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Farmos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete

Kedves Farmosiak!
El kell áruljunk egy nagy titkot: Farmo-

son Van Közös Akarat! Ismét túl vagyunk 
a falunapi vigadalmakon. Megmutathattuk 
egymásnak, hogy képesek va-
gyunk együtt örülni, ün-
nepelni. Egyre több 
vendég, barát, is-
merős érkezett az 
ország minden 
pontjáról a Far-
mosi Napokra. 
Immáron a IX. 
a l k a l o m m a l 
gyűlhetett össze 
a falu apraja-nagy-
ja. Megmutattuk or-
szág-világnak, hogyan 
mulatnak, főznek és versenyez-
nek az itteni emberek. Nagyon sok feszített 
pillanat volt, sokszor versenyt futottunk mi 
szervezők is az idővel, de akartuk, és hittük, 
hogy semmi nem állíthat meg bennünket. 
Mindenki, aki ott volt tette a maga dolgát: 
táncolt, versenyzett, előadott, tapsolt, druk-
kolt így téve teljessé a hétvégét. Ahogy vége 
lett, már el is kezdtük törni az agyunkat a 
következő falunapokon. Ezennel szeret-
nénk megkérni mindenkit, hogy gondol-
kodjanak, mit szeretnének látni, hallani, 
mivel jövőre jubileumi X. Falunapok lesz-
nek. Várjuk ötleteiket, javaslataikat!

Köszönjük a közönségnek a sok tapsot, 
a buzdítást, lelkesedést. Nagyszerű látvány, 
amikor a színpadról egy rendező azt láthat-
ja, hogy örül a közönség. Akkor a fellépők is 
érzik azt, hogy Farmoson van közös akarat. 

Amikor még a készülődés közepette jár-
tunk, nagyszerű látvány volt, az óriási össze-
fogás, segíteni akarás a falu részéről. Ahogy 
elkezdődött a sátrak építése, jöttek és gyűltek 
az emberek, a közös cél érdekében. Így volt 
ez akkor is, amikor bontani kellett. Hosz-
szú átmulatott nap után is képesek voltunk 
összeverődni és rendet tenni, visszaállíta-
ni mindent az eredeti állapotába. Köszönet 
minden segítő kéznek, aki idejét nem sajnál-
va segédkezett! Idén is igénybe vettük a falu 
lakosainak és az ismerőseink támogatásait!

Fő támogatóink: 
Farmos Község Önkormányzata, Pa-

lotás Pálinka, Ezo Klub, Erdélyi Néptánc 
Csoport, Vishy/Loreal, 3 Ász Kft., Zepter 

Kft., Innoven Kft., Oravecz 
Orsolya (Szigethalom), 

Qperator Kft., Far-
mosi Zenekar, Ka-

sza Tamás.

További tá-
mogatóink:

F a r m o s i 
P o l g á r ő r s é g , 

Ferrero Magyar-
ország Kft., Ferzol 

Kft., Jónás Zoltán 
pék, Der Die Das Nyelvis-

kola (Jászberény), Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület és vendégei, Farmosi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület, Kiss Tibor (Kóka), 
Cseri János, Horváth László, Mediterrán 
Pékség, Mariann Virág, Kárpáti László 
(Monor), Ábrók Jutka és Meggyes Csaba, 
Hobby Barkács (Cegléd), Csákó Béla, Ga-
lambász Egyesület, Fehér István, Vincze 
Frigyes és Kereki Mónika (Monor), Kenyó 
Márta, Kenyó Mónika, Kaszás Zol-
tán, Gabi Fodrászat, Hasznos Holmik, 
Németh István, Irénke Zöldség, Sóvári 
Sándor (Pilis), Mini Presszó, Kiskókai 
Vendéglő, Velkei Lajos, Kőmíves Beatrix 
(Gödöllő), Liget Söröző, Kiss József, Csík 
Zoltán, Brindzik István, Baráthné Szé-
csényi Zita, D. Szécsényi Mariann, TTM 
2000 Kft. Tóth Tamás, Nagy Zsigmond 
(Budapest), Polidress Kft., Baráth Fe-
renc, Gáspár Annamária, Deák Katalin, 
Fehér Erzsébet, Non Stop Dance Group, 
Farmosi Általános Iskola, Liska József 
Erősáramú Gimnázium, Farmosi Óvoda, 
Budaörsi Shaolin Kung-fu Egyesület, Tu-
rul és Sárkány Tai-ji Egyesület, Tápióball 
Egyesület, Gyámánt Valentin, Kisfalusi 
Kocsma (Tápiószele), Farmosi Könyvtár 
és Művelődési Ház, Co-op Zrt.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN FARMOS!
Kasza Tamás
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Önkormányzati határozatok, rendeletek

Köszönet!
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik a IX. Farmosi 
napok szervezésében, rendezésé-
ben részt vettek.

Sok évvel ezelőtt a zöld pólós 
Farmosi Életmód Egyesület tagjai 
hozták tető alá ezt a rendezvényt. 
Az évek folyamán hagyománnyá 
vált, családi program lett, össze-
hozta a rég nem látott ismerősö-
ket,

rokonok, családtagok utaztak 
haza a „falunap” miatt. Az iskola 
és az óvóda - a szülői munkakö-
zösség összefogásának köszönhe-
tően - jelentős anyagi segítséghez 
juthatott.

2012-ben narancssárga pólósok 
biztosították számunkra ezeket a 
lehetőségeket. Köszönjük, hogy 
nem hagyták ezt a hagyományt 
megszakadni, valamint azért is, 
mivel ezen emberek nagytöbbsé-
ge nem is farmosi, csak Farmosért 
tenni akaró ember!

Teszik ezt energiájukat és sza-
badidejüket nem sajnálva, ugyan-
akkor buliként megélve, mert ne-
kik

örömet okoz, amikor baráti kö-
rükkel közösen hoznak létre vala-
mit.

Kívánunk nagyon jó egészséget 
további munkájukhoz.

Majorné Erika, Tóthné Erzsi

A IX. Farmosi Napokon 
„Kreatív nyugdíjasok kiállítása” 
címmel kézműves csoportunk 
is lehetőséget kapott, hogy be-
mutathassa tevékenységét. A 
csoport január óta működik, az 
eltelt rövid idő alatt rendezvé-
nyeinkre készítettünk alkalom-
hoz illő tárgyakat, dekoráció-
kat, kézimunkákat. Falunapra a 
legújabb munkáink mellett ré-
gebben készült alkotásainkból, 
gyűjtéseinkből állítottuk össze 
a bemutatásra kerülő tárgyakat, 
kézimunkákat, de az új techni-
kák elől sem zárkóztunk el. A 
napjainkban is divatos kézimunkákkal 
próbáltuk ötvözni a múltat és a jelent. A 
kézzel készített tárgyak, a kézimunkázás 
nem a múlté, fontos szerepe van ma is, így 
a fiatalabbaknak is lehetőségük nyílt bete-
kinthetni az idősebb korosztály világába. 

Bemutatásra kerültek: 
népi hímzések, keresztszemes és szál-

öltéses kézimunkák, gobelinek, riseliős 
terítők, horgolások, fából és bőrből ké-
szült munkák, intarzia, festmények, 
agyagedény, szőttes (ehhez felszereltünk 
egy szövőállványt is), csuhéból készített 
dolgok, gyűjtésből származó régi eszkö-
zök, valamint a mai divat szerinti techni-
kákkal készült tárgyak (szalvétatechnika, 
hűtő mágnes stb.) 

A kézimunkáink, gyűjteményeink 
ugyan nem feleltek meg „múzeumi” kö-
vetelményeknek, de a község múltjának, 
hagyományának, kultúrájának, értéke-

inek, megőrzését lényegesnek tartottuk 
bemutatni. 

Minden alkotás mögött egy ember 
munkája áll, akiknek köszönettel tarto-
zom, mert az előkészületek során óriási 
energiával, jó kedvvel, lelkesen készítették 
elő, és gondosan tették rendbe a kiállítás-
ra kerülő darabokat. 

Köszönöm Földháziné Erzsikének és 
Esztergályos Jánosnak, hogy mindenben 
segítettek, nagyon sok időt és energiát 
fektettek abba, hogy a kiállítást színvo-
nalasan meg tudjuk rendezni, valamint 
Zemplényi Artúrné, Lesták Dezsőné, Szé-
csényi János, Szécsényi Jánosné, Németh 
Béláné, Németh Piroska, Erdélyi István-
né, és Mohácsi Gyuláné munkáját. 

Köszönöm mindenkinek, akik meg-
tisztelték csoportunkat azzal, hogy meg-
tekintették a kiállításunkat.

Esztergályos Jánosné,
a kiállítás szervezője

Kreatív nyugdíjasok kiállítása

A képviselő-testület ülést tartott 2012. 
augusztus 14. napján. A kialakult gya-
korlatnak megfelelően minden ülésen a 
napirendi pontok előtt Glocz Zoltán kör-
zeti megbízott ad tájékoztatást a települé-
sen történt, rendőrségi intézkedést igény-
lő eseményekről. Az ülésen a Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Jogi és Ügyrendi 
Bizottság javaslata alapján, - mely meg-
hallgatta a jegyzői állásra pályázókat – a 
képviselők döntöttek, és 2012. szeptember 
01. naptól Turóczi István Zoltánnét kine-
vezték Farmos község jegyzőjének. ki. A 
település fejlődését segítve a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium 2012. évi települési és 
térségi fejlesztések támogatására kiírt pá-
lyázati felhívásra Helyi termelői piac meg-
építéséről döntött a Testület. A beruházás 
tervezett helyszíne a Fő tér 12. szám alatt 
– a volt gázcsere telep területe -. A pályázat 
elbírálásra 2012. október 31-ig kerül sor. 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Pest Megyei Kor-

mányhivatal Kormánymegbízottja által 
tett törvényességi felhívást, mely szerint a 
képviselő-testület mulasztásos törvény-
sértést valósított meg azzal, hogy nem tett 
eleget rendeletalkotási kötelezettségének 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 
103/B.§ alapján, azaz nem szabályozta a 
helyi rendeletek előkészítésében való társa-
dalmi részvételt. Az ülésen az erre vonat-
kozó rendelet elfogadásra került, melyet a 
település honlapján olvashatnak.

Elfogadásra került a 2012. évi II. félévi 
munkaterv, mely igen súlyos döntéseket 
kíván meg a Testülettől. Nem zárult le a 
víziközmű szolgáltatás 2013 évtől törté-
nő működtetésének ügye, azaz továbbra 
is Farmos Község Önkormányzata mű-
ködteti, tehát a bevételek és a kiadások az 
Önkormányzat költségvetésében szere-
pelnek. A képviselő-testület döntése alap-
ján a Lázár Zoltán és Neje Kft. engedélyt 
kapott a település közigazgatási területén, 

díjfizetés ellenében, a községben keletke-
zett és elszállításra kerülő szennyvíz leön-
tésére a külterületi 096/7. hrsz ingatlanon 
lévő KTVF 15887-8/2009. számú enge-
déllyel rendelkező települési folyékony 
hulladék elhelyező helyen.

A katasztrófavédelem megkereséssel élt 
a községi önkormányzat felé, arra vonat-
kozóan, hogy a településen hol találhatók 
veszélyes fák. Úgy tűnt azért van szüksé-
gük az adatokra, mert közreműködnek 
azok kivágásában, eltávolításában. Ké-
sőbb kiderült, azért kellett ilyen infor-
mációt adni, hogy a katasztrófavédelmi 
törvény alapján kötelezni tudják a községi 
önkormányzatot, ezen fák kivágására. Te-
hát a költségek a települést terhelik.

A képviselő-testület törvényben meg-
határozott következő ülésére 2012. szept-
ember 11. napján került sor, amikor is a 
2012. évi költségvetés I. félévi teljesítését 
tárgyalták meg. A félévi teljesítés arányos-
ságot mutatott – 50% bevétel, 50% kiadás 
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-. Észrevétel érkezett a helyi adó bevétel el-
maradása miatt, mely jogszabályváltozás 
következtében történt meg. Intézményi 
működési bevételeknél elmaradás mutat-
kozott, mivel június 30-ig nem történtek 
meg a bérleti díjak befizetései időarányo-
san. A költségvetés tervezésénél volt, ahol 
alultervezettek voltak a kiadások, így a 
féléves teljesítés többletkiadást mutatott. 
Volt olyan terület, melyet nem is lehetett 
betervezni, - előre nem látható jogsza-
bályváltozások – (pl. népesség nyilván-
tartási program vásárlás, bankszámlák 
nyitása költségvetési szervenként), vagy 
évek közötti áthúzódó számla kifizetés ( 
ivóvíz minőség javító program tervezés). 
Volt olyan terület, ami nem került beter-
vezésre – évközi jó vásárlási lehetőség: 
iskolai nyelvi labor, vagy évközi pályá-
zat megnyerés, mely nem fedezte a teljes 
költséget - . Gondot okozott a villamos 
energia fogyasztás után az átalánydíjas fi-
zetés ( Rubicom elköltözött a Művelődési 
Házból, de a számla átalány maradt). A 
költségvetés elkészítésekor más költség-
helyekre kellett betervezni tételeket, majd 
a jogszabályváltozás után megint máshol 
jelennek meg a teljesítések. Összességében 
megállapítható, hogy nem egyszerű egy 
település költségvetését összeállítani, de 
teljesíteni sem.

Súlyos döntést jelentett a közoktatás 
átszervezése. A jogszabályok módosításá-
nak következtében 2013. január 01. napjá-
tól a pedagógusok bérét az állam finanszí-
rozza, azaz a bérjegyzéken nem „Farmos 
község Önkormányzata” szerepel, hanem 
„Pest megyei Intézményfenntartó Köz-
pont”. A működtetésről a 3000 lakosság 
szám feletti települések esetében a képvi-
selő-testületnek kellett dönteni. 

111./2012./IX.11./  
képviselő-testületi határozat

Farmos község közoktatási intézmé-
nyének működtetéséről  
a 2013/14-es tanévben

Farmos Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a tulajdonát 
képező Általános Iskola épületében az 
állam alapfeladatát ellátó köznevelési fel-
adat működtetését.

A rendelkezésre álló költségvetési ada-
tok alapján megállapította, hogy a 2013 
naptári évben kezdődő 2013/14-es tan-
évtől az Önkormányzat rendelkezésére 
álló saját és átengedett bevételek terhére, a 
saját tulajdonában álló – az állami intéz-
ményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak állá-

tását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
működtetését képes vállalni.

Tehát az Általános Iskolában keletkező 
víz, villany, gáz számlákat, a tisztító sze-
rek, és egyéb kis értékű tárgyi eszközök 
beszerzését az állam által, célzottan ka-
pott normatívákból és az átcsoportosított 
saját bevételekből – helyi adó, átengedett 
központi adó – kell finanszíroznia a köz-
ségi önkormányzatnak. Mivel az Általá-
nos Iskola épületei is a falu tulajdonában 
maradnak a fejlesztésekről, a felújítások-
ról, a beruházásokról is a községi önkor-
mányzatnak kell gondoskodnia. Ezt a jó 
gazda gondosságával kell elvégeznie, tehát 
a település minden lakosának közre kell 
működnie a költségek csökkentésében, és 
vigyáznia kell mindarra, ami a település 
tulajdona.

A 2013 évi költségvetési évre a testület 
nem fogadott el adó és bérleti díj emelése-
ket. A gazdálkodás stabilitását a kiadások 
szinten tartásával és a bevételek fokozott 
beszedésével kívánja elérni. Ezt szolgálja 
az adókintlévőségek behajtása, az érvé-
nyes bérleti szerződések felülvizsgála-
ta, melyet a zárt ülésen meg is tettek. A 
zárt ülésen hozott határozatok a település 
honlapján olvashatók.

Tájékoztató
2013. évtől változik a gépjárműadó-
mentesség feltételének szabálya
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy 
a 2012. évi jogszabály módosítások követ-
keztében 2013. évtől megváltozik a súlyos 
mozgáskorlátozottakat megillető gépjár-
műadó-mentesség feltételének szabálya.

A jelenleg hatályos gépjárműadóról 
szóló törvény alapján mentes az adó alól a 
súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos 
mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvő-
képességet korlátozó (kizáró) gondnokság 
alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagyko-
rú személyt rendszeresen szállító, vele kö-
zös háztartásban élő szülő ( nevelő-, mos-
toha- vagy örökbefogadó szülő) egy darab, 
100 kW teljesítményt el nem érő, nem sze-
mély taxiként üzemelő személygépkocsija 
után legfeljebb 13 000 forint erejéig.

Amennyiben az adózó több személy-
gépkocsi után fizet gépjárműadót, akkor a 
mentesség kizárólag egy, a legkisebb telje-
sítményű személygépkocsi után jár.

2013. év január 1. napjától adómen-
tességben részesülhet az az adóalany, aki 
a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi 
módon igazolja:
– a szakértői szerv (rehabilitációs szakigaz-

gatási szerv) által a közlekedőképesség 
minősítéséről kiadott szakvéleménnyel, 
mely szerint a közlekedőképessége sú-

lyosan akadályozott és az állapota vár-
hatóan 3 éven keresztül fennáll, vagy

– nagykorú személy esetében a Magyar 
Államkincstár által kiadott, fogyaté-
kossági támogatás megállapításáról 
szóló határozattal vagy a megállapítás 
alapjául szolgáló szakhatósági állás-
foglalással, szakvéleménnyel, amely 
alapján megállapítható, hogy mozgás-
szervi fogyatékos, vagy halmozottan 
fogyatékos és a fogyatékosságok közül 
legalább egy mozgásszervi eredetű,

– 18. életévét be nem töltött személy ese-
tében azon igazolással, amely szerint 
mozgásszervi fogyatékosságban szen-
ved vagy többszörös és összetett beteg-
ségben szenved és többszörös és össze-
tett betegségei közül legalább az egyik 
mozgásszervi fogyatékosság. (Igazolás 
tartósan beteg illetve súlyosan fogyaté-
kos gyermekről)
Felhívom figyelmüket, hogy 2013. évtől 

gépjárműadó-mentességre nem jogosultak 
az I. fokú orvosi szakvéleménnyel („7 pon-
tos igazolással”), valamint a Nemzeti Re-
habilitációs és Szociális Hivatal által kiál-
lított BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó 
vezető diagnózisra tekintettel megállapí-
tott legalább 40%-os egészségkárosodással 
rendelkező személy esetén kiadott szakvé-
leménnyel rendelkező személyek.

Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt 
dokumentumok valamelyikével rendel-
kezik, akkor a gépjárműadó mentességet 
ezen dokumentum bemutatásával és a be-

vallás benyújtásával kérheti az Adóigazga-
tási csoportnál.

Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt 
dokumentumok egyikével sem rendelke-
zik, akkor a gépjárműadó mentességhez 
a közlekedőképesség minősítése céljából, 
2013. évtől elfogadható „új” szakvélemény 
kiadását kérheti kérelem benyújtásával. 
A kérelemhez csatolni kell a rendelkezé-
sére álló orvosi dokumentumok másolati 
példányát. Ezt követően az Adóigazgatási 
csoport a kérelmeket továbbítja az azt elbí-
ráló illetékes rehabilitációs szakigazgatási 
szervhez. Amennyiben a szakigazgatási 
szerv az újonnan kiállított szakvéleményé-
ben közlekedőképességét súlyosan aka-
dályozottnak minősíti, és ez az állapota 
várhatóan három évig fennáll, akkor a 
szakvélemény másolatával és bevallás be-
nyújtásával kérheti a gépjárműadó men-
tességet az Adóigazgatási csoportnál. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az a 
súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki 
2013. január 1. napját követően szerzi be az 
adómentességhez szükséges szakértői véle-
ményt, az a szakértői vélemény kiállítását 
követő hónap 1. napjától mentesülhet a gép-
járműadó megfizetése alól.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel 
kapcsolatban szíveskedjenek az Adóigazgatá-
si csoportot keresni személyesen vagy telefo-
non 53/390-001 vagy ügyfélfogadási időben.
Tisztelettel:

Turóczi István Zoltánné
jegyző
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INDUL  
A CSATORNÁZÁS

Szeptember 25-én Tápiósze-
lén, a tápiószelei befogadóhoz 
tartozó települések polgármes-
terei, valamint a térség csator-
názását kivitelező konzorcium 
vezetői egyeztető megbeszélé-
sen találkoztak. 

A kivitelező tájékoztatása 
szerint Farmoson 2012 novem-
ber 15. és december 15. között 
a község két kijelölt térségében 
megkezdődik a csatornázás. A 
két érintett terület a Csikóspart 
és a Kárhozat (Zrínyi út-, Kos-
suth út-, Széchenyi út vége, és 
Bartók B. út), valamint a Viola 
út, Táncsics út, Nagykátai út, 
Kis utca térsége. 

A munkavégzés megkezdése 
előtt október folyamán – még 
meg nem határozott időpont-
ban – a projekt vezetői lakossá-
gi tájékoztatót fognak tartani.

Horváth László
polgármester

Eddig maximálisan kihasznál-
ta a pályázati lehetőségeket Farmos 
Község Önkormányzata a település 
ivóvzminőség-javításának érdekében - 
mondta lapunknak Horváth László pol-
gármester, aki szerint a jövő évben meg-
kezdődhet a beruházás.

Farmoson eddig is jó minőségű ivóvi-
zet fogyaszthatott a lakosság. Az ivóvi-
zek károsanyag-tartalmának a határér-
tékei azonban időközben uniós szinten 
szigorodtak. A szakhatóság mérései sze-
rint Farmos fogyasztói részére szolgál-
tatott ivóvízben a megengedett értéknél 
nagyobb az arzén és a vastartalom. Mi-
vel egy településen a jogszabályi előírá-
soknak megfelelő ivóvíz biztosítása az 
önkormányzat kötelező feladatai közé 
tartozik, ezért ennek a problémának a 
megoldása egyértelműen ránk hárul.

Mekkora értékű ez a fejlesztés és mi-
ből áll?

A fejlesztés becsült összege, nettó 240 
millió forint. Ez tartalmazza a vízkezelő 
berendezés megépítését és a többrétegű 
szűrők felszerelését. A vízkezelő beren-

dezések hatékony működéséhez egyen-
letes vízterhelésre van szükség, ezért a 
rendszerbe be kell építeni egy bizton-
ságos vízellátást biztosító, a jelenleginél 
nagyobb méretű térszíni víztározót. En-
nek a beüzemelését követően nem lesz 
érzékelhető vízingadozás a nyári csúcs-
fogyasztás idején sem. A fejlesztés továb-
bi része még a hálózat karbantartása, egy 
két elavult rész kicserélése, valamint a 
rendszerben lévő pangó vizek megszün-
tetése. Ennek érdekében a vízzel telt sza-
kaszokat - a végzárak kicserélésével, il-
letve összekötésével - meg kell szüntetni 
a hálózatban.

Miként tudja a fejlesztéshez szükséges 
anyagiakat előteremteni az önkormány-
zat?

Természetesen pályázat útján. Az új 
Széchenyi Terv nagy intenzitású, 90 szá-
zalékos vissza nem térítendő támogatás-
sal segíti ezeket a beruházásokat, sőt, az 
EU Önerő Alapjából lehetőség van az 
önkormányzati önrész teljes finanszíro-
zására is. Farmos önkormányzata mind-
kettőben érdekelt.

- Miként állnak ezek a pályázatok?
A lehető legjobb úton haladnak. Az 

előkészítési szakasz tervezési, szervezési 
feladataira - amelynek összes költsége 14 
millió 400 ezer forint - 85 százalékos tá-
mogatást, azaz 12 millió 240 ezer forin-
tot nyertünk az idei év elején. Ennek az 
önkormányzat költségvetését érintő 15 
százalékos önrészére is pályázatot nyúj-
tottunk be, amelyen szintén sikeresek 
lettünk és a Belügyminisztérium által 
kezelt EU Önerő Alapból 2 millió 160 
ezer forint vissza nem térítendő támoga-
tás nyertünk. Így Farmos költségvetését 
eddig nem terhelte ez a fejlesztés, és re-
mélem a későbbiekben sem fogja.

Mikorra érezheti ennek a beruházás-
nak a hasznát a lakosság?

Az engedélyeink már megvannak, a 
részletes megvalósítási tanulmányt be-
nyújtottuk, annak elbírálására várunk. 
Bár én szívem szerint gyorsítanám az 
ügymentet, de erre az önkormányzatnak 
nincs és nem is lehet ráhatása. A terveink 
szerint jövőre megkezdődhet a beruhá-
zás.

Jól pályázott az önkormányzat az ivóvízminőség javítás érdekében

HAJRÁ FARMOS
LEADER pályázaton nyert pénzből a 

közelmúltban befejeződött a sportegye-
sület öltözőjének felújítása. A felújítás 
során az épület valamennyi nyílászáró-
ja kicserélésre került, valamint korszerű 
hőszigetelést kapott az épület teljes külső 
falfelülete és belső mennyezete. A tetőfe-
dés töredezett, folyton beázó hullámpa-
lája LINDAB borításra lett cserélve, a tel-
jes belső falfelület, valamint valamennyi 
belső ajtó új festést kapott, továbbá fel-
újításra kerültek a vizes helységek is. Kí-
vánom a csapat tagjainak, hogy érezzék 
jól magukat az igényes környezetben, és 
vigyázzák annak állapotát! Használják 
egészséggel, és hálájuk jeleként eredmé-
nyes szerepléssel örvendeztessék meg a 
farmosi szurkolókat!
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Bölcsesség, megfontoltság, előrelá-
tás, tapasztalat, fáradékonyság, bete-
geskedés. Valamennyi kifejezés úgy ál-
talában, az idős kor jellemzője, az idős 
kor velejárója.

Farmos község polgármestereként, 
valamennyi farmosi nevében köszön-
töm most Önöket, a bölcs, a megfon-
tolt, az előrelátó, a tapasztalt, a már 
könnyen fáradó, a már gyakran bete-
geskedő idős farmosi embereket. Kü-
lön köszöntöm azokat a körünkben 
ünnepelt farmosi házaspárokat, akik 
Farmoson, legalább 50 éve kötöttek há-
zasságot, akiknek önkormányzatunk 
és a nyugdíjas egyesület ez alkalomból 
egy emléklappal és szerény ajándékkal 
igyekszik kedveskedni.

Egy gyerek számára, - egy idős em-
ber visszaemlékezéseit, történeteit, 
elbeszéléseit hallgatva háborúkról, 
forradalomról, a régmúlt Farmosáról, 
- nehezen elképzelhető, beláthatatlan 
időtáv ez az 50 év. De Önöknek, kedves 
mindnyájuknak, az egész eddigi életü-
ket gondolatban visszapörgetve, bizo-
nyára kétségbeejtően rövidnek tűnik 
az elmúlt fél évszázad. Mintha tegnap, 
tegnapelőtt történt volna a múlt min-
den jelentősebb eseménye. Élénken él 
emlékezetükben az első csók, az első 

Kedves Honfitársaim!
Honfitársaim! Ezzel a megszólítás-

sal köszönthetem immár Önöket, akik 
eddig is a nagyvilágon élő, mintegy 15 
millió magyar alkotta nemzet tagjaiként 
élték nem könnyű életüket.

Az imént elhangzott állampolgári 
eskütételükkel már a magyar hazának, 
Magyarországnak is teljes jogú tagjaivá 
váltak.

Sajnos nem bíztathatok senkit sem 
magyar állampolgárként könnyű, gond-
talan jövővel. Bizony, mint a nagyvilág-
ban szinte mindenütt, nehéz idők járnak 
manapság errefelé, a Kárpát-medence 
legbelsejében is. Biztos vagyok azonban 
abban, hogy a nemzeti közös múlt, a kö-
zös szokások, hagyományok ismerete, 
megbecsülése, melyet szülőföldjükről, 
Erdélyországból, az ott megélt életükből, 
rokoni és baráti kapcsolataikból maguk-
kal hoztak, az egyik kulcs a beilleszke-
déshez, a boldog, sikeres jövőhöz.

Önök eddig is, - a maguk módján, 
ameddig korlátaik engedték, - nemze-
tünket, a magyar nemzetet szolgálták. 
Szolgálták azzal, hogy ott túl a határon, 

megőrizték nyelvünket, zenénket, tánca-
inkat. Ellenálltak mindenféle nemzeti és 
nemzetközi nyomásnak.

Büszkén vallották a magyar nemzet-
hez tartozónak magukat.

Hogy egy határon túli magyar ember-
nek mit jelent ma magyar állampolgárrá 
válni, én, mint anyaországi, nem tudha-
tom kellő mélységgel átérezni. 

Bizonyára van ki a méltánytalanság, 
a megalázás elől menekül, más a jobb 
megélhetésben reménykedik, van kit egy 
mindent elsöprő szerelem késztet erre, 
van ki a magyar nemzethez tartozását 
akarja írásban tudni ezáltal.

Önök Szent István országában, a ma-
gyarok országában, Magyarországon, 
magyar állampolgárként szeretnék meg-
élni - remélhetően hosszú, boldog és si-
keres – eljövendő életüket.

Újdonsült honfitársaim között van, ki 
hosszú évek óta, más 1-2 éve vár erre a 
napra, mikor hűséget fogadhat Magyar-
országnak, esküvel kötelezheti el magát a 
magyar államnak.

Erre az ünnepélyes aktusra nem lehet-
ne magasztosabb nap a mainál, mikor 
megemlékezéssel tisztelgünk államala-

pító királyunk, Szent István nagysága 
előtt, valamint az új kenyér megszentelé-
sével mondunk hálát és köszönetet min-
dennapi kenyerünkért a Teremtőnek.

Tisztelet, hála, köszönet a királynak, 
a Teremtőnek. A múltnak és a jelennek. 
A jövőt pedig, - arra biztatom mindany-
nyinkat, - összefogva, mi, együtt építsük 
fel!

Kívánom jövőjükre:
Álmodjanak nagyokat, szépeket, mert 

az álmokból kellő hittel és akarattal, idő-
vel valóság lesz!

Ne merjenek kicsik lenni, mert a ki-
csiket eltapossák! Mindig legyenek cél-
jaik, mert a célt vesztett ember eltéved! 
Legyenek kitartóak, szorgalmasak, es-
küjükhöz hűek, legyenek hasznos állam-
polgárai szeretett hazánknak, Magyar-
országnak!

Reményeink szerint egy hamarosan 
újból erős Magyarországnak.

Isten segítse ebben Önöket!

2012. augusztus 20.  
Horváth László

polgármester

érintés pillanata, az esküvőjük napjá-
nak történései, gyerekeik születésének 
körülményei, vagy a közösen rakott 
családi fészek építésének minden ne-
hézsége.

Hogy az idősekről, kiknek a jelen 
emberi és gazdasági erőforrásait kö-
szönhetjük, évente egyszer megemlé-
kezzünk, először 1991-ben, az ENSZ 
közgyűlés határozatában vetődött föl.

1999-től Magyarországon is, min-
den év október elsején, mint idősek 
világnapja került a hivatalos ünnepek 
sorába.

Ez a mai ünnepség lehetőség szá-
munkra, hogy kifejezzük mindannyi-
unk nagyrabecsülését és tiszteletét an-
nak az idősnek nevezett korosztálynak, 
amely előtt a munka becsülete nem 
szenvedett csorbát, amely a mai na-
pig tud egymást tisztelve, tisztességgel 
élni, amely életvitelével példaként kell 
hogy szolgáljon a mai középkorú és fi-
atal nemzedék előtt a sikeres és élhető 
Farmosért, a sikeres és élhető Magyar-
országért.

Had olvassam fel az élet éléséhez, az 
elkövetkezendő évekhez, évtizedekhez 
– mintegy útravalóul mindannyink-
nak – Kárpáti Éva versét!

Elmúlt már az ifjúságod, 
Itt van életed alkonya. 
Ne gondolj az elmúlásra, 
Ne add fel soha!
Tartogat az élet szépet még, 
Ha lassabb is már lépted, 
Gyönyörködj kerted virágában, 
Fürdőzz meg a napsugárban!
Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek! 
Tanítsd meg, mire csak lehet, 
Ha tovább adod a jót és szépet, 
Már nem volt hiába élned.
A reményt ne add fel soha, 
Hogy sorsod nem lesz mostoha! 
Ha elérkezik az utolsó óra, 
Mosolyogva indulj a Nagy Útra!
Mikor megszülettél, mosolygott mindenki. 
Egyedül Te sírtál, más senki. 
Próbáld úgy élni élted, 
Hogy mikor elmész, sírjanak érted!

Végül mindannyiunk nevében meg-
köszönöm minden tettüket, melyet csa-
ládjuknak, ennek a községnek, ennek a 
hazának felemelkedéséért tettek, s egy-
ben kérem Önöket, hogy bölcsességük-
kel, tapasztalatukkal a jövőben is, még 
sokáig legyenek segítségünkre!

Kívánok ehhez sok erőt és jó egészséget!

Farmos, 2012 szeptember 30.
Horváth László

polgármester

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
Horváth László polgármester 2012 szeptember 30-án elhangzott köszöntője

ÚJ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÖSZÖNTÉSE 
Horváth László polgármester 2012 augusztus 20-án elhangzott köszöntője
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ELŐZZÜK MEG A BAJT!
A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBB-

SÉGE MEGELŐZHETŐ! ENGEDJE 
MEG, HOGY SEGÍTSÜNK!

HÁZUNK VÉDELME = NYUGAL-
MUNK VÉDELME

A személyi tulajdon védelme elsősor-
ban a tulajdonosra tartozik, tehát Ön 
az első számú felelőse vagyona, értékei 
védelmének. Öntől függ az, hogy laká-
sa, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza 
mennyire válik betörők célpontjává. 
Gondolja át, mit tett eddig ezek védelmébe?
Mi az alábbiakat javasoljuk:

MAGATARTÁSI ÉS TAKTIKAI VÉDELEM:
A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, 

amikor otthon tartózkodnak. Minden 
esetben használják a biztonsági láncot, 
ugyanis a lakás ajtaja belülről csak akkor 
van bezárva, ha a biztonsági láncot is be-
akasztotta!

Lakótársaival gondoskodjon a helyi-
ségek megfelelő zárásáról, az illetékte-
lenek ott tartozódásának megakadályo-
zásáról. Ebből a szempontból is hasznos 
a bérházak lépcsőházainak, pincéinek 
éjjel-nappal való zárása!

Végzettségét, címeit ne tüntesse fel 
névtábláján, ha nem feltétlenül szüksé-
ges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet 
következtetni! 

Egyedül élő nők -saját biztonságuk 
érdekében- elég, ha csak vezetéknevüket 
tüntetik fel!

Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót 
és környékét, hogy nincsenek-e számok, 
jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó 
réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. 
Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön 
távollétei időpontjainak megfigyelését 
szolgálják!

Ajtónyitás előtt minden esetben győ-
ződjön meg -pl.: az optikai kitekintő 
igénybevételével- az Önhöz érkező sze-
mély kilétéről!

Ha idegenek csengetnek be, és valakit 
keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánla-
nak, rosszullétet színlelnek, vagy vala-
milyen apróságot kérnek, ne engedje be 
őket lakásába. A „hivatalos személyek-
től” is kérje el igazolványukat!

Ha ismeretlen, lakóknak vélt szemé-
lyeket látnak csomagokkal (doboz, bő-
rönd, nagytáska, televízió, képek, bú-
torok, stb.) közlekedni lakóházukban, 
figyeljék meg, hogy melyik lakásból jöt-
tek ki. Próbálják meg személyleírásukat 
megjegyezni, az általuk használt jármű 
típusát, rendszámát írják fel!

Nyaralás előtt szóljanak a szomszéd-
juknak, rokonuknak, hogy meddig lesz-
nek távol, és kérjék meg őket a levélszek-
rény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő 
cédulák bevételére!

Távollétük idejére célszerű a csengőt 
kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatott-
sága ne legyen könnyen ellenőrizhető! 
Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor 
nincsenek otthon, de rokonainak, jó 
szomszédjaiknak mindig hagyják meg 
elérhetőségüket (cím, telefonszám)! Ne 
tüntesse fel címét kulcstartóján! Lakás-
kulcsát ne tegye ajtaja közelében talál-
ható „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, vil-
lanyóraszekrény stb.)! Ha a biztonsági 
zárat nem tudja bezárni, ne menjen el 
hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a 
lakást betörésre „előkészítették”. Gon-
doskodjon zárcseréről, de ne hagyja fel-
ügyelet nélkül a lakást! Kulcsait ne tartsa 
igazolványaival egy helyen, mert ellopá-
suk esetén „kulcsrakész” segítséget ad 
pontos lakcímével, autórendszámával a 
betörőknek! Figyeljen arra, hogy haza-
érkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen 
idegen a lakásajtó köze-lében! Taktikai 
védelemként alkalmazhatók olyan mű-
szaki eszközök is, amelyek a tulajdonos 
ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcso-
lóval ellátott véletlenszerű fény- és hang-
hatásokat produkáló berendezések!
„KI MINT VESZI ZÁRÁT, ÚGY 
ALUSSZA ÁLMÁT!”

MECHANIKAI VÉDELEM:
A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ab-

lakon áthatol be a lakásba, így a nyílás-
zárók védelme a legfontosabb! Ez persze 
vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és 
garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Átha-
tolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, 
amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyit-
ni. De nem mindegy, hogy milyen áron 
és mennyi idő alatt!

A lakások behatolás elleni védelme 
kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő 
számára, hogy nem lesz könnyű dolga, 
tehát megelőzési funkciója van, másrészt 
feltartja a betörőt, eseten-ként olyan 
hosszú időre, ami már elegendő arra, 
hogy leleplezzék, tetten érjék őt.
Milyen követelményeknek feleljenek 
meg az ajtók:
– A bejárati ajtó keményfából, vagy 

fémből készüljön,
– az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm 

vastagságú,
– csak optikai kitekintő legyen rajta 

(ablak nem indokolt),
– az ajtólap és a tok záráspontossága ne 

haladja meg a 2 mm-t,
– az ajtólap zárását minimum 2 db biz-

tonsági zár biztosítsa, még hatéko-
nyabbak a több ponton záródó ajtózá-
rak, vagy az ún. biztonsági ajtók. 

– az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is 
biztosítani kell,

– cilinderbetéteket, mágnes betéteket 
védőpajzzsal kell ellátni, így megaka-
dályozhatjuk azok mechanikai feszí-
tését, törését.

Milyen követelményeknek feleljenek 
meg az ablakok, kémények, szellőzők:

Biztonságunk érdekében célszerű 
mechanikai védelemmel ellátni minden 
olyan nyílást amelynek, nagysága akko-
ra, hogy egy vékonyabb testalkatú ember 
átfér rajta. Egy jól elkészített, szakszerű-
en beépített rács megfelelő mechanikai 
védelmet nyújt, de a fémredőnyök, vala-
mint már a modern technika képvisele-
tében a törés gátló fóliák is jól szolgálatot 
tehetnek. Esztétikai szempontból nem 
mindenki törekszik arra, hogy lakását 
mindenhol berácsoztassa. Nekik ajánla-
nánk az elektronikai eszközök alkalma-
zását.

ELEKTRONIKAI VÉDELEM:
Az elektronikai védelem a mechani-

kai védelem és a személyi őrzés fontos 
kiegészítője, de kerülhet önállóan is al-
kalmazásra.

Míg a hívatlan látogató szorgosan ke-
resi záraink kinyitásának lehetőségeit 
fontos, hogy a külvilág tudomására hoz-
zuk: valaki jogtalanul be akar hatolni 
otthonunkba. 

Egyik lehetőségként felszerelhetünk 
helyi riasztású hang- és fényjelző készü-
lékeket, melyekre hívjuk fel a szomszéd-
ban lakók figyelmét.

Másik megoldás az ún. távriasztás, 
távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte 
attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő 
„dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, 
egy erre szakosodott központ, észleli az 
eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, 
„elfogókat” küld a helyszínre.

4. CIVIL SZERVEZŐDÉSEK: 
Szomszédok Egymásért Mozga-
lom

A Szomszédok Egymásért Mozga-
lom (továbbiakban: SZEM) olyan társa-
dalmi bűnmegelőzési program, amely-
nek célja a lakóközösségben előforduló 
bűncselekmények megelőzése, korláto-
zása, a biztonságosabb életkörülmények 
kialakítása.

A mozgalom lényege, hogy az egy-
más szomszédságában lakók az átlagos-
nál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak 
egymás értékeire és közvetlen lakókör-
nyezetükre. Felelősséget éreznek saját és 
mások személye, tárgyi értékei iránt.

A mozgalom biztonságot nyújt az 
egyénnek, a családnak akkor is, ha bár-
mennyi időre elhagyja otthonát. Na-
gyobb biztonságot nyújt az otthonlévők-
nek is, elsősorban a környezet részére 
adott riasztással. Egy adott közösségi te-
rületen kialakított jelzőriasztó rendszer 
szükség esetén történő működtetése az 
azonnali segítségnyújtást biztosítja.
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SZEM előnyei:
– csökkenti a bűncselekmények elköve-

tését lehetővé tevő körülményeket,
– a kialakított kölcsönös együttműkö-

dés, a folyamatos párbeszéd segíti 
kialakítani a közösségi szellemet, 
így mindenki hozzájárulhat a saját és 
mások tulajdonának védelméhez, 

– a mozgalomban résztvevők az 
általuk észlelt gyanús személyekről 
és tevékenységekről tájékoztatják 
azokat az „aktivistákat”, együttmű-
ködő embereket, akik a rendőrséggel, 
polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják 
a kapcsolatot, 

– általános segítségnyújtás ad.

A szerveződési forma lehet informális 
(nem hoz létre önálló jogi személyiséggel 
bíró egyesületet), vagy formális (egyesü-
let létrehozása, mely törvényileg szabá-
lyozott).

5./ MI A TEENDŐ BAJ ESETÉN?
Betörés észlelésekor:

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait 
észleli, ne menjen be a lakásba! 
Ennek két oka is van: 
a./ A betörő még mindig a lakásban 

lehet és nem kizárt, hogy menekülé-
se érdekében Önnel szemben fizikai 
erőszakot fog alkalmazni. 

b./ Ha nem megy be a lakásba, akkor a 
betörő által hátrahagyott nyomokat 
nem változtatja meg, így megkönnyíti 
a rendőrség szakembereinek munká-
ját.
Értesítse a rendőrséget (A lehető leg-

rövidebb időn belül!)
 

– Ha mód van rá a szomszédokkal 
együtt, tartsa szemmel lakását, hogy 
az esetlegesen ott tartózkodó betörő 
ne tudjon észrevétlenül távozni! 

– Ha a rendőrség kiérkezése előtt a be-
törő mégis megpróbálna elmenekülni, 
lehetőség szerint akadályozzák meg 
azt! 

– Ha ez nem meg oldható vagy nem 
jár sikerrel, alaposan figyeljék meg 
az illető személyt és ruházatát, az 
általa használt jármű ismertetőjegyeit, 
menekülési útvonalát. 
A témával kapcsolatban felmerült 

kérdésekre a lakóhely szerint illetékes 
Rendőr-főkapitányságok Bűnmegelőzési 
Osztályain kaphatnak választ.

ELŐZZÜK MEG A BAJT !
A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE 

MEGELŐZHETŐ!
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK!

A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-
si Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
vidékfejlesztési program Irányító Hatósága, 
országosan egyedüliként, 2012. szeptem-
ber 20-i határozatával hivatalosan is elis-
merte a HAJT-A Csapat Egyesület, mint 
LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi 
területének bővítését. A területhez ezentúl 
26 település tartozik, népessége 82 ezer fő. 
Az akciócsoportunk területe az alábbi te-
lepülésekkel bővült: Bénye, Gomba, Káva, 
Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, 
Péteri, Pilis, Sülysáp, Tápiószecső és Úri. 
Örvendetes hír, hogy Pest megye helyi ak-
ciócsoportjainak egyedüli képviseletében a 
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti 
vezetőjét, Faragó Júliát kérte fel Pest Megye 
Önkormányzatának Közgyűlése, a követke-
ző 2014-2020-as végrehajtási időszak előké-
szítésére létrehozott szakértői csoportjába, a 
vidékfejlesztési szakterület képviselőjeként. 
A szakértői csoport tagjai egy-egy specifikus 
szakterületet képviselve a megyei koncepció 
tematikus anyagait, valamint Pest megye te-
rületfejlesztési koncepcióját készítik el. 2012. 
júliusában Búsi Lajos helyettes államtitkár 
Úr, az Irányító Hatóság vezetője, Faragó Jú-
liát, egyesületünk munkaszervezet vezetőjét 
kérte fel, az Országos Döntéselőkészítő Bi-
zottság állandó szavazati joggal rendelkező 
tagjává.
Tisztelt Ügyfeleink!

Ismét felhívjuk szíves figyelmüket arra, 
hogy az ÚMVP III. tengely négy jogcíméhez 
(Vidéki örökség, Falumegújítás és fejlesz-

tés, Mikrovállalkozás, Turisztika), valamint 
az ÚMVP IV. tengely LEADER fejezetéhez 
kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtási 
ideje: 2012. augusztus 1. – december 31.

A kifizetési kérelmekhez kapcsoló-
dó aktuális közlemények a www.mvh.
gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html   honlapról letölthe-
tőek a közleményekben szereplő kifizetési 
kérelem formanyomtatványokkal együtt.

Figyelem!
A Magyar Közlöny 129. számában meg-

jelent a Falumegújításra és – fejlesztésre, 
továbbá a   Vidéki örökség megőrzésére 
vonatkozó jogcímrendeletek (http://www.
magyarkozlony.hu/)

102/2012. (X. 1.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-

si Alapból a falumegújításra
és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócso-

portok közreműködésével 2012-tõl
igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről
103/2012. (X. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-
si Alapból a vidéki örökség

megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócso-
portok közreműködésével 2012-tõl

igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről

Munkaszervezetünk munkatársai várják 
kedves ügyfeleink kérdéseit, észrevételeit.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet vezető

Tizenkét településsel bővül a 
HAJT-A Csapat Akciócsoport

Az egykori Strázsa-Felső Tápió Vi-
dékfejlesztési Nonprofit Kft. által lefedett 
LEADER települések számára ismét meg-
nyílt a jogszabályi út ahhoz, hogy új akció-
csoportot hozzanak létre. A terület mind 
a 12 településének (tíz község és két város 
külterülete) elöljárói úgy döntöttek, hogy 
csatlakoznak a bővítést kezdeményező 
HAJT-A Csapat Egyesülethez, így egy lét-
számában és területében is megnövekedett 
akciócsoport jön létre. 

Az Irányító Hatóság jóváhagyásával 
2012. augusztus 6-tól hivatalosan is csat-
lakoznak a következő települések: Bénye, 
Gomba, Káva, Mende, Monor külterüle-
te, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis 
külterülete, Sülysáp, Tápiószecső Úri. 

A bővüléssel lehetőség nyílik arra, hogy 
a 2007-2013-as költségvetési időszakban 

mind a régi, mind a csatlakozott új tele-
pülések önkormányzatai, vállalkozói és 
civil szervezetei hozzájuthassanak saját, 
megmaradt forrásaikhoz, kipályázhassák 
azokat. 
Tisztelt Ügyfeleink!

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.

Az kifizetési kérelmekhez kapcsoló-
dó aktuális közlemények a www.mvh.
gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html   honlapról letölthe-
tőek a közleményekben szereplő kifizetési 
kérelem formanyomtatványokkal együtt. 

Kifizetési kérelemmel kapcsolatos kér-
désükkel, észrevételükkel forduljanak biza-
lommal munkaszervezetünkhöz!

A HAJT-A Csapat Egyesület októberi hírei

A HAJT-A Csapat Egyesület Munka-
szervezetének ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8°° - 1200 123° - 183°
Kedd 8°° - 1200 123° - 163°
Szerda 8°° - 1200 123° - 163°
Csütörtök 8°° - 1200 123° - 163°
Péntek 8°° - 1200 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
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 Augusztus 20-a az Új Kenyér ünnepe, 
megemlékezés az államalapításról, Szent 
István királyról. Ebből az alkalomból 
egyesületünk a községi rendezvényhez 
kapcsolódóan – Kovács Istvánné Borika 
vezetésével – egy kis kiállítással készült. 
A kiállításon megtekinthetőek voltak 
régi aratási eszközök, aratókoszorúk, a 
kenyér dagasztásának, sütésének eszkö-
zei. Igyekeztünk bemutatni a korabeli 
népviseletet, farmosi lakosokról készült 
régi fotókon láthattuk, hogyan arattak 
régen. Szöveges tájékoztatóból megtud-
hattuk pl., hogy milyen szokások fűződ-
tek az aratókoszorú készítéséhez, de a 
látogatók láthattak szalmából készült dí-
szeket is. Az ünnepségre érkezőket régi 
aratódalok fogadták. 

 Szeptember 8-án a Magyar Vörös-
kereszt véradóival közösen kirándulást 
szerveztünk Szentendrére és Gödöllőre. 
A Szentendrei Skanzenben a Skanzen 
vonattal végig utazhattuk a múzeum te-
rületét, szabadon le- és felszállhattunk a 
különböző helyszínek között. Mindenki 
kedvére kószálhatott és megnézhette a 
mintegy 9 tájegységre jellemző népi la-
kóházakat, paraszti portákat. A múlttal 
való találkozás különleges élményt jelen-
tett a száz-kétszáz éves épületek között 
sétálva. A látogatás élményét fokozta, 
hogy a Borünnep keretében mintegy 23 
borász borát kóstolhatták meg a látoga-
tók, a szüreti felvonulás résztvevői pedig 
musttal kínálták a vendégeket.

Délutáni programunk a Gödöllői Ki-
rályi Kastély megtekintése volt. A barokk 
kastélyban idegenvezetővel tekinthettük 
meg a Királyi lakosztályokat, Erzsébet 
királyné emlékkiállítását és a kastély 
XX. századi történetének kiállítását. A 
kastély rekonstrukcióját 2010-ben fejez-
ték be, melynek eredményeképpen most 
32 terem látogatható.

 Nyugdíjas csapatunk, - mint eddig 
minden évben, - most is nagyszámban 
vett részt a Farmosi Napok rendezvé-
nyein. Nem csak anyagiakban, de mun-
kával (sátorépítés), rövid műsorral és ki-
állítással is hozzájárultunk a rendezvény 
sikeréhez. Műsorunkban egyesületünk 
tagjain kívül tápiószentmártoni nyugdí-

Nyárvégi, őszi nyugdíjas rendezvények

jas barátaink és Vaskó Ágnes parodista 
vendégünk is szerepelt. Fellépő vendége-
inkkel, hozzátartozóinkkal, meghívott 
barátainkkal egyetemben az ebédnél 
mintegy nyolcvanan ültünk asztalhoz. 
Tagjaink munkájának, felajánlásának 
köszönhetően ismét egy felhőtlen, jóked-
vű napot tölthettünk el együtt.

Az Idősek Világnapja alkalmából 
immár másodszor rendezte meg egye-
sületünk az időskorúak köszöntését. A 
tavalyi rendezvénytől eltérően most, - az 
önkormányzattal közösen, - a Farmoson 
több mint 50 éve házasságot kötött páro-
kat köszöntöttük. 

A műsor első felében az elnök meg-
nyitója és Horváth László polgármester 
úr köszöntője után a fiatalok tisztelegtek 
műsorukkal az idősek előtt. Az óvodá-
sok teljes nagycsoportja színvonalas Vá-
sári játékokat adott elő, az iskolás lányok 
csoportja modern tánccal szórakoztatta 
az ünnepelteket. Szarvas Angéla Sík Sán-
dor: A legszebb művészet c. versét, míg 
Nyitrainé Tóth Mónika Váci Mihály: 

Rövid életrajz c., ill. a nagymamájához 
írt saját versét mondta el. Ünnepélyes 
pillanata volt a rendezvénynek, amikor 
Kenyó Lajosné Ilonka, mint anyakönyv-
vezető köszöntötte az idős párokat és 
Horváth László polgármester virágot, 
emléklapot és egy üveg italt ajándékozott 
az ünnepelteknek, majd az egyesület el-
nökével egyetemben pezsgővel kívántak 
még hosszú, boldog életet és jó egészséget 
a pároknak. A műsor második felében a 
nyugdíjasok adtak műsort saját korosz-
tályuknak, megmutatva ezzel is, hogy 
„nem csak a húszéveseké a világ.” Asz-
szonykórusunk éneke után a Nagykátai 
Katica Nyugdíjas Klub táncosainak mű-
sorát láttuk, akik a nagy sikerre tekintet-
tel meg is ismételték műsorukat. Végül 
az egyesületünk asszonyai és az Innoven 
Kft. által sütött süteménnyel, pogácsával 
és üdítővel vendégeltük meg azokat, akik 
részt vettek rendezvényünkön. 

Hálásan köszönjük támogatóink-
nak, hogy megérezték az ünnep jelentő-
ségét és egy emberként járultak hozzá, 
hogy méltóképp köszönthessük Farmos 
szépkorúit. Az eseményekről részlete-
sebb beszámolót olvashatnak honlapun-
kon: rozsa-farmos.gportal.hu A Fotóal-
bumban a rendezvényekhez kapcsolódó 
fényképeket is megtekinthetik.

 „Úgy ment el, ahogyan élt, csendben, sze-
rényen. A lelke nyugodjon békében!”

Búcsúzunk Megyes Jánosné  
Ilonka nénitől!

Egyesületünk ismét szegényebb lett 
egy régi, kedves taggal. Ilonka néni 
egyik alapító tagja volt a klubnak, 
mintegy 30 évig munkálkodott a nyug-
díjasok csapatában. Megrendülten ér-
tesültünk távozásáról. Szomorúan bú-
csúzik régi, szeretetre méltó tagjától a 
Rózsa Nyugdíjas Egyesület.

Nyugodjék békében, emlékét meg-
őrizzük.

 a Rózsa Nyugdíjas Egyesület nevében
 Szegedi Tibor  

elnök
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A Farmosi Polgárőrség tevékenységét 
a 2012. február 1-én hatályba lépett Pol-
gárőr törvény és a törvény szerint módo-
sított alapszabályunk alapján szervezi és 
végzi.

A polgárőr mozgalom célkitűzéseinek 
megfelelően a fő feladatunk a település 
biztonságának, közrendjének megtartá-
sa, az eddig elért eredmények javítása. A 
szolgálatok ellátásával ennek érdekében 
tevékenykedünk. 

A rendszeres járőr szolgálatokon felül 
az önkormányzat és más civil szerveze-
tek által szervezett rendezvények for-
galom biztosítását, ill. gépjárművek és 
egyéb anyagi javak őrzés-védelmét látjuk 
el. Lakossági felkérésre családi esemé-
nyek alkalmával, ingatlanok őrzését, fi-

gyelő szolgálatot is ellátunk.
A 2012-es évben 10 olyan rendezvény 

került lebonyolításra, amelyen polgár-
őreink jelenlétére, szolgálatára igény volt. 
Ez 71 főt és sok-sok órát jelentett, melyet 
tagjaink a szabad idejükből áldoztak a 
közösség érdekében, ugyanakkor a rend-
szeres járőrszolgálat is ellátásra került.

A IX. Farmosi Napok a település 
egyik legnagyobb rendezvénye, amely a 
polgárőrségnek is komoly feladatot jelen-
tett. 4 napos jelenlétet igényelt, amelyet 
17 fővel oldottunk meg. Az előkészítés 
időszakában sátrak és felszerelések éjsza-
kai őrzése, a rendezvény ideje alatt forga-
lomirányítás, lezárt területek biztosítása, 
gépjárművek parkoltatása és őrzése volt 

a feladat. Polgárőreink, 
feladataikat a polgárőrség 
szolgálati szabályzata sze-
rint látták el, amiért kö-
szönettel tartozunk min-
den egyes személynek. 

A szolgálatok ellátása 
mellett az iskolás gyer-
mekek részére „KRESZ 
TOTÓ” kitöltését szervez-
tünk, a gyalogos és kerék-
páros közlekedési szabályok 
ismeretének érdekében. Az 
eredményes kitöltők juta-
lomban részesültek, kerék-
pár- és láthatósági felszere-
léseket kaptak. Mind a 67 
gyermek a jelentkezéskor 
csokoládét kapott. 

A szolgálati feladatok 
mellett polgárőreink is 

Kedves Gyerekek, kedves Kollégák!
Még biztosan mindannyian a nyári él-

mények hatása alatt álltok, és nem is igen 
akarjátok elhinni, hogy véget ért a sza-
badság, letelt a vakáció. Itt az idő, újra el 
kell kezdenünk, újra neki kell veselked-
nünk az iskolának.

Tudjátok, a tanulás- és az eredmény 
nélküli iskolát még nem találták föl! Ép-
pen ezért, kedves gyerekek, kérlek ben-
neteket, engedjétek tanáraitoknak, hogy 
képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen 
a Ti hozzáállásotokon, jóindulatotokon 
és értelmeteken is múlik, hogy sikerül-e 
jól érezni magunkat az iskolában.
Kedves Kicsi Elsősök!

A mai naptól sok-sok izgalmas dolog 
vár rátok, hiszen a tanító nénik bevezet-
nek benneteket a számok és betűk biro-
dalmába.

Tisztelt Szülők!
Bízzanak tanítóinkban, taná-

rainkban, ugyanakkor szeretném 
megkérni Önöket, hogy segítsék pe-
dagógusaink munkáját gyermekeik 
boldogulása érdekében! Mi tovább-
ra is nyitottak, együttműködőek és 
felkészült pedagógusok vagyunk, de 
biztosan nem tévedhetetlenek. Éppen 
ezért kérem Önöket, osszák meg ve-
lünk véleményüket, tapasztalataikat 
az iskoláról!
Kedves Kollégáim!

Az új tanév megnyitása előtt kérek 
mindenkit, hogy a 2012/2013-as tanév-
ben is dolgozzunk együtt közös céllal, 
közös akarattal!
Most hozzátok szólok pár szót, kedves 
Nyolcadikosok!

Ez a tanév Nektek itt az utolsó tanév 
lesz. Szerintem ez lesz a legszebb évetek 
itt, de egyben a legnehezebb is. Most 
egészen világosan meg fogjátok tapasz-
talni, hogy van értelme a kemény, kitar-
tó munkának, hogy van értelme tanulni. 
Megígérhetem, hogy ebben a munkában 
segítségetekre leszünk, biztosítjuk azo-
kat a feltételeket, amelyekkel e nagy fel-
adatot sikeresen elvégezhetitek.

Kedves Gyerekek!
Kezdjünk hát neki jó szívvel, vi-

dáman az új tanévnek! Kívánom 
mindannyiunknak, hogy legyen sok 
örömünk benne, és legyen sok örömünk 
egymás társaságában is!

A 2012/2013-as tanévet ezennel meg-
nyitom, mindenkinek sikeres munkát 
kívánok!

Farmosi Polgárőrség tevékenységéről

részt vettek a műsorokon és a különbö-
ző jó hangulatú programokon, lehetőség 
volt a kikapcsolódásra.

Baráth Béla és Nyúzó István javaslatá-
val egyetértve a polgárőrök és családtag-
jaik részére birkapörkölt főzésére került 
sor. A családtagok savanyúsággal és sü-
teménnyel egészítették ki az ebédet. Az 
alapanyagot – birkahúst – Baráth Béla, a 
frissítőnek szánt sört pedig Nyúzó István 
ajánlotta fel. A főzéshez szükséges egyéb 
anyagokat Kovács Péter, Poór Imre, Csá-
kó Béla, Sülyi József, Mázsás Lászlóné, 
Fehér József biztosították. A főzésnél Sü-
lyi József, Mázsás Lászlóné, az ebéd ki-
osztásánál Sülyi József, Mázsás Lászlóné, 
Baráth Béláné, Gáti Imréné, a sör és az 
üdítő kiosztásánál Nyúzó István és csa-
ládja segítettek. 

A vezetőség köszönetét fejezi ki min-
den egyes személynek – polgárőröknek 
és családtagjainak -, akik a falunapon 
munkánkat segítették és támogatták. 

Esztergályos János 
elnökhelyettes

ISKOLAI HÍREK - Megkezdődött a 2012/2013-as tanév 
Részletek Kollár Ferenc igazgató úr tanévnyitó beszédéből
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Az alsó tagozat 
hírei

 
Szeptember harmadikán megnyi-
totta az iskola a kapuit. A 4. osztá-
lyos tanulók versekkel köszöntötték 
az új tanévet és az első osztályoso-
kat. Az elsősök elbúcsúztak az óvo-
dától, az óvó néniktől, majd meg-
hallgattuk az Igazgató úr beszédét. 

A tanévnyitó műsort Oláh Éva 
és Faragó Tünde szervezték. 

Ebben a tanévben is benevez-
tünk Országos levelező versenyek-
re.

A harmadik és a negyedik évfo-
lyam matematikából az Országos 
Logika Versenyen, a harmadikosok 
magyar nyelvből, szövegértésből a 
Tudor, a negyedikesek a Szivárvány 
gyermekújság által szervezett leve-
lező versenyen vesznek részt.

Az idei tanévben lehetőségünk 
nyílt Pille mesebérlet vásárlásá-
ra. A ceglédi Kossuth Művelődési 
Központ és Könyvtár három elő-
adására visszük az ősz folyamán 
a gyerekeket. Reméljük, a színvo-
nalas előadások után élményekkel 
gazdagodva fogunk hazatérni.

Idén is rendeztünk őszi papír-
gyűjtést. Október 1-4-ig minden 
délután lehetett hozni a hulladék-
papírt a nagyiskola udvarában lévő 
konténerbe. A tanító nénik felvált-
va irányították a délutáni munkát. 
Az érte kapott pénzt idén is a jutal-
mazásokra fogjuk fordítani.

Oláh Éva 
alsós munkaközösség-vezető

Erdélyi kirándulás 2012.
 2012. június 29-én hajnali 3-kor 

indult a farmosi csapat az immár ötödik 
jubileumi erdélyi kirándulására. Mint 
ahogy valamennyit,az ideit is Németh 
Csaba tanár úr szervezte és bonyolította 
le.

Több óra utazás 
után elértük végre 
a magyar-román 
határt. Első 
m e g á l l ó n k 
t e r m é s z e -
tesen a ki-
r á l y h á g ó 
v o l t , a h o l 
már Erdély 
első hegyei 
mosolyogtak 
ránk a regge-
li napfényben. 
Hagyományosan itt 
hallgattuk volna meg Csa-
ba tanár úr Erdéllyel kapcsolatos 
információit,de idén ez egy teljesen új 
helyen történt meg. Tehát lényegében az 
első igazi állomásunk a segesvári romok 
voltak,amely igazából egyetlen torony-
ból állt. Aznap még meglátogattuk azt a 
falut , amelynek a farmosiak a II. világ-
háború alatt segítettek (Farnas) és meg-
másztuk Torockónál a Székelykövet.

A következő két napban olyan 
falvakban,városokban jártunk,ahol a 
magyarság kisebbségben él. Ezeken a te-
lepüléseken tudatába kerültünk szomo-
rú helyzetüknek és megtapasztalhattuk 
milyen nehéz is ott magyarnak meg-
maradni. Ilyen volt Verespatak (kihalt 
bányásztelepülés),ahol jó ha tíz ember 
tud még magyarul. Abrudbányán már 
kicsit többen(40-50 fő) vannak,hála az 
igen kemény munkát végző helyi refor-
mátus lelkésznek és családjának. Továb-
bá egy tömegsírt is megkoszorúztunk 

Magyarigenben,ahol rengeteg magyart 
mészároltak le. Ellátogattunk szász tele-
pülésekre is(Nagybaromlak,Meggyes..),s 
ott hallhattuk a szászok (talán még ná-
lunk is) szomorúbb történetét.

Az utolsó két napot Székelyföldön töl-
töttük. Mondanom sem kell úgy éreztük 

magunkat mintha hazaérkez-
tünk volna. Magyar te-

lepülés nevek,utca 
névtáblák, pla-

kátok ....stb. Jó 
pár órát töl-
töttünk egy 
csodá latos 
falu megis-
m e r é s é ve l 
(az egyik 

s z á l l á s h e -
lyünkön) Kő-

rispatakon. Ott 
kedves vendéglá-

tónk , Szőcs Lajos meg-
mutatta nekünk a Szalmakalap 

Múzeumot,a lengőhidat, a régi malmot, 
magát a falut. Ezenkívül még voltunk 
Székelyudvarhelyen (a székelység egyik 
fővárosában), és Sepsiszentgyörgyön egy 
fantasztikus szimfonikus ifikórus fan-
tasztikus próbáján. Végül ,de nem utolsó 
sorban betértünk Dicsőszentmártonba a 
Magyar Községházba és könyvtárba. Ez 
az állomás is hagyománnyá vált az erdé-
lyi útjaink során. 

Amint azt olvashatták idén is egy igen 
tartalmas,tanulságos és élményekkel 
gazdag kiránduláson vehettünk részt. 
Többen voltak akik már nem először ül-
tek azon a buszon, de sosem unták meg. 
Nem csodálom,mivel Erdély azon helyek 
közé tartozik,amely ha egyszer ott jártál 
megfertőz és visszahúz. Szóval összefog-
lalva Erdély megunhatatlan,fantasztikus, 
káprázatos, Erdély örök. 

 Merczel Dóra

A HATÁRTALANUL! program ke-
retében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
HATÁRTALANUL! Programigazgató-
sága nyílt pályázati felhívást hirdetett a 
határon túli magyarsággal kapcsolatos 
ismeretek bővülésének elősegítésére. A 
pályázat célja a magyarországi közok-
tatási intézményekben 7. évfolyamon 
tanuló diákok Románia, Szlovákia, 
Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Hor-
vátország magyarlakta területeire irá-
nyuló tanulmányi kirándulásának tá-
mogatása.

A programban olyan magyarországi 
diákok vehetnek részt, akik a 2012/2013-
as tanévben a közoktatási intézmény 7. 
évfolyamán nappali rendszerű oktatás-
ban részesülnek és az utazás időpontjá-

ban tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
A tanulmányi kirándulás során a ma-

gyarországi közoktatási intézmény di-
ákjai egy általuk meghatározott határon 
túli magyarlakta területre irányuló uta-
zás egy-egy helyszínén az általuk tanult 
tantárgyhoz kapcsolódó, illetve kulturá-
lis tartalmú, esetenként a célországban 
élő magyar közösség számára haszonnal 
bíró programot valósítanak meg. A pá-
lyázat a magyarországi diákok tanul-
mányaihoz kapcsolódóan a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos ismereteik bő-
vülését kívánja elősegíteni. 

Iskolánk élt a fenti pályázati kiírás 
nyújtotta lehetőségekkel, és 1848/49 em-
lékei Aranyosrákoson és a környékbeli 
szórványközösségekben címmel ez év áp-

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek rilisában benyújtottuk pályázatunkat.
Augusztusban értesültünk az ered-

ményről, hogy pályázatunk sikeres volt, 
így programunk megvalósítására nyer-
tünk 570 ezer forintot. Ebből az ösz-
szegből (a pályázati feltételek alapján) az 
utazási- és szállásköltségeket lehet finan-
szírozni.

Pályázatunk elsődleges célja, hogy 
diákjaink a személyes találkozások és a 
közös programok által betekintést nyer-
jenek testvérközségünk, így a határon 
túli magyarság hétköznapjaiba. A közös 
március 15-i megemlékezés kiváló alka-
lom a nemzeti összetartozás megerősí-
tésére is. Reméljük, hogy az így létrejött 
személyes kapcsolatok hosszú távon is 
működhetnek a tanulók között, ezzel is 
erősítve a két község kapcsolatát.
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 „Zenekar volt, zenekar van és zenekar 
lesz”- adta hírül örömmel a Farmosi Napo-
kon Borókai Gábor, egykori zenélőtársunk.

Tavalyi első koncertünkkel tiszteletünket 
és köszönetünket fejeztük ki egykori tanára-
inknak.

Az eltelt egy év bebizonyította, hogy en-
nek a csapatnak alkotó ereje van, s hogy a 
zenélés 

– tértől és időtől függetlenül – életünk ré-
szévé vált. 

Egy működő zenekarnak pedig önálló 
útja kell legyen. Az embereknek szóló öröm-
szerzésen felül - amely önmagában sem cse-
kély dolog a mai világban- megfogalmaztuk 
céljainkat és döntéseket hoztunk. Tevékeny-
ségünkkel hozzá kívánunk járulni a község 
fejlődéséhez, hiszen ezer szállal kötődünk 
hozzá. Mindannyiunk gyermekkorának 
színhelyét jelenti.

 E döntés első lépéseként rendezzük meg 
2013. január 5-én ½ 5 órakor Újévköszön-

tő Koncertünket az általunk ünnepi díszbe 
öltöztetett Művelődési Házban.

 Olyan koncertet szeretnénk, amilyen 
még nem volt Farmoson! 

A főszerep a muzsikálásé lesz, de ezen kí-
vül számos meglepetést tartogatunk a hallga-
tóknak. A teljesség igénye nélkül: a két részből 
álló műsorban például fellépnek vendégtán-
cosok, megelevenednek a zenekar múltjának 
–több mint 40 évének – eseményei, a szünet-
ben pedig kis állófogadással várjuk vendé-
geinket. Ehhez az Önök vállalkozó kedvére, 
segítségére is szükség van, - egy tányér házi 
sütemény formájában.:)) Akik süteménnyel 
érkeznek a helyszínre, azoknak a belépő árá-
ból kedvezményt adunk!

A falu valójában visszakapja a koncert be-
vételét. Segítségével szeretnénk a Művelődési 

Házban lévő egykori próbatermet - amely 
ma inkább lomtárhoz hasonlít- felújítani, és 
egy múzeumi jellegű emlékszobává alakítani, 
ahol helyet kaphatnának kisebb rendezvé-

Korábban már ismertettük,   így Önnek, 
mint múzeumszerető személynek is, hogy a 
tápiószelei múzeumot létrehozó, a tápiómenti 
régészeti örökséget országosan is megismertető 
Blaskovich testvérpárnak szobrot készít egyesü-
letünk.

Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászmű-
vész által tervezett 5/4-es életnagyságú zsáner 
szobrot a múzeumkertben 2013-ban, Blaskovich 
György 135., Blaskovich János 130. születési év-
fordulója alkalmából tervezzük elhelyezni.   A 
szoborállítás nemcsak elképzelés szintjén van, 
mert elkészült róla egy bronz kisplasztika, ami 
a múzeum állandó kiállításán megtekinthető, s 
ezt júliusban a Képzőművészeti Lektorátus zsű-
rizett. A szakértők egyhangúan azt fogalmaz-
ták meg, hogy a plasztika minden részletében 
átgondolt, magas színvonalú munka, tudatos 
szobrászi gondolkodást tükröz. A szakértők 
elismerésüket fejezték ki a megrendelőnek, a 
tápiószelei múzeumbaráti körnek a szoborál-
lítás kezdeményezését illetően. „Fantasztikus 
szellemi és kulturális érték, egyúttal vagyon, 
amit a Blaskovichok maguk körül teremtet-
tek.” Ezt a múzeumbarátok jól tudják, ezért sze-
retnék, ha a szoborállítás megvalósulna. A mú-
zeumi egyesület ezért kéréssel fordul azokhoz, 
akik ismerték a Blaskovich testvérpárt, vagy 
csak tisztelik azt a szellemi és tárgyi örökséget, 
amit ránk hagytak.

Közhasznú egyesületünk  minden felaján-
lást  örömmel fogad, hiszen személyenként 
egy-két ezer forint sok ezer ember esetében je-
lentős összeg lenne. Rózsaszín postai csekken, 
vagy a múzeumban kérhető sárga csekken, de 
banki átutalással is egyszerűen teljesíthető a 
felajánlás,  Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
65200043-10017911 számlájára. Cím: 2766 Tá-
piószele, Múzeum út 13.  Egyesületünk vezető-
ségi tagjainál, a múzeumban, Vágány Virágbolt-
ban személyesen is megtehető az adományozás.

Aki nagyobb összeget is tud áldozni e cél-
ra, annak  15  000 Ft-os  támogatását a szobrot 
ábrázoló, számozott bronzéremmel köszönjük 

meg. Ezt sem szükséges egyszerre befizetni, 
mert pl. 5 alkalommal adott 3000 Ft után át-
adjuk az értékes érmet (az utalásnál, postai fel-
adásnál ezért szükséges az adományozó pontos 
neve, címe). Díszkeretbe foglalt 13 cm bronz-
érmet  adományozunk, ha az összeg  200  000- 
1 000 000 Ft között van, és ezzel a személy, cég 
neve felkerül a szobor talpazatára, de  minden 
adományozó nevét az avatáskor, múzeumi hír-
levélben, honlapon közzétesszük. A Blaskovich 
Múzeum Baráti Köre közhasznú szervezet, te-
hát cégek, vállalkozások esetében a felajánlott 
összeg 100%-ban adóalap csökkentő tételként 
számolható el, és a befizetésről kiállított igazolás 
alapján.

Kedves Múzeumi Ismerős! Kérjük, támogas-
sa adományával ezt kezdeményezését, hiszen 
éppen ön ismeri jól azt a tárgyi és szellemi kul-
turális értéket, amit a Blaskovich család ránk ha-
gyott. Múzeumi egyesületünk negyedszázados 
tevékenysége alatt rengeteg ingyenes kulturális 
programmal szolgálta tagjait, erre nyitott sze-
mélyeit.. Különféle pályázati támogatások segít-
ségével teremtettük elő e rendezvények költségét 
(ami nem kis pénzügyi teher), biztosítottuk a 
Blaskovich Napok, történeti játszóházak, hang-
versenyek, vetélkedők, diák pályáztok, kézmű-
ves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, 
kiállítás megnyitók, egyéb kulturális attrakciók 
ingyenes részvételét.

Kérjük, adományával segítse elő, hogy civil 
szervezetünk a hálás utókor, a korábbi és jelen 
tápiómenti polgárok, múzeumbarátok nevé-
ben méltó emléket emeljen a múzeumalapító 
BLASKOVICH TESTVÉRPÁRNAK.

A múzeumbaráti kör őszi rendezvényein az 
adományozás lehetősége vagy sárga csekk kéré-
se rendelkezésre áll minden barátunknak. Kér-
jük, hogy ezt a nemes ügyet segítse azzal is, hogy 
a szoborállítás tervét saját ismerősei, családtag-
jai, szelei elszármazottak számára az internet 
segítségével továbbítja, szóban propagálja.

Gócsáné Móró Csilla  
egyesületi tikár-múzeumigazgató

Szobor készül a múzeumalapító  Blaskovich testvérpárnak

 „Zene nélkül mit érünk mi ? ” 
 hírek a Kovács Pál farmosi út-törő zenekarról

nyek, s ahol bárki bepillanthat Farmos egye-
dülálló zenei múltjába. 

 Belépő jegyek október végétől kaphatók 
az Önkormányzat és a Művelődési Ház épü-
letében (szervezés alatt), elővételben 1500 Ft 
(felnőtt) 500 Ft (gyerek 14 éves korig), va-
lamint a koncert napján a helyszínen 2000 
Ft(felnőtt) 500 Ft (gyerek).

Színvonalas programot terveztünk, mely-
nek belépőit ajándékba adva, másoknak is 
örömet tudnak szerezni! 

Ha bárki támogatni szeretné a zenekart, 
illetve azt az ügyet amit képvisel, támogatói 
jegy vásárlásával teheti meg, melyet köszö-
nettel elfogadunk, és nevét, -a beleegyezésé-
vel-  közzé tesszük.

 Kemény munkával és nagy-nagy 
izgalommal készülünk arra, hogy 
találkozzunk,és együtt töltsünk egy szép 
estét január 5-én. Már csak Önök hiányoz-
nak ahhoz,hogy közösen, ünnepélyes és 
örömteli újévi hangulatot varázsoljunk a 
régi falak közé.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Lestákné Czeróczki Judit

MEGHÍVÓ

VISSZA A  
TERMÉSZETHEZ 

címmel kiállítás és előadások

a  
FARMOSI  

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
 

November 11-én vasárnap  
megnyitó: 10 órakor

BÍRó LáSZLó  
természetfotó kiállítása

11.00 Gyógy –és fűszernövényeink 
bemutatása és kiállítása 
Előadó: Bodócs Lászlóné Emi

15.00 A Tápió vidék élővilágának 
bemutatása és kiállítása 
Előadó: Vidra Tamás

Turisztikai kiállítás
A kiállítás megtekinthető november 

11-én vasárnap:10-17 óráig
12-én hétfőn: 8-17 óráig

13-án, kedden: 8-17 óráig

Mindenkit szeretettel várunk!
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Kutyatartóknak
Az ebek kötelező megjelöléséről szeret-

ném tájékoztatni a kutyatartókat az alábbi-
akban:

 Az 1998. évi XXVIII. Tv. ( Állatvédelmi 
Tv.) módosításáról szóló 2011. évi CLVIII. 
Tv. rendelkezik az ebek transzponderrel 
történő megjelöléséről , melynek értel-
mében már több , mint egy éve az eladott, 
ajándékozott vagy bármely módon születési 
helyéről elkerült kutyákat transzponderrel ( 
CHIP-pel) meg kellett jelölni. 

 A Tv. az elmúlt időszakban módosult és 
már valamennyi 4 hónapos kort betöltött 
ebre vonatkozik. Veszettség elleni védő-
oltást már nem is kaphat a jövőben olyan 
kutya amelyik ezzel a megjelöléssel nem 
rendelkezik. 

Praktikus okokból szeretném felhívni a 
kutya-tartók figyelmét erre, mert a végre-
hajtás nem kivitelezhető összevont módon, 
ezt tiltja is a törvény, de az idő-igénye miatt 
nem is lenne praktikus. Kérem vegyék figye-
lembe azt is , hogy az idő és költség vonzata 
sem csekély , ezért idejekorán el kell kezdeni 
. Még az elkövetkező veszettségoltás előtt 
ezt el kell végezni, kérem személyesen vagy 
telefonon keressenek meg , hogy ne kelljen 
az utolsó pillanatban kapkodni. A kutyát 
vásárlók figyelmét is felhívom, hogy ha 4 
hónaposnál idősebb ebet vennének a kutyá-
nak hitelt érdemlő módon megjelöltnek kell 
lenni illetve számítsanak rá, ha ez nincsen 
meg akkor sajnos az ő pénztárcájuk bánja.

Kérem hívjanak fel vagy írjanak e-mailt 
nyugodtan , ha a fenti témában vagy bármi 
más ügyben kérdésük van.

 
Telefonszámom: 06-20-9410-568

E-mail címem: feldedr@gmail.com 
 Dr. Felde István

 2765 Farmos, Viola u. 23.

Köszönetnyilvánítás
„Nem az a fájdalom  amitől szemünk 

könnyezik,  hanem az amit csendben el-
viselünk…”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen szeret-
tünk SZÖLLŐSI IMRE temetésén részt 
vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló Családja

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik BUKOR JóZSEF temeté-
sén részt vettek, osztoztak fájdalmunk-
ban.

 A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik FEHÉR szül. MOL-
NÁR ERZSÉBET temetésén részt vettek 
sírjára virágot hoztak és fájdalmunkban 
osztoztak.

 A gyászoló család

Apróhirdetések
TELEK eladó, Farmos, Szelei út 86. sz. 
alatt. Víz, villany van. Tel. 06-30-244-8171.

Logopédus vállalja beszédhibás, tanulási 
nehézségekkel/zavarral küzdő gyerekek 
fejlesztését. 06-70-20-44930

 Közlemény
Az „Egy falu az iskoláért” Alapítvány 

Kuratóriuma köszönetét fejezi ki azon 
tisztelt adózóknak, akik 2011. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány 
javára ajánlották fel.

Egyben értesítjük Önöket, hogy az 
összeg a következők szerint került fel-
használásra: az Óvoda Szőnyeget vásá-
rolt 45.152.-Ft értékben az elhasználó-
dott folyosói futószőnyegek pótlására, az 
Általános Iskola pedig az interaktív táb-
lákhoz szerzett be kiegészítőket 51.200.-
Ft értékben.

Kérjük mindazokat, akik az Ala-
pítvány céljával egyetértenek, és mód-
jukban áll, a továbbiakban is segítsék 
tevékenységünket a személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával.

Kollár Ferenc
Egy falu az iskoláért Alapítvány Kura-

tóriumának Elnöke

BABABÖRZE
2012. november 18-án  

15 órától 
a Művelődési Házban ismét  

BABABÖRZÉT tartunk.

Kérjük szedjétek össze a kinőtt ruhákat, 
megunt játékokat és hozzátok el, hátha 

valakinek pont arra van szüksége.
Farmosi Gyermekekért Baráti Kör

Újszülöttek
2012. június 29.  
TóTH PANNA 

Ficzere Zita és Tóth József kisleánya
2012. augusztus 5. 

KLABACSEK ZSóFI 
Nagy Csilla – Klabacsek Zoltán kisleánya

2012. augusztus 7.  
TILLY SIMON 

Lipták Linda – Tilly György kisfia
2012. augusztus 22. 

MOHÁCSI PÉTER NIMRóD 
Farkas Mariann - Mohácsi Péter kisfia

2012. augusztus 23. 
MARTON GÁBOR  

Gallai Krisztina és Marton Gábor kisfia
2012. szeptember 7. 

NÉMETH BALÁZS 
Pataki Emese – Németh Zsolt kisfia

Elhunytak 
2012. augusztus  20. 

Megyes Jánosné   
szül. Szabó Ilonka 77 éves

2012. augusztus 22. 
Bukor József 90 éves
2012. szeptember 15. 

Szöllősi  Imre 70 éves
2012. szeptember 17. 
Tóth István 73 éves
2012. szeptember 28. 

Marsiczki Tibor 52 éves
2012. október 4. 
Fehér Andrásné 

szül. Molnár Erzsébet 71 éves

CSÁSZÁR LÁSZLó 
Gogui Erjebet – Császár Dániel kisfia

2012. szeptember 14. 
SIPOS RICHÁRD ISTVÁN 

Varga Enikő – Sipos Viktor kisfia

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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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



14. OLDAL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER

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!

Falunap képekbenFotókat készítette: Bíró László


