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Itt az idő az összefogásra!

Fogathajtó baráti találkozó

A IX. Farmosi Falunap remek alka-
lom arra, hogy a hétköznapok szürkesé-
géből kilépve önfeledten szórakozzunk. 
Együtt nevessünk az ismerősökkel és 
azokkal a farmosiakkal, akikkel csak az 
utcán futunk össze.

A programok kialakításánál igyekez-
tünk minden korosztály igényét kielégí-
teni. Pénteken kezdetben színházi előadá-
sokat nézhetünk, majd a táncé és a zenéé 
lesz a főszerep. A táncos cipőjét mindenki 

hozza magával, mert lesz néptánc, mo-
derntánc bemutató, táncház, koncertek.

Szombaton vidám műsorokkal, kéz-
műves sátorral, díjmentes ugrálóvárral 
várjuk a gyermekeket. Jó ebédhez szól a 
nóta keretén belül meghívtuk az ország 
leghíresebb nótaénekesét: Bokor Jánost. 
Rajta kívül még számos neves fellépőt lát-
hatunk, akik egész nap szórakoztatják a 
jelenlévőket.

A rendezvény minél színesebbé tételé-
hez továbbra is várjuk a segítségüket, hoz-
zájárulásukat. Támogatási szándékukat 
jelezhetik a 06-70/633-0792-es telefonszá-
mon. Előre is köszönjük!

Szeretnénk, hogy aki kilátogat mara-
dandó élményekkel gazdagodjon, és azzal 
az érzéssel, FARMOSON VAN KÖZÖS 
AKARAT!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Kasza Tamás és csapata

2012. július 21. Történelmet írtunk Farmoson. Lehet, hogy 
sokan túlzásnak tartják az előző mondatot, én nem. Közvetve 
ugyan, de részese voltam annak a küzdelemnek, amit Cseri Já-
nos vívott azért, hogy megrendezhesse Németh Istvánnal kar-
öltve az első fogathajtó találkozót községünkben.

 Voltak, akik kezdettől fogva mellette álltak, voltak, akik el-
lenezték, és voltak, akik először támogatták, később azonban 
– számomra érthetetlen módon – hátat fordítottak. Volt, aki 
a támogatásért cserébe feltételeket szabott, és voltak fenyege-
tőzők is. Mégsem hátráltak meg a szervezők. Véghezvitték el-
képzeléseiket, és amit a közönség láthatott, az egy letisztult, jól 
szervezett rendezvény volt. Akadtak magánszemélyek, akik a 
helyszínen támogatták a rendezvényt.

Kell némi megszállottság egy ilyen esemény megalkotásá-
hoz, de főleg ismeretség, és ismertség. A Cseri, és a Németh 
család rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Megszállott 
fogathajtók, akik ismerik a többieket, és akiket ismernek és sze-
retnek fogathajtó körökben. Ez visszatükröződött a megjelent 
vendégek számában. 40 fogat volt meghívva, de 51 nevezés ér-
kezett. Jöttek olyanok is, akik a világhálón értesültek a rendez-
vényről. Tápióság, Tápiószentmárton, Nagykáta, Portelek, Mo-

MEGHÍVÓ

Farmos Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja községünk lakosságát

2012. augusztus 19-én 11 órára 
a Művelődési házba,

Államalapító Szent István királyunk  
és az új kenyér ünnepére

Az ünnepség programja:
•	 Himnusz
•	 Vers
•	 Ünnepi	beszéd	 

Beszédet mond:  
Kovács Zoltán úr,  
társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkár

•	 Az	új	kenyér	megáldása 
Az új kenyeret megáldja:  
Kármán János plébános úr 

•	 Ének
•	 Állampolgári	eskütétel
•	 Hangszeres	előadás
•	 Vers	
•	 Szózat	

Farmos Község  
Önkormányzat

Képviselő-testülete

folyt. a 2. oldalon
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Szívmelengető volt látni a pici 
lány, Roznyik Vivien hajtását a mini 
shetland pónikkal, vagy amikor Cse-
ri Arnold végig söpört a pályán tarka 
welsh lovaival. Vivient három évvel 
ezelőtt láttam először egy jászberényi 
versenyen. Olyan ügyesen senki nem 
borogatta fel a bólyákat, mint Ő. Ak-
kor azért volt tündéri. Nálunk hibátlan 
hajtásával hívta fel magára a figyelmet. 
Cseri Arnold pedig sorra hozza el az 
első helyezéseket a környező verse-
nyekről, maga mögé utasítva nála ta-
pasztaltabbnak számító versenyzőket. 
De felsorolhatnám az összes hajtót, az 
összes szereplőt, ha ismerném őket. 

A hajtások szépen egymás után min-
den gond nélkül lezajlottak, és nagyon 
bízom abban, hogy 2013-ban megrende-
zésre kerül a II. fogathajtó baráti találko-
zó. Akik kint volta a rendezvényen azok 
tudják, és remélem, hogy az ellenzők, a 
kétkedők, a közömbösek pedig érzik, 
hogy van létjogosultsága egy ilyen talál-
kozónak Farmoson!

Most egy nagyon kedves kérésnek sze-
retnék eleget tenni. Említettem Cseri Já-
nosnak, hogy írnék egy megemlékezést a 
találkozóról. Felkért, hogy a rendezőség 
nevében mondjak köszönetet mindazok-

nor, Bénye, Pécel, Tápiószecső, Tiszasüly, 
Jászberény, Jászárokszállás, Jászágó egy-
aránt képviseltette magát. Voltak olyan 
kocsisok, akik a versenyen nem szerepel-
tek, mégis eljöttek lovaikkal, hogy részt 
vehessenek a felvonuláson, emelve evvel 
a rendezvény színvonalát. Felemelő ér-
zés volt végignézni a fogatok sokaságán, 
ahogy zeneszó kíséretében bevonultak a 
faluba, majd vissza a pályára.

Szerintem ilyet még nem látott Far-
mos! Volt is nézőközönség szép szám-
mal! A versenyen szerepeltek welsh, 
shetland és mini shetland pónis foga-
tok, félvérek, gelderlandi, fríziai, lipi-
cai, haf lingi,és még több fajta, amiket 
nem ismerek, így nem tudom felsorolni 
őket.

nak, akik anyagilag, adományaikkal, 
vagy erkölcsileg segítették Őket a ren-
dezvény létrehozásában.

Köszönjük tehát:
– Farmos község önkormányzatának és dol-

gozóinak,
–	 Horváth	László	polgármesternek,	a	 lehető-

séget, a helyet,
– Turóczi István Zoltánné jegyzőnő háttér-

munkálatait,
– Miknai Ferencnek aki a versenypálya kiala-

kításában játszott szerepet,
– Csillik Bélának, a serlegeket,
– Fehér Tibornak a fantasztikus műsorveze-

tését,
–	 Lázárné	 Andinak,	 Üveges	 Móninak,	 Gál	

Zoltánnak az ebben való közreműködését,
– Nyitrai Istvánnak, Tarjányi Zsoltnak, Lé-

nárt Andrásnak a pályaszolgálatot,
–	 Kerekes	Gábornak,	Uti	Attilának	 és	 a	Pol-

gárőröknek a biztonsági szolgálatot,
– a Rendőrség felbecsülhetetlen munkáját,
– az Országos Mentőszolgálat /Nagykáta/ ,
– az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Farmos je-

lenlétét,
–	 Ábrókné,	Jutka	néninek	a	pályát	díszítő	vi-

rágokat,
– Fehér Istvánnak a lajtos kocsit,
– Józsa Jánosnak a műsorvezető kamiont,
–	 COOP	ABC,	 Czakó	 Istvánné,	 Fanny	Hús,	

Gazdakör,	Kézérné	Erzsike,

–  J & J Kft, Józsa borászat, Kiskókai Pizzéria, 
Kollár	Hús,	Tóth	Károly	Ezerjó	ABC,	Liget	
Söröző, Pintérné Sülyi Erzsébet, Mini Presz-
szó hozzájárulásait,

–	 Molnár	Gábornak,	a	büfé	helyszínre	szállí-
tását,

– Szabó Józsefnek a birkákat,
–	 Gunics	Imrének	az	erre	a	napra	dedikált	pá-

linkáit,
– Nagy Béla pálinkafőzés,
– Jónás Zoltán, a kenyeret biztosította,
– Kasza Tamás és EZO Club segítségét,
–	 Nyitrainé	Vekety	Hajnalka	és	Major	Tamás-

né közreműködését a kézműves sátorban, 
ahol le tudták kötni az unatkozó apróságok 
figyelmét,

– Mészáros Józsefnek a lovagoltatást és kocsi-
káztatást,

– Spenger Lászlónak, amiért megörökítette 
mindenki tündöklését, 

–	 Művelődési	Ház	
– Wébel Tibor,
–	 Új	Életmód	Egyesület	közreműködését,
– Szegedi Tibor, és a Rózsa Nyugdíjas Egye-

sület pótolhatatlan segítségét az előkészüle-
tekben a főzésben, tálalásban, kiszolgálás-
ban, az utómunkálatokban egyaránt,

– Vankó Attila és zenekara közreműködését,
– Barna András, Lázár István és családja, Mo-

gyoró László és családja, Nyitrai István és 
felesége,	Mucsinyi	 László,	Horváth	 László,	
Németh Csaba, Brindzik Istvánné Marica 
néni, Tóth László, Mizsei Istvánné, Vígh 
Gábor,	Turóczi	István	Zoltánné	/jegyzőnő/,	
Bobály	 Ágnes	 /pogácsasütő	 nagymester/,	
Üveges	 József	 és	 családja,	 Fazekas	 Antal,	
Németh József, mint magánszemélyek se-
gítségét és támogatását.

A köszönetnyilvánítás nem fontossá-
gi sorrendben történt, és valószínű nem 
soroltam fel mindenkinél minden segít-
séget, de bízom benne, hogy nem felej-
tettem ki senkit.

És	 végezetül	 én	 mondok	 köszönetet	
és gratulálok Cseri Jánosnak és család-
jának, valamint Németh Istvánnak és 
családjának azért a töretlen akaraterő-
ért, amivel kiharcolták, megszervezték, 
lebonyolították	ezt	a	rendezvényt.	Hajrá	
Srácok, csak így tovább!

Nyitrainé T. Mónika 

folyt. az 1. oldalról



2012. július-augusztus 3. oldal

A Képviselő-testület 2012. július 17-
én ülést tartott. 2008 óta folyamatosan 
került meghirdetésre a védőnői állás, 
eredménytelenül. A júniusban meghir-
detett pályázatra Krizsán-Víg Erika vé-
dőnő nyújtotta be jelentkezését, melyet 
a testület jóváhagyott és 2012. augusztus 
01-től kinevezte három hónapos próba-
idővel.

A településen a 2007 óta elfogadott 
Helyi	 Építési	 Szabályzatnak	 megfelelő-
en jár el Nagykáta Város Önkormányzat 
Jegyzője, mint I. fokú építésigazgatási 
hatóság. 

Azóta rendeletmódosításra nem ke-
rült sor. Az eltelt időszak alatt számos 
olyan lakossági kérés érkezett, amely tel-
jesíthető, de a rendezési terv módosítá-
sát kívánja meg. Emellett a mindennapi 
munka, a használat nyilván rávilágíthat 
olyan területekre, ahol az előírásokat 
módosítani szükséges. A község fejlesz-
tése során is születhetnek olyan új elkép-
zelések, amelyek szintén a terv aktuali-
zálását kívánják meg. Fontos szempont 
az építésigazgatási hatóság, mint a szabá-
lyozás alkalmazója véleményének figye-
lembe vétele is. Ezért döntött a Testület 
a község Településrendezési Tervének 
felülvizsgálatáról. Az eljárás lefolytatása 
10-12 hónapot vesz igénybe. 

Farmos fejlődését szolgáló pályázatok 
eredményes benyújtásához szükséges, 
települési esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezni. Ennek elfogadásáról is dön-
töttek a 2012. július 17. napján megtar-
tott ülésen.

Kudett Magdolna 2012. június 28. 
napján élt a köztisztviselők jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXII. törvény ( a to-
vábbiakban: Kjt.) 56.§ (1) bekezdésében 
meghatározott jogával, miszerint: „ a 
fegyelmi határozatot az ellene benyújtott 
kereset jogerős elbírálásig – a hivatalvesz-
tés büntetés kivételével – végrehajtani 
nem szabad. Ha azonban a köztisztviselő 
a kereset benyújtására nyitva álló határ-
idő eltelte vagy a kereset jogerős elbírálása 
előtt a közszolgálatai jogviszonyát meg-
szünteti, a határozat azonnal végrehajt-
hatóvá válik.”

A közszolgálati jogviszonyát 2012. jú-
lius 01. napjával megszüntette, így a Kjt. 
10.§ (10) bekezdése alapján „a képviselő-
testület legkésőbb a jegyző, főjegyző köz-
tisztviselői jogviszonyának megszűnését 
követő harminc napon belül írja ki a pá-
lyázatot a jegyzői, főjegyzői állás betölté-
sére.”

A Testület nem élt azon jogával, mi-
szerint díszpolgári címet adományozhat. 

Döntését azzal indokolta, hogy nem ke-
rült a látókörébe olyan személy, aki arra 
érdemes lett volna.

További egy évre önkormányzati bér-
lakást biztosított Pozsonyi Zsolt pedagó-
gus részére bérleti díj ellenében.

A fogorvosi asszisztens dr. Bencze 
Józsefné élt a jogszabály adta jogával 
és 40 éves munkaviszony alapján kérte 
nyugdíjának megállapítását. Az önkor-
mányzat fogorvosi alapellátásra vonat-
kozó szerződése 2012. december 31- ig 
változatlan formában él, így dr. Bencze 
Józsefné nyugdíjasként december 31- ig 
tovább dolgozik.

Az	 Általános	 Iskola	 pályázaton	 tan-
eszköz vásárlásra nyert 500. 000, - Ft tá-
mogatást. A támogatás összege kevesebb 
volt, mint a beszerezni kívánt 20 db 2 
személyes pad és 40 db szék ezért a Kép-
viselő-testület megelőlegezett az iskola 
költségvetésnek terhére 262. 000,- Ft-ot. 

Ebben az évben súlyos döntést kell 
hoznia a 7 fős testültnek. Az önkor-
mányzati törvény alapján önkormány-
zati alapfeladat az egészséges ivóvíz 
biztosítása. Ez az elmúlt 20 évben több 
formában történt meg. Az utolsó idő-
szakban az önkormányzat önállóan mű-
ködtette a víziközművet. Az új törvény 
alapján gazdasági társaság működteti a 
víziközművet, de a fejlesztés, beruházás 
költsége továbbra is az önkormányzatot 
terheli, úgy, hogy a vízdíj nem képezi a 
helyi önkormányzat bevételét, azaz a 
költségvetés évenként közel 15 millió 
forinttal csökken. A testület felelősség-
teljes döntését támasztja alá a határozat, 
miszerint:

97/2012./VII.17./ számú képviselő- 
testületi határozat

Víziközmű-szolgáltatásról
Farmos Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülte megtárgyalta az ÖKÖVÍZ 
Önkormányzati Kommunális Vízközmű 
Üzemeltető	 Kft.	 (2700	 Cegléd,	 Pesti	 út	
65. adószáma: 12564392-2-13, statisz-
tikai számjele:12564392-3600-113-13, 
cégjegyzékszáma: 13-09-086647, bank-
számlaszám: Raiffesen Bank 12001008-
00383030-00100004, képviseli: Varjú 
Tamás ügyvezető önállóan) bérleti-üze-
meltetési szerződés tervezetét és az aláb-
bi döntést hozta:

A település lakossága életét több évti-
zedre meghatározó víziközmű-szolgál-
tatásról szóló döntéshez rendelkezésre 
bocsátott bérleti-üzemeltetési szerződés 
tervezet, és a jelenleg hatályos az egyes 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2012. 

évi CVI törvény nem alapozza meg a fe-
lelősség teljes döntést. 

Információk a Községházáról
A 2012. áprilisban elfogadott rende-

let alapján az aktív korúak ellátására 
jogosult személyeknél és a normatív 
lakásfenntartási támogatásra jogosul-
taknál július 16-val a lakókörnyezet 
rendezettségének felülvizsgálata meg-
történt. A Szociális Bizottság tagjai és a 
Hivatal	 dolgozói	 262	 ingatlant	 vizsgál-
tak meg. A vizsgálatok elején volt, ahol 
ellenállásba és rosszindulatba ütköztek. 
A vizsgálatok vége felé már több helyen 
úgy fogadták a kollégákat, hogy készül-
tek, pl. levágták a füvet, rendbe rakták a 
udvart és a lakást. Megállapítható, hogy 
a rendeletnek lett eredménye. Az adófi-
zetési kötelezettség minden év január 01. 
napján áll fenn. Kedvezményként márci-
us 15-ig és szeptember 15-ig pótlékmen-
tesen lehet megfizetni. A pótlékmentes 
befizetéssel 213 fő nem élt. A 2012. má-
jus 08. napján megküldött felszólításra 
83-an rendezték adóhátralékukat. Ezt 
követően megindult a végrehajtási eljá-
rás, melynek eredményeként 64 adózó 
jövedelméből került letiltásra, 13 adózó 
kintlévőségét a bírósági végrehajtóhoz 
tettük át, 13 adózónak az ingatlanra tör-
ténő ráterhelése zajlik, 40 főnek pedig a 
felkutatása – munkahely, nyugdíjinté-
zet, cégbírósági bejegyzések - . A követ-
kező pótlék mentes fizetés szeptember 
15. napjáig lesz, mivel az munkaszüneti 
napra esik így a fizetési kötelezettséget 
szeptember 17. napjáig lehet teljesíteni. 

A hatályos jogszabályok alapján 
2012. július 23. hétfőtől augusztus 26. 
vasárnapig igazgatási szünet tartható. 
A miniszterelnök a kormányrendeletben 
felhívta az államigazgatási szerv hivatali 
szervezetének vezetője figyelmét, hogy 
az igazgatási szünet alatt a szabadságot 
úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan 
ügymenetet és feladatellátást. A Polgár-
mesteri	Hivatalban,	a	nyári	szünetben	is	
minden ügy lefolytatásra került.

2012. augusztus 1-jétől a települési 
önkormányzatok rendeletben írhatják 
elő, hogy a tízezer forintot elérő összeg-
ben folyósított rendszeres szociális segély 
esetében az ellátás összegéből ötezer fo-
rintot természetben, fogyasztásra kész-
étel vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában fizetnek ki.
Farmos, 2012. augusztus 8.

Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Önkormányzati határozatok, rendeletek
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Nyáron sincs szünet a Rózsa 
Nyugdíjas Egyesületnél. Bár nem 
olyan sűrű a program, mint az év 
egyéb szakában, de az unokák nya-
raltatása mellett erre az időszakra is 
jut egyesületi elfoglaltság. Mint pl. a 
közös névnapi ünnepségünk, főzés a 
fogathajtó találkozón, vendégeskedés 
a Sinka házaspárnál és strandolás.

 „Ej, haj gyöngy a nap. 
 gyöngyfüzér az év: 
 minden nap egy névnap, 
 minden gyöngy egy név.” 

 A Mindenki névnapja elnevezésű 
programunk július 15-i összejövete-
lünkön, vasárnap került megrende-
zésre. Az elnök Babits Mihály négy 
sorával és keresztnevük felsorolásá-
val köszöntötte a névnaposokat, és 
mivel a névnapi ünnepség nem igazi 
ajándék nélkül, egy kis meglepetéssel 
is szolgált az ünnepelteknek. A höl-
gyeket egy saját készítésű, jó illatú 
levendulazsákkal, a férfiakat szintén 
saját készítésű, díszcsomagolt „Erős 
Tibi” márkanevű csípős paprikával 
ajándékozta meg. Skribek Katalin ta-
gunk kezdeményezésére és dr. Irmes 
Ferenc budapesti fogorvos közremű-
ködésére a Colgate-Palmolive Ma-
gyarország Kft.-től fogápolási termé-
keket kaptunk ajándékba. Mindenki 
elismerően és köszönettel nyugtázta 
a közbenjárók szerepét abban, hogy 
egy ilyen nagy cég támogat egy szá-
mára teljesen ismeretlen kis csopor-
tot. 

De amitől igazán különlegessé vált 
a névnapi ünneplés, az annak kö-
szönhető, hogy Bagyinszki Jani bácsi 
unokája, Bagyinszki Bernadett vál-
lalta, hogy a névnaposok tiszteletére 
zongorakoncertet ad. Tagjaink egy 
emberként vonultak át a Művelődési 
Ház	 kistermébe,	 ahol	 Bernadett	 ko-
molyzenei koncerttel kedveskedett 
nekünk. Előadásában elhangzottak 
Bach,	 Haydn,	 Bartók,	 Ligeti	 művek,	
de a társaságnak természetesen a 
Chopin keringő tetszett legjobban. 

NyáRI NyugdíjAs híRek

Nagyra értékeltük, hogy Bernadett 
egy-egy darab eljátszása előtt kis is-
mertetőt tartott a zeneszerzőről és az 
eljátszandó műről. Szegedi Tibor ró-
zsacsokorral köszönte meg a felejthe-
tetlen koncertet és Bernadett - szülei-
vel együtt - elfogadta meghívásunkat 
egy kis uzsonnára is. 

Köszönjük Bernadettnek ezt a gyö-
nyörű délutánt és kívánunk neki to-
vábbi szép sikereket! 

teret a lecsó finom illata. De még a 
reggeli kiosztásra sem került, már 
rotyogott az egyik bográcsban a 
birkapörkölt, a másikban – a na-
gyobban – pedig a babgulyás, a 
harmadikban pedig a kukorica főtt. 
Természetesen a legnehezebb mun-
ka a szakácsoké volt, és nekik jár a 
legnagyobb dicséret is, de az étel 
kiosztásakor derekasan álltak helyt 
asszonyaink is. 

Bagyinszki Bernadett

 Egyesületünk tagjai egy hét múlva 
a nagy sikerrel megrendezett I. Far-
mosi Amatőr Fogathajtó Baráti ta-
lálkozón	 vettek	 részt.	 Ugyanis	 a	 fo-
gathajó verseny szervezőitől felkérést 
kapott egyesületünk, hogy biztosítsa 
a versenyzők, támogatók, szervezők 
részére a reggeliből, ebédből álló ét-
keztetést. 

Az elnök hívására az egyesület tag-
jai szép számban vettek részt mind 
a pénteki előkészületben, mind a 
szombati főzésben, az ételek kiosz-
tásában. Szombaton már 5 órakor 
a helyszínen volt a három szakács: 
Esztergályos János, Szegedi Tibor 
és Tarjáni József. Ennek köszönhe-
tően, amikor az első fecskék megér-
keztek a versenyre, már betöltötte a 

Kérés érkezett a szervezők részéről 
aziránt is, hogy az asszonykórus éne-
kével színesítse a felvonulást. Ennek 
érdekében asszonykórusunk, Nyitrai 
István fogatán részt vett a felvonulá-
son és nótázásával is hangulatosabbá 
tette a rendezvényt. 

Ezen a fórumon is köszönöm vala-
mennyi résztvevő egyesületi tagnak 
a feladat megoldásában tanúsított 
példamutató összefogást!

Ezúton is gratulálunk a szervezők-
nek a találkozó sikeréhez! Örülünk, 
hogy csapatunk is részese lehetett a 
Fogathajtó Baráti találkozónak, és 
hozzájárulhattunk annak sikeréhez.
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 Kellemes kirándulást tettünk 
2012. augusztus 1-én Tápiószent-
mártonba. Sinka Józseftől és kedves 
feleségétől, Ibolyától – immár soka-
dik alkalommal - meghívást kapott 
egyesületünk, hogy töltsünk el egy 
napot az üdülőjükben. 

A mintegy 40 fős társaság 9 óra-
kor felkerekedett és három lovas 
fogattal, valamint három személy-
gépkocsival elindult Tápiószent-
mártonba. A póni fogattal való ko-
csikázást Cseri János ajánlotta fel 
viszonzásként. Csatlakozott még 
lovas fogatával Nyitrai István ta-
gunk is. Az árnyas erdőn keresztül 
nagyon hangulatos, jókedvű utazás-
ban volt részünk, amit igen élveztek 
velünk lévő, autóhoz szokott unoká-
ink is. 

A nyaralóban megoszlott a társa-
ság, egy része maradt az árnyékban 
és segített a főzésben a két szakács-
nak, Szegedi Tibornak és Tarjáni 
Józsefnek. Másik része strandesz-
közökkel és unokákkal átsétált a 
strandra. A tiszta, virágos, kulturált 
strandon volt, aki a gyógyvizet vá-
lasztotta, volt, aki a masszázs-szol-
gáltatást vette igénybe, és persze vol-
tak, akik a gyerekekkel lubickoltak. 

Délutánra elkészült a bográcsos, 
csülkös körömpörkölt sós burgonyá-
val és csalamádéval, melyet finom 
borocskával, és a Cseri János által 
felajánlott sörrel öblítettük le. Most 
sem maradhattak el az asszonyaink 
által készített rendkívül ízletes süte-
mények, melyekkel a gyerekeknek is 
igen nagy örömet szereztek.

A velünk lévő unokáknak igen 
nagy élmény volt a pónik, lovak si-

mogatása, etetése, almával és szil-
vával kedveskedtek az állatoknak. 
Persze a kis póni csikó kapta a leg-
több simogatást. A gyerekek talán 
még sohasem kerültek ilyen közel a 
lovakhoz.

Köszönjük Cseri Jánosnak és csa-
ládjának, hogy velünk töltötték a 
napot és felajánlásukkal érdekeseb-
bé, hangulatosabbá tették a progra-
munkat, és köszönjük a Sinka há-
zaspárnak is, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a kellemes kikapcso-
lódást.

Szeretnénk köszönetet monda-
ni	 Gáspár	 Gusztáv	 és	 Pető	 Tamás	
farmosi lakosoknak, akik ellenszol-
gáltatás nélkül felajánlották, hogy 
lefestik a klubhelyiségünk teraszán 
lévő előtető fa részét. Egyszer már le 
is kenték, és vállalták, hogy másod-
szorra is átfestik még. Nagyra érté-
keljük, hogy munkájukkal kívülál-
lóként támogatják egyesületünket. 

Az eseményekről részletesebb be-
számolót olvashatnak honlapunkon: 
rozsa-farmos.gportal.hu

A Fotóalbumban a rendezvé-
nyekhez kapcsolódó fényképeket is 
megtekinthetik.

Szegedi Tiborné
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SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Dr. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség 
esetén kórházban  

sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata

– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes, 
végleges műtét nélküli ellátása

– végbélrákszűrés

– benőtt köröm, fitymaszűkület gyógyítása

5100 Jászberény, Árendás út 13.
Rendelési idő: szerda 17- 18 óráig

2760 Nagykáta, Temető út 2/c.
Rendelési idő: hétfő 17 – 18 óráig  

csütörtök: 17 – 18 óráig

Bejelentkezés: 06 30/96-53-856  
15 órától

www.drkutilajos.hu

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy településünkön

2012. augusztus 31-től 2012. szeptember 12- ig

TüDőSZűRÉS  
lesz.

Szűrés helye: Művelődési	Ház
Szűrési napok:  
augusztus 31.

 szeptember 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Szűrés ideje:  
kedd, csütörtök, péntek: 8 órától 14 óráig

hétfő, szerda : 12 órától 18 óráig.

A szűréshez személyi igazolványt, tb - kártyát, 
valamint az előző évben kapott  

tüdőszűrő igazolást hozza magával.

A tüdőszűrés ajánlott, panasz nélkül is lehet beteg. 
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni 

felismerésére.

heLyReIgAZíTás
A	FAIR	újság	május-június	lapszámában	sajnálatos	módon,	a	Farmosi	Életmód	

Egyesület számlaszáma helyett az adószáma került megadásra.

A TRIANONI EMLÉKHELY MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
PÉNZBELI	ADOMÁNYOK		AZ	ALÁBBI	CÍMRE	FIZETHETŐK	BE,	 

ILLETVE	UTALHATÓK	ÁT:	

A számlatulajdonos, illetve jogosult neve: 
Farmosi Életmód Egyesület

A számlatulajdonos, illetve jogosult címe: 
2765 Farmos, Zrínyi út 2.

A számlatulajdonos, illetve jogosult adószáma: 
65200050–10007125

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni az „EMLÉKHELY” szót!

A tévedésért elnézésüket kérve: 
Horváth László, polgármester

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Gunics 

Imre vállalkozónak, hogy a különböző 
rendezvények támogatásán túl, - aszfalt 
biztosításával, alkalmazottjainak mun-
kájával, - az önkormányzati utak kátyúi-
nak felszámolásában is részt vállal.

Horváth László
polgármester

Apróhirdetések
Többéves külföldi tapasztalattal AN-
GOL	 korrepetálást	 vállalok.	 Tel.	 06-70-
327-4634.
Kőműves munkát vállalok. Pl. teljes te-

tőjavítás, külső- belső festés, burkolás, 
gipszkartonozás	 stb.	 Hívjon	 bizalom-
mal, mert a munkámra garanciát válla-
lok! Id. Tisza Vilmos 06-20-582-91-53.
Telek eladó Farmos, Szelei út 86. szám 
alatt. Víz, villany van. Tel. 06-30-244-8171.

 FARMOSON  

CSALÁDI HÁZ  
ELADÓ,

Azonnali beköltözéssel,  
gáz- és vegyes fűtés,  

két szoba-összkomfort,
 plusz egy szoba külön bejá-

rattal. Rendezett kert,  
fúrt kút.

 06 30/29-19-663
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hIRdeTMÉNy

NyeLV- 
TANFOLyAM  

INduL
A	Farmosi	Általános	Iskola	új	

multimédiás nyelvstúdiójában angol 
kezdő szintű, illetve középfokú 

nyelvvizsga - és érettségi előkészítő 
nyelvtanfolyamot hirdet.

TERVEZETT KEZDÉS:  
szeptember közepe

Heti óraszám: 4 óra
kezdő szint heti 2x2 óra

nyelvvizsga – és érettségi előkészítő 
heti 1x4 óra  

(pénteken 17,00-20,00-ig)

A tanórák 45 percesek.

A TANFOLyAM  
TERVEZETT DíJA  

500,-Ft/óra 
 (a jelentkezők számától függően 

módosulhat)

Havi fizetési lehetőség!

Jelentkezés és bővebb információ az 
Általános	Iskola	titkárságán	naponta	

8,00 és 16,00 óra között,  
pénteken 8,00-13,00 óráig.

Újszülöttek

2012. július 16.  

Brujmann Jázmin 

Szuszics Attila és Balázs Mónika 

kisleánya

2012. július 29.  

Göblyös János Benjamin 

Göblyös	János	és	Kenyó	Nikoletta	

kisfia

Házasságot kötöttek

2012. július 14. 

Pillmayer Mihály- Kovács Veronika

2012. augusztus 4.  

Vaszilko Gábor- Bugyi Márta

Elhunytak 
2012. június 7. 
Koncz Lajosné  

szül. Bezzeg Ilona 74 éves

2012. június 9. 
Badenszki József 61 éves 

2012. július 2. 
Vígh István 67 éves

2012. július 5. 
Urbán Sándorné  

szül. Boros Eszter 67 éves

2012. július 17. 
Szabó Józsefné  

szül. Szarvas Erzsébet 85 éves

2012. július 21. 
Petrovics Ferencné  

szül. Varga Margit 89 éves

2012. augusztus 1. 
Fekete Károlyné  

szül. Harcsa Mária 92 éves

Köszönetnyilvánítások
Hálás	 szívvel	 mondunk	 köszönetet	
mindazoknak, akik fiam, KOVÁCS 
LÁSZLÓ temetésén részt vettek, osz-
toztak gyászunkban, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

Édesanyja Kovács Lászlóné  
és a gyászoló család

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik PETROVICS  
FERENCNÉ szül. Varga Margit te-
metésén megjelentek, részvétet nyilvá-
nítottak.

Lányai

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik FEKETE KÁROLyNÉ szül. 
Harcsa Mária temetésén részt vettek, 
sírjára virágot hoztak és fájdalmunk-
ban osztoztak.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik KISS JÓZSEF elhunyta 
alkalmából részvétüket nyilvánították, 
temetésén megjelentek, osztoztak gyá-
szunkban.

A gyászoló család

Édesanyám emlékére…
„Ne jöjj el sírva síromig, 
Nem fekszem itt, nem alszom itt, 
Ezer fúvó szélben lakom,  
Gyémánt	vagyok	fénylő havon, 
Érő kalászon nyári napfény, 
Szelíd esőcske őszi estén, 
Ott vagyok a reggeli csendben, 
A könnyed napi sietségben, 
Fejed felett körző madár, 
Csillagfény sötét éjszakán, 
Nyíló virág szirma vagyok, 
Néma csendben nálad lakok, 
A daloló madár vagyok, 
S minden neked kedves dolog… 
Síromnál sírva meg ne állj; 
Nem vagyok ott, nincs is halál!”

Köszönetet mondunk mindazok-
nak,	akik	Édesanyámat,	

URBÁN SÁNDORNÉ 
Boros Esztert elkísérték utolsó 
útjára, sírjára a szeretet és együtt-
érzés virágait helyezték, fájdal-
munkban osztoztak.

A gyászoló család

SZIGü
TEMETKEZÉS

Teljes körű ügyintézés,  
kímélő árakkal

ügyelet: éjjel-nappal

Temetkezési kellékek árusítása
(koporsók, urnák, egyéb)  

megtekintése helyben!

Sinkáné Csillik Ibolya
2765 Farmos Rákóczi u. 31.

Tel: 06-20-778-9905
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PÉNTek:
Művelődési Ház és környéke:

17:00 Megnyitó
17:45  Minden egér szereti a sajtot című előadás a 

farmosi általános iskolásoktól
18:30  Nóti Károly: A nagybácsi című darabja a Liska 

József Erősáramú Gimnázium tanulói előadásában
19:00 Erdélyi néptánc bemutató
19:45  Farmosi jazzbalett csoportok táncbemutatója és 

táncháza
21:15  Rusty Tunes zenekar világslágerek, filmzenék rock 

feldolgozásai
22:00 ToM WhiTE és baRáTai rockabilly show-ja

Szabadtéri színpad környéke:
15:00-16:00 Ügyességi vetélkedő gyerekeknek Deák Kati 

szervezésében

sZOMBAT:
Folyamatos programok a színpad körül:

Kézművesek utcája, kirakodó vásár,
Kézműves- és játszósátor,
KEFÍR: Keresztény Fiatalok Rendezvénye,
Egészségügyi sátor, Lovaskocsikázás,
Ügyességi versenyek, Ugrálóvár.

Szabadtéri színpad környéke:
Főző-sütő verseny, Aszfaltrajz verseny, Csocsó verseny
Sörivó verseny, Kötélhúzás

Szabadtéri színpad:
09:00 Reggeli torna Jutasi Zsuzsa tai-chi 

európabajnokkal és Kasza Krisztina tanárnővel
09:30 Megnyitó, műsorismertetés
10:00  a farmosi óvodások bemutatója
11:00  Vitéz László bábjáték  

(Fabula Bábszínház előadásában)
12:00  a Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület és 

vendégeinek műsora
12:50  Tűzoltó bemutató a Farmosi ÖTE jóvoltából
13:00  bokor János és Kátay Zsuzsanna előadása  

„Jó ebédhez szól a nóta”
14:00 Főző és sütőverseny eredményhirdetése
14:30  Harcművészeti bemutató  

(Kung-fu, Tai-chi, Mediball …)
16:00  a Farmosi zenekar muzsikál
17:30  iRigy hóNalJMiRigy zenekar műsora
18:15 Eredményhirdetések
18:45 Tombola sorsolás
19:30  gyéMáNT ValENTiN slágerestje
21:00  Utcabál a California Band-del
22:00 Tűzijáték

Általános iskola:
Kreatív nyugdíjasok kiállítása
Véradás (9-14 óráig)

Vízparti Élet Háza:
12:00-14:00 Megújuló energiák Brozsovits Sándor előadásában

Versenykiírások
Sütőverseny

Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édességgel, 
kaláccsal stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Sütemények leadási határideje:  
2012.09.22. szombat 12:00 óra

Főzőverseny
Bármilyen egytálétel készíthető. A nevezések feltétele: 
gázzal vagy lábakon álló bográccsal lehet főzni, a fű 
megóvása érdekében.
FigyElEM VálToZás!!!
A sátorhelyek kijelölése nevezéskor a könyvtárban, a 
biztonsági előírásoknak megfelelő térképen történik. 
(Megkérünk mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges 
méretét adja meg.) 
Nevezési díj: 3000 Ft/csapat
Nevezés: 2012.09.01-től 09.20. 18:00 óráig (csütörtök) a 
Könyvtárban.

Csocsó verseny
Nevezési díj: gyerek 200 Ft/csapat, felnőtt: 500 Ft/csapat.
Nevezési határidő: 2012.09.22. (szombat) 10:30 óra.
Korcsoportok: 0-14 (gyerek) és 14-100 (felnőtt) éves korig.
Nevezni előzetesen a könyvtárban vagy a helyszínen lehet.
A verseny minimum 6 csapat jelentkezése esetén kerül 
megrendezésre!

Kertben termett büszkeségünk verseny: 
Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú, 
színű, stb… terménnyel!
Nevezési díj: 500Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Termény(ek) leadási határideje:  
2012.09.22. szombat 12:00 óráig.

Kötélhúzó verseny
Nevezési díj: 500Ft/csapat.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál 
folyamatosan.

Aszfaltrajz verseny
Nevezési díj: nincs.
Nevezési határidő: 2012.09.22. (szombat) 12:00 óra.
Nevezni 14 éves korig a helyszínen lehet a regisztrációs 
sátornál.
Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves korig.

Sörivó verseny
Nevezési díj: 500 Ft/fő.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Nevezés határideje: 2012.09.22. szombat 13:00 óra

Véradás és véradó toborzó verseny:
9-14 óráig az Általános Iskola kémia termében.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket díjazzuk!

IX .  Fa r m o s I  Na p o k
2012. szeptember 21-22.



10. oldal 2012. július-augusztus

F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik	 kéthavonta	 •	 Kiadja: Községi Könyvtár 
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088, 06 20/283-4995 
E-mail:	 biciklisteri@freemail.hu	 • Felelős kiadó: Cziráné Fehér Anita, Jezsikné Kármán Teréz,  
Visnyei	Pálné	•	Eng.szám: B/Kul/B/90	• Készült: 1500 példányban

Nyomda:	Katona	Nyomda,	Tápiószele,	Holló	út	5.	•	Tel.:	06	20/982-1180	•	E-mail:	katonanyomda@gmail.com

a szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi 
normákat nem sértő cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

FARMOS
KLUB


