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BúcSúzó NyOlcadiKOSOK
Az általános iskolai éveket lezáró

ballagás a diákélet egyik fontos állo-
mása. Egy olyan életszakasz, amely a
kisgyermekkor világából átvezet az if-
júkorba. 

A felsorakozott végzősök és az út-
jukra engedett színes léggömbök lát-
tán sokan meghatódtak a június 18-án
megrendezett ballagási ünnepségen.
Szülők, nagyszülők és minden jelen-
levő szívében ott volt most is a ki nem
mondott kérdés.

Mi lesz velük? Hová viszi el őket az
élet? De a kétség mellett ott ült a re-
mény is, hogy jó úton haladnak
tovább, s a családtól távol is kitelje-
sedhet, sikeres lesz az életük. 

A 2014-ben tanulmányait kezdő 35
tanulóból 29 diákot bocsátottunk út-
jára.  Az évek alatt több diák elköltö-
zött, más iskolába került. Nagy öröm,
hogy a 29 végzős diák mindegyike fel-
vételt nyert az általa választott közép-
iskolába. Ez a diákok, pedagógusok,
szülők közös sikere. 

Szeptemberben gimnáziumban 6-an,
technikumban 18-an, szakközépisko-
lában 5-en folytatják majd tanulmá-
nyaikat. Ezt követően már a felnőttek
világában – úgy, ahogy a költő írja –
könyvek, füzetek, tanárok nélkül foly-
tatódik majd a tanulás, jönnek az újabb
és újabb leckék, melyeket majd az élet
diktál nekik is. S az idősebbek már na-
gyon jól tudják, hogy az életnél nincs
jobb és nincs nagyobb tanítómester.

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményvezetőjeként kívánok
minden kedves ballagó diáknak ered-
ményes középiskolai éveket, és felnőtt
korukra pedig újabb és újabb sikeres
tanulást, szeretetteljes, tartalmas, hosz-
szú, boldog életet.

Horváth Sándorné 
intézményvezető

8.a osztály 
Osztályfőnök: Nagy Péter

Albert Dominika, Balogh József, Bíró István Gergő, Körtvélyesi Kata, Lázár Hanna
Marianna, Liszkai Zsófia, Makula Kiara, Mátravölgyi Milán, Nagy Dániel, Nagy

Sándor, Szabó Márk, Szőke Botond, Tóth András Kornél, Veress Rózsa Lujza

8.b osztály 
Osztályfőnök: Szabóné Katona Judit

Bogár Boldizsár Tamás, Bojtor Lilla, Fórián Andrea, Furkó Dávid, Jenei Lilla, Kántor
Tibor Gyula, Károlyi Róbert, Kiss Tamás, Kordás Anita, Magyar Péter, Nagy Gergő,

Nagy Norman, Szabó Bence Zsolt, Szabó Iringó, Szabó István Nándor
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ÖNKORMÁNyzaTi TÁJÉKOzTaTó
A következő időszakban az alábbi

pályázatok kerülnek magvalósításra
Földes településen:

A Magyar Falu Program keretében a
Deák Ferenc utca burkolatának felújí-
tása, szélesítése fog megvalósulni,
melynek I. ütemére – Út, híd, kerék-
párforgalmi létesítmény, vízelvezető
rendszer építése/felújítása - 2022
című, MFP-UHK/2022 kódszámú pá-
lyázati kiírásra 2022. február 3-án be-
nyújtott pályázaton 16 990 382 forint
összegű támogatást nyert el az önkor-
mányzat. Ennek köszönhetően 231
méter hosszúságban és 6-4,5 méter
szélességben kerül kialakításra az új
aszfaltburkolat, valamint szikkasztó
árkok profilozása és padkarendezés
fog megvalósulni 2022 nyarán.

Szintén a Magyar Falu Program pá-
lyázati lehetőségének köszönhetően a
Karácsony Sándor Közösségi Ház
Mozi u. 3. szám alatti telephelyének
felújítása (Ifjúsági Ház kialakítása) is
megvalósításra kerül. Az önkormány-
zati tulajdonban lévő ingatlanok fej-
lesztése - 2022 című,
MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati
kiírásra 2022. február 9-én benyújtott
pályázat pozitív elbírálásban részesült.
A projekt megvalósításához elnyert tá-
mogatás 25 914 499 forint, amely ösz-
szegből teljes külső és belső felújítás:
nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fű-
téskorszerűsítés, világításkorszerűsí-
tés, akadálymentesítés, belső

burkolatok cseréje, belső festés fog
megvalósulni. A várható megvalósulás
2022-2023-ra tehető.

A köztemető belső úthálózatának
felújítása is a Magyar Falu Program tá-
mogatásának köszönhetően kerül
megvalósításra. A 2022 –, Önkor-
mányzati temetők infrastrukturális fej-
lesztése - 2022 című, MFP-ÖTIF/2022
kódszámú pályázati kiírásra, 2022.
február 4-én benyújtott pályázaton el-
nyert támogatás 5 999 946 forint,
amelyből 240 méter aszfaltburkolat ki-
alakítása, valamint 140 méter zúzott
kövesút kialakítása van tervezve. Vár-
ható megvalósulás 2022.

A Belügyminisztérium által kiírt pá-
lyázati felhívásra 2022. február 1. nap-
ján benyújtott pályázat támogatását az
önkormányzat a Haladás utca útjaví-
tási munkáira szeretné fordítani. A pá-
lyázat jelenleg még bírálat alatt van,
döntés nem érkezett. Pozitív elbírálás
esetén a Haladás utca 855 méter hosz-
szúságban, 3,5 méter szélességben
aszfalt burkolatot és kétoldali 50-50
cm nemespadkát kap. 

A TOP Plusz pályázati lehetőségnek
köszönhetően a belterületi utak fej-
lesztéséről szóló pályázatot 2022. áp-
rilis 14-én nyújtotta be az
önkormányzat. A projekt a Táncsics, a
Béke, a Széchenyi, a Honvéd és az
Északisor utcákat érinti, amelynek kö-
szönhetően aszfaltburkolat kialakítá-
sára kerülhet sor.  A pályázat bírálata

folyamatban van, emellett az öt utca
építési engedélye is megérkezett 2022.
június 7-én.

A TOP Plusz - Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítésére el-
nyert támogatás 127 158 158 forint,
amely a Földesi Polgármesteri Hivatal
és a Kállay László Óvoda, Kállai u.
25. szám alatti telephelyét érinti. A tá-
mogatással az épületek hőszigetelése,
nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés,
világításkorszerűsítés, napelemrend-
szer telepítése, projektarányos aka-
dálymentesítés és vizesedés elleni
falszigetelés fog megvalósulni. A meg-
valósulás 2022-2023. évben várható.

A TOP Plusz Élhető települések pá-
lyázati kiírására is nyújtott be pályá-
zatot Földes Nagyközség
Önkormányzata. A projekt Földes
Főtér rekonstrukciójára és parkosítá-
sára, valamint a Belvíz elvezető háló-
zat részleges felújítására irányul.
Jelenleg mindkét tevékenységet érintő
pályázat bírálata folyamatban van. 

Földes Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a pályázati
kiírásokat folyamatosan figyelemmel
kíséri, és azokat összehangolja a
gazdasági programjában meghatáro-
zott célokkal. A település vezetősége
bízik a pályázatok pozitív elbírálásá-
ban.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

TaNÉVKEzdÉSi TÁMOGaTÁS
Földes Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete a települési
támogatásról és az egyéb szociális el-
látásokról szóló többször módosított
13/2018. (VI.29.) számú önkormány-
zati rendeletének értelmében évi egy-
szeri tanévkezdési támogatásban
részesíti a bölcsődei és óvodai intéz-
ményi jogviszonnyal, valamint általá-
nos iskolai, illetve középiskolai
(nappali) tanulói jogviszonnyal ren-
delkező gyermekeket.

Támogatásban részesülhet az a gyer-
mek, aki:

- Földesen lakóhellyel és Földesen
bölcsődei vagy óvodai intézményi jog-
viszonnyal rendelkezik,

- Földesen lakóhellyel és Földesen
általános iskolai tanulói jogviszonnyal
rendelkezik,

- Földesen lakóhellyel rendelkezik,
középiskolai (nappali) tagozaton ta-
nulmányokat folytat és azt a
2022/2023. tanévre kiállított iskolalá-
togatási igazolással tudja igazolni,

- Családjában az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 500%-át
(142.500,-Ft).

A támogatás összege:
- bölcsődei, óvodai intézményi jog-

viszonnyal rendelkezők részére:
6.000,-Ft/fő

- általános iskolai és középiskolai ta-
nulói jogviszonnyal rendelkezők ré-
szére: 10.000,-Ft/fő

A támogatás iránti igényüket a böl-
csődei, óvodai és általános iskolai jog-
viszonnyal rendelkező gyermekek
részére 2022. július 1. és augusztus 15.

közötti időszakban, a  középiskolai ta-
nulói jogviszonnyal rendelkezők ré-
szére 2022. október 1. és október 31.
között nyújthatják be. 

A támogatáshoz szükséges nyomtat-
ványok a Földesi Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálatán igényelhetők  a
bölcsődei, óvodai és általános iskolai
tanulók részére 2022. július 1-től, a
középiskolai tanulók részére 2022. ok-
tóber 1-től.

A kérelem nyomtatvány elérhető a
település honlapján a
www.foldes.hu/Aktuális/Önkormány-
zati hirdetmények rovatban is.  

A kitöltött, aláírt és mellékletekkel
ellátott kérelmet az Ügyfélszolgálaton
kell benyújtani.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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Településünkön gyakran előforduló
szomszédjogi vitát okoznak a telekha-
tár közelébe ültetett fák, melyeknek
ágai, lombozata átnyúlnak a szomszéd
által használt lakóház, vagy mellék-
épület tetőzete fölé úgy, hogy azzal a
ház épségét veszélyezteti, vagy az in-
gatlan rendes használatát gátolja.

Helyi önkormányzati rendelet nem
szabályozza a vitát okozó áthajló nö-
vényzet kérdését, mivel erről maga-
sabb szintű jogszabályok
rendelkeznek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 5:23.§-a a hasz-
nálati jog általános korlátjaként így
szól: „A tulajdonos a dolog használata
során köteles tartózkodni minden
olyan magatartástól, amellyel máso-
kat, különösen a szomszédokat szük-
ségtelenül zavarná, vagy amellyel

jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”
Szükségtelen zavaró magatartást va-

lósíthat meg az ingatlanon lévő olyan
fa, mely kárt okozhat a szomszédos in-
gatlan kerítésében, szomszédos ingat-
lanon lévő ház tetőszerkezetében,
csatornájában. 

A fa tulajdonosával szemben peres
eljárás kezdeményezhető, melynek
eredményeként a bíróság eltilthatja a
tulajdonost a veszélyeztető magatar-
tástól, és kötelezheti a kár megelőzé-
séhez szükséges intézkedések
megtételére (pl. fakivágás, gallyazás).

Egyes szomszédjogi szabályokat a
Ptk-n túl a szomszédjogok és a tulaj-
donjog korlátainak különös szabályai-
ról szóló 2013. évi CLXXIV. törvény
is szabályoz, melynek 5. §-a kimondja
„Az ingatlan tulajdonosa csak akkor
jogosult az áthajló ágak és átnyúló

gyökerek levágására, ha azok az in-
gatlan rendes használatát akadályoz-
zák, és azokat a növény tulajdonosa
felhívás ellenére sem távolítja el.”

Kérünk minden ingatlantulajdonost,
hogy az ingatlanán lévő növényzet
gondozásáról a szomszédjogi szabá-
lyok betartásával megfelelő módon
gondoskodjon!

A tájékoztató célja, hogy a szomszé-
dok egymás tiszteletben tartása mel-
lett, kölcsönösen együttműködve a
jogszabályok ismeretében rendezzék
egymás közötti vitájukat, és lehetőleg
ne kelljen bírói úton kérelmezni a ve-
szélyeztető magatartástól való eltiltást,
a kár megelőzéséhez szükséges intéz-
kedések megtételét, és az esetlegesen
már előidézett kár megtérítését.

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző

SzOMSzÉdJOGi TÁJÉKOzTaTó 

TÁJÉKOzTaTó a KÖzTEMETŐ RENdJÉRŐl
A községi köztemető használatának

rendjét és a temetkezés helyi szabá-
lyait Földes Nagyközségi Önkor-
mányzata Képviselő-testületének
1/2014.(III.7.) önkormányzati rende-
lete szabályozza.

Településünk köztemetőjének fenn-
tartását és üzemeltetését a Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vállalat látja el,
ennek keretében gondoskodik a te-
mető rendjének betartásáról és betar-
tatásáról a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény és a végrehajtására kiadott
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet elő-
írása és a Kegyeleti közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint. A te-
mető használatára vonatkozó konkrét
szabályokat a temető bejáratánál ki-
függesztett tájékoztató tartalmazza.

Kérjük, hogy a temető használatá-
nál, a sírhelyek gondozásánál az aláb-
biakban összefoglalt szabályok
betartására különösen figyeljenek:

A temetőt csak nyitvatartási időben
lehet látogatni. A temető hivatalos
nyitva tartása: november 15-től már-
cius 15-ig 08.00-17.00 óráig, március
16-tól november 14-ig 07.00-20.00
óráig, halottak napján 07.00-21.00
óráig.

A temetőhasználók kötelesek a rava-
talozót, a sírokat, a síremlékeket, a te-
mető kerítését és egyéb létesítményeit,
építményeit rendeltetésüknek megfe-

lelően használni, azok épségére
ügyelni, a temető tárgyaira vigyázni.

Tűzgyújtásra alkalmas eszközök,
gyertyák, mécsesek elhelyezésénél a
tűzveszélyességre fokozottan ügyelje-
nek!

Tilos a temetőben szemetelni, az el-
hervadt virágokat, koszorúkat stb. ki-
zárólag ezek gyűjtésére szolgáló
hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni!

A sírhelyek nem foglalhatnak el az
önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott temetési helynél nagyobb terü-
letet.

A köztemetőben történő munkavég-
zést - a hozzátartozók részéről történő
sírgondozás, a temetési hely növén-
nyel való beültetése és díszítése kivé-
telével - a temető üzemeltetője részére
a munkavégzés megkezdését megelő-
zően be kell jelenteni!

A köztemető területén csak a teme-
tési helyek díszítésére szolgáló tár-
gyak, koszorúk, sírlámpák, virágok,
cserepes virágok helyezhetők el.

A temetési helyeken úgy lehet lágy-
szárú növényeket elhelyezni a sírhely
földjébe vagy cserépbe, hogy azok a
sírok közötti mozgást ne akadályoz-
zák. Egyes, nem lágyszárú növényeket
csak az üzemeltető írásbeli engedélyé-
vel lehet a sírokra ültetni.

A sírhelyek gondozásakor a szom-
szédos sírhelyeket nem szabad meg-
rongálni, bepiszkítani.

A temetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők tevékenységüket köte-
lesek bejelenteni a temető üzemeltető-
jénél, és kötelesek temető fenntartási
díjat fizetni. Munkájuk végzése során
nem sérthetik a hozzátartozók és a lá-
togatók kegyeleti érzéseit, nem 
akadályozhatják az elhunytak elbú-
csúztatását, a szomszédos temetési
helyben kárt nem okozhatnak.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a temető használata során a fenti
szabályok betartása mindenkire nézve
kötelező!

Amennyiben a sírhelyek gondozása
során, és a temetési helyeknél végzett
munkálatok esetén az üzemeltető
szakszemélyzete szabálytalanságot ta-
pasztal, a temető üzemeltetője jogosult
felszólítani a temetési hely felett ren-
delkezési jogosultsággal bíró sze-
mélyt, ennek eredménytelensége
esetén Földes Nagyközség Jegyzője a
közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és megsértésük jogkövetkez-
ményeiről szóló helyi önkormányzati
rendelet alapján eljárást indíthat és öt-
venezer forintig terjedő közigazgatási
bírság kiszabására is sor kerülhet. 

Kérjük, hogy a temetőt úgy használ-
ják, hogy a temető kegyeleti funkciója
ne sérüljön, az elhunyt személyek em-
lékének méltó megőrzését ne zavarják.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester



4 FÖLDESI HÍRLEVÉL 2022. I. félév

Szeretettel gratulálunk 
az újszülöttek szüleinek:

/a szülők az adatok
közléséhez hozzájárultak/
Nagy Noémi, Báthori u. 6.

Virág Attila Vajk, Bacsó Béla u. 19.
Nagy Lara, Táncsics u. 29.

Szabó Aurora, Arany J. u. 51.
Perlaki Boglárka, Debreceni u. 44.

Csordás Zsombor Róbert, Kállai u. 64.
Varga Kristóf, Dózsa Gy. u. 44.

Tóth Hunor, Zrínyi u. 19/a
Nagy Csongor, Kállai u. 54.
Szabó Dávid, Kinizsi u. 44.

Volánszki Ádám, Kossuth L. u. 22/b
Kis Ádám János, Petőfi Sándor u. 1/c

Török Zerind Máté, Honvéd u. 2.
Mozsonyi Gábor, Arany J. u. 72.

Nagy Zoltán, Csillag u. 4.
Sárközi Dániel Albert, Dankó P. u. 14.
Perei Roland Kristóf, Haladás u. 67.

Magyar Bence, Jókai u. 16.
Bihari Botond, Arany J. u. 54.

Soós Hédi, Kinizsi u. 5.
Patai Bence, Debreceni u. 62/a
Németh Emma, Dózsa Gy. u. 4.
Balogh Kolen, Bartók B. u. 28.

Balogh Dávid, Haladás u. 7.

Házasságkötésük alkalmából
gratulálunk:

Kemecsei Andor József és Kiss Henrietta
Petőfi S. u. 28/a

Tóth Attila és Juhász Barbara,
Északisor u. 6.

Gál Gyula és Budinszki Kinga Ibolya
Zrínyi u. 26.

Biczó Attila és Karacs Éva
Zrínyi u. 30.

Rácz Jenő és Gál Petra
Hajdúszovát

Biró Tamás és Vitéz Ágnes
Csokonai u. 39.

Joó Sándor és Farkas Mónika
Kállai u. 38.

Fehér Zoltán és Pala Róza
Fő u. 63.

Csehi János és Biró Tünde Irma
Derecske

Nagy Zsolt és Átyim Erika Andrea
Táncsics u. 9/a

Nyirő Albert Attila és Eichmüller Judit
Deák F. u. 42.

Kolumbár János és Faragó Enikő
Dobó u. 2.

Mozsonyi Dániel és Bere Mónika
Rákóczi u. 51.

Fülöp Roland Lajos és Horváth Mónika
Mosonmagyaróvár

Társi József Richárd és Ványi Rebeka
Ady Endre u. 3.

60. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Nagy Albert és Boldogh Piroska
Csillag u. 10.

65. éves házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntjük:

Szabó Lajos és Rák Etelka
Haladás u. 18.

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

Mosolygó János, Petőfi S. u. 47.
Tóth Gáborné, Somogyi B. u. 1. 

Sápi Sándorné, Zoltai u. 7.
Csiki Sándorné, Haladás u. 31/a

Karacs Mária Magdolna, Debreceni u 32.
Bíró Gáborné, Bartók B. u. 9.
Takács Bálintné, Csillag u. 2.
Szabó Istvánné, Piac u. 54.

Gál Sándor, Nép u. 13.
Karácsony Sándor, Piac u. 56.

Varga Mihály, Sport u. 15.
Nagy Gyula, Táncsics u. 5.
Gál Sándorné, Nép u. 13.

Karmazsin Miklósné, Táncsics u. 19.
Kádár Lajos, Piac u. 34.

Lázár Imréné, Kisfaludy u. 8.
Nagy Sándorné, Bacsó B. u. 5.

Katona Imre, Deák F. u. 39.
Kiss Sándor Géza, Dankó P. u. 16.

Biró Mártonné, Nép u. 6.
Szabó Imréné, Piac u. 52.

Pércsi Árpád, Arany J. u. 25.
Jenei István Gyula, Debreceni u. 52.

Király Antalné, Ady E. u. 21.
Kenéz Béla Sándorné, Északisor u. 5.

Balogh Csaba, Haladás u. 65.
Gál Gyula, Ady E. u. 1.
Tóth Lajos, Fő u. 52.

Bíró Gábor, Bartók B. u. 9.
Batai Tibor Attila, Csillag u. 17.
Gara Józsefné, Rákóczi u. 13.
Kádár Gyuláné, Deák F. u. 9.
Biró István János, Jókai u. 2.

Pásztor Zsigmond, Petőfi S. u. 14.
Kovács Zsigmond, Jókai u. 1.

Lóránt Gyula Lajosné, Fő u. 24.
Oláh Károly Lajos, Hunyadi u. 7.

Kóti Miklósné, Petőfi S. u. 46.
Szabó Lajos, Dobó u. 1.

Tóth Lajos, Dózsa Gy. u. 2.
Oláh Lászlóné

anyakönyvvezető

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola 2022. június 22-én tartotta évzáró
ünnepségét. 

Ezen az alkalmon köszöntötték az
iskola nyugalmazott pedagógusát
Szabó Etelkát, aki 52 évvel ezelőtt a
Szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán magyar nyelv és irodalom –
orosz nyelv szakos tanári diplomát
szerzett. 

Az intézmény jogutódja, a Klebels-
berg Központ 2020-ban küldte meg a
pedagógus pályán eltöltött, önzetlen,
munkájának elismerését méltató dísz-
oklevelet, melynek átadására a jár-

ványügyi helyzet miatt az elmúlt évek-
ben nem kerülhetett sor. 

Szabó Etelka tanárként, osztályfő-
nökként, igazgató-helyettesként, ván-
dortáborok lelkes szervezőjeként közel
négy évtizeden keresztül dolgozott a
rábízott diákok és a földesi általános
iskola eredményes működéséért. 

Az iskola közössége hálás szívvel
köszöni a hosszú éveken át végzett
áldozatos munkáját, az elismeréshez
szeretettel gratulálnak neki. További
életéhez jó egészséget, családi örömö-
ket kívánnak.

Horváth Sándorné
intézményvezető

aNyaKÖNyVi HÍREK

aRaNydiPlOMa



2022. I. félév FÖLDESI HÍRLEVÉL 5

FÖldES NaPJÁT KÖSzÖNTÖTTÜK
Az itt élt közel negyven generáció a

szülőfalu több mint nyolc évszázados
múltjában tanulta meg, hogy a legna-
gyobb összetartó erő a településük
életében a lakóinak összefogása.

Tizenöt évig húzódó per záródott le
a királyi hétszemélyes tábla ítéletével
243 éve, 1779. április 14-én. A nagy
per zárásaként elfogadott Községi Sza-
bályrendelet a XIX. század második
feléig biztosította a község rendezett
tanácsú közigazgatási szervezetét és
nemes és nem nemes lakóinak polgári
egyenjogúságát. E történelmi jelentő-
ségű napra - 1991 óta - április 14-én,
Földes Napjaként emlékezik a nagy-
község lakossága. 

A Földesi Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola a falu ünnepére készülve témahét
keretében rendezvények sokaságával
emlékezett az egykor nemesi község
múltjára. Az iskolások évfolyamon-
ként falumérföld futást, helyi értéke-
ink címmel rajz és csapat vetélkedőt
rendeztek és játékos sorversenyen
mérték össze tudásukat. A nyolcadiko-
sok versenyeztek a szuperdiák címért,
melyet Kordás Anita és Bogár Boldi-
zsár Tamás nyerték el. 

A Karácsony Sándor Közösségi Ház
ötödik alkalommal rendezte meg a
helyi amatőr alkotóművészeti kiállí-
tást.

Az április 14-én délután a község-
háza dísztermében 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. Azoknak,
akik a kitartó elszántságukkal és aka-
raterejükkel megőrizték a településü-
ket unokáiknak, a jövőnek. Ezt
követően átadta a község közéletében
végzett áldozatos tevékenység elisme-
rését jelképező Kállay László Díjat

Lipcsei Jánosné nyugdíjas pedagógus-
nak, aki hosszú évtizedeken át szövő
művészeti alkotó közösséget vezetett.

Az ünneplő települést, a helyi ha-
gyományokat őrző népművészt kö-
szöntötte Pajna Zoltán a megyei
közgyűlés elnöke, majd átadta Földes
polgármesterének Bocskai fejedelem
korabeli magyar szablyájának hiteles
másolatát. 

Az ünnepi nap rendezvénysorozatát
Tóth Lilla és Papp István „Hasad az ég
alja” című irodalmi műsora zárta.

Péter Imre
önkormányzati képviselő

TÁJÉKOzTaTó a HÁziORVOSi KÖRzETEK RENdElÉSi idEJÉRŐl

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzetben Dr. Szarka Gabriella 
praxisát 2022. május 1-től Dr. Dezső
Dóra vette át.  

A felnőtt háziorvosi körzetek 
rendelési ideje nem változott, 
a rendelési idő a következőképpen 
alakul:

1. számú háziorvosi körzet rendelési
ideje: (Dr. Tamás Gábor)

Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 12:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 12:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Telefon: 06 54 466-148
E-mail: foldes.rendelo@gmail.com

2. számú háziorvosi körzet rendelési
ideje (Dr. Dezső Dóra):

Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00
Telefon: 06 54 464-214
E-mail: foldes2.rendelo@gmail.com

2. SzÁMú HÁziORVOSi KÖRzET HÍREi
Dr. Szarka Gabriella 2. számú fel-

nőtt háziorvosi körzetét 2022. május
1-jétől Dr. Dezső Dóra háziorvos vette
át, aki 2011-ben szerezett orvosi dip-
lomát a Debreceni Egyetem Általános
Orvostudományi Karán. Háziorvosi
tevékenységét 2017. óta végzi, helyet-
tes háziorvosként, családjával Debre-
cenben él. 

Miután végleg eldöntötte, hogy há-
ziorvoslással szeretne foglalkozni és

saját körzetét vidéken szeretné meg-
valósítani, Földesre esett a választása.
A döntésben a helység közelsége is
szerepet játszott, és az emberek ked-
vessége is nagyon imponált számára. 

Nagyon fontosnak tartja a betegsé-
gek megelőzését és a rendszeres szű-
rővizsgálatokon való részvételt, ezért
családjukban fontos szerepet játszik a
sport, és a szűrővizsgálatokra is nagy
hangsúlyt fektetnek. Ezt a lakosság

körében is mindenképpen szeretné
népszerűsíteni.

Doktornő bízik abban, hogy a közös
együttműködés a továbbiakban is aka-
dálytalan marad, és kéri, hogy fordul-
janak hozzá bizalommal.

Szeretettel köszöntjük településün-
kön, munkájához nagyon sok erőt és
jó egészséget kívánunk!

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
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ÉlMÉNyGazdaG OViS ÉlET
A Kállay László Óvoda számos

közös programmal és élménnyel gaz-
dagította az óvodás gyermekeket a
2021/22-es óvodai nevelési évben is. 

A pandémia enyhülését követően és
az ezzel járó megszorítások és kelle-
metlenségek végeztével a nevelési év
kezdetén megszervezésre került a sző-
lőfürtös nap az óvoda székhelyén. A
programok között az állatok világ-
napja alkalmából állatsimogatón is
részt vehettek az óvodások. A tanköte-
les gyermekek buszos kirándulás ke-
retében, Debrecenben részt vettek a
Vojtina Bábszínház Égig érő fa című
előadáson. Szeptember végén a cso-
portok színházi élménnyel helyben is
gazdagodhattak, részt vettek a Kará-
csony Sándor Közösségi Ház népmese
napja alkalmából szervezett Csukás
mese – Süsü és barátai című előadá-
sán.

Földes Nagyközség Önkormányzata
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 kód-
számú "a  Földesi óvoda fejlesztése,
bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás
elősegítése az életminőség javítása ér-
dekében" című projekt keretében elké-
szült épület átadására 2022.október
22-én került sor, amit a Pillangó cso-
portos gyermekek színvonalas műsora
tett még ragyogóbbá. 

A farsangi mulatság zártkörű ren-
dezvényként, csoportonként valósult
meg, melynek a közkedvelt jelmezes
felvonulás, arcfestés, versenyjáték,
lufis móka és persze a farsangi fánk
kóstolás elengedhetetlen alkotója volt.
Március 15-én minden óvodás tiszte-
letét tette az emlékparkban, ahol ver-
seltek, énekeltek és nemzeti színű
zászlót tűztek az emlékműre, melyet
erre az alkalomra készítettek. 

A tavaszi szünet kezdete előtt min-
den csoportban Húsvétoló rendezvény
került megszervezésre, mely a hagyo-
mányőrzést hivatott elmélyíteni.

Az egészséghét keretében megvaló-
suló buszos kirándulás célállomása a

Pegazus Lovarda volt Sárrétudvariban.
Sok hasznos információval lett gazda-
gabb minden gyermek az állattartás
terén. A lovaglást, a szekerezést külö-
nösen nagyon élvezték nem csak a
csöppségek, de még a felnőttek is. Az
egészséghét a Mocorgó rendezvénnyel
zárult, melyre a szülők is és a bölcső-
dés gyermekek is meghívást kaptak.

Az Anyák Napja minden csoportban
különböző módon került megvalósí-
tásra. Az óvodapedagógus a csoport
összetételét figyelembe véve válasz-
totta ki a legoptimálisabb formáját a
köszöntésnek.

Május végén került sor a ballagási
ünnepségekre, a Pillangó csoportból
15, a Csigabiga csoportból 11, a Ka-
tica csoportból 6 gyermek ballagott el.

Kihasználva a tavaszi időt minden
csoport ellátogatott az „Ovis mama le-
vedikéje” levendulás kertbe.

A csoportok egyénileg is kirándul-
tak. A Napocska és a Pillangó csoport
Berettyóújfaluban a Zuzu játszóház-
ban jártak, a Csigabiga csoport Kabán
a vasútállomásra látogatott el. A Süni
és a Katica csoport a gyermekek nagy
örömére egy fagyizóba is elsétáltak.

Június elején a Katasztrófavédelem
tűzoltó egysége négy fővel látogatta
meg a Kállay László Óvodát, és meg-
mutatták a gyerekeknek, milyen sok
hasznos életmentő dolgot rejt egy tűz-

oltó autó, felülhettek a kabinba és még
a védősisakot is felpróbálhatták. A
rendőrség is hozzájárult a délelőttünk
sikeréhez, Nagy Attila és Gaál Tamás
az óvoda udvarán nem csak a jármű-
vek megkülönböztető jelzéseit, hanem
a csapatszolgálati felszerelést is be-
mutatták, amiket a gyermekek fel is
próbálhattak és meg is érinthettek.
Az ovisokhoz a bölcsődés gyerekek is
csatlakoztak. Az egyenruhás, kedves,
mosolygós apukák, sok hasznos tudni-
valót megosztottak a gyerekekkel. Az
óvoda dolgozói sok kreatív tevékeny-
ség megvalósításával varázsolták még
élménydúsabbá ezt a szép napot. 

2022. június 3-án, az óvodanyito-
gató gyermeknapon együtt játszhattak
az óvodába járó gyermekek, a leendő
óvodás gyermekek és a bölcsődés
gyermekek.  Magyar Botond felaján-
lásának köszönhetően a résztvevők
egy csúszdás ugrálóvár használatának
lehetőségét is megkapták, aminek na-
gyon örültek. A felajánlásért ezúton is
szeretné köszönetét kifejezni az óvoda
vezetősége. A rendezvény színvonalát
a Körömvirág együttes zenés műsora
emelte, hiszen kiválóan harmonizált a
gyerekek életkorához és a pünkösdi
hagyományhoz.

Az iskolába készülő tanköteles gyer-
mekek június elején Debrecenbe ki-
rándultak. Az állatkert és a Békás-tó
bűvöletét a nap végén a játszótéren töl-
tött idő és a fagyizás koronázta meg,
amelynek a gyermekek kifejezetten
örültek. 

A Kállay László Óvoda dolgozói
szeretnének köszönetet mondani min-
den kedves szülőnek, nagyszülőnek,
óvodásokkal szimpatizáló kedves em-
bereknek a támogatásért, a segítségért,
valamint a Földesi Óvodásokért Ala-
pítványhoz eljuttatott adójuk 1%-ért és
minden kedves mosolyért, amit az
utcán közlekedő ovisok kapnak!

Hegyesné Hadházy Mariann
óvodavezető 
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Könyvtárunk irodalmi- és rajzpályá-
zatot hirdetett a magyar kultúra napja
alkalmából. A nevezők a könyvtárhoz
és az olvasáshoz fűződő személyes él-
ményeiket mutatták be.

Irodalmi alkotások helyezettjei:
I. Kiss Dorina
II. Vincze Hajnalka
III. Bíró Tamara Sára
Különdíj: Bíró Ferencné
Rajzpályázat helyezettjei:
I. Balogh Réka
II. Bíró Tamara Sára, Vincze Haj-
nalka
III. Nagy Rozi, Patai Petra
Különdíj: Vincze Laura
Az 1848-49-es szabadságharc emlé-

kére kokárdakészítő versenyt hirdet-
tünk. 

“Picik” korcsoport helyezettjei:
I. Katica csoport
II. Ispán Laura Letti
III. Beck Noémi
“Kicsik” korcsoport helyezettjei:
I. Szilágyi Hanga
II. Csonka Kira, Für Réka Fanni
III. Kiss Panna, Szabó Aliz, 
Szabó Zsombor
“Nagyok” korcsoport helyezettjei:
I. Széll Kincső

II. Kiss Dorina
A szebbnél-szebb pályamunkákat az

olvasótérben állítottuk ki.
A magyar költészet napja alkalmá-

ból hirdetett versillusztrációs pályá-
zatra magyar költők ihlette
illusztrációkat, vagy saját vershez ké-
szült képeket vártunk. Az alkotásokból
ablakkiállítást rendeztünk. 

Ovis korcsoport helyezettje:
Különdíj: Károlyi Ádám
Első osztályos helyezettek:
I. Beck Noémi, Rafael Kiara Vanda
II. Ispán Laura Letti, Karacs Marcell
III. Bíró Nóra Sára, Makula Zoé 
Csenge
Második osztályos helyezettek:
I. Bilku Luca, Németh Petra
II. Fekete Zselyke, Korvin Blanka
III. Kiss Anikó, Patai Dávid
Különdíj: Erdei Zsombor, Raffael 

Tifani Mónika, Sári Bence
Harmadik-negyedik osztály helye-

zettjei:
I. Dudás Irén, Szabó Aliz,
Szilágyi Hanga
II. Bodó Petra
III. Jenei Andor
Különdíj: Körtvélyesi Ada, Pércsi 
Botond

Ötödik-hatodik osztály helyezettjei:
I. Bíró Anna Borka és Fehér Bettina 
közös alkotása, Bíró Tamara Sára,
Tóth Cintia
II. Kiss Dorián
III. Szécsi Márta Viktória
Minden díjazottnak szeretettel gra-

tulálunk!
A gyermekkönyvek nemzetközi nap-

jára nyílt kiállításon neves illusztráto-
rok alkotásait mutattuk be a
könyvtárunkból kölcsönözhető gyer-
mek-és ifjúsági művek segítségével,
májusban pedig papírszínházzal vár-
tuk a gyerekeket.

Már 11 középiskolával kötöttünk
együttműködési megállapodást közös-
ségi szolgálatot teljesítő diákok men-
torálására. 

Ebben az évben is egész nyáron fo-
gadjuk olvasóinkat! Mindenkit szere-
tettel invitálunk a Földesi KönyvTÉR
Facebook csoportba és várjuk az ér-
deklődőket az amatőr tollforgatók
klubjába.

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

Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató

a TUdóS PROFESSzORRa EMlÉKEzTEK

KÖNyVTÁRi HÍRMONdó

Dr. Karácsony Sándor egyfajta Tria-
non terápiaként a nemzeti összetarto-
zás jelképeként, első világháborús
rokkantként, két bottal, de mégis fá-
radhatatlanul, évtizedeken át járta a
csonka magyar hon tájait, naponta két,
három előadást, szemináriumokat
tartva. 

A nagy háború első hónapjaiban sú-
lyosan megsebesült fiatal hadnagyot
sokkhatásként érte, amikor cseh kollé-
gáitól értesült a Magyarországra vo-
natkozó területi igényekről. A
sebesüléssel is Kassán hadapród isko-
lában tanító tanár ott élte át a törté-
nelmi Magyarország felbomlásának
drámáját, majd hazatérve az ország
Trianon traumáját. Mint minden be-
csületes magyar embert, Karácsony
Sándort is a velünk történt szörnyű
igazságtalanság jóvátételének lehető-
ségei foglalkoztatták egész életében.
Trianonra, nagy magyar gondolkodó,
tudós professzor, filozófus-író, az is-
mert közéleti személyiség hetven éve
lezárult életútjára június 4-én, pedagó-

gusnapon, Budapesten a Fiumei úti
Nemzeti Sírkertben emlékeztek csa-
ládtagjai, tisztelői, a szülőfalu, Földes
képviselői, a Karácsony Sándor Mű-
velődési Társaság, a Csökmei Kör Ba-
ráti Társaság és a Sándor Kör tagjai.

Az életében nagyhírű professzorként
tisztelt Karácsony Sándor szerint a
belpolitika legfontosabb szekérhúzó
lova a kultúrpolitika és az oktatáspoli-
tika. A bibliai-próféta sorsához hason-
lítható, 1942-től tanszéket alapító
professzor munkásságát a debreceni
egyetemi diákság rajongásig szerette.
Voltak azonban, akik tudományos
álarcot öltve, politikai ideológiával el-

lene fordultak, támadták a második vi-
lágháború előtt és után.

Karácsony Sándor túl ismert, túl
népszerű, túl polgári, túl keresztyén
lett számukra. Rákosi Mátyás féltéke-
nyen gyűlölte, a fiatalok cserkészszö-
vetségét, a felnőttek szabad
művelődési mozgalmát megszüntet-
ték, betiltották. A fiatalság tanításától
eltiltva valósággal likvidálták. A deb-
receni egyetemről kényszernyugdíjjal
eltávolítják, majd nyugdíjának meg-
vonásával büntetik. Hatvanegy évesen
hagyta itt a földi világot.

A XX. századi magyar neveléstudo-
mánynak és a magyar nemzetnek szánt
ma is aktuális pedagógiai gondolatait,
az iskolai nevelés és a művelődés új-
raformálásáért vívott emberöltőnyi
küzdelmét sírjánál Dr. Trencsényi
László idézte fel megemlékezésében.
A Magyar Pedagógiai Társaság elnöke
a Karácsony Sándor tanítványok em-
lékeiből fűzött ünnepi koszorút.

Péter Imre
önkormányzati képviselő
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Százkét éve, 1920 tavaszán a telepü-
lés határában volt a hadállása a román
hadseregnek.  Korabeli jegyzőköny-
vek és visszaemlékezések szerint csak-
nem fél évig szenvedte el a falu a
román megszállást.

A megszállók a végleges országha-
tárt az esztelen Trianoni békediktátum
miatt a mai Keleti-főcsatorna térségé-
ben akarták kijelölni, a szomszédos
Sáp vasútállomását pedig határállo-
mássá tenni.

Június 3-án a Karácsony Sándor Kö-
zösségi Ház, a Földesi Karácsony Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói, az önkor-
mányzat és a nagyközség civil szerve-
zetei közös emlékünnepségen idézték
fel a máig fájdalmas trianoni döntés

következményeit.  A Nemzeti Össze-
tartozás Napja alkalmából köszöntőjé-
ben Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester emlékeztetett arra: a tri-
anoni veszteség a nemzetnek, az or-
szágnak, de az egyes embereknek is
óriási volt.

Június 4-én 16.32 órakor zúgtak a
harangok Földesen is, de nem a ter-
mészet pusztító erejére figyelmez-
tetve, hanem az ezeréves haza sírba
tételére, az egész nemzet gyászára,
arra, hogy megszűnt az ezeréves Ma-
gyarország. „Ami akkor megtörtént,
kitörölhetetlen részévé vált a múltnak,
vitathatatlan elemévé a jelennek és el-
igazító erejű tanulságává a jövőnek”. 

Az emlékünnepséget követően az
önkormányzat, az iskola, a civil szer-

vezetek képviselői megkoszorúzták az
Árpád Mozi előtt álló, Banáné Dudics
Lujza fafaragó művész és Nagy János
műkő készítő által készített, most tíz
éve állított Trianon emlékművet.

Péter Imre
önkormányzati képviselő

TRiaNONRa EMlÉKEzTEK

KaRaTÉS SiKEREK
A Magyar Kyokushin Karate Szer-

vezet 2022-ben ünnepli megalakulásá-
nak 50. évfordulóját. E neves
évforduló tiszteletére 2022. február
26-án Debrecenben az Oláh Gábor
utcai sportcsarnokban került megren-
dezésre a Jubileumi Országos Felnőtt
és Junior Bajnokság, ahol Szabó Noel
János a Községi Sportegyesület Föl-
des, Shinzó Dojó versenyzője élete
első versenyén Junior Kumite +80kg-
os súlycsoportban a 3. helyezést érte
el.

2022. március 19-én Nyíradonyban
került megrendezésre a 2021/2022.
tanév Kyokushin Karate Diákolimpiai
"A" csoport területi selejtezője. A ver-
senyen a Községi Sportegyesület Föl-
des Shinzó Dojó versenyzője, Koncz
Zalán Junior Férfi Kata versenyszám-
ban a 2.helyen végzett. 

2022. május 14-én Debrecenben a
Hódos Imre Sportcsarnokban került
megrendezésre a Kyokushin Karate

Országos Diákolimpia Döntője, ahol
49 klub 359 versenyzője mérte össze
tudását a különböző kor- és súlycso-
portokban. A KSE Földes Shinzó Dojo
shinkyokushin csoportját Koncz Zalán
képviselte, ahol az igen erős mezőny-
ben a 6. helyen végzett. 

2022. június 17-én övvizsgára került
sor a Földesi Karácsony Sándor Álta-
lános Iskola és AMI tornacsarnokában,
ahol mindenki sikeresen teljesítette a
megpályázott övfokozatát.

A vizsgázóink az alábbi övfokozato-
kat szerezték meg:

-10.kyu: Pércsi István, Tóth Rados
Merse, Egri Sebestyén Botond, Győri
Sára 

- 9.kyu: Tóth Levente, Szabó Zsófi,
Szabó Lilla, Balogh Ágnes 

- 8.kyu: Karacs Ádám László
A szakosztályvezető ezúton is gratu-

lációját szeretné kifejezni és további
sok sikert kíván mindenkinek!

Oláh Miklós
edző

KÖzÖSSÉGÉPÍTÉS
A Balásházy János Kertbarát Kör

tagjai május 7-8-án kétnapos kirándu-
láson vehettek részt. Sajnos a nagy tá-
volság miatt többen nem vállalták az
utazást, így végül tizennyolcan indul-
tak útnak.

A két nap folyamán jártak Dobogó-
kőn, valamint Esztergomban, Babits
Mihály nyaralójában, ahol eredeti
hangfelvételről volt szerencséjük meg-
hallgatni a költő három versét. Ezután
meglátogatták az Esztergomi Bazili-
kát, majd az Altemplomot, ahol neves
érsekek nyughelyeit tekintették meg.

Továbbutazva megálltak Dömösön,
itt megnézték az Álmos herceg által
épített prépotsági altemplomot.

Útjukat folytatva Visegrádra értek,
ahol a palotasor előtt elhaladva a Sa-
lamon-torony lábánál nézték meg a
csodálatos Dunakanyart. Ezt követően
körbejárták a Görgey-villát, ahol Gör-
gey Artúr honvédtábornok élt élete
utolsó harminc évében.

Másnap a közös reggeli elfogyasz-
tása után Szentendre belvárosa volt az
úti cél. A Duna-korzón való séta és a
Skanzen megtekintése felejthetetlen
élmény volt.  Majd gyalog vagy kis-
vonatra szállva lehetőség volt meg-
csodálni a különböző tájegységek
épületeit, jellegzetességeit.

Utazásuk békességben, jó kedvben
telt. Bár fáradtan, de szép emlékekkel
gazdagodva tértek haza a résztvevők.

Sain Sándorné
a kertbarát kör elnöke
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iSMÉT SzólT a NóTa, SzÁllT a dal
A magyar nóták és népdalok színes

csokrát hozta el június 11-én 13 elő-
adó csoport nyolc településről Föl-
desre. A XIII. alkalommal
kettőszázhúsz résztvevővel a Kará-
csony Sándor Közösségi Házban meg-
tartott dalostalálkozón jubileumi
tortával és ajándékokkal köszöntötték
a rendező, 15. születésnapját ünneplő
Nosztalgia 2002 Hagyományőrző
Klub Egyesületet.

Mint Korbélyné Nonn Rozália, a ju-
biláló klub vezetője elmondta, a talál-
kozóra megyénkből és
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből ér-
keztek csoportok. Régi ismerősként
köszöntötték egymást, hiszen az eltelt
másfél évtized alatt már sokszor talál-
koztak Földesen, illetve sok település
nyugdíjas zenei rendezvényein. A
népes részvevő közönséget Jeneiné dr.

Egri Izabella polgármester köszön-
tötte. Örömmel állapította meg, hogy
a 15. éves jubileumát ünneplő helyi
egyesület a magyar nóta és népdal
megőrzését feladatuknak tekintik. E
találkozón az idősebb korosztály elhi-
vatott abban, hogy a településeik egy-
kori lakóinak hagyományait
megőrizzék.  A házigazda klub meghí-

vására a műsorban Sipos Izolda és
Eszenyi Imre magyar nóta énekesek is
közreműködtek Botos Lajos prímás
kíséretével, régi és új magyar nótákkal
szórakoztatva a közönséget. A találko-
zót közös ebéd és Nagy Sándor zené-
jévél táncos mulatság zárta. 

Péter Imre
önkormányzati képviselő

MóKa ÉS KacaGÁS
A fiatalok helyben tartására, illetve

aktivizálására az elmúlt években nagy
hangsúlyt fektetett Földes vezetősége.
Ennek köszönhetően a közelmúltban
létrejött egy fiatalokból álló önszerve-
ződő közösség. A közösség tagjai 2018
óta önkéntesen segítik a település
nagyrendezvényeinek szervezését és
lebonyolítását, illetve különböző ifjú-
ságnak szóló rendezvényeken is részt
vettek. 

A helyi ifjúsági közösség a Kará-
csony Sándor Közösségi Házzal és a
Földes Jövőjéért Egyesülettel együtt-
működve sikeresen megpályázta az
Európai Szolidaritási Testület pályáza-
tát. Ennek köszönhetően kerül megva-
lósításra a „Móka és Kacagás - ifjúsági
terek kialakítása Földesen” című pro-
jekt, amely a helyi ifjúság igényeire re-
agál. A projekt megvalósítási időszaka
2021. szeptember 1-től 2022. augusz-
tus 31-ig tart.

A projekt elsődleges célja, hogy a
helyi fiataloknak többféle lehetőségük
legyen a kikapcsolódásra, a szabadidő
hasznos eltöltésére a településen belül,
és ne kelljen elutazniuk környező vá-
rosokba, ha szórakozási lehetőséget
keresnek.

A Móka és Kacagás program célcso-
portja egy tág korosztályt foglal ma-
gába. Az ifjúsági színtereket (belső
termet és az udvart) a közreműködők
olyan eszközökkel és lehetőségekkel

szeretnék felszerelni és megtölteni,
ami az általános iskolásoktól kezdve
egészen a fiatal felnőtt korosztály szá-
mára érdekes és figyelemfelkeltő
lehet. Ezekre az eszközök vásárlásánál
és a programjaik megvalósításánál is
kiemelten odafigyelnek. Számos visz-
szajelzés alapján a fiataloknak szük-
sége van egy helyre, ahová a baráti
társaságukkal együtt le tudnak ülni és
lehetőségük van társasjátékozni és kár-
tyázni. Ennek érdekében népszerű tár-
sasjátékokat szereztek be a projekt
lebonyolítói, amelyet a fiatalok már
több alkalommal örömmel használatba
vettek, valamint a gyermekek számára
rendezett táborokban is kiegészítő le-
hetőségként szolgált. A társasjátéko-
kon túl különböző berendezési
eszközöket is sikerült megvásárolni,
mint például fogasok, babzsákfotelek,
kerti bútorok. A projektből megvásá-
rolt eszközök egész évben rendelkezé-
sére állnak a betérőknek a közösségi
ház nyitvatartási idejében.

Az ifjúsági színtérben kialakításra
került egy "Zöld sarok", hogy felhív-
ják a fiatalok figyelmét a szelektív hul-
ladékgyűjtésre. A "Zöld sarok"-ban
szelektív hulladékgyűjtő került elhe-
lyezésre, illetve a tájékoztató táblákról

olvashatnak "Zöld tippeket" a látoga-
tók, amelyeket a mindennapokban
hasznosítani tudnak. 

A teremben a közösségi ház segítsé-
gével egy "Infópult" működése vette
kezdetét, annak érdekében, hogy az ér-
deklődő fiatalok információt kaphas-
sanak, többek között a nekik szóló
Európai Uniós programokról. Ezen túl
pedig megismerhetik az europass por-
tált, valamint az ezáltal igénybe vehető
lehetőségeket. 

Egy újszerű sporttevékenység meg-
valósításához beszerzésre került egy
darts tábla, így lehetőség adódott darts
bajnokság szervezésére, amely a Köz-
ségi Sportegyesület együttműködésé-
vel jött létre. 

A projektnek köszönhetően idén 5
alkalommal filmvetítés valósult meg
az Árpád Moziban, amely nagy nép-
szerűségnek örvendett a helyiek köré-
ben. Ezen kívül a projekttájékoztató
nap zárásaként Dumaszínház előadá-
son vehettek részt az érdeklődők. 

A program keretein belül létrejött a
Mókolda nevű kreatív alkotócsoport,
akik több alkalommal készítettek az
ünnepkörökhöz kapcsolódóan kültéri
dekorációkat. Ezen kívül a gyermekek
számára társasjáték asztalokat is ké-
szítettek, amelyeket az iskolások nagy
örömmel használnak. 

Takács Hanna
önkéntes
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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

KÖzlEMÉNy

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Földes Nagyközség Önkor-
mányzata  Képviselő-testületének 
döntése értelmében 2022-ben a 
Földesi Hírlevél két alkalommal 
jelenik meg.  A következő lapszám
várható megjelenési időpontja: 2022.
december 15. A cikkek leadási határ-
ideje:  2022. november 30.

Takács Katalin  
szerkesztő 

TÁJÉKOzTaTó
A Földesi Egészségházban 2022. au-

gusztus 9. napján Dr. Takács Erzsébet
Mária tüdőgyógyász, allergológus
szakorvos szakrendelést végez. A
szakrendelést előzetes bejelentkezés
alapján lehet igénybe venni az alábbi
telefonszámon: +36-30/578-2990.

ESTi GiMNÁziUM
Szükséged van érettségire  az új,

vagy a régi munkádhoz? Itt a lehető-
ség, hogy érettségit szerezz! Légy újra
diák! Érettségi már 2-3 év alatt gim-
náziumi osztályainkban, esti tagoza-
ton, heti 2 délutáni elfoglaltsággal.
Beiratkozás 2022. augusztus 10-től
szeptember 1-ig Földesen a Kölcsey
Ferenc Gimnázium Tagintézményében
10, 11, 12 évfolyamon. (4177 Földes,
Karácsony S. tér 6.). Az osztályokat
kellő számú jelentkezés esetén indít-
juk. Érdeklődni a +3630/280-3017 te-
lefonszámon lehet Nagyné Lengyel
Erika tagintézmény-vezetőnél.


