevékenykedett, és az otthoni kovács-
műhelyben való segítség nagy hatás-
sal volt rá, a kovácsmesterség múltját
kutatta és gyűjtötte. Titkos vágya volt,
hogy a falu 19 kovácsmesterének em-
léket állítson egy kovácsmúzeum lét-
rehozásával. Ebben nagy segítsége
volt barátja, Imre Sándor, akinek
nagyapja szintén ezt a mesterséget vé-
gezte. Barátok, szomszédok, falube-
liek segítségével 2017 nyarán
megépülhetett a korabeli kovácsmű-
hely.

Nyugállományba vonulása után az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjaként
segítette a közösség munkáját.   

Az évek során a településen kivívta
az emberek tiszteletét és megbecsülé-
sét.

Pércsi Imre 1974-ben kezdte tanári
pályáját Földes Általános Iskolájában.
1991 tavaszán alapító tagja volt, majd
15 éven keresztül a kuratórium veze-
tőjeként irányította a Földes Községért
és Tanulóifjúságáért Alapítványt,
melynek célja az oktatás minőségének 
javítása, és a tehetséges, kiemelkedő
tanulmányi eredményt elérő közép- és
felsőfokú tanulmányokat folytató egy-
kori földesi diákok támogatása.

Tanári munkája mellett kiemelkedő
tevékenységet folytatott az iskola, és a
község sportéletének irányításában,
szervezésében. 

Tanítványaival a nyolcvanas évek-
ben többször álltak az országos Úttörő
Olimpia, és Pajtás Kézilabda Kupa
döntőjében a legrangosabbnak számító
dobogó legfelső fokán.

Aktív szervezőképessége nyomán
indult 2000-ben újra Földesen a Bir-
kózó Szakosztály, mely a 60-as évek-
ben olimpikonokat is adott az

országnak Gáll Henrik és Pércsi József
személyében. A szabadfogású birkózás
sportágban az újjászerveződéstől közel
10 évig társadalmi munkában segítette
hétről-hétre a diákok versenyre való
felkészítését. 

2001-től sok éven keresztül általá-
nos iskolás tanítványaival, fiú és
lánycsapatokkal részesei voltak a
Grundbirkózó Diákolimpia Országos
Döntőjének. 2002-ben a fiú és a lány
csapattal is országos elsők lettek. A
grundbirkózás területén elért eredmé-
nyek alapján a Karácsony Sándor Ál-
talános Művelődési Központ 2005-ben
elnyerte a Hajdú-Bihar Megye leg-
eredményesebb „Jó tanuló- Jó sportoló
oktatási intézménye” címet, ő pedig
munkája alapján a „Megye legjobb ed-
zője” kitüntetésben részesült.

Aktív szerepet vállalt a közélet ala-
kításában is. Évtizedeken keresztül ta-
nácstagként, majd a rendszerváltást
követően a képviselő-testület tagja-
ként, bizottsági elnökként segítette a
településünk fejlődését. A testületek-
ben végzett munkája során mindig a
település fejlesztése volt a célja. Tes-
tületi munkáját megtisztelő közéleti te-
vékenységnek tartotta. Egy-egy
feladat ellátása érdekében több alka-
lommal mondott le éves tiszteletdíja
felvételéről, hogy ezzel is csökkentse
az önkormányzatra háruló kiadásokat,
ill. elősegítse egy-egy beruházás vég-
rehajtását (útalap építés, belvízelve-
zető árkok javítása, kézilabda-pálya
öltözőinek felújítása…). 

Gratulálunk a kitüntetésekhez, a
nyugdíjas éveikhez kívánunk jó egész-
séget!

Takács Katalin
közművelődési munkatárs
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Szeretettel gratulálunk 
az újszülöttek szüleinek:

/a szülők az adatok
közléséhez hozzájárultak/

Ősz Benett Csaba, Újfalui u. 51.
Rózsás Elemér Noel, Jókai u. 8/a

Pál Gábor, Hunyadi u. 14. 
Kiss Richárd Norbert, Zrínyi u. 7/a
Balogh Dávid Tamás, Ady E. u. 7. 

Kiss Ambrus Zalán, Dankó P. u. 16/a 
Kovács Emma Ilona, Kinizsi u. 18. 

Csiki Hunor Sándor, Széchenyi u. 24.
Karacs Eliza Zsófia, Újfalui u. 6. 

Balogh Norbert, Jókai u. 8/a 
Rácz Hunor Jenő, József A. u. 35. 

Gombita Dominik László, Bocskai u. 6.

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Szörnyi Zoltán és Vincze Andrea Erika
Debrecen, Derék u. 27.

Molnár János és Dan Zsófia
Kossuth L. u. 42. 

Nagy János Zsolt és Szabó Tünde
Piac u. 21.

Tóth Albert és Balla Katalin
Fűzfa u. 8.

Hegedűs László és Győri Mónika
Kinizsi u. 14.

Kipe Zsolt és Varga Georgina Emma
Debrecen

Kovács Zsigmond Kálmán és Nyírő Irén
Ilona, Fő u. 59.

Jenei Gábor és Szőnyi Gabriella
Deák F. u. 18.

Biró Péter és Szabó Szabina
Rákóczi u. 39.

50. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Papp Imre Lajos és Barabás Erzsébet
Deák F. u. 24.

Oláh Imre Gábor és Kóti Erzsébet Ágnes
Ady E. u. 24.

Sápy József és Hegedűs Ibolya Katalin
Táncsics u. 8.

Szörnyi László és Vincze Eszter
Piac u. 25/a

Szabó Sándor és Fehér Róza Ilona
Kállai u. 4. 

Lakatos Miklós és Szőnyi Eszter
Bartók B. u. 15.

Karacs Antal és Szabó Róza
Dózsa Gy. u. 47/a

Bene Albert és Oláh Mária
Haladás u. 73.

Pércsi István és Nagy Eszter
Zoltai u. 5.

Körtvélyesi Károly és Szatai Róza
Újfalui u. 26/b

Tóth József és Katona Emilia
Táncsics u. 23.

Kiss Imre és Domokos Eszter Katalin
Radnóti u. 13.

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Karacs István és Sápi Mária
Zrínyi u. 2.

Kőrösi Antal és Nagyidai Ilona
Északisor u. 27.

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

Rácz Gyula Géza, Dózsa Gy. u. 37.
Varga Balázs, Eötvös u. 31.

Andódi Gyuláné, Debreceni u. 49.
Lukács Lászlóné, Bartók B. u. 18. 
Katona Antalné, Rákóczi u. 46/a

Ványi Róza, Piac u. 31.
Karácsony Zsigmond, Fő u. 53.

Oláh Imre, Fűzfa u. 17.
Faragó László, Dankó P. u. 18.

Sápi Albertné, Béke u. 27. 
Szőke Albert, Debreceni u. 7. 
Oláh László, Haladás u. 19.

Török Imre, Zrínyi u. 11. 
Csiki Bálint, Haladás u. 1. 

Hegedűs László, Kinizsi u. 13.
Székely János Imréné, Kinizsi u. 44/b

Gáll Antal, Haladás u. 10. 
Biró Gyuláné, Dózsa Gy. u. 3.
Vincze Mihályné, Posta u. 3. 

Csapó Géza Lászlóné, Új u. 4.
Ványi Lászlóné, Piac u. 31. 

Pércsi Lajos, Debreceni u. 62.
Zöld Sándorné, Csillag u. 5. 

Nagy Imréné, József A. u. 26.
Takács Lajosné, Újfalui u. 43.
Pápa Ferencné, Arany J. u. 43. 

Bene Sándorné, Bacsó Béla u. 6. 
Végh Jánosné, Északisor u. 30. 

Domokos Lajos Antal, Radnóti u. 3. 
Bene Antal, Haladás u. 55. 

Biró Miklós, Keletifény u. 9.
Oláh Jenő, Újfalui u. 9. 

Nagy József, Kossuth L. u. 20. 
Karacs Mária, Dankó P. u. 15. 

Lakatos Sándorné, Zrínyi u. 18. 
Nagy József, Északisor u. 8. 

Katona Lőrinc, Kossuth L. u. 37. 
Mester József, József A. u. 22. 
Bojtor Zoltán, Kinizsi u. 36. 

Marton Gyuláné, Báthori u. 2. 
Pálfi Józsefné, Mozi u. 5. 

Lakatos János József, Haladás u. 2. 

Oláh Lászlóné 
anyakönyvvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Nemzeti Összetartozás Napja
Az esztelen Trianoni békediktátum

előtti hónapokban Földes és Berettyó-
újfalu között volt az országhatár. A fa-
luban és öt kilométernyire a község
központjától állomásozott a román
hadsereg és hónapokig élt a falu la-
kossága abban a bizonytalanságban,
hogy itt jelölik ki az országhatárt, Sáp
vasútállomása pedig az utolsó magyar
vasútállomássá válik. 

Június 4-én a Karácsony Sándor Kö-
zösségi Házban a Földesi Karácsony
Sándor Általános Iskola és AMI tanu-
lói, az önkormányzat és a nagyközség 

civil szervezetei a Nemzeti Összetar-
tozás Napján, emlékünnepségen idéz-
ték fel a máig fájdalmas trianoni
döntés következményeit.    

Köszöntőjében Jeneiné dr. Egri Iza-
bella polgármester idézte fel a nemzet
fájdalmas napjait, az ország megcson-
kítását.  Az általános iskolás diákok
közös dal éneklésével emlékeztek a
Trianoni békediktátum során elválasz-
tott magyarságra. 

Az emlékünnepséget követően az
önkormányzat, az iskola, a civil szer-
vezetek képviselői megkoszorúzták az
Árpád mozi előtt álló Trianon emlék-
művet.

Péter Imre
önkormányzati képviselő
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Folyamatban lévő beruházások, pályázatok
Földes Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete az elmúlt
években több olyan pályázatot is be-
nyújtott, amelyek elbírálása a közel-
múltban történt meg, vagy még ezt
követően kerül majd rá sor.

Önkormányzatunk egyik nyertes pá-
lyázata  az „Egy életen át Földesen”
című, több mint 40 hónapos, földesi fi-
ataloknak szóló projekt, melynek ke-
retében többek között hat
önkormányzati lakás teljes felújítása
és felszerelése valósul meg. Ezeket a
felújított lakásokat a településen élő
18-35 év közötti fiatalok vehetik
igénybe térítésmentesen, csak a rezsi-
költséget kell kifizetniük. A projekt
célja, hogy ezzel is segítse a helyi fia-
talokat az önállóvá válás útján.
Ugyancsak a projekt egyik kiemel-
kedő eleme az ösztönző támogatás,
melynek kiírása már április hónapban
megjelent. A támogatásra olyan fiata-
lok pályázhatnak, akik a település szá-
mára fontos hiányszakmák
megszerzésével és hiány szolgáltatá-
sok megvalósításával sikeresen be-
kapcsolódnak a helyi munkaerő
piacra.  

A VP-Helyi piacok és közétkeztetés
fejlesztése elnevezésű konstrukcióban
2017 májusában benyújtott pályáza-
tunkat is támogatásra érdemesnek ítél-
ték, így a Földesi Karácsony Sándor
Általános Iskola és AMI főzőkonyhája
teljes belső felújítása valósulhat  meg,
illetve teljesen új berendezésekkel és
eszközökkel szerelhető fel több mint
22 millió forint összegből. A támoga-
tás 95%-os 5% önerő mellett, de az
építőipari áremelkedéseket figyelve,
itt is számíthatunk többlet önerő bevo-
nására. A fejlesztésnek legkésőbb
2020. május 31-re el kell készülnie,
melyet önkormányzatunk jelenleg ké-
szít elő.

2017-ben Önkormányzatunk pályá-
zatot nyújtott be a Magyar Birkózó
Szövetség létesítmény fejlesztési ke-
retére, hogy Földesen birkózó csarno-
kot építhessen, és ezzel megteremtse a
lehetőséget, hogy a település a körzet
birkózásának központja lehessen. A
pályázatunkat 60 millió forinttal tá-
mogatták, amit később még 5 millió
forinttal kiegészítettek az igényeink
indoklását követően. Sajnos az idő itt
is ellenünk dolgozik. A támogatásból
a tervezést és engedélyeztetést kellett
biztosítani az önkormányzatnak. A ter-
vek és engedélyek 2018 nyarán már

rendelkezésre álltak, amit megküldtük
véleményezésre a BMSK Zrt.-nek. Ezt
követően a kiviteli terveket is elké-
szíttettük, amit szintén megküldtünk
véleményezésre. Ezt még átdolgoztat-
ták és jelenleg erről a kiviteli tervről
várjuk a jóváhagyást, ha ez megvan, a
BMSK Zrt. elkészíti a közbeszerzési
dokumentációt és lebonyolítja a köz-
beszerzési eljárást. Ideális esetben a
kivitelezés elkezdődhet 2019 nyár
végén, vagy legkésőbb őszén. 

A tervek szerinti épület a Rákóczi u.
elején, az ún. “Alezredes féle telken”
kap helyet. Az épület alapterülete va-
lamivel kevesebb, mint 500 m2 lesz.
Az épületben lesz egy 300 m2-es küz-
dőtér, öltözők, vizesblokkok, gépészeti
helyiség, szertár és közel 35 m2-es
konditerem is. A tervek szerint ezt az
épületet is szeretnénk rákötni a geo-
termális fűtési rendszerre.

2017-ből folyamatban van egy
KEHOP ivóvízminőség javító pályá-
zatunk, amit még nem bíráltak el.
Ennek keretében tervben van 2 db új
mélyfúrású kút létesítése és körveze-
ték kiépítése a pangóvíz kiküszöbölé-
sére, mosatási pontok létrehozása és új
korszerű vízfertőtlenítés kiépítése.

2018-ban 2 db pályázatot nyújtot-
tunk be a Leader HACS szervezeté-
hez: Az egyik pályázat a Mozi utcán
található játszótér felújítására vonat-
kozik, melynek elbírálása az ígéretek
alapján a közeljövőben megtörténik. A
másik pályázatból a Szabadidőköz-
pont faházait, és azok vizesblokkjait
szeretnénk felújítani. Ennek az elbírá-
lását is az idei évre ígérték.

2019-ben a Magyar Falu Program
pályázati felhívásaira nyújtottunk be
pályázatokat: I. a volt “Pártház” külső
hőszigetelésére, színezésére, bádogo-
zására, II. a fogorvosi rendelő és váró
belső felújítására és nyílászáróinak
cseréjére.

Szintén 2019-ben nyújtottunk be pá-
lyázatot a Belügyminisztériumhoz tar-
tozó Önkormányzati feladatellátást
szolgáló infrastruktúra fejlesztése el-
nevezésű pályázati kiírásra. Pályáza-
tunk  pozitív elbírálása esetén a Dózsa
György utca burkolatát tudjuk felújí-
tani, aszfaltozni 410 fm hosszban és
4,5 m szélességben, és kétoldalon 70-
70 cm zúzottkő padka készülhet a
Sportpálya felőli végén.

Szőllősi Levente
településüzemeltetési előadó

A Földes Községért és Tanulóifjúsá-
gáért Alapítvány kitűzött céljainak
megfelelően törekedett arra, hogy
2018-ban is hatékony segítséget nyújt-
son a helyi általános iskolában folyó
nevelő-oktató munkához. Tankönyv,
informatikai eszközök beszerzésével,
tanulmányi versenyre történő beneve-
zéssel segítette a tehetséggondozást. 

2018 nyarán sikerült alapítványunk-
nak a IV. Iskolabál bevételét  jelentős
forrásaival kiegészítve, a Berettyóúj-
falui Tankerületi Központ segítségét is
igénybe véve a Rákóczi úti épület
mosdóit felújítani. 

A 2019 áprilisában megrendezett V.
Jótékonysági bál bevételét a néptánc
és moderntánc oktatásához szükséges
terem kialakítására szánjuk, támogatva
ezzel az állandó szintér létrejöttét.

Köszönjük, mindazoknak, akik adó-
juk 1%-val támogatják tevékenysé-
günket, és segítik valamilyen
formában jótékonysági rendezvénye-
inket. 

A Földes Községért és Tanulóifjúsá-
gáért Alapítvány 2019. június 15-én a
ballagási ünnepségen 9. alkalommal
adhatta át a Barabás Ferenc-díjat. 

Maga az alapító több alkalommal
személyesen működött közre a díj át-
adáson. 2018. októberében Barabás
Ferenc halálát követően családja, lá-
nyai vették át az alapítói feladatokat. 

Ebben az évben ismét alkalom nyí-
lott arra, hogy az eredeti szándékok
alapján a díjazottak  pénzjutalomban
is részesüljenek.

A kuratórium által meghirdetett pá-
lyázatra  6  végzős diák nyújtott be pá-
lyázatot. Pályázatot nyújthatott be az a
nyolcadikos diák, aki tanulmányait
érettségit adó középfokú iskolában
folytatja, akinek tanulmányi eredmé-
nye 8. évfolyamban félévkor és év
végén legalább 4,5 átlagú, és akinek
közösségi munkája az elmúlt években
példamutató volt. 

A kuratórium döntése alapján a
2018/2019-es  tanévben  az elmúlt
nyolc év alatt elért kitűnő  és jeles ta-
nulmányi eredmény mellett az Alap-
fokú Művészeti Iskola tagozatain
végzett szorgalmas és kitartó munka,
tanulmányi versenyeken elért eredmé-
nyei alapján: Biczó Nikolett, Kiss
Szilvia, Szabó Kinga és Széll Kinga
részesültek  az ünnepségen  átadott
Barabás Ferenc-díjban. 

Horváth Sándorné 
kuratóriumi elnök

Alapítványi Hírek



6 FÖLDESI HÍRLEVÉL 2019. I. félév

A Földesi Értéktár Bizottság együtt-
működésben a Földesi Népfőiskolával
a nyár folyamán falukönyv készítésé-
hez kezd. Első falukönyvünk témájául
Földes helyi értékeit választottuk. Vár-
juk településünk azon lakosainak je-
lentkezését, akik ebben a munkában
közreműködni tudnának, ill. szívesen
segítenék a könyv összeállítását azzal,
hogy elmondják a nyilvántartott (és
lent felsorolt) értékeink valamelyiké-
hez fűződő emléküket, élményüket,
egy hozzá kapcsolódó, mások számára
tanúságos vagy érdekes történetet.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG HELYI
NEMZETI ÉRTÉKEI

- Kállay László egykori lakóháza és
1898-ban kelt végrendelete
- Földesi Helytörténeti Gyűjtemény 
- Karácsony Sándor tudományos élet-
műve és tanári munkája 
- Községháza épülete
- Református templom és a torony-és
hajógombban elhelyezett dokumentu-
mok
- Földesi betlehemes játékok
- Pércsi Lajos őrnagy, posztumusz ez-
redes életének, halálának és rehabili-
tációjának dokumentumai
- Földes nagyközség címere
- Dr. Wéber Gyula körorvos munkás-
sága és az általa létesített park
- Vámos Imre Földesnek ajándékozott
magyar bélyeggyűjteménye
- Sólyom József Földessel kapcsolatos
írásai, művei
- Földesi szabadidőközpont és a K-29
kút gyógyvize
- A földesi termőföld
- Balásházy János munkássága
- Árpád Mozi

- Csapó Géza birkózással kapcsolatos
munkássága és a földesi birkózó sport 
- A Kállay utcai Kovácsmúzeum
- Földes egykori repülőtere
- Borzos kifli
- Karácsony Sándor Állandó Emlék-
kiállítás
- Pécsi Sándor helytörténeti gyűjtemé-
nye
- A település kül-és belterületeinek
régi megnevezései
- Az I. világháborús emlékmű
- Az egykori Berger malom
- A település néptánc mozgalma
- Az óvodai nevelés története és gya-
korlata
- dr. Herpay Gábor: Földes község tör-
ténete 
- Aranyi Gyula magángyűjteménye
- Földesi székelykapu
- Józsa János rekeszzománc faliképe
- Mustos mogyoró
- Kőris és juharfa a Honvéd utca 2.
szám alatt

Dr. Szabó Irma

Telefonszám: 30 648 1418
E-mail: drszaboirma@gmail.com

Írjuk együtt településünk első falukönyvét!

Erdélyi vendégekkel emlékeztünk Földes gazdag múltjára
Földes 15 évi pereskedés után pert

nyert Szabolcs vármegyével szemben,
így visszaszerezte a korábban elvita-
tott törvényhatósági, községi helyha-
tósági jogkörét. E történelmi
jelentőségű napra - 1991 óta - április
14-én, Földes Napjaként emlékezik
nagyközségünk lakossága. 

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola a falu ünnepére készülve
rendezvényeken, sportversenyeken
emlékezett.

Erdélyi hattagú önkormányzati dele-
gáció jelenlétében tartottuk meg ápri-
lis 12-én koraeste az ünnepi
képviselő-testületi ülést.  

A ma már történelemmé lett egykori
áprilisi napra, az itt élők összetartozá-
sának ünnepére  Jeneiné dr. Egri Iza-
bella polgármester emlékezett: - Az
elmúlt 240 év összekovácsolta Földes
szorgalmas lakóit, akiknek összefo-
gása ma is élteti a települést - hangsú-
lyozta. Kiemelte azt is, hogy a
testvértelepülési kapcsolat nagyon
eredményes, élő kapcsolatokat ered-
ményezett több területen. 

Az ünneplő települést a testvértele-
pülés nevében köszöntötte Marossár-
patak tanácsa. 

A település polgármesterének,
Kozma Barnának köszöntő levelét
Mózes Sándor tanácsos tolmácsolta.

Az ünnep alkalmából Földes Képvi-
selő-testülete a község lakóiért végzett
áldozatos tanári, sportvezetői és közé-
leti tevékenysége elismeréseként a
Földes Községért Emlékérem kitünte-
téssel jutalmazta Pércsi Imrét. 

Szakmai és helytörténeti gyűjtő- és

civil szervezeti közösségi munkájáért
Kállay László-díj Földes község közé-
letéért díjban részesítette Aranyi Gyu-
lát. 

Az ünnepi testületi ülésen átadták az
iskolai versenyek díjait, majd a helyi
általános iskolások, valamint a Nosz-
talgia Hagyományőrző Egyesület mű-
sorral köszöntötték ünneplő
településünket. 

Péter Imre
önkormányzati képviselő
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Sajtóközlemény
TÉMAHETEK, TEHETSÉG-

GONDOZÓ FOGLALKOZÁSOK,
SZAKKÖRÖK ÉS TÁBOROK 

VALÓSULTAK MEG UNIÓS 
TÁMOGATÁSSAL 

A földesi Karácsony Sándor Közös-
ségi Ház hét együttműködő partneré-
vel 24 139 807 forint uniós támogatást
nyert a „Minden új csak a már meglé-
vőre építhető” című EFOP-3.3.2-16-
2016-00022 számú projekt
megvalósítására. 
A projekt keretében a tanórát segítő és
azt kiegészítő szakkörök, foglalkozás-
sorozatok, tehetséggondozó kiscso-
portok, klubfoglalkozások, témahetek,
témanapok és táborok valósultak meg
18 hónapon keresztül, a projekt meg-
valósítási időszakában 2018. február 1.
és 2019. július 31. között.

A projektben megtervezett  változatos
tevékenységi formák megvalósításával
szeretnénk hozzájárulni a célcsoport
tudásának gyarapodásához, megfelelő
személyiségfejlődésükhöz, képessé-
geik kibontakoztatásához. 

A témahetekhez, témanapokhoz,
foglalkozásokhoz kapcsolódóan kirán-
dulások, művészeti előadások is meg-
valósultak, melyek ugyancsak a
résztvevők kulturális jártasságát erősí-
tik. A résztvevő gyermekek színház-
ban, bábszínházban, képzőművészeti
kiállításokon, szabadidős kiránduláso-
kon vehettek részt a projekt támogatá-
sának köszönhetően.

A projekt, a kiírásnak megfelelően,
hat másik nevelési intézménnyel kö-
tött együttműködési megállapodás ke-
retében került megvalósításra. 

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola általános és művészeti iskolai
intézményegységei mellett, a Földes
Községi Napközi Otthonos Óvoda, a
biharnagybajomi Szűcs Sándor Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola, a kabai Sári Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a hajdúszováti Diószegi
Lajos Általános Iskola közreműködé-
sével valósultak meg a kitűzött célok. 

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és AMI egységeiben törté-
nelmi tehetséggondozó szakkör,
önismereti és kompetenciafejlesztő
tábor, népszokásokhoz kapcsolódó
kulturális órák, Gondolkodni jó! –

kompetenciafejlesztő foglalkozás, he-
gedű szakkör, néptánc tábor és festő
tehetséggondozó foglalkozások való-
sultak meg a projekt három féléve
alatt. 

A hajdúszováti Diószegi Lajos Álta-
lános Iskolában informatika szakkört,
egészséges életmóddal kapcsolatos té-
mahetet, valamint környezetismereti
tábort valósítottak meg a szakmai köz-
reműködők.

A kabai Sári Gusztáv Általános Is-
kola és AMI-ban Könyvmoly szakkör,
Színház az egész élet – klubfoglalko-
zás és Mesefolyam foglalkozások va-
lósultak meg.

A biharnagybajomi Szűcs Sándor
Általános Iskolában a gyermekek
egészséges életmóddal és táplálkozás-
sal kapcsolatos témaheteken és nyári
táborban vehettek részt. 

A Földes Községi Napközi Otthonos
Óvoda óvodapedagógusai tavaszi,
népmesei témanapok szervezésével já-
rultak hozzá gyermekeink képesség-
és személyiségfejlődéséhez, kulturális
jártasságának kialakulásához.

A projekt során tervezett és együtt-
működésben megvalósítani szándéko-
zott tevékenységek célja volt, hogy
segítsék a gyerekek, tanulók tájéko-
zódó, megismerő képességeit, járulja-
nak hozzá személysiégfejlődésükhöz,
valamint kulturális értékek elsajátítá-
sához. A szabadidős tevékenységek se-
gítsék a gyermekek egészséges és
kulturált szabadidő felhasználásának
kialakítását. 

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00022 azo-
nosítószámú, ”Minden új csak a már
meglévőre építhető” című projektben
7 foglalkozási területen 19 foglalkozás
valósult meg 259 gyermek részvételé-
vel, akik közül 46,7% hátrányos hely-
zetű.  

Balázsiné Bíró Valéria 
szakmai vezető

A FÖLDESI KARÁCSONY 
SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ

MEGÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT
MEGVALÓSULÁSÁRÓL 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pro-
jekt zárásáról!

A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg. A 19,99 mil-
lió forint európai uniós támogatás se-
gítségével a földesi Karácsony Sándor
Közösségi Ház telephelyének (4177
Földes, Fő út 4.) infrastrukturális fej-
lesztése valósult meg. 

A 100% támogatási intenzitású,
vissza nem térítendő támogatást az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap és
Magyarország költségvetése társfinan-
szírozásban biztosította.

A beruházás keretében 2 db oktató-
és foglalkoztató tér került kialakításra,
amelyek 15 főből álló csoport befoga-
dására, leültetésére és egyidejű foglal-
koztatására alkalmasak. A fejlesztés
eredményeként megvalósult a külső és
belső nyílászárók cseréje, a helyiségek
padló- és falburkolatának megújítása,
vizesblokkok felújítása, elektromos
szerelvények, lámpatestek, kapcsolók
cseréje és az elavult fűtési rendszer
korszerűsítése is. Az épület akadály-
mentesítése érdekében a bejárathoz
rámpa épült, illetve a földszinten aka-
dálymentes wc került kialakításra. Az
elvégzett munkának köszönhetően új
helyszíneket kapott a közművelődés.
A fejlesztés lehetővé tette újabb terek
használatát és több terem rendelke-
zésre állását az intézményi kiscsopor-
tok, civil szervezetek foglalkozásainak
megvalósítására, ezzel megoldódott a
foglalkozások helyigényeinek kielégí-
tése. A kialakításra került oktató terek-
ben zajló foglalkozások színvonalas
megvalósításához 1 db projektor került
beszerzésre. 

Takács Katalin
projektmenedzser

Sajtóközlemény
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FÖLDES NAGYKÖZSÉG KÖZ-
INTÉZMÉNYEINEK FŰTÉS-
K O R S Z E R Ű S Í T É S E
GEOTERMÁLIS ENERGIA 
FELHASZNÁLÁSÁVAL

Földes Nagyközség Önkormányza-
tának TOP-3.2.2-15HB1-2016-00009
azonosítószánú „Földes Nagyközség
közintézményeinek fűtéskorszerűsí-
tése geotermális energia felhasználá-
sával” c. projektje a Széchenyi 2020
program keretében több mint 262 mil-
lió forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert az „Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap” finanszírozása
keretében.

A fejlesztés eredményeként Földes
közintézményeinek fűtéskorszerűsí-
tése valósult meg geotermális energia
felhasználásával. Ezáltal lehetővé vált
az intézményi infrastruktúra minőségi
fejlesztése. A település szélén található
K-29-es termálkútnál 2 db 400 kW-os
hőtermelő blokk került elhelyezésre, 3
km szigetelt távhővezeték lefektetésé-
vel a település 5 közintézményébe jut
el a geotermális energia, amelyek az
intézményekben telepített lemezes hő-
cserélővel ellátott 

hőtermelő blokkok segítségével a geo-
termális energiát rátermelik az eddig
meglévő központi fűtési rendszerre.  

Az európai uniós támogatással elké-
szült beruházás segítségével Földes
közintézményeiben a fűtéshez kapcso-
lódó havi kiadások jelentős mértékben
csökkennek, valamint a geotermális
energia hasznosításával az érintett in-
tézményeknél drasztikusan csökken a
földgáz felhasználás és ezzel az üveg-
házhatású CO2 kibocsátás is.

A beruházásnak köszönhetően meg-
valósult az intézmény hosszú távú
fenntarthatóságának biztosítása és a
rezsi költségek csökkentése is.

Projekt befejezése: 2019. 05. 27.

További információ kérhető:
inffoldes.muszak@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY FELHÍVÁS
A KÖZTERÜLETRE ÜLTETETT

FÁK GALLYÁZÁSÁRA

Tisztelt Lakosság!

A Bihari Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. kérésének eleget téve,
illetve a közterületek rendbentartása
érdekében kérem, hogy az ingatlanaik
előtti közterületre ültetett fák, cserjék
gondozását, gallyazását elvégezni szí-
veskedjenek a közterületen való za-
vartalan közlekedés biztosítása
érdekében.

A Bihari Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. a KEHOP 3.2.1.
„Komplex hulladékgazdálkodási rend-
szer fejlesztése Hajdú-Bihar megyé-
ben, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előke-
zelő rendszerre” c. projekt keretében
kapott 5 db új hulladékszállító gyűjtő-
járművet, melyek július hónaptól mun-
kába állnak. 

Amennyiben a belógó gallyak miatt
nem tud utcarészeket és ingatlanokat
megközelíteni, akkor a hulladékgyűjtő
edény nem kerül ürítésre, ott marad a
hulladék. 

Az ingatlanhasználók felelőssége az
utcafrontra, kerítés elé, közterületre ül-
tetett fák, cserjék gondozása, a megfe-
lelő útjárhatóság biztosításához a
rendszeres gallyazás elvégeztetése.

Megelőzvén a hulladékszállítási
problémákat, a lakosság panaszait,
kérem, hogy a szükséges gallyaztatást
a lakóingatlanok előtt elvégezni szí-
veskedjenek.

Földes Nagyközség 
Önkormányzata

Táncoslábú növendékek a Fürdőkertben
Az idei tanévben is lehetőség nyílt

arra, hogy iskolánk néptánc tagozatos
tanulói Hajdúböszörményben, a Für-
dőkerti Ifjúsági Szállón tölthessenek el
négy élménydús napot. 

A néptánc tábor hagyomány már a
művészeti iskolás csoportok körében.
A négy nap alatt nagyon sok program-
ban volt részünk. Intenzíven gyako-
roltuk a tanév során elsajátított
lépéseket, koreográfiákat, de lehetősé-
günk nyílt rengeteg szabadidős prog-
ramban is részt venni. Ellátogattunk a
Hajdúsági Múzeumba is, ahol érde-
kességeket tudtunk meg a hajdúkról és
a város történetéről. A múzeumlátoga-
tást kézműves foglalkozás zárta, ahol
mindenki elkészíthette a saját maga
által megálmodott tulipánosládát. A
tábor utolsó napján gyermeknap alkal-
mából ellátogattunk Tamásipusztára, a
Hókusz-Pókusz Kalandparkba. Ez a
hely igazán kalandos és izgalmakkal
teli. Mindenki megtalálhatta a kedvére
való időtöltést. A legkisebbeket ugrá-
lóvár, vízicsopper, kalandos játszótér,
míg a nagyobbakat kalandpálya, lé-

zerharc, hófánkcsúszda és még sok
más izgalom várta. 

A nagyon jó hangulatú tábort kö-
szönjük pedagógusainknak és segítő-
iknek: Nagyné Lengyel Erikának,
Tóth Balázs Zsoltnak, Lukács Zsu-
zsannának, Tóth Dorinának és végül,
de nem utolsó sorban Kiss Lászlónak. 

Volánszki Anna Csilla 8.a 
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Sokszínű lehetőség a nyári szünidőben!

Időpontok Június 24-28. Július 08-12. Július 22-26. Július 29- Aug. 02.

FŐSZERVEZŐ Földesi Karácsony
Sándor Általános 

Iskola és AMI

Földesi Református
Egyházközség

Segítő Kezek Család-
és Gyermkejóléti

Szolgálat

Földesi Názáreti 
Gyülekezet

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

PROGRAM
helyszíne

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

FOGLALKOZÁSOK
időrendje

8.00-16.00 8.00-16.00 9.00-15.00 12.00-17.00

Jelentkezési határidő 
és telefonszám

Június 10.
06 /54/ 531-008

Június 30. 
06 /54/ 464-002

Július 10. 
06 /54/ 465-856

Július 20.
06 /70/ 389-1673

„Közös érdekünk - Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek 

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

Több intézmény és civil szervezet
összefogásával egyesületünk, a Föl-
desi Népfőiskola szünidei foglalkozá-
sokat szervez és támogat ezen a
nyáron is.  A gyerekek 4 x 5 napon át
min. 6 órában változatos és érdekes
programok részesei lehetnek. A prog-
ramokat az egyes szervezetek tagjai és
önkéntesei valósítják meg. Biztosítjuk
az étkezést és egy-egy autóbuszos ki-
rándulást is hetente. A táblázatban
részletezzük a lehetőségeket. Részle-

tesebb tájékoztatást kérni és jelent-
kezni az adott turnus főszervezőjénél
lehet személyesen vagy telefonon 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

Családi Majális és Karate jubileum
Színes programok sokasága, kirako-

dóvásár fogadta településünk  lakóit és
a Földesre látogatókat május 18-án a
Családi Majális elnevezésű rendezvé-
nyen. 

Sokan beneveztek a már hagyomá-
nyosan megrendezett főzőversenyre. A
számos tájjellegű étel közül Deli Antal
szakácsmester és a DSZC KERI tanu-
lói választották ki a díjazottakat. A ku-
lináris élvezeteket nyújtó ételek
sorából Petruska Tamás vörösboros
marharaguja újragondolva ízlett a leg-
jobban a kóstoló zsűrinek, de elnyerte
tetszésüket a második helyezéssel ju-
talmazott Nosztalgia Hagyományőrző
Egyesület által főzött hurkatészta
leves, illetve a harmadik helyre sorolt
Őszirózsa Nyugdíjas Klub babgulyása
is.

Nagy sikert aratott a 35. születés-
napját köszöntő helyi Shinzo Dojo
Skinkyokushin Karate csoport bemu-
tatója. Az Oláh Miklós vezette har-
mincfős közösség számos
sportsikerrel dicsekedhet, hiszen or-
szágos bajnokot, de több egy és két

danos versenyzőt is kinevelt. A jubi-
láló közösséget a település polgármes-
tere Jeneiné dr. Egri Izabella, illetve a
szövetség, a testvér-szervezetek kép-
viselői köszöntötték.

A nap további programjában nóta és
a helyi közösségek kulturális műsora-
inak sokasága, versenytáncosok fellé-
pése, számos esti zenés, énekes műsor
és diszkó szórakoztatta az érdeklődő
közönséget. 

Az Egy életen át Földesen című pá-
lyázat támogatásával megvalósult
program szervezői kézműves játszó-
házzal, zöldség- és gyümölcs szobrá-
szattal, arcfestő és csillámtetováló
programokkal, szumó, élőcsocsó, lo-
gikai és vidámparki játékokkal, ugráló
várral is várták a helyből és a térség-
ből érkező legifjabbakat.

Péter Imre önkormányzati képviselő
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„Határtalanul” pályázat a szórvány magyarság életének megismerésére

2011. évben jelent meg az a törvény,
melyben lehetőséget kaptak a 7. évfo-
lyamos tanulók arra, hogy a szórvány
magyarság területeit (Felvidék, Őrvi-
dék, Délvidék, Erdély, Kárpátalja)
megismerhessék. 

Pályázat útján élhetnek azóta is az
iskolák a térítésmentes kirándulás le-
hetőségével. Az első évtől kihasználta
intézményünk ezt a pályázat adta le-
hetőséget. A hét év alatt egyszer utasí-
tották el a pályázatunkat és 2019-ben
is beadtuk már a pályázatot. 

Ebben a tanévben 30 hetedikes ta-
nuló ismerkedett Erdéllyel három kí-
sérő pedagógussal. Székelyföld szép
vidékeit jártuk be tanulóinkkal, emlé-
keztünk az Erdélyhez kötődő írókról
és történelmi személyiségekről. A gye-
rekek önállóan készített életrajzokat
olvastak fel, koszorúztak az emlékhe-
lyeken. Nagyszalonta, Csucsa, Maros-
vásárhely, Parajd, Farkaslaka,
Szejkefürdő, Marosvécs, Madéfalva,
Gyimesbükk helyeiről biztos nagyon
sok szép emléket hoztak haza tanuló-
ink.

Felejthetetlen élmény volt mindenki 
számára testvértelepülésünk, Maros-
sárpatak hetedik osztályosaival a talál-
kozás, beszélgetés. Két estét is együtt
töltöttünk Sárpatakon. Első este be-
mutatták tanulóink Földest, az iskolá-
jukat. Második nap fociban mérte
össze a két iskola fiú csapata tudását.
Sajnos ebben az évben is a marossár-
pataki csapat lett a győztes, bár a mi 
csapatunk is nagyon jól játszott. 

Fáradtan, de nagyon sok élménnyel 
gazdagodva tértünk haza Székelyföld-
ről. 

A képen a marossárpataki és intéz-
ményünk hetedikesei Marossárpata-
kon a Szoborparkban állítottak
emléket a találkozásról.

Nagyné Lengyel Erika
intézményvezető-helyettes

FÖLDESI HÍRLEVÉL

Félévente 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

Dalostalálkozó Földesen
Régi kedves nóták és népdalok szí-

nes csokrát hozta el június 22-én dél-
után a Karácsony Sándor Közösségi
Házba tízenegy település 17 előadó
csoportja, arra a dalostalálkozóra,
amelyet XI. alkalommal rendezett meg
a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesü-
let.

A találkozó résztvevőit Jeneiné dr.
Egri Izabella polgármester köszön-
tötte. A dalos délután programjában a
csoportok százhetven tagja szerepelt.
A házigazda klub meghívására a mű-
sorban Gyöngyösi Kiss Anna gyön-
gyösi magyar nóta énekes is
közreműködött, régi és új magyar nó-
tákkal szórakoztatva a közönséget. 

A fellépő nótakedvelő csoportok

műsorszámaikkal bizonyították, hogy
az évente megrendezésre kerülő „Szól
a nóta, száll a dal” című dalostalálkozó
a magyar nóta megújulását segíti és
tartalmat ad a nyugdíjas klubok közötti
barátságnak és együttműködésnek.                                                                     

A Dalostalálkozó szervezése mellett
az egyesület igen mozgalmas félévet
tudhat maga mögött. 

Nagy álmuk teljesült ebben az
évben, hiszen eljutottak az „Életet az
éveknek” Nyugdíjas Amatőr Művé-
szeti Együttesek és Szólisták IX. Ba-
latonfüredi Fesztiváljára, ahol
népdalcsokorral szerepeltek nagy si-
kerrel. 

Péter Imre
önkormányzati képviselő

Szerkesztői közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Földes Nagyközségi 

Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

döntése értelmében 2019-ben a 
Földesi Hírlevél két alkalommal 

jelenik meg. 
A következő lapszám várható 

megjelenési időpontja: 
2019. december 15.

A cikkek leadási határideje: 
2019. november 30.

Takács Katalin 
szerkesztő 


