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Ho-Ho-Ho-HOOO!!!
Áldott
Karácsonyt
és
Boldog Új Évet
kívánok
Farmos minden lakójának
magam és a
Képviselô-testület tagjai
nevében
Horváth László
polgármester

Megköszönöm

a Jegyző Asszonynak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az Alpolgármester Asszonynak, a Képviselő-testület tagjainak, az önkormányzati
intézmények, egyesületek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, valamen�nyi farmosi embernek minden olyan
tettét, amit 2012-ben a településünkért
tett.
Horváth László
polgármester

Karácsornyi
Gyûjtés
Kedves Lakosok!
Közeleg a karácsony, Jézus születésének ünnepe, amikor béke
és szeretet tölti ki szívünket. Terített asztallal és ajándékokkal
kedveskedünk szeretteinknek.
Sajnos nem mindenkinek adatik meg ez a meghittség.
Farmos Község Önkormányzata és a Farmosi Katolikus
Egyház közös szervezésében gyűjtünk idén is részükre tartós
élelmiszert, kinőtt, de még használható állapotú ruhaneműt,
megunt játékot, könyvet vagy egyéb apróságot.
Felajánlásaikat a Művelődési Házban, a község Családsegítő
Szolgálatánál várjuk december 10. és 19. között.
Az összegyűjtött ajándékokból kis csomagokat készítünk, korra, nemre való
tekintettel és eljuttatjuk a
nehéz sorsú, szociálisan
rászoruló farmosi gyermekekhez, idősekhez.

Köszönjük
az
együttműködésüket!

Kellemes Ünnepeket Kívánunk
szervezők
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Önkormányzati Hírek
Képviselő-testület ülései
és meghozott döntései:
A 2012. szeptember 11-én megtartott
ülésen a Képviselő-testület megtárgyalta
az Önkormányzat I-VI. havi pénzügyi
gazdálkodásról szóló beszámolót. Egyegy terület nem 50%-os teljesítést mutatott, hanem túllépés vagy alulteljesítés
volt. Összességében azonban időarányos
teljesítést mutat a költségvetés.
A második napirendi pont keretében
a település jövőjére nagy kihatással bíró
döntést hozott a Testület. A 2013/14-es
tanítási évről - jogszabályváltozás következtében – nyilatkozni kellett, miszerint a 3.000 fő feletti településként
az Önkormányzat rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére, a
saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését képes vállalni.
Arról is döntöttek, hogy a 2013-as
gazdasági évben nem kívánják a saját
bevételek alapját képező adótételeket és
bérleti díjak összegét emelni. Zárt ülés
keretében minden szerződést, amely az
önkormányzat tulajdonaira vonatkozóan készült, felülvizsgálatra került. A Testület kötelezte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a bérlemények vonatkozásában a
hatályos jogszabályok alapján - a több
évre elmaradt kintlévőségek rendezése
érdekében – tegyen meg mindent.
A 2012. október 09-én megtartott
Képviselő-testületi ülés fő napirendi
pontja a Járási Kormányhivatalokhoz átkerülő államigazgatási feladatok miatt a
helyi Polgármesteri Hivatal átszervezése.
A központi szabályozás szerint a 3.0005.000 fő lakosságszámú településeken
a Hivatal létszámát 11-15 fő között határozták meg. Farmos községben a jogszabályi előírásoknak megfelel a Hivatal
létszáma, jelenleg 11 fő.
Továbbra is részt vesz az Önkormányzat a Bursa Hungarica pályázatban,
azaz támogatja a felsőfokú oktatásban
résztvevő helyi lakosok tanulmányait.
A központi jogszabályok módosításának
következtében az állattartásról szóló helyi rendeletet is módosítani kellett. Az új
rendelet a www.farmos.hu oldalon olvasható.
Az óvoda egyik kéményét sürgősen
fel kellett újítani, melynek költségei nem
szerepeltek a 2012. évi költségvetésben,
azt a pénzügyi megtakarítások terhére
kellett végrehajtani.
A Képviselő-testület megtárgyalt két
lakossági beadványt. Megállapította,
hogy az adott esetekben a Testületnek

hatásköre nincs. Az államigazgatási
ügyek hatáskör címzettjeinek kell azt lefolytatni és döntést hozni.
Ismét lehetőség van LEADER pályázat benyújtására, melynek keretében a
Fő tér 2. szám alatt található ingatlan
felújításáról született döntés. A pályázat
intenzitása 100%, az önkormányzatnak
a 27%-os áfát kell viselnie, amennyiben
a pályázat nyer.
2012. november 14-én rendkívüli
testületi ülés megtartására került sor
a Tankerületi Igazgatóság megkeresése
következtében. Az illetékes minisztérium - a jogszabály módosítás miatt - ismét
rákérdezett, hogy a 2013/14-es tanévben
az általános iskolát az önkormányzat
saját bevételeiből tudja-e működtetni,
és nem akarja-e átadni az állami intézményfenntartó központnak. A név szerinti szavazás eredményeként - 3 igen és
3 nem - nem szavazták meg, hogy nem
képes vállalni az általános iskola működtetését így a szeptemberi döntés maradt
érvényben, azaz a községi Önkormányzat működteti, azaz fizeti a gáz, villany,
víz számlákat, a kisebb karbantartásokat
(zárcsere, világítótestek cseréje), tisztítószerek, továbbá a nem pedagógus és a
pedagógus munkát közvetlenül segítők
bérének finanszírozását.

Információk
a Községházáról
2013. január 1-jével ismét létrejönnek
a magyar közigazgatás egykor szerves
egységeként működő járási hivatalok,
ahová többek között gyámügyekkel,
egyes szociális és gyermekvédelmi, családtámogatási ügyekkel, köznevelési,
állategészségügyi feladatokkal, szabálysértésekkel kell fordulni. Farmos község
a Nagykátai Járási Kormányhivatalhoz
fog tartozni. Az állampolgárok ügyintézése helyben marad, a változás legfeljebb annyi, hogy felgyorsul. Csak azok
az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes a szabályozás és helyi
mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl.
a helyi adóval összefüggő igazgatási, az
anyakönyvi ügyek, a települési polgári
védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi
igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a
hagyatéki eljárás, a helyi védettséggel
összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával
összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.

Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírja:
„A tartás helye szerint illetékes települési
önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez. Az
ebösszeírás során az önkormányzat jogosult adatokat kezelni. A települési
önkormányzat az ebösszeírás alapján
helyi elektronikus nyilvántartást vezet,
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles
az adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. Ez alapján került sor 2012. november 15. és 30. között
a településen az ebek összeírására.
Mindazok, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága november 1-jén fennállt, a
tárgyév november hónapjára tekintettel
- természetbeni támogatásként fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható - Erzsébetutalványt kaptak 5.800,-Ft értékben.
2012. december 20. – Iparűzési adó
feltöltési és bevallási határidő!
Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink
figyelmét a 2012. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az
iparűzési adó kapcsán azt terheli feltöltési kötelezettség, aki társasági adót fizet
és a 2011. évi nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. Az iparűzési
adóelőleget a várható éves fizetendő
adó összegére kell kiegészíteni.
Az iparűzési adóelőleg – kiegészítés összegéről az adózó a fizetés mellett adóbevallást is köteles benyújtani
2012. december 20-ig az önkormányzati
adóhatósághoz.
A feltöltéshez szükséges „Bevallás a
helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről” szóló nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be vagy a www.
farmos.hu weboldal Önkormányzat/
Nyomtatványok helyről tölthetik le.
Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni
a feltöltési kötelezettség bevallásának és
megfizetésének pontos határidejére, ellenkező esetben bírság kiszabására kerül
sor!
Farmos, 2012. december 7.
Köszönettel:

Turóczi István Zoltánné
jegyző
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Czerván György államtitkár úr, országgyűlési képviselő tájékoztatójáról
Választókerületünk országgyűlési képviselője – Czerván
György államtitkár úr – 2012. december 7-én Nagykátán két
fontos témában tartott tájékoztatót az általa képviselt települések polgármesterei, jegyzői számára.
Először a kormány önkormányzati adósságátvállalásának
módjáról, mértékéről tájékoztatta a megjelenteket, majd egy
másik örömteli hírként, a térségünkben hamarosan induló

csatornázás költségének EU forrás melletti része, az önerő egy
részének kormány általi finanszírozásáról számolt be a hallgatóságnak.
Egyben ígérte a megjelent polgármestereknek, jegyzőknek,
hogy a kormány, az MFB és a hatóságok mindent megtesznek
a folyamatok felgyorsításáért, a befejezési határidő tartásáért.
Horváth László polgármester

A vasútállomás felújításáról

a közel két éve nagy reménnyel beharangozott állomás és P+R
parkoló építés a mai napon itt fog tartani.
A tél közeledtével egyre többen érdeklődtek, hogy mikor
folytatódik már az építkezés, az utasok kiszolgálása hogyan
fog történni a téli hónapokban. Az eddigiektől eltérően ezúttal
nem telefonon, hanem írásban kerestem meg a MÁV illetékeseit, hogy tájékoztatást kérjek tőlük. Az általam írt, valamint a
válaszlevelet - a MÁV tudtával - az Önök tájékoztatására bocsátom.
Horváth László
polgármester

A FAIR egyik előző számában - utólag azt kell írnom, hogy
megalapozatlan optimizmussal - rajzokkal illusztrált cikkben
írtam a vasútállomásunk várható felújításáról. Bár már a kezdet kezdetén is voltak számomra érthetetlen jelenségek e beruházás kapcsán - például miért kérték, hogy a nyilvánosságot
csak később tájékoztassuk, vagy hogyan történhetett, hogy a
vonal menti helyi vállalkozóknak ígért kivitelezési munkákat
távoli vállalkozások nyerték -, a jelen állapotra azért megvallom őszintén, nem számítottam. Nem számítottam arra, hogy
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PÁLYÁZATOK 2012
Képviselő-testületünk már 2010-ben, a ciklus elején elhatározta, hogy a lehető legjobban kíván élni a pályázatok adta lehetőségekkel. Ennek megfelelően – úgy az önkormányzat, mint
intézményei, valamint a község civil szervezetei, egyesületei –
igen nagy aktivitást mutattunk 2012-ben a pályázatbeadások
terén. Sajnos, mint tapasztaltuk, sikerrel az általunk reméltnél
jóval kevesebb esetben jártunk. A sikertelenség keserűségén
túlmenően sajnos minden egyes nem nyert pályázat fölöslegesen befektetett munkát és pénzt is jelentett, mely veszteség
mindannyiunk számára. Nem beszélve arról, hogy mint eszköz,
mint létesítmény továbbra is hiányoznak Farmosnak, a farmosi
embereknek. Tudván azonban azt, hogy a hozzánk hasonló méretű és adottságú települések fejlődésének szinte egyedüli útja a
folyamatos pályázás – a jövőbeni nagyobb siker reményében –,
az eddigi gyakorlaton nem kívánunk változtatni.

Az önkormányzat közreműködésével 2012-ben benyújtott
pályázatok felsorolása:
• Fásítás a bejövő közlekedési útvonalak mentén
nem nyert
• Ifjúsági táborhely kialakítása a Matolcsy kúria mögötti területen nem nyert
• Trianon emlékmű építése nem nyert
• Zöldhulladék feldolgozó, zöldfelület kezelő eszközök beszerzése nem nyert
• Sportegyesület öltözőjének felújítása nyert (befejezett)
• Kamerarendszer kiépítése nyert (befejezett)
• Ivóvízminőség-javítás nyert (folyamatban)
• A jegyzői lakás teljes külső és részleges belső felújítása
elbírálás alatt
• Termelői piac létesítése nem nyert
Különösen a termelői piac létesítésére beadott pályázatunk negatív elbírálása okozott meglepetést, mivel a pályázat előkészítése
során teljes politikai és szakmai támogatást élveztünk, továbbá
piaclétesítő szándékunk teljes mértékben egybevág a kormány
vidéket segítő, a kistermelőket, családi gazdaságokat támogató,
tanyasi termékek piacra jutását könnyítő törekvésével.

A döntéshozó miniszter határozatában ígéretet tett a Tanyafejlesztési Program harmadik körének kiírására, melyen szintén
szeretnénk indulni, hogy a volt gázcseretelep helyén megvalósíthassuk a fenti látványtervnek megfelelő, színvonalas piactér
kialakítását. A 2012-es évet lezárva és már 2013-ra tekintve:
előkészítés alatt van az önkormányzat fenntartásában maradt
általános iskola nyílászáróinak cseréjére, szigetelésére, fűtéskorszerűsítésére jövőben megjelenő pályázatra beadandó anyag
összeállítása. Valamint a Községi Könyvtár új helyének kialakítására vonatkozó tervek is készülnek.
Horváth László polgármester

Civil Hírek
Hintón érkezett a Mikulás
A Polgárőrség ebben az évben is gondoskodott arról - a szűkös pénzforrások
ellenére -, hogy a Télapó megérkezésekor a polgárőrök kiskorú gyermekei részére
egy csomaggal kedveskedjen.
December 5-én a várva várt fehér szakállú, igaz nem rénszarvasok által húzott
szánon, hanem hintóval vitte a gyermekekhez a csomagot. Úgy érezzük, hogy ezzel a gesztussal nem csupán a gyermekeknek, még a szülőknek is örömet tudtunk
szerezni.
Természetesen ezen a napon nem feledkeztünk meg azokról a 8. osztályos tanulókról sem, akik minden tanítási napon reggelente a forgalomirányításban segítenek. Ezúton is köszönjük aktív részvételüket.
Külön köszönjük Bertalan Ignác és Németh István segítségét, akik minden évben együttműködtek velünk, így sikerült a gyermekek számára örömet szerezni.
Esztergályos János elnökhelyettes
Farmos község lakóinak, a polgárőrség minden tagjának és családtagjainak

K ellemes K arácsonyi Ünnepeket És N agyon Boldog Ú j Évet K íván
a Polgárőrség Vezetése
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Nyugdíjas Évzáró Bál
Megszületett a döntés, hogy az Évzáró bálon disznótoros
vacsorát kínálunk, és az ehhez szükséges hurkát és kolbászt
magunk készítjük el. Így tehát a társaság hozzálátott a nagy
munkához. Id. Nyitrai István és Tarjáni József szakértői irányításával Csík Zoltán és Zoltánné, Kenyó Ferencné, Kovács
István, Szegedi Tibor és Tiborné, Tóth Istvánné és Varga
Györgyné szorgoskodtak azon, hogy a mintegy 130 adag hurka, kolbász elkészüljön. Valamennyiüknek köszönjük a fáradozást, és külön köszönet illeti azokat, akik anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy elkészülhessen ez az ízletes vacsora: Csík
Zoltán, Kovács István, Szegedi Tibor, Varga Györgyné.
Az Évzáró Bál november 24-én – Katalin előestéjén – került
megrendezésre. A rendezvényen vendégeink voltak a Nagykátai Katica Nyugdíjas Klub, a Tápiószelei Borostyán Nyugdíjas
Klub, a Tápiószecsői Búzavirág Nyugdíjas Klub és az Újszilvási
Rozmaring Nyugdíjas Klub vezetői és tagjai. Elfogadta meghívásunkat Horváth László polgármester úr és a Nagycsaládos
Egyesület vezetője, Bertalan Ignác. Sajnálatos módon több támogató vendégünk – az illő kimentést is mellőzve – távolmaradt rendezvényünkről, amit azért sajnálunk leginkább, mert
egyesületünk csupán ily módon tudja viszonozni a kedves támogatásokat.
Szerettük volna körünkben köszönteni Csákó Bélát, a polgárőrök elnökét, azonban a sors átírta a forgatókönyvet, Béla
már nem lehetett közöttünk. Nemes szívű, tiszta embertől búcsúztunk a minap, akinek a támogatására mindig számíthattunk. A bál résztvevői egyperces néma felállással tisztelegtek
emléke előtt.
Tavaly kereszteltük át a rendezvényt Évzáró Bállá azzal a
céllal, hogy így az év vége felé egy kis számvetést készítsünk
és megköszönjük tagjaink munkáját, támogatóink segítségét.
Megköszönöm a Csapat egész évi munkáját, maximális segítséget kaptam tőlük. Köszönöm mindazoknak, akik az év
folyamán rendben tartották a parkunkat, akik minden rendezvényre süteménnyel érkeztek, akik a rendezvények lebonyolításában segítettek, akik más településeken egyesületünket
képviselték. Új fiatal nyugdíjas tagjainknak, akik remekül beilleszkedtek a csapatba és igyekeztek munkájukkal tehermentesíteni az idősebbeket, és köszönet mindazoknak, akik a tagdíjon felül egyéb természetbeni vagy pénzbeli hozzájárulásukkal
is támogatták az egyesületet.
Az elnökség egyetértésével most három olyan személynek
köszöntük meg oklevéllel a munkáját, akik átlagon felül segítették az egyesület működését. Kenyó Ferencné Marika, Tóth
Istvánné Évike és Kovács István munkájára bármikor bizton
lehetett számítani.
De be kell azt is látni, hogy létünket és eredményeinket
nagyban külső támogatóink népes táborának is köszönhetjük. Nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen lenne egy-egy rendezvényünk lebonyolítása külső segítőink nélkül. Nagy segítségünkre volt az idei évben Horváth László polgármester úr
mint magánember, Kenyó Mónika zavarba ejtő bőkezűséggel
tette meg felajánlásait, Spenger László pedig szabadidejét feláldozva örökíti meg eseményeinket. A Farmos Tv közvetítésével
az ő munkájának is köszönhetően ismerhetik meg az érdeklődők tevékenységünket.
Tavaly életre hívtuk a „Rózsa-díjat”, melyet minden évben
olyan személynek szeretnénk adni, aki éveken keresztül kiemelkedően sokat tett az egyesület érdekében. Ebben az évben

a „Rózsa-díjat” olyan személy kapta, aki 1994 óta tagja az egyesületnek, nagy szerepe van az asszonykórus életében és jelenleg
is tagja az elnökségnek. De mégis nem elsősorban ezek miatt
a tevékenységek miatt érdemesült a „Rózsa-díjra”, hanem mint
az egyesület ún. gondnoka érdemelte ki ezt a díjat. Bár szókimondásáról híres, neki köszönhetjük, hogy télen melegre érkezünk a klubhelyiségbe. A rendezvények után megszámlálva,
tisztán kerülnek helyükre az abroszok, poharak, tányérok. Karácsonykor feldíszített fenyőfa vár minket, hogy nincs gondunk
ablaktisztításra, függönymosásra, takarításra, viráglocsolásra.
Mindemellett még természetbeni támogatást is gyakran nyújt
az egyesületnek. Ő az, aki azt vallja, hogy az egyesület az élete.
Az idei „Rózsa-díjat” Varga Györgyné Rózsika vehette át.
Köszönjük a munkáját és kívánjuk, hogy még sokáig szorgoskodjon közöttünk egészségben!
A bálon megismerkedhettünk a nagykátai Márton Tánccsoporttal, akik a vendégek bevonásával megalapozták a jókedvet,
amit még fokozni tudott Szabó Mária szolnoki népdalénekes
és csapata. Az est hangulatos színfoltja volt az ifjú nyugdíjasokból álló tánccsoport bálnyitó keringője. Táncukat stílusosan
Strauss Rózsák keringője című művére mutatták be és néhai
Vankó Dezsőnek ajánlották, akivel együtt kezdték el a próbákat, de aki a fellépésen már nem vehetett részt.
Ezúton is köszönöm támogatóinknak, Bodócs Imre és
Bodócsné Nyitrai Margit, Kenyó Márta, Kovács Istvánné,
Krámli István, Mészáros István, Nyúzó Zoltánné, Prága Sándor, Szarvas Attila, Vankó Gáborné, hogy felajánlásaikkal segítették a rendezvény lebonyolítását.
Szegedi Tibor elnök
Ady Endre:
Békesség ünnepén
Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!…
Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán…

Békés, boldog, meghitt karácsonyt kívánunk Farmos minden lakójának és kívánjuk,
hogy az új esztendőnket töltse be a béke, a nyugalom és a szeretet!
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
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Megalakult a Farmosi Szabadidő Klub
Kedves Farmosiak!
Örömmel jelenthetem be, hogy községünkben vitorlát
bontott egy civil szervezet.
„Mindig új élet lesz a vérből”- írja Márai Sándor a Mennyből az angyal című költeményében.
Nos, talán nem tűnik túl erőltetettnek a párhuzam,de
tény: az Életmód Egyesület alapjaira épülve kelt életre az új
csapat. A szellemiség tehát a régi, s a tagok között is jó néhány „Életmódos” található, szerencsésen ötvöződve fiatal,
agilis, tettre kész új emberekkel.
Céljaink nem változtak.
Nevünkből is adódóan, elsősorban különböző szabadidős
programokat szervezünk, de –ha szükséges- szívesen segítünk más társadalmi szervezetek rendezvényein is.
Szerény eszközeinkkel ugyan, de megpróbálunk a mai értékzavaros világunkban valamiféle zsinórmértéket követni
és ajánlani. Szeretnénk, ha egészséges testű és lelkületű, gyökereit, hagyományait nem feledő, a természetre odafigyelő
és azzal szoros harmóniában élő nemzedékek nőnének fel
Farmoson, és persze szerte az országban.
Tehát sportos programok, gyalogos és kerékpártúrák,
pingpongozás, stb., lélekemelő színjátszó, verses, zenés irodalmi estek, történelmi nagyjaink tetteit, eleink mesterségeit, szokásait, a népi kultúra hagyományait felelevenítő és
újraélő rendezvények, természetjáró túrák és előadások szerepelnek terveinkben.
Fontosnak érezzük az egészséges, egységes nemzettudat
erősítését is. Ezt a nemes eszmeiséget szeretnénk a már meg-

lévő várfalvai-aranyosrákosi testvértelepülési kapcsolaton
keresztül kiteljesíteni, életszerűbbé tenni.
Mivel mi most szinte az elejéről kezdjük a közösségi életet, alulról építkezünk, s mint klub és nem egyesület működünk, még idő kell, mire „összerendeződünk”.
A lényeg azonban, hogy ismét működik egy kizárólag
farmosiakból verbuválódott társaság, akik ha kell, az önérdeket a közösségi szempontok elé helyezve próbálnak Farmosért, a farmosi emberekért tevékenykedni.
Persze a Klub bárki számára nyitva áll, mindenkit szeretettel várunk soraink között!
Természetesen -mint az Életmód esetében is- szoros és jó
kapcsolatokra törekszünk az Önkormányzattal, valamint az
összes farmosi társadalmi szervezettel és magánszeméllyel.
Hiszen számunkra már 2004-től -az első Farmosi Napok
óta- bebizonyosodott, hogyha kell, micsoda kohéziós, építőösszetartó erő van jelen Farmoson.
Nem ígérünk tehát semmi mást, minthogy tesszük a dolgunkat, és reméljük, hogy programjaink sok szép élményt,
örömet és tartalmas kikapcsolódást nyújtanak mindenki
számára.
Tarjáni Zsolt
U.I.:
„Másokat megajándékozni akkor a legértékesebb, ha azt
halkan és önzetlenül tesszük.”
Daniel Gottlieb

A farmosi Sülészek Tápiószentmártonban
Idén immár VIII. alkalommal rendezték meg Tápiószentmártonban a Nemzetközi Hurkatöltő Fesztivált, amelyen a
farmosi csapat már második alkalommal vett részt, ezúttal
az újonnan alakult Farmosi Szabadidő Klub szervezésében.
Kicsi, de annál lelkesebb csapattal indultunk neki ennek az eseménynek. November 17-én, reggel 6 órakor volt
a gyülekező a Művelődési Ház előtt. Bepakoltunk mindent
az autókba, majd útnak indultunk. Miután megérkeztünk,
megkerestük a csapatunk számára kijelölt asztalt, bepakoltunk, díszítettünk, elfogyasztottuk a köszöntőt. Nemsokára
eldördült a fesztivál megkezdését jelző ágyú. Meghallgattuk
a Himnuszt, ezután pedig a szervezők és a zsűri ünnepélyes
megnyitóját.
Még a fesztivál előtti napokban megegyeztünk abban,
hogy kinek mi lesz a feladata, így mindenki fennakadás
nélkül tudott tevékenykedni saját területén. Voltak, akik a
hurka ízesítésével, töltésével foglalatoskodtak, mások pedig
mosogattak, törölgettek, valamint az éppen arra járó zsűrit
kínálgatták a süteményekkel és az italokkal. Szakszerű gondossággal készítettük a disznóvágás egyik elmaradhatatlan
kellékét, a forralt bort is.
Készítettünk fehér-, májas- és véres hurkát is. Amikor
minden megsült, elkezdtük a tálalást. Gyönyörű, faragott

fatálon rendeztük el a kóstolót a zsűritagok számára. Természetesen mindhárom hurka szerepelt a kínáltunkban, házi
savanyúsággal és kenyérrel kiegészítve. Izgatottan vártuk az
eredményhirdetést, ami sajnos csalódást okozott számunkra, hiszen érintetlenül hoztuk vissza a kóstolót. Ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat, amiben nagy szerepe
volt a csapattagoknak, és az ott szerzett élményeknek. Kis
csapatunk kapott az egyik társadalmi zsűritagtól egy receptkönyvet, amit minden bizonnyal majd hasznosan és
gyakran fogunk használni a Klub összejövetelein.
A Csapat tagjai:
Bugyi Lajos, Fehér Ágnes, Fehér Péter,
Nyitrai Petra, Nyitrai István,
Tarjáni József, Tarjáni Zsolt
Támogatóink:
Farmos Község Önkormányzata, Farmosi Művelődési Ház
és Könyvtár, Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Csík Zoltán, Árva Zsolt
Köszönet Wébel Tibornak a nevezési teendők
lebonyolításáért!

2012. november-december
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Egyházi rovat
Körlevél

A farmosi evangélikus leánygyülekezet tagjainak.
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsid 13,14
Rövid visszatekintés 2012. év eseményeire
– Február 5. Presbiteri gyűlés, a 2011. évi zárszámadás és a
2012. évi költségvetés áttekintése, tisztségviselő választás
előkészítése.
– Március 25, Új tisztségviselők és presbiterek iktatása.
– Március, A temetőben lévő gyűrűskút rendezése. Segítők:
Szamosvölgyi Mihály, Kenyó Géza, Kenyó Rudolf, Kenyó
Gábor.
– Április 17. Húsvétra az imaház takarítása az evangélikus
református asszonytestvérek segítségével.
– Április 6. Nagypénteki passióolvasás a gyermekek szolgálatával.
– Május 8. Temető tavaszi rendezése és fűkaszálása. Segítők: Merczel Pál, Urbán Mihály, Fejős István, Hack
György, Csákó Csaba, Mohácsi Gyula és felesége, Kenyó
Róbertné, Tarkó Gábor, Prága Sándor, Lackó Dezső, Kasza Tamás, Kenyó Gábor, Kenyó István traktorral.
– Június 24. Családi nap. Felelős szervező: Kustra Csaba lelkész és Kasza Krisztina.
– Július 22. A temető rendezése és fűkaszálás.
–	Október 7, Családi istentisztelet és kézműves foglalkozás
az imaházban. Felelős szervező: Kustra Csaba lelkész és
Kasza Krisztina.
–	Október 21-27. A temetőkerítés felújítási munkálatainak
elindítása. Segítők: Szilvási Tibor, Merczel Pál, Prága
Sándor, Adamecz Pál, Csákó Béla és fia, Mohácsi Gyula, Miknai Ferenc, Hack György, Kenyó Gábor. Üveges
József és felesége a munkához szükséges vasanyagokat
adományoztak.
–	Október 28. Reformáció ünnepe. Evangélikus és refor-

–
–
–
–
–

mátus közös Istentisztelet, Kustra Csaba és Mező István
lelkészek igehirdetésével.
November 1. Istentisztelet a ravatalozóban.
November 27. Szupplikáció. Kárnyácki Eszter 4. éves teológus szolgálata az imaházban.
December 24. Szenteste, (hétfő, 15 órakor) Családi Istentisztelet és ajándékozás a gyermekek szolgálatával. Évzáró rövid közgyűlés.
December 25. Karácsony ünnepe.
December 31. Óévi hálaadó Istentisztelet.

Köszönet mindazoknak a testvéreknek, akik adományaikkal és segítőkész munkájukkal támogatták a gyülekezet életét.
Külön köszönet azoknak a testvéreknek, akik a temető rendjének megőrzésében, az elkezdett kerítésfelújítási munkáiban, az
imaház külső és belső rendezésének munkálataiban hűségesen
segítettek.
Erős vár a mi Istenünk!

Kustra Csaba lelkész

Karácsonyi üdvözlet
Református Egyházközségünk nevében szeretettel köszöntöm az újság olvasóit Lukács ev. 2. rész 11. és 16. versével.
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában…..elmentek tehát sietve, és megtalálták…”
A karácsonyi ünnepekben református istentisztelet a
farmosi evangélikus templomban 2012. december 25-én 16
órakor lesz.
Szeretettel hívom Testvéreimet további alkalmainkra is.
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánva:
Mező István lelkipásztor

Közéletünk
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván minden farmosi lakosnak
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Farmosi Szervezete és Pest megyei elnöksége!
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Csanádi Gábor Ferenc
Jobbik Pest megyei alelnöke

Wébel Tibor
Jobbik Farmosi elnöke

(Wass Albert)
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„MEMENTÓ REKVIEM CSÁKÓ BÉLÁÉRT!”
Nagykáta, 2012.11.16.
Írta: Hollósi György András
Csákó Béláért könnyes rekviemünk csendül,
Az Édesapa meghalt, szívünk, lelkünk rezdül.
Szerető férj, apa, elment a családfő,
Itt maradtak árván, a gyermekek, és a nő
Mélységes gyászt hozott ránk a novemberi ősz,
Szívünkre gyász borult, mely letiporva győz.
Lelkünk üdve oly kincs, melynél drágább nincsen,
Apánkért zeng imánk, hallja az Úristen.
Emlékezni segít versben most a költő:
Béla csinos férfi volt, a férfiak közt első,
1954. július 30-ban volt Béla első születésnapja,
Életét az Isten 2012. november14-ig szabja.
A Polgárőrség bátor, megbecsült tagja,
Tisztességes élet, erény volt a rangja.
Szép házat épített, így szállnak az évek,
Úgy élt, hogy vallotta, mindent számon kérnek.
Születés, esküvő, életünknek a sója,
Mit hoz a nagy élet, Isten a tudója.
Kovács Borbála Erikát megszerette,
Isten színe előtt feleségül vette.
Szerelmük gyümölcse, négy szép gyermek élet,
Emberré nevelte, becsületre késztet,
Szülők örömére, mind a maga szárnyán,
Most, hogy apjuk meghalt, itt maradtak árván.
Negyvennégy évet számlál, szakmájában szerzett,
Kereskedő lévén, munkában megedzett.
Kerékpárüzletét sikerrel vezette
Nagykátán s környékén mindenki szerette.
Munkahely az ember második otthona,
A szorgos emberhez nem lesz az mostoha.
Csákó Bélát itt érte a hirtelen halál,
Magához ölelte, lelke az égbe száll.
Pukkai László volt, aki a bajt észlelte,
Orvosért kiáltozott, családját kereste.
Utolsó sóhaja kérőn szállt az égbe,
Családjáért aggódva, a jó Istent kérte:
Kegyelmezz Istenem, segítsd a családom,
Hadd ne sújtsa őket hirtelen halálom.
Megkértem a költőt, hogy helyettem szóljon,
Én már nem szólhatok, helyettem búcsúzzon:

Tőled édes párom először búcsúzom,
Emlékezzél rája, szádon ég a csókom,
Együtt robotoltunk, nagyon szerettelek,
Amikor tehettem, meg is öleltelek.
Kicsi családunknak legyél a vigasza,
Ne legyenek árvák, legyél a támasza.
Ajkadat lezártam a hitvesi csókkal,
Nem búsítom szíved fájó búcsúszóval.
Édes gyermekeim, tihozzátok szólok,
Mementó az ige, amit mostan mondok:
Anyátokkal együtt egymást szeressétek,
Áldásom rátok száll, ezt ne feledjétek!
Béla fiam, Nikolett tőletek búcsúzom
Tamás fiam, Zsófia halljátok szózatom
Csilla szép leányom, Viktor a társad
Csaba a legifjabb, intelmem vigyázzad.
Testvérek, rokonok, szomszédok, elbúcsúzok
Lelkem már a mennyben jár, onnan nézek rátok
Jó szüleimmel immár a mennyben találkozunk
Értetek az angyalokkal, buzgón imádkozunk
Üveges sógor, szeretett családja
Zoltán sógorékkal, búcsúszómat várja.
Keresztkoma, komaasszony, keresztgyerekek
Fáj, hogy menni kell, Isten veletek.
Koporsóban nyugszik immár beteg testem,
Megpihenek végül, nyugalomra leltem.
Isten veletek, köszönet mindenért,
Köszönetem annak, aki most elkísért.
A síromon, tudom, mindég lesz friss virág
Lelkem a mennyből figyel, lent ölel a sírvilág.
Eltemettek, ne sírjatok, menjetek békével,
Isten megáld benneteket jóságos kezével.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

zetbe, amikor településünkön megalakult a
Faluvédő Egylet. Mindvégig vezetőségi tag
volt, 2008-tól ügyvezető elnök, 2012-től pedig a szervezet elnöke.
Távozásával lezárult egy korszak a Farmosi
Polgárőrség életében. Köszönettel tartozunk
a becsülettel végzett munkájáért és fáradozásáért.
A család gyászában fájdalommal osztozunk.

2012. november 19-én végső búcsút vettünk és kísértük utolsó
útjára

Csákó Bélát

a Farmosi Polgárőrség váratlanul elhunyt elnökét.
Olyan embertől búcsúztunk, aki nemcsak családjáért, hanem a
közösségért is munkálkodott. Nagy szolgálatot tett a település
érdekében.
Egy ember életét nem lehet néhány leírt gondolatban összefoglalni. De emléket állítani és emlékezni igen!
1991-ben alapító tagként elsők között jelentkezett a szerve-

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik bármily módon együttérzésüket fejezték ki
szerettünk elvesztésében.
Gyászoló család

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!
Farmosi Polgárőrség vezetősége, és minden tagja

2012. november-december

2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.
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HAJT-A Csapat Egyesület

Tel./FAX: 06-53-583-550

A HAJT-A Csapat Egyesület novemberi hírei
Az év vége felé közeledve örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a 2012. évben LEADER vagy III. tengelyes támogatással megvalósult fejlesztések és rendezvények listáját.
Pályázó ügyfél

Pályázati cím

Tápióság Községi Önkormányzat
Széchenyi István Általános Iskola Alapítvány

Tápióság a megszépülés útján (játszóterek átadása)
Játszótér építése Újszilváson
Községi Majális;
XVI. Tápiószőlősi Amatőr Fogathajtó verseny
Jubileumi Atilla-nap 2012
A Kúria titkai című rendezvénysorozat a 2012. évi Blaskovich napok és Múzeumok
Éjszakája programjai
Ifjúsági szálláshely
Tápió EXPO Újszilváson
Tápiósági hagyományőrző fesztivál és falunap
2012. augusztus 20-a a mozgás és egészség jegyében
Tápiószele Városnapja
Kulturális és egészségmegőrző rendezvény Újszilváson
Tápióság Községi Tornacsarnok részleges felújítása
Tápióság Községi Sportkör labdarúgó sportöltöző épületének felújítása
Kicsik Olimpiája
Márton napi rendezvény a Kincsem-Lovasparkban
A Tűzoltó Egyesület kulturális értékeinek fenntartása, megvédése az utókor számára
Sportpálya, öltöző szertár épületének felújítása

Tápiószőlős Község Önkormányzata
Atilla Alapítvány
Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
Újszilvás Község Önkormányzat
Tápióság Községi Önkormányzat
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat
Tápiószele Város Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzat
Tápióság Községi Önkormányzat
Tápióság Községi Sportkör
Tóth László Sportegyesület-Újszilvás
Blaskovics Örökség Alapítvány
Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sport-Klub Farmos Egyesület

A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó aktuális közlemények a
www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.
html honlapról letölthetőek a közleményekben szereplő kifizetési kérelem
formanyomtatványokkal együtt.
Munkaszervezetünk munkatársai várják kedves ügyfeleink kérdéseit,
észrevételeit.
Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet vezető

Reméljük, 2013-ban is számos, sikeresen megvalósított pályázatról
számolhatunk be.
Tisztelt Ügyfeleink!
Ismét felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az ÚMVP III. tengely négy
jogcíméhez (Vidéki örökség, Falumegújítás és fejlesztés, Mikrovállalkozás,
Turisztika), valamint az ÚMVP IV. tengely LEADER fejezetéhez
kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtási ideje: 2012. augusztus 1. –
december 31.

A HAJT-A Csapat Egyesület
Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8°° - 1200
8°° - 1200
8°° - 1200
8°° - 1200
8°° - 1200

Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt.
Tel: +36-1-786-02-88
Web: www.eruditiozrt.hu

Legyen ön az uniós
források nyertese!
Ingyenesen elvégezhető angol és informatikai képzéseket kínálunk
Önnek! A projekt keretében Ön is fejlesztheti nyelvi és informatikai
ismereteit 90 óra keretében, melyre 90.000 Ft Uniós forrás áll rendelkezésre.

VÁLTSA BE NÁLUNK 90.000 FT-JÁT!

Mi a projekt neve?
TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”.
Mi a projekt célja?
A program a felnőttképzésbe való bekapcsolódásra kívánja ösztönözni a felnőtt magyar lakosságot, hogy a lakosság körében emel-

Megvalósulás
időpontja
2012.03.14.
2012.03.15.
2012.05.01.
2012.09.08.
2012.05.19.
2012.05.25-27.
2012.06.23.
2012.05.28.
2012.08.10-12.
2012.08.19.
2012.08.20.
2012.09.07-08.
2012.09.14-15.
2012.09.22.
2012.09.22.
2012.10.12.
2012.11.10.
2012.09.30
2012.10.31.

123° - 183°
123° - 163°
123° - 163°
123° - 163°
123° - 163°

Irodai elérhetőségek:

2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Telefon: 06-53-583-550,
Telefax: 06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

kedjen a digitális ismeretekkel
és az idegen nyelvi készségekkel
rendelkezők száma. A képzések
eredményeképpen közel 100 000
fő képzésbe bevonása zajlik.
Kik vehetnek részt a projektben?
Valamennyi, 18. életévét betöltött felnőtt, felső korhatár nélkül, aki nem áll középiskolával,
felsőoktatási intézménnyel államilag támogatott tanulói/hallgatói jogviszonyban.
Mit kínálunk Önnek?
Angol nyelvi képzés(kezdő, haladó)
Informatikai képzés
Képzés helye: Farmos Község Általános Iskola
Jelentkezés: Kollár Ferencnél az iskolában (telefon 53 390-018)
Költségek: 4500 Ft önköltség, amely a tanfolyam sikeres elvégzése után
visszatérítésre kerül.
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Ebtulajdonosok, figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet
értelmében 2013. január 1-jétől a négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel
(mikrochippel) ellátva tartható.
A kutya mikrochippel történő ellátásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A
mikrochip beültetése bármely állatorvostól kérhető, díja a kormányrendelet szerint
maximum 3.500 Ft lehet, amely magában foglalja a regisztrációs díjat is. A Magyar
Állatorvosi Kamara által kiadott tájékoztatás és ajánlás szerint „a szakszerűen kivitelezett egyedi megjelölés (invazív beavatkozás) esetében a transzponder bőr alá
való bejuttatását megelőzi a megjelölendő állat egészség-vizsgálata”, amelynek további költsége van. A beavatkozás után fizetendő díjról ezért kérjük, az állatorvosoknál
tájékozódjanak!
A mikrochip csak azonosításra szolgál. A bőr alá injektált rizsszem méretű pas�szív jeladó biztosítja, hogy az elveszett kutya a legrövidebb úton visszakerülhessen
gazdájához. A tévhittel ellentétben az eszköz nem sugároz jeleket, nem tartalmaz
energiaforrást és az állat egészségére teljesen ártalmatlan. Beültetésének helye a nyak
bal oldalának középső része.
Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy kötelezettségének tegyen eleget, annak
elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Házasságot kötöttek
Október 3.
Vankó Dezső 62 éves
Október 9.
Balogh Péterné
szül. Pálfi Ilona Éva 41 éves
Október 25.
Viczinai László 89 éves

Szeptember 22.
Gróf István József – Máthé Csilla
Október 8.
Koch István Jenő – Ivanics Anita
November 29.
Zsiga Alajos – Oláh Regina

Október 26.
Badenszki József 74 éves
Október 30.
Molnár Árpádné
szül. Matók Mária Erzsébet 85 éves
Október 31.
Molnár István 72 éves
November 5.
Szabó Józsefné
szül. Guth Ilona 82 éves
November 5.
Viszt István Jánosné
szül. Fehér Magdolna 73 éves
November 6.
Baranyi Istvánné
szül. Baranyi Erzsébet 88 éves
November 6.
Vígh István Jánosné
szül. Plavecz Veronika 74 éves
November 14.
Csákó Béla 58 éves
November 22.
Kis Miklósné
szül. Weisz Éva Mária 62 éves
November 27.
Makra Imre 70 éves
November 29.
Nyitrai Istvánné
szül. Megyes Borbála 92 éves

Újszülöttek
Október 08.
Máthé Mandula
Pető Anita és Máthé Dénes
kisleánya
Október 19.
Koch Leila Anita
Ivanics Anita és Koch István Jenő
kisleánya
Október 25.
Sebesi Anita Mária
Terék Anita és Sebesi Ferenc
kisleánya
Október 25.
Lozsi Adrián
Szabó Mónika és Lozsi György
kisfia
Október 30.
Károlyi Máté
Károlyi Judit kisfia
November 21.
Balázs Ádám
Boros Henriett és Balázs József
kisfia

VÉRADÁS
HELYE:
FARMOSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDEJE:
2013. január 8. (kedd)
13:00-16:00-ig

Köszönetnyilvánítás
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván kedves olvasóinak,
látogatóinak és minden farmosi lakosnak a Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház valamennyi dolgozója.
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a Művelődési Ház
felújítási munkáiban közreműködtek.
Baráth Pál
Horváth István
Gáspár Gusztáv
Kaszás Zoltán
Pethő Tamás
Abai Tamás
Csillik Csaba
Kasza Tamás
Fehér András
Kenyó Ferenc
Badenszki Lászlóné
Rózsafüzér Társulat
Wébel Tibor
Török Pál
Szemtelen Szemtanúk
Bugyi Kristóf
Török Tamás
Kulcsár Anita
Nyitrainé Gyöngyi
Nyitrai Gyöngyi
Deák Katalin
Deák Balázs
Molnár András Lászlóné
Mardula Béla
Fekete András

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen szerettünk,

VANKÓ DEZSŐ
temetésén részt vettek,
virágot, koszorút a
sírjára helyeztek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családja

12. oldal

2012. november-december

K arácsonyra
Móra Ferenc: A szánkó
Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok
hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a
verebek megdermedve hullottak le a fákról, a
háztetőről olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehajigálni.
Először a báránybőr sapkánkat vagdostuk hozzájuk, de evvel nem sokra mentünk. A fülünk
megfázott, a sapka a tetőn maradt, s ami a legnagyobb baj volt: a jégcsap se esett le.
Még jobban szerettünk a hóban játszani.
Akkora hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle,
ástunk is benne akkora barlangokat, hogy akár
a medvék királya ellakhatott volna bennük.
Persze a medvének több esze volt, mint hogy
hópalotában lakott volna. Nem is fagyott el se
keze, se lába, mint nekünk.
Legkülönb mulatság mégis csak a szánkázás volt. Szomszédunkban lakott a bíró. A bíró
csináltatott a fiainak olyan szánkót, hogy annál
szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele így tél idején. Kőrisfából volt
a talpa, diófából a karja, az ülése lószőrvánkos,
beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján
bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép
pirosra, tán a kötele is selyemből volt.
Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt,
aki húzza. Nagy úr volt akkor Bíró Pali is, Bíró
Gyuri is, mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogtak be, meg egy másik szegény
gyereket, a Favágó Jánoskát.
- Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne - biztattak a bíró fiai.
Bántuk is mi a csúfolódást, csakhogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Gyuri, Pali elnyújtózkodtak nagyurasan a puha ülésben, mi ketten
nyakunkba akasztottuk a cifra istrángot, szél
se érhetett a nyomunkba aztán. Meg se álltunk
az ötödik fordulóig, ott is csak lélegzetet venni.
Így tartott ez egy hétig, hanem Favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta a fejét, mint
egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle a kisebb gazdánk, a Bíró Pali, hogy tán kevesli az abrakot?
- Szeretnék már egyszer én is beleülni a
szánkóba - motyogta félősen Jánoska -, csak
egyetlenegyszer, csak egyik saroktól a másikig!
Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk
fölött a pántlikás ostorát:
- Mást nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan
gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint a tied.

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik az Idősek Világnapja alkalmából megszervezték az időskorúak
köszöntését. A nap fénypontja a községünkben több mint 50 éve házasságot
kötött házaspárok felköszöntése volt.
Ünnepélyes, megható és örök emlék marad számunkra Horváth László
polgármester Úr, majd Kenyóné Ilonka
anyakönyv-vezető szívhez szóló beszéde.
Meghatottsággal, örömmel köszönjük
a kis óvodások, az iskolások műsorát, a
gyerekeknek és felkészítő nevelőiknek
egyaránt.

Pali még jobban rákiáltott:
- Örülj, hogy húzhatod. Gyi, Szellő, gyi Bogár!
Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdánk kigurult a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt
nézni, ámbátor igyekeztünk elhordani az irhát.
Hanem aztán megbántuk, amit tettünk.
Másnap majd meghasadt a szívünk, mikor a
bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a
Szabó Gergőék húzták őket.
Ekkor énnekem egy gondolatom támadt:
- Jánoska, van egy hatosod?
- Volt tavaly, de labdát vettem rajta.
- Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy
hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót.
Másnapra kerítettünk pénzt. Én a Csacsadér
vargától kaptam, mert segítettem neki kivinni
a csizmákat a piacra, Jánoska meg eladta a labdáját meg a márvány golyóját meg a bicskáját a
molnárinasnak.
Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk
a pénzünkön egy szenesládát. A ládát félig
megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk
két gyalult deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt ráerősítettük a láda két oldalára. Megvolt a szánkó.
Biz az nem egészen olyan volt, mint a bíró
fiaié, de éppúgy csúszott.
Az udvaron próbáltuk ki, mert az utcára
szégyelltünk kimenni a másik szánkó miatt.
Hanem az udvar kicsi volt.
Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki se lát. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a
bíró fiaival. Fújt a szél kegyetlen, sodorta a tetőkről az arcunkba a havat, de nem törődtünk
vele. Csak arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz
szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, én elhúzom a kis erdőig, ő meg engem vissza. Jaj,
istenem, de jó lesz!
Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kati
nénié volt, az öreg koldusasszonyé. Rogyott
kis szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése.
Most csupa hó és jégcsap az egész kunyhó,
csupa dér még az ajtókilincs is. A Kati néni
kutyája, a szegény Morzsa, ott nyöszörgött a
küszöbön.
- Megállj, Ferkó - mondja a Jánoska -, eres�szük be ezt a szegény kutyát, mert megveszi
idekint az isten hidege. Az öregasszony bizonyosan alszik.

Belöktük az ajtót, a Morzsa csaholva szaladt
előre.
Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült
orcával, dideregve vékony kendőjében. Olyan
hideg volt odabent, hogy még a tűzhely sarkait
is kivirágozta a dér.
- Nem égett ebben a tűz, lelkeim, már három nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy
gyújtat fám. Majd megfagyok, lelkeim - sóhajtozott az öregasszony.
Jánoska rám nézett, én meg őrá. Előhúzta a
sarokból a baltát, kiment, csattogott, pattogott
odakint: fölvágta tűzrevalónak a szánkót.
Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkó. A mi szánkónk, amelyikbe egyszer se ültünk bele.
A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna
örömében, ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg
koldusasszony orcája is színesedni kezdett.
Ahogy ránk vetette háládatos tekintetét, a mi
szívünkben is valami melegség támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik
érzik, hogy milyen jól esik repülni a szánkón,
de nem tudják, milyen jól esik jót tenni a szegényekkel.

Végül, de nem utolsó sorban hálásak vagyunk községünk nyugdíjasainak
a szeretetteli műsorért, amellyel saját
korosztályuknak kedveskedve, vidám,
boldog és felejthetetlen, szép napot varázsoltak számunkra.

Dicséret minden szervezőnek, közreműködőnek, résztvevőnek.
Kívánunk türelmet, emberszeretet, jó
egészséget további munkájukhoz.
Deák Józsefné

Köszöntés

Apróhirdetések

Gratulálunk 50. házassági évfordulójuk
alkalmából
JUHÁSZ GYULÁNAK és
KRÁMLI MÁRIÁNAK.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánnak
Gyermekeik

Tapasztalt pedagógus korrepetálást, napi
felkészítést vállal minden tantárgyból,
FARMOSON. 06-30/431-51-84.
Tápiószelén a központban ingatlan eladó. Irányár: 1000.000 Ft.Érd.06- 20983- 65 -11.

Weöres Sándor: Szép a fenyő
Szép a fenyő télen – nyáron,
Sose lepi dermedt álom:
Míg az ágán jég szikrázik,
Üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
Érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
A zöld fenyves csak pompázik.
Bozsi Darázs József: Télapó
Hófehér szakállú, öreg bácsit láttam,
Fügét, almát, diót vitt a puttonyában.
Megkérdeztem tőle. - Hová tetszik menni?
Ezt a sok gyümölcsöt, ki fogja megenni?
A jó öreg bácsi azt felelte rája:
- Sose búsulj pajtás, lesz annak gazdája!
Felkeresem Jutkát, Marit, Andit,
Tudom, nagyon várják a Mikulás bácsit.
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SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

SZIGÜ TEMETKEZÉS

Dr. KUTI LAJOS

Teljes körű ügyintézés, kímélő árakkal

Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség
esetén kórházban
sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata
– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes,
végleges műtét nélküli ellátása

Ügyelet: éjjel-nappal
Temetkezési kellékek árusítása (koporsók, urnák,
egyéb) megtekintése helyben!
Sinkáné Csillik Ibolya
2765 Farmos, Rákóczi u. 31. Tel: 06-20-778-9905

– 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

Farmos, Rákóczi út 6.
Értesítem kedves régi és új vásárlóimat, hogy 2013. január 1-től
megváltozott nyitva tartással várom Önöket.
Nyitva tartás:
Hétfő:
8:00-12:00, délután: zárva
Kedd:
8:00 -12:00, 12:30-16:30
Szerda
8:00 -12:00, 12:30-16:30
Csütörtök
8:00 -12:00, 12:30-16:30
Péntek
8:00 -12:00, 12:30-16:30
Szombat
8:00-12:00, délután: zárva
Vasárnap
9:00-12:00, délután: zárva

Ezúton szeretnék mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet kívánni!
Nyúzóné Marianna 06-20/9843710

14. oldal

2012. november-december

ÉS A HÓ CSAK HULLOTT…
Megemlékezés a Doni ütközetben
elhunyt
magyar katonákról

2013. január 12. szombat 14.oo óra
Farmosi Művelődési Ház
Vendégünk:

Ifj. Tompó László
irodalomtörténész

Az előadás végén koszorúzás a világháborús emlékműnél!

Mindenkit szeretettel várunk!
Farmosi Szabadidő Klub, Farmosi Művelődési Ház, Községi Önkormányzat

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

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: 1150 példányban

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

