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Beküldési hely, határidő: Könyvtár, 2016. július 1.

Fürkésző
Szókereső játékunkban a megadott szavakat kell megkeresni 

az újság hasábjain. A keresett szó eredetét (cikk címét, oldalszá-
mát) kell feltüntetni a játékszelvényen, valamint a játékos ne-
vét, címét. Csak eredeti, újságból kivágott nyereményszelvényt 
fogadunk el, egy személy egy hónapban csak egy szelvénnyel 
játszhat. A kitöltött szelvényt az erre a célra kinevezett gyűjtő-
dobozba kérjük eljuttatni a Könyvtárba 2016. július 1-ig.

Május havi nyertesek: Molnár-Csanádi Anikó és Szabó 
Lászlóné akik a Family Büfé felajánlásából 2×1000 Ft-os 
ajándék utalványt nyertek. A soron következő szerkesztőségi 
ülésen 2 szerencsést sorsolunk ki, akiknek a nyereménye Már-
Lá Nails Mészáros Márta 2×2 alkalmas Flabélos használat 
felajánlása. A nyerteseket személyesen értesítjük. 

A 2015-ös évben született gyerme-
keket 2016. május 22-én szeretettel 
köszöntötte Földeák Község Önkor-
mányzata a 8. „Rügyecskék Napja” 
rendezvényen.

Hagyományteremtő céllal hívta élet-
re ezt a rendezvényt, ezzel is kifejezve 
a községben élő családok iránti tiszte-
letét, megbecsülését. A gyermekek és 
szüleik részére emléklapot és ajándé-

kot adott át Hajnal Gábor polgármester 
és Tóth Imre alpolgármester urak. 

A Gyermekmosoly Óvoda óvodásai 
énekkel, verssel kedveskedtek az ünne-
pelteknek.

Az ajándékátadást követően 
Zékányné Varga Ildikó és Apró Pálné 
„Ringató” című műsorral köszöntötte a 
gyermekeket.

Az ünnepeltek: 

VINCZE BOTOND
BÁRDOS KRISTÓF BENETT
LŐKÖS MAJA
JUHÁSZ MAGOR BENDEGÚZ
SURINYA DOMINIK SÁNDOR
ARACSI JÁZMIN ZOÉ
BÁTHORY ZSÓFIA
SZALMA BORISZ GÁSPÁR
FEHÉRVÁRI BOTOND GÁBOR
LÓCZI ODETT
SZŰCS LILIÁNA
BÖRCSÖK MÁTÉ DÉNES
SIPOS GLÓRIA ANGÉLA
SZÉLL MILÁN
KURUNCZI KEVIN
JÓJÁRT ILLÉS MARCELL
KÖTELES-NAGY BIANKA
NÉMET CSENGE
SZÉLPÁL SZILÁRD
MAKÓ MARCEL
OLASZ MIRELLA KIARA
MOLNÁR ÉVA
VAJDA LAURA BLANKA
HORVÁTH JÁNOS
MOLNÁR ZITA

RÜGYECSKÉK NAPJA
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„Türelem! Az idő tanácsot ad.” (Schiller)

Önkormányzati hírek
Földeák Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2016. május 20-án 
tartotta meg rendkívüli, nyílt ülését, 
melyen az alábbi fontosabb döntések 
születtek:

A Képviselő-testület

- Magyarország Kormánya által - A 
foglalkoztatás és az életminőség ja-
vítása, családbarát, munkába állást 
segítő intézmények közszolgáltatá-
sok fejlesztésével kódszáma: TOP-
1.4.1-15 című pályázati kiírás alapján a 
Földeák belterület 21 hrsz alatt felvett 
természetben 6922 Földeák, Zárda u. 
18. szám alatt lévő Óvoda, valamint a 
Földeák belterület  1206 hrsz alatt fel-
vett, természetben 6922 Földeák, Vá-
sárhelyi u. 4. szám alatt lévő Bölcsőde 
tevékenységekhez kapcsolódó épület 
kialakítására, felújítására támogatási 
igényt nyújt be az alábbiak szerint:

Támogatási intenzitás: 100%
Projekt költség: legfeljebb bruttó 

74.000.000,-Ft  
Igényelt támogatás: legfeljebb 

bruttó 74.000.000,-Ft

- Magyarország Kormánya által 
- Szociális alapszolgáltatások inf-
rastruktúrájának bővítése, fejlesz-
tése, kódszáma: TOP-4.2.1-15 kiírt 
felhívásra támogatási igényt nyújt be 
– a Földeák belterület 1216 hrsz alatt 
felvett természetben 6922 Földeák, 
Szent László tér 7. szám alatt lévő 
családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálat, valamint a Földeák belterü-
let  9 hrsz alatt felvett, természetben 
6922 Földeák, Zárda u. 2. szám alatt 
lévő házi segítségnyújtás tevékeny-
ségekhez kapcsolódó épület kiala-
kítására (felújítására) az alábbiak 
szerint:

Támogatási intenzitás: 100%
Projekt költség: legfeljebb bruttó  

37.000.000,-Ft  
Igényelt támogatás: legfeljebb 

bruttó 37.000.000,-Ft

Földeák Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2016. május 25-én 
tartotta meg rendes, nyílt ülését, melyen 
az alábbi fontosabb döntések születtek:

A képviselő-testület

Zárt ülés keretében döntött a „Föl-
deákért” cím és a „Földeák Szolgála-
táért” cím adományozásáról. 

Megtárgyalta és elfogadta az előző 
rendes ülés óta eltelt időszak esemé-
nyeiről, tárgyalásairól szóló polgár-
mesteri tájékoztatót;

Megtárgyalta a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sáról szóló tájékoztatót, azt részben 
elfogadta.  

Módosította az Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló ren-
deletet. 

Elfogadta a Földeáki Közös Ön-
kormányzati Hivatal 20l5. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

Elfogadta az Önkormányzat va-
gyonállapotáról készült – 2015. dec-
ember 31-i állapot szerinti – vagyon-
leltárt és vagyonkimutatást.  

Megalkotta az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló rendeletét.

Az önkormányzat tulajdonát képe-
ző Gagarin u. 7. I.em.4.szám alatti 
lakást 2016. július 1. napjától bérbe 
adta a kérelmező részére. 

Meghatározta a 2016/2017. évben 
a Gyermekmosoly Óvodában indítani 
kívánt csoportok számát, mely 4 ve-
gyes csoport. A csoportok összlétszá-
ma: 102 fő.

Megtárgyalta az országos Egyesület 
a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
támogatás iránti kérelmét, részükre 
10.000 Ft támogatást biztosított. 

Megtárgyalta a Makó és Térsége If-
júsági Művésztelep vezetőjének támo-
gatás iránti kérelmét, és akként döntött, 
hogy az Ifjúsági Művésztelepen részt 
venni kívánó 3 fő földeáki tanuló 
költségeit - 8.000 Ft/fő – biztosítja. 

- Magyarország Kormánya által – 
Egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése - kódszám: TOP-
4.1.1-15 – kiírt felhívásra támogatási 
igényt nyújt be –  a Földeák belterület 
1216 hrsz alatt felvett természetben 
6922 Földeák, Szent László tér 7. szám 
alatt lévő védőnői szolgálat, fi ziote-
rápia, fogorvosi rendelő, valamint a 
Földeák belterület  1201 hrsz alatt fel-
vett, természetben 6922 Földeák, Vá-
sárhelyi u. 12. szám alatt lévő orvosi 
rendelő tevékenységekhez kapcsoló-
dó épület kialakítására, felújítására az 
alábbiak szerint:

Igényelt támogatás: legfeljebb 
bruttó 52.495.641,-Ft

Önerő összege: 5.822.843 Ft.
Földeák Község Önkormányzata

Köszönet
Az Idősek Klubja tagjai köszönik 

Nagy Lászlóné Marikának (Gyöngy 
Cukrászda) a Fagyi Világnapja alkal-
mából a részükre felajánlott  fagylaltot.

Dabis Krisztina
FEESZI vezető

MEGHÍVÓ

Földeák Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

ezúton tisztelettel 

meghívja Önt

2016. július 4. napján (hétfő) 

18.00 órakor 

a Művelődési Ház 

nagytermében tartandó 

lakossági fórumra.

Hajnal Gábor

polgármester
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„Légy hű önmagadhoz és légy jó máshoz. Ebben minden benne van.” (Kung Fu Le)

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Egyre több lakossági bejelentés, 
panasz, szomszédvita érkezik ható-
ságomhoz az ingatlanok elhanyagolt, 
gondozatlan állapota miatt.

Ezúton felhívom a lakosság fi -
gyelmét, hogy Földeák Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól, valamint ezek elmulasz-
tásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkor-
mányzati rendeletében előírja az 
ingatlantulajdonosoknak az in-
gatlanuk, illetve az ingatlan előtti  
zöldterület rendszeres tisztántartá-
sával, rágcsálómentesítésével kap-
csolatos feladatait.

Az ingatlantulajdonos köteles gon-
doskodni:

• a tulajdonában, kezelésében, 
használatában, bérletében lévő  in-
gatlan tisztántartásáról, gyommen-
tesítéséről, kaszálásáról, továbbá az 
ingatlan rendszeres takarításáról, 
rovar és rágcsálómentesítéséről,

• az ingatlana előtti, melletti köz-
terület (különösen járda, zöldsáv, 
árok) úttestig terjedő teljes területé-
nek gondozásáról, tisztán tartásáról.

Kérem az ingatlantulajdonosokat, 
hogy az ingatlanuk előtt lévő közte-
rületen, valamint saját ingatlanukon a 
gyommentesítéssel, takarítással, rág-
csálómentesítéssel kapcsolatos munká-
kat rendszeresen végezzék el.

Fenti feladatok elvégzése eredménye-
ként egészségesebb, szebb környezetet 
biztosíthatunk magunknak. A rágcsálók 
rendszeres irtásával meggátolható azok 
elszaporodása községünkben.

A rágcsálóirtás elvégzése során és 
ideje alatt fokozottan ügyeljenek gyer-
mekeikre és háziállataikra!

Felhívom a lakosság fi gyelmét, hogy 
aki a fenti kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy a hatóság eljárást kezdemé-
nyez ellene, melynek eredményeként 
150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. A közterületek álla-
pota folyamatosan ellenőrzésre kerül. 

Közreműködésüket köszönöm.
Rákóczi Edit

jegyző

Donászi Magda: 
Pedagógusnapra

Ma, amikor az egész ország
hálás szívvel néz ide,
szeretetet, köszönetet
ver mindnyájuk kis szive.

Azt a sok jót, amit kaptunk
meghálálni mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.
 
Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.

MEGÉRKEZTEM!
 
Kun-Szabóné Gulyás Éva és Kun-

Szabó László (6922 Földeák, Vásár-
helyi u. 69/a.) 2016. 05. 09-én Zara 
nevű gyermeke született.

 
A gyermekáldáshoz szívből gra-

tulálunk, gyermekük felneveléséhez 
jó egészséget, erőt és kitartást kívá-
nunk!

ISKOLAI MOZAIK
Futás a Múltba

2016. április 29-én VIII. alkalommal 
rendezte meg iskolánk a Futás a Múlt-
ba futóversenyt. E rendezvényt nem 
lehetett volna létrehozni a következő 
önkormányzatok, cégek és magánsze-
mélyek erkölcsi és anyagi támogatása 
nélkül. Az esemény támogatói:

Lázár János miniszterelnökséget ve-
zető miniszter, országgyűlési képvise-
lő, Földeák Község Önkormányzata, 

Óföldeák Község Önkormányzata, Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ 
Makói Tankerülete, Givaudan Hungary 
Kft., Profi kisgép.hu, Sertéshús Termelő 
Kft., Hagymatikum, Molnár Csaba ev., 
Bálint Optika, Pál Ferenc, Hovefa Bt. 
Nyílászáró Szaküzlet, Pharmacia Bt., 
Hunor-Coop Zrt., Lóczi Sándor és Lóc-
zi Sándorné, Termáltechnika Kft., Isko-
laalma, Wéber & Wéber Kft., M-Profi l 
Kft., Hajnal Gábor, Csanád Plusz Kft., 
Mágori Busz, Virágsziget
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„Isten oda önti áldását, ahol üres edényt talál.” (Kempis Tamás)

A futóverseny eredménye:
2009. 01. 01 után született fi ú: I. Kere-

kes Hunor, II. Varga Nimród, III. Gilinger 
Ferenc, lány: I. Kun-Szabó Korina, II. 
Mikáczó Szolanzs, III. Mezei Hanna

2007. 01. 01-2008. 12. 31. fi ú: I. Sza-
lontai László, II. Novák Szabolcs, III. 
Süli Benedek, lány: I. Molnár Fanni, II. 
Szabó Vivien, III. Kerekes Zsófi a

2005. 01. 01-2006. 12. 31. fi ú: I. Hor-
váth Gergő, II. Almási Máté, III. Búza 
Tamás, lány: I. Nagy Emese Dalma, II. 
Vajnai Kincső, III. Vízhányó Ramóna

2003. 01. 01-2004. 12. 31. fi ú: I. Sza-
bados Dávid, II. Bálint Máté, III. Gulyás 
Ádám, lány: I. Terhes Tímea, II. Szabó 
Gréta, III. Tar Viktória

2001. 01. 01-2002. 12. 31. fi ú: I. Lajt-
ár Krisztofer, II. Kiss Zsolt Richárd, III. 
Bájer Dániel, lány: I. Dani Doloresz, II. 
Bertóti Dorina, III. Bugyi Noémi

1997. 01. 01-2000. 12. 31. fi ú: I. Hoff-
mann Márk, II. Guti László, III. Schnei-
der Eliot, lány: I. Vass Kincső, II. Zékány 
Gabriella, III. Oláh Odetta

1981. 01. 01-1996. 12. 31. férfi : I. Ka-
lász Tamás, II. Csontos Gábor, III. Szal-
ma László, nő: I. Bán Dóra, II. Reményi 
Zita, III. Kurunczi Rebeka

1971. 01. 01-1980. 12. 31. férfi : I. 
Máriás András, II. Szélpál József, III. 
Orosz Gábor, nő: I. Terjék Anikó és Hor-
váth Gabriella, III. Bende Flóra

1961. 01. 01-1970. 12. 31. férfi : I. 
Demcsák Zoltán, II. Kovács Zoltán, III. 
Felföldi József, nő: I. Balogh Magdolna, 
II. Tetlják Edit, III. Ábrahám Ferencné

1961. 01. 01. előtt született férfi : I. 
Hajducsák László, II. Battancs István, 
III. Fodor Ferenc, nő: I. Vassné Görbe 
Zsuzsanna, II. Lakatos-Tóth Pálné, III. 
Vízhányó Mihályné

Iskolák csapatainak váltóversenye: 
I. Kálvin Téri Református Általános Is-
kola, II. Földeáki Návay Lajos Általá-
nos Iskola, III. Makói Általános Iskola 
Almási Tagintézménye, IV. József At-
tila Gimnázium, V. Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola, VI. Székkutasi 
Gregus Máté Általános Iskola

Anyák napi 
szülői értekezletek

Május első hetében tartották az osz-
tályok az anyák napi ünnepséget az 
édesanyák, nagymamák részére. Az azt 

követő szülői értekezlet témája az osz-
tálykirándulás, a gyermeknapi és az év 
végi teendők voltak.

Papírgyűjtés
2016. május 6-án papírgyűjtést rende-

zett iskolánk. Ismét nagy számban gyűjtöt-
tek a diákok újságot, hullámpapírt. A felső 
évfolyamosok általában az osztálykirándu-
láson költik el az összegyűjtött papír árát.

Kompetenciamérés
Május 18-án került sor az idegen 

nyelvi, május 25-én a szövegértés és a 
matematika Kompetenciamérésre, mely 
a 6. és 8. évfolyamos diákokat érintette.

Gyermeknap
2016. május 27-én tartotta iskolánk a 

gyermeknapot. Az alsó tagozatosok osz-
tályszinten töltötték el a délelőttöt közös 
játékkal, sétával, versenyekkel, majd ebéd-
del. A felső évfolyamosok településünk 
különböző pontjain elhelyezett akadály-
versenyen, ügyességi feladatokban mérték 
össze kreativitásukat, rátermettségüket. A 
Sportpályán közös ebéddel zárult a délelőtt.

Osztálykirándulások
Minden tanév végén nagyon várják a 

gyerekek az osztálykirándulást. A 7. osztály 
május 23-25-ig a Határtalanul pályázaton 
nyert pénzösszegből Erdélybe látogatott. 
Tartalmas kirándulás volt számukra, hi-
szen számos emlékhelyet, nevezetességet 
tekintettek meg. A 4. a osztályosok május 
28-án Gyulán töltöttek el egy emlékezetes 
napot. Az 1. és a 2. a osztály az ásotthalmi 
Majoros tanyát választotta úticélként, má-
jus 29-én látogattak el oda. 

Az osztályok jó időről, kellemes idő-
töltésről, érdekes, színes programokról 
számoltak be.

Veszelovszki Melinda

Az Olvasás Délutánja
A IV. Olvasás Délutánját 2016. május 

28-án rendeztük meg az iskolai könyvtár-
ban. Idén Bálint Ágnes egy műve, a Szele-
burdi család kapta a legtöbb szavazatot. 5 
hatodik osztályos diák és a két tanító fel-
váltva olvasta fel a kisregényt. Az órán-
ként szünetekkel tarkított 4 és fél órás 

program során együtt mulattunk a három-
gyermekes, nem mindennapi Faragó csa-
lád eseménydús hétköznapjain, melynek 
mozgalmasabbá tételében cselekvő részt 
vállaltak a gyerekek. A napló formájú re-
gény olvasása során a szívünkbe zártuk 
ezt a vidám, szeleburdi családot, amely 
kissé zsúfolt lakásába örömmel fogadott 
be minden új jövevényt, legyen az arany-
hörcsög, cincér vagy lopótök.

Reméljük, jövőre is hasonlóan érde-
kes művet választanak majd az olvasni 
szerető diákok.

Kurunczi Mária Szerénke
könyvtáros-tanító

Kiszállásos Véradás 
Földeákon háromhavonta kerül meg-

szervezésre véradás. A községből igen szép 
számmal vesznek részt. A véradásokon lévő 
létszám általában 45-55 fő. Az elmúlt vér-
adáson 53 fő adott vért, ami a megyében ki-
emelkedő, ez alkalmanként 20-25 liter vért 
jelent. Vért csak egészséges ember adhat, 
ezt egy rövid egészségügyi vizsgálat során 
dönti el a szakorvos. Egy nemrégiben meg-
jelent tanulmány szerint azon túl, hogy a 
véradással akár életeket is menthetünk, még 
az egészségünket is óvjuk.

Kérjük a fi atalokat merjenek eljönni. 
Véradónak lenni szép dolog. Minden év-
ben megszervezzük az önkormányzat se-
gítségével a véradók ünnepségét. 

Miért van szükség véradókra?
– mert a vér semmivel sem pótolható
– mert évente 400 ezer vérre, vérkészít-

ményre szoruló beteg van
– mert a vörösvérsejt-koncentrátum leg-

feljebb 35 napig tárolható
– mert a folyamatos és kiegyensúlyo-

zott vérellátást a véradók biztosítják
– mert a 4 millió lehetséges véradóból 

csupán  250 ezer rendszeres donor van
Ki lehet véradó? A véradás feltételei:
Véradó bárki lehet, aki egészségesnek 

érzi magát:
– elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be 

a 65. életévét
– testsúlya meghaladja az 50 kg-ot
– nem vérzékeny
– nem ájulékony
– nem szoptató anyuka
– akinél van társadalombiztosítási 

(TAJ) és lakcímkártya, illetve fényképes 
igazolvány (pl.: útlevél, személyigazol-
vány, jogosítvány, diákigazolvány)

Lóczi Istvánné
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„A szeretet első lépcsőfoka az oda� gyelés.” (Sin Ming)

A helyes vallásosság-
hoz a mindenkivel 
szembeni jóság is 

hozzá tartozik
Pál apostol Jézussal való találkozása 

előtt buzgó farizeus volt és üldözte a 
keresztényeket. Damaszkuszi útján is 
azért ment oda, hogy a keresztényeket 
elfogja és Jeruzsálembe vigye. Azon-
ban Jézus megjelent neki és megszó-
lította: „Saul, Saul, miért üldözöl en-
gem?” Saul a lováról a földre zuhant és 
ezt kérdezte: „Ki vagy te, Uram?” Én 
vagyok Jézus, akit te üldözöl. Saul cso-
dálkozott és ezt kérdezte: „Mit tegyek, 
Uram?” Valószínű belátta hibáit és ki 
akarta javítani. Jézus csak azt mondta 
neki: „Menj be a városba Ananiáshoz 
. Ott majd megmondják neked, mit 
kell tenni.” Ananiás azután elmondta 
neki, hogy keresztelkedjen meg és hir-
desse Jézus tanítását. Pál ezután nem 
gyűlölködött, de áldozatosan minden 
erejét és idejét az evangélium hirdeté-
sére szentelte. Tudott lemondani ennek 
érdekében idejéről, kényelméről, csak 
azért, hogy az evangélium terjedjen. 
Igen, Isten elvárja tőlünk, hogy ha ta-
nítását megismertük, akkor tudjunk 
annak terjedéséért áldozatokat vállalni.

Legyünk áldozatosan vallásosak, 
mint Pál apostol volt, aki külön munká-
val kereste meg megélhetését, néha az 
evangélium hirdetése miatt adtak volna 
neki pénzt embertársai. Nem akart visz-
szaélni az evangélium hirdetésével. 

A szegény Jézus példát mutatott. 
Mindenkihez jó volt, minden elvárás 
nélkül. Csak a megtérést várta el az 
embertől.

Katona Pál
plébános

Köszönet

A Sirály Büfénél lévő Tamasi ke-
resztet felújítatta Wéber Péter valamint 
Kocsis János (Koy) és családja. Ez-
úton szeretné megköszönni ezt a szép 
gesztust a földeáki Katolikus E gyház-
község. 

Református hírek
Templomunk körül kijavításra került 

a járda. Szeretnénk megköszönni Pol-
gármester Úrnak, hogy lehetővé tette 
a munka megvalósítását. Továbbra is 
gyűjtünk a szolgálati lakás felújításá-
ra. Aki úgy érzi, hogy adományával 
szeretne  segíteni, megteheti Kurunczi 
Mária Szerénkénél vagy Ráczné Erzsi-
kénél. Előre is köszönjük!

Az egyházközség tagjai

Ötletmozaik
A vöröshagyma:

Az emberiség már az ősidők óta 
fogyasztja a vöröshagymát. Termesz-
tették az ókori Egyiptomban, Indiá-
ban, Kínában. Becses gyógyszernek 
tartották a közti középkorban. Egy 
régi, gyermekköhögés elleni recept 
alapján kis kortyokban kell fogyasz-
tani a frissen préselt hagymalevet 
ibolya illatú kölnivel. Ebben a recept-
ben még az is áll: „…ha gyermeked 
nem akarja meginni ezt a gyógyszert, 
nyomd össze az orrcimpáját és akkor 
biztosan kinyitja a száját.” Sok ezer év 
alatt számos fajtáját termesztették és 
gyógyászati szempontból mindegyik 
egyenértékűnek számít. Manapság el 
sem képzeljük a főzést hagyma nél-
kül. Fontos íz adó szerepe mellett még 
számos értéke van. Óriási jelentősége 
a gyógyászatban csak a fokhagyma 
fontosságával mérhető össze. Kiváló 
antibiotikum, maga a vitamin (főleg a 
c vitamin) az ásványi anyag tartalma, 
kiváló kalcium, nátrium, kálium, fl uor 
és vas forrás. Hatóanyaga csökkenti a 
vércukorszintet, parazitaölő a bélben, 
méregteleníti az emésztőrendszer szer-
veit, serkenti az emésztést. Csökkenti 
a vérnyomást, oldja a légutak váladé-
kát, megszűnteti a náthát, fokozott iz-
zasztással méregteleníti a szervezetet, 
csökkenti a lázat. Segíti a daganatos 
betegségek gyógyítását. Számtalan jó 
tulajdonsága csak akkor érvényesül-
het, ha a növényt nyersen fogyasztjuk.

A fokhagymához hasonlóan a vö-
röshagyma is rendelkezik kellemetlen 
tulajdonsággal. Már szeletelése közben 

kicsordulnak a könnyeink a felszabaduló 
éterolajoktól, mert ingerli a szemünket 
és fokozza a könnytermelést. Ennek el-
lenére nem ártalmas a szemre, szájra, sőt 
kifejti baktérium ölő hatását. Megszűnik 
kellemetlen csípő hatása, ha a szeletekre 
vágott vöröshagymára borsot szórunk, 
illetve néhány csepp citromot és olajat 
adunk hozzá.. Már őseink is tudták, hogy 
a szalonnához hagymát kell enni. Tudo-
mányos kísérletek eredménye is alátá-
masztja, hogy a vöröshagyma vérhígító 
hatású, gátolja a trombózis kialakulását. 
Gyógyhatását külsőleg is alkalmaz-
hatjuk. Borogatást a tüdőgyulladásban 
szenvedő mellkasára, nehezen gyógyuló 
kelésekre, bőrbetegségekre. Friss leve 
enyhíti a rovarcsípést is. A legtöbb ház-
tartásban nem használják kellő mennyi-
ségben ezt az olcsó, kiváló gyógyhatású 
növényt, pedig néhány gyógyszert is he-
lyettesítene.

Dionýz Dugas: Egészséges élet c. 
könyvéből gyűjtötte H. Iné

Ötletmorzsa
Gesztenyés-vaníliás süti

4 tojásból (közepes méretű tepsi-
ben) kakaós piskótát sütünk. Ha kihűlt, 
két lappá vágjuk. 

6 dl tejben megfőzünk 2 cs. vaní-
lia pudingot, 1 kanál liszttel, ízlés 
szerint cukorral. Ha teljesen kihűlt, 
habtejszínt öntve hozzá (annyit, hogy 
könnyű, krémes legyen), fellazítjuk, 
felhabosítjuk. 

1 cs. gesztenyemasszát, 4 ek. ba-
racklekvárt, kis rumaromát, 2 ek. 
kakaóport kikavarunk, majd apránként 
hozzáadva belekavarunk 3 dl tejet. 
Hozzátördelünk 1/2 kg háztartási kek-
szet, jól beleforgatjuk. (Ha száraz lenne 
a massza, kevés tejet önthetünk hozzá.) 
Az egyik piskótalapot visszarakjuk a 
tepsibe, megkenjük a vaníliakrém felé-
vel, rásimítjuk a kekszes masszát, beta-
karjuk a maradék vaníliakrémmel, majd 
a másik piskótalapot kicsit rányomkod-
juk. Tetejére csokoládét olvasztunk. 

Egy nappal korábban el kell készíteni, 
hűtőben összeérik, megpuhul a keksz. 

Jó étvágyat hozzá! bartaildi
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„Ahol nincsen emberi reménység, ott vagyon az isteni segítség.” (Mikes Kelemen)

RÜGYECSKÉK NAPJA

XIV. ITF Taekwon-do Nemzetek Kupája

A képeket küldte: Zsarkó Dániel Péter

Fotók: Vas Szilveszter
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„Meg nem inog, aki csillagra néz.” (Leonardo da Vinci)

Futás a Múltba

Fotók: Almási Tamás
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„Nagy szellem, ne hagyd, hogy megítéljek és bíráljak valakit, akinek nem sétáltam két hétig a mokaszinjában.” (sziú ima)

Június - Szent István hava
Nyárelő - Napisten hava - 
Gödölyetor (Eper) hava

Az egyik legzivatarosabb hónapunk június. 21-e a nyári 
napforduló dátuma, a csillagászati nyár kezdete. Az év leghosz-
szabb napja ez, amikor a nappal 15 óra 58 percig tart. Sajnos, e 
naptól kezdve már három perccel újra rövidülnek a nappalok, 
ám a nyarat élvezők ezt még nemigen veszik észre. Az optikai 
csalódáshoz hozzájárul a nyári időszámítás is, amely késő estig 
nyújtja a nappalt. A meteorológusok Nyárelő-ként tartják szá-
mon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Napisten havának 
nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Gödölyetor (Eper) hava 
elnevezést használták júniusra, a hónap régi magyar (katoli-
kus) neve pedig Szent István hava. A Nap a Rák jegyébe lép. 

Népi mondóka
Ha száraz a nyár eleje
Szent Víd
Bő esőt hoz, szavamra, ezt
Elhidd!
Margit-napi esőcseppek
Tizennégy napig peregnek.
János-napi zivatar
Negyven napig elvakar. 

Népi megfi gyelések:
- Ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esik.
- A júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe.
- Ha a kakukk Szent Iván napja előtt megszólal, úgy olcsó 

lesz a gabona. Ha utána szólal meg, úgy drága.
- Ha Szent Iván napján eső esik, úgy mind mogyoró, mind 

pedig dió kevés lészen, így tehát dió helyett sültalmát ehetünk.
Mit jövendöl a 100 éves naptár?
Szép idő lesz, ha Szent János bogara igen fénylik, ha az égen 

sok bárányfelhő létez, ha a dongók este sűrűen repülnek. Rossz 
idő vagy eső szokott lenni, ha sok béka jő elő, ha a macskák 
tisztítják magukat, ha a tyúkok a porban fürdenek, ha a kutyák 
füvet rágnak, ha a vakondok magasra túrnak. 

Jeles napok júniusban:
Medárd napja – június 8.
Közismert időjárásjósló nap. A közhiedelem úgy tartja, hogy 

ha ezen a napon esik az eső, akkor negyven napig esni fog, 
ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 
bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az özönvíz, és 
akkor is negyven napig esett. Néhol úgy tartják, hogy Medárd 
napján mindig vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek királyá-
nak, ezért e napon nem szabad fürdeni, de a lovakat meg kell 
itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. Mondják, ha Medárd 
napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú. 
Baranya és a Mura-vidék szőlősgazdái szerint, ha Medárdkor 
esik, rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont bő lesz a 
szénatermés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetették 
a lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Másutt Me-
dárdkor van a szénakaszálás ideje.

Margit napja – június 10. 
Egyes helyeken Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen 

a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. Ez a tyúkül-
tetésre a legalkalmasabb nap. A Hortobágy vidékén általában 
esős napnak tartják.

Zentán Margitot legyes Margitnak hívják. Ezen a napon 
nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok 
lesz a légy. „Margit asszony a legyek királynéja és ezen a na-
pon minden konyhába beereszt egy kötővel.” Úgy védekeztek 
ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták 
szét a házban.

Páduai Szent Antal napja – június 13.
A Remete Szent Antalhoz (jan. 17.) fűződő néphagyomá-

nyokat sok helyen átruháztak Páduai Szent Antalra. Ezért igen 
sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott 
ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be 
a jószágot. Másutt láncon hajtották át a jószágot, miközben a 
gazda mondta: „legyetek erősek mint a vas, tartsatok össze, 
mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatok-
tól!” E naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüze, az orbánc gyó-
gyítása ráolvasással. Szent Antal napja Zentán férjjósló nap. 
Az egész nap kenyéren és vízen böjtölő lány éjfélkor átlépi az 
ágyat, gyertyát gyújt, tükröt tesz maga mellé és megleli jöven-
dőbelijét. Szent Antal napját különösen az asszonyok számá-
ra tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, 
mert kelések nőnek a kézen. Tápió mentén úgy vélik, hogy 
nagy esők jönnek és „Szent Antal elviszi a szénát!”

Szent Iván és Keresztelő Szent János napja - június 24.
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűz-

gyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe ve-
tett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az 
ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső 
és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűz-
ugrásnak szerelemvarázsló célzata is volt. A tűzrevalót egyes 
helyeken a lányok gyűjtötték, sőt a tüzet is ők gyújtották meg. 
A tűz átugrására – a múlt század végi szegedi leírás szerint 
– tréfásan így biztatták a résztvevőket: „Ne félj, pajtás, ugord 
át, nem süti meg a pofád!” A tűz átugrása közben párosító-, 
kiházasító dalokat énekeltek, amelyek gyakran igen hosszú-
ak voltak. Innen a mondás, hogy „Hosszú, mint a szentiváni 
ének.” A Szent Iván-napi tűznek egészségvarázsló szerepe is 
volt, közvetlenül a tűz átugrálása, valamint a felette füstölt kü-
lönféle növények révén. Például Gímesen virágos bodzafaágat 
pároltak a tűzön, amit később daganatra tettek. Másutt a tűzön 
megpörkölt vadbodzát az ágyba vitték a bolhák ellen. Vajkán 
vasfüvet, fodormentát, tisztesfüvet füstöltek, ebből főztek teát 
„mellfájás” ellen.

Péter–Pál napja – június 29. 
A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy a 

búza töve ezen a napon megszakad, kezdődhet az aratás. Szent 
Péter a halászok védőszentje, hiszen maga is halász volt, mie-
lőtt Jézus tanítványai közé állt. A halászok régen ezen a napon 
tartották a céhgyűlést, a legény- és a mesteravatást. A lakatosok 
is patrónusuknak tekintették, mivel ábrázolásain a mennyor-
szág kulcsát tartja a kezében. Sokfelé ekkor kezdték vágni a 
rozsot, a búzát. Ha ez utóbbi még nem érett meg a betakarí-
tásra, akkor egy-két kaszasuhintást végeztek, csak hogy kép-
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„Bármelyik ökör képes ledönteni egy csűrt, de csak egy jó ács tud újat építeni.” (S. Rayburn)

letesen megkezdjék az aratást. Péter-Pál valamikor dologtiltó 
nap is volt. Sokfelé ekkor fogadták fel a gazdák a kaszálni tudó 
részes aratókat és a napszámosokat. Dunaszekcsőn Péter-Pál 
előestéjén a halászok rúdra kötött ponttyal járták végig a falut 
és köszöntötték vásárlóikat. Cserébe kaláccsal és borral vendé-
gelték meg őket. Másnap a halászok  vendégséget rendeztek, 
halpaprikással, túrós csuszával. A Csallóközben úgy tartották, 
hogy amelyik legény vagy lány elsőnek hallja meg a harang-
szót e napon, az év végéig megnősül vagy férjhez megy.

béo

Betonkerítések Földeákon    
Hipotézis

Sok van belőle. Lehet, hogy többféle is. A dolgunkat intézve 
ide-oda menve nem tűnik fel a különbség. Szerintem az elmúlt 
25 évben nem építettek betonkerítést. Korukhoz képest nagyon 
jól állapotban vannak. Ilyet szerintem már nem csinálnak, nem 
gyártanak sehol. Ezért érdemes volna összegyűjteni a felmerü-
lő kérdésekre a válaszokat. Mikor csinálták az elsőt? Mi volt 
előtte? Miért csinálták? Kik és hol készítették? Betonelemek 
készítése hogyan történt? Mintákról mit lehet tudni, hogyha 
volt többféle? Beszélgetni az építőkkel, mert szerintem ők már 
nagyon idősek lehetnek. Ezek a kerítések nem lehettek olcsók, 
ha ilyen hosszú idő után is ilyen jól megőrizték eredeti állapo-
tukat. Státuszszimbólum is lehetett. Anyagi fellendülés egyik 
jelképe a külvilág felé.

Kérdező: Mészáros Erik, válaszol: Megyesi István, Szecskó 
Lajos, Kürtösi Sándor

1. Mikor csinálták az első betonkerítést? 
1947 körül.
2. Mi volt a betonkerítés előtt?
Vályogfal bepucolva, tetején csutkatő a tövével kifelé. 

Olyan bolyhos volt a vége. Sok baj volt vele. Karban kellett 
tartani, újra pucolni, festeni, tapasztani. Nem voltak alászige-
telve, ezért feláztak, idővel ledőltek, rágcsálók költöztek bele. 
Napraforgó, cirokszár, és az a csodálatos „ízíkcsutka” (kukori-
ca száráról a tehén leette a levelet, ezt a csupasz kukoricaszárat 
nevezték ízíknek vagy ízíkcsutkának). A kerítés több évig bír-
ta, csak pótolni kellett. Össze voltak drótozva két sor drót közé 
több sorban. Fa oszlopok tartották. Elvétve volt szeledékből 
készült kerítés, a lécek vízszintesen vagy függőlegesen voltak 
rögzítve. Drótkerítés meg csak elvétve volt. 

3. Miért csinálták?
Eljártak az emberek otthonról dolgozni: reggel mentek, 

este jöttek, nem volt otthon senki, és ne legyen nyitva a ház. 
Ne lássanak be. Így befalazták magukat és idővel egyre mo-
gorvábbá váltak. Az idegenekkel szemben bizalmatlanabbak, 
zárkózottabbak lettek. Idővel státuszszimbólummá vált. Kinek 
van szebb és nagyobb?

4. Kik készítették?
Vízhányó Imre, Kürtösi Sanyi bácsi, Bugyi Jani bácsi. Me-

gyesi Tamás, Megyesi István, Kuruczi Lajos.
5. Hol készítették?
Az Építőipari KTSZ Csanádpalota-Pitvaros-Földeák te-

lephelyekkel, csanádpalotai központtal működött, a mostani 

Termáltechnika helyén, annak udvarában gyártották a beton 
elemeket. Később a Makói utca 17. szám alá költöztek Bálint 
Pali bácsi üres portájára. Kiépítették a betontelepet 1952-1962-
ig. 1962-1989-ig a Csárda melletti építőtelepen készítette a tsz 
építőbrigádja. 1977 körül volt csúcs. Ekkor volt a legnagyobb 
a kereslet.

6. Mit gyártottak?
Áthidalókat ablakhoz, ajtóhoz, kerítésoszlopot, kerítés be-

tétlapokat, fedlapokat (betonoszlop díszes teteje), kemence 
ajtót, kéményajtót, kémény fedlapot, színes csempelapokat, 
csatorna elemeket, vízóraaknát.

7. Mi a beton? 
Cement, homok, víz keveréke.
8. Elemekbe került fém megerősítés?
Igen. Betonacél nélkül nincs beton. Vasnak bele kellett 

ágazni, nem szabadott kilógni, 8-as betonacéllal készítették a 
hozzá megfelelő oszlophoz, betétlapokhoz. Fémrácsot kézzel 
hajtogatták. Betétlapban két szál 6-os vas kétszer be volt hajlít-
va, hogy a vége ne lógjon ki. Ha nincs meghajlítva, akkor a két 
vége megcsúszik, nincs tartása. Betonoszlopban 4 szál vége 
behajlítva. 7 darab vas kengyel kb. 30 centinként egy.

9. Locsolni kellett?
Igen. Külön locsolós ember volt. Locsolni megfelelő meg-

kötésig. 6-14 napig naponta kétszer reggel és este. Ha igényelte 
a beton, akkor többször. Ha nem locsolták, nem volt megfelelő 
szilárdságú, porossá vált és összeesett. Illetve a nap ne égesse 
meg. A napelleni védelmet szolgálta a homokkal való fedés.

10. Minta?
Egyedileg megválasztott minták voltak. Legfelső betétlap 

peremes. Legfelső betétlapon futó minta. Oszlopokon gyűrűs, 
szíves, keresztes minta volt legtöbbször. Vannak, akik bele-
nyomták a mintát, ezek a minták kisebbek, de nem mindig egy-
szerűbbek. A sablonok papírból, farostlemezből vagy vékony 
fémlemezből készültek. Minden elemet külön felmérés alap-
ján készítettek. Kerítés elemeket a kerítés hosszához mérték, a 
betétlapok és oszlopok jó helyre kerüljenek. Beton elemekhez 
használt fa és fém sablonokat olajozták, hogy a beton ne ra-
gadjon be. Egy sablont többször is felhasználtak. Óránként volt 
sablonbontás időjárástól függően. Öntés csak sima talajra, ho-
mokágyra. Földre nem szabad önteni, mert felveszi.  Nagyka-
puhoz, kis kapuhoz, kocsi bejárókhoz oszlopokba sarokvasakat 
helyeztek el. Azért, hogy a kaput erre helyezzék fel. Nagykapu 
oszlopa 20*20*275cm. Közoszlopok 15*15*275 cm.

Kész beton elemre fehér cementet szórnak akkora területre, 
amekkora a minta. Mintát ráhelyezik és befröcskölik az egé-
szet cementes vízzel. Fehér cementet a mintára szórták, be-
fröcskölték az oszlopokat vízzel és rátették a mintát és a minta 
üres részébe fehér cementet szórtak, utána simítóval lesimítot-
ták. Festéket kevertek a cementbe. Fehér cementtel tovább tart, 
mint ha felfestették volna. A cement színe bármilyen lehet. 1kg 
cementhez való festékhez 8 kg cement 1:8 arány.

11. A betétlapra hogy teszik rá a nagy mintát?
Ha festetlen betétlapot készítettek, ráhelyezték a megfelelő 

mintát a lapra, a minta közeit kisimították, külső vonalai is le 
lettek simítva, ezután 6-14 napig locsolták naponta többször. 
Legfelső lap peremes. Fedlap (kalap) került az oszlopok tete-
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„A haragtartás a haragtartót sebzi meg.” (E. Stohler)

jére. Ami lehetett szögletes vagy gömbölyű. A minta nélküli 
betonkerítés a legolcsóbb. Minél több minta van rajta, annál 
drágább.

12. Hogy építettek fel a betonkerítést?
Betonkerítés építése: Oszlopokat árokba helyezzük. Oszlop 

magassága 275 cm, 70 cm kerül a földbe, majd az oszlopokon elő-
re kiképzett nyílásokba belerakják a kerítés elemeket, betétlapo-
kat. Ha mindez elkészült, ráhelyezik az oszlopokra a fedlapokat. 
Utcai részen oszlop mellett függőlegesen pucolás. Udvar felől víz-
szintes bepucolás a betétlapokon. Fedlap (kalap) körülpucolása. 
Vizes ecsettel körültörülés, hogy sima legyen, ne legyen éle.

13. Betonkerítés karbantartás?
Betonkerítés karbantartása: mosással és sikáló kefével ke-

félni. Vannak olyanok, akiknek betonkerítésük van, de nem tet-
szik nekik, ezért inkább lefestik az egészet valamilyen színűre.

Összegzés 
Volt jó tapasztalatom és rossz is, de a legtöbb ember pozití-

van állt hozzá. Sokat fényképeztem már ezelőtt is más témákat. 
Azt tudtam, hogy a község egyik jellegzetes építménye a be-
tonkerítés és sok van belőle. Turistaszemmel jártam az utcákat, 
fényképeztem, beszélgettem és nem csak az ehhez a témához 
tartozó információkra is szert tettem. Nagyon szeretek beszél-
getni, de inkább én a hallgató szerepét szeretem. Nagyon sokat 
tanultam és sok tapasztalatot szerezetem ennek a munkának 
elvégzése során. Most már azért kicsit többet tudok a földeá-
ki betonkerítésekről. A fényképezés és feldolgozás során sorra 
szereztem magam számára az újabb és újabb felfedezéseket, 
amikről addig nem tudtam és ez nekem nagy örömöt okozott. 
Sokféle mintát találtam
Betétlap minták: több mint 20 féle
Alsó betétlap minta: több mint 10 féle
Felső betétlap minta: több mint 30 féle
Tyúk kijárat (ez nagyon speciális betétlap) ebből kétféle
Oszlop minta: több mint 15 féle
Timpanonból: több mint 15 féle
És ezek a minták egymással keveredetnek is.
Adatközlők:
Kürtösi Sándor bácsi (született 1920.) Földeák Ady Endre utca 53.
Megyesi István bácsi (született 1935.) Földeák Zárda utca 16.
Szecskó Lajos bácsi (született 1933.) Földeák Makó utca 9.

Mészáros Erik

Két arany a Kick-Box 
Magyar Bajnokságról

Május 29-én, Esztergomban rendezték meg az idei Kick-
Box Magyar Bajnokság döntőjét. Ezen az eseményen dőlt el, 
hogy light-contact és kick-light szabályrendszerben, kik kerül-
nek be a magyar válogatott keretébe.   

A Hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub és az Algyői 
Sportkör versenyzője és vezetőedzője, a Combat „D” SC Kick-
Box Klub színeiben, a földeáki Zsarkó Dániel Péter is rajthoz 
állt a versenyen, ahol – 74 kg-ban, light - contact és kick-light 
szabályrendszerben is győzni tudott, így képviselheti Magyar-
országot, a Szlovéniában és Görögországban megrendezésre 
kerülő Európa-bajnokságon.

Felkészítők: Stricz Richárd, Máté Zoltán, Puruczkai Ádám.
Zsarkó Dániel Péter

Egy ezüst- és egy bronzérem 
a Kick-Box Világkupáról

Május 12-15 között rendezték meg Budapesten, a MOM 
Sportközpontban a 22. Magyar WAKO Kick-Box Világkupát. 
A versenyt 21 év után, idén először rendezték meg Budapes-
ten, ahova 30 országból, több mint 2100 nevezés érkezett, ami 
rekordnak számít. 

A megmérettetésen, a Hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-
do Klub és az Algyői Sportkör vezetőedzője és versenyzője, 
Zsarkó Dániel Péter is rajthoz állt, a szegedi Combat „D” SC 
Kick-Box Klub színeiben. Péter tavaly szeptember óta nem 
küzdött lábközépcsont törésének is köszönhetően, így az idei 
évben ez volt az első versenye.

Ennek ellenére sikeresen szerepelt két szabályrendszerben 
is, light-contact -74 kg-os kategóriájában a döntőig jutott, ahol 
ezüstérmet szerzett, míg kick-light szabályrendszerben bronz-
éremmel térhetett haza a népes és színvonalas mezőnyből. 

Felkészítők: Stricz Richárd, Máté Zoltán, Puruczkai Ádám.  
Zsarkó Dániel Péter

Hódmezővásárhelyi érmek 
a Nemzetek Kupájáról

Május 21-én rendezték meg Hatvanban, a XIV. ITF 
Taekwon-do Nemzetek Kupáját. A versenyre, 5 ország mint-
egy 200 sportolója érkezett. A harcművészek küzdelem és for-
magyakorlat kategóriákban mérhették össze tudásukat. A Hód-
mezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub 6 fővel képviseltette 
magát, akik 5 éremmel térhettek haza.  

A magas színvonalú mezőnyben, 3 arany és 2 bronzérmet 
sikerült a vásárhelyi sportolóknak szerezniük. 

Földeáki sportolók: Kovács Laura Fanni, Kocsis Zalán, 
Béni Levente.

Földeáki eredmények:
1. hely: Kovács Laura Fanni - serdülő lány -40 kg küzdelem
3. hely: Kocsis Zalán – serdülő fi ú küzdelem – 60 kg
A versenyzőket felkészítette: Zsarkó Dániel Péter IV. Dan, 

Puruczkai Ádám III. Dan, Lőkös Zoltán II. Dan. 
Zsarkó Dániel Péter

Dobogósok lettek 
a földeáki lányok!

Május 28-án Makó adott otthont a Magyar Majorette Szerveze-
tek Szövetsége által rendezett II. Országos Majorette Bajnokságnak.

A Makói Majorette Egyesület földeáki versenyzői Bozsogi 
Elvira, Gilinger Hanna és Vízhányó Vivien cadet korcsoport 
pompon trió formációban 3. helyezettként, kiemelt arany mi-
nősítéssel állhattak a dobogóra.

Felkészítők: Baloghné Vass Katalin és Dánfi  Luca
Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőknek!

Baloghné Vass Katalin
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Júniusi akciós ajánlat

Héjja lángolt kolbász 1415 /kg

Hírös füstölt kolbász 1587 /kg

Szatmári krinolin 1099 /kg

Tauris szeletelt szalámik 0,75 kg 259 /kg
(Szója- Glutén és Laktóz mentes)

Étkezési sertészsír 1 kg 419 /db

Pick étkezési sertészsír 0,5 kg  239 /db

Hey- Ho üditő (több ízben) 1l 199 /l

Coop alapporok 159 /db

Zsemlemorzsa 0,25 kg 85 /db

Zsemlemorzsa 05 kg 170 /db

Origo üditő több ízben 88 /db

Ág utcai kenyér szeletelve is  215 /kg

Akciónk a készlet erejéig érvényes. 

Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja
Megjelenik havonta

Felelős kiadó: Rákóczi Edit
Felelős szerkesztő: Veszelovszki Melinda

Szerkesztőbizottság: Hajnal Istvánné, 
Terjékné Borbíró Mária, Kissné Bába 

Olga, Rakonczai Réka, Mészáros István

ISSN azonosítószám: 2063-4889

Levélcím:
Művelődési Ház és Könyvtár

6922 Földeák, Szent László tér 15-16.

E-mail: 
szerkesztosegfoldeak@gmail.com

Nyomdai tördelés, nyomás:
„NORMA” Nyomdász Kft.

Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.
Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249

Készült 1400 példányban
Terjeszti a helyi Önkormányzat

Joó kárpitos üzlet 
ajánlata

- Új heverők, franciaágyak, ülőgarni-
túrák és konyhabútorok kaphatók.

- Székek és asztalok nagy választék-
ban találhatók. 

- Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását.

- Bútorszövet, szivacs, darált szi-
vacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek. 

Joó János kárpitos
Makó, Szép u. 44. 
Tel.: 62/211-682

„A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével. Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy tegnap vélted, akkor ma már bölcsebb vagy.” (A de Mello)

Közérdekű telefonszámok

Mentők, orvosi ügyelet:  104

Tűzoltóság:  105

Tűzoltóság Makó:  62/510-740

Rendőrség:  107

Segélyhívó:  112

Hajnal Gábor:  30/329-7517 

Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete:   
 30/638-1077

Körzeti megbízott:  20/209-5343

Földeák Polgárőr Egyesület:  30/370-5893

Földeák Önkormányzat:  62/524-091,

 62/524-092

Gyermekmosoly Óvoda:  62/294-022, 

 70/932-9791

Bölcsőde:  62/295-462

Návay Lajos Általános Iskola:  62/524-050

Földeáki Művelődési Ház:  62/524-072

Könyvtár és Teleház:  62/294-277

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat:   
 70/932-9772

Védőnők:  294-538

Nappali ellátás, házi segítségnyújtás:  295-463

Dr. Pénzes Erzsébet háziorvos:  62/295-004, 

 70/932-9787

Dr. Csehpál Etelka háziorvos:  62/524-550,  
 20/960-3503

Dr. Nádasdi László állatorvos:  30/205-7073

Szent László Gyógyszertár:  62/524-060

Dr. Láda Jolán fogorvos:  30/316-3137

Vízhányóné Czene Orsolya falugazdász:   
 70/489-3850

Dr. Gyuris Réka ügyvéd
Tel: +36-70/932-97-74

dr.gyuris.reka@gmail.com

TELJES KÖRŰ ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS

Szerkesztőségi üzenetek
A cikkek és hirdetések 

leadási határideje: 

2016. 07. 01.

A leadási határidő után beérke-
zett anyagot egy hónap csúszás-

sal tudjuk megjelentetni!

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, 
díszes előtetők, új tetők készítése, régi-
ek javítása. Bádogozást, ereszcsatorna 
cseréjét, javítását garanciával vállal-
juk. 06-30/456-74-56

Kések, bárdok, balták élezését válla-
lom. Fecske (Sallai) u. 21/a

Földeákon Zrínyi Ilona u 7. sz. alatti 
ház és egyéb ingóságok eladók: Érd.: 
06-70/933-35-88

Móricz Zs. U. 46. sz alatti ház eladó! 
Érd.: 62/295-215 vagy 30/319-45-08

Összkomfortos családi ház eladó 
Földeák, Somogyi B. u. 43. Tel.: 06-
70/341-09-53

A Dózsa Gy. Utcában nagyméretű 
(1624 m2) építési telek eladó! Érd.: 
06-30/383-21-23

Föld ELADÓ Érd.: 06-30/305-36-03
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