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Mókára fel!

Gyerünk, vegyétek elő a jókedveteket,
bolondos ötleteiteket, mindenki készüljön,
jönnek a Farmosi Falunapok! Tedd magad
szabaddá, hozd magaddal a családod, barátaidat, mert vár rád két nap móka, játék,
szórakozás és kacagás. Itt lesz Farmos és az
ország apraja-nagyja. Mi garantáljuk, hogy
mindenki talál kedvére való programot.
Aprajának: arc- és aszfaltfestés, bábszínház, kézműveskedés, bűvészkedés,
ugrálóvár, hagyományos népi játékok, lovaskocsizás stb.
Nagyjának: főző- és sütőverseny, tombola, kézművesek utcája, sportbemutatók,
véradás, játékos vetélkedők (pl. sörivó
verseny, ostorcsattogtatás, stb.), humoros
előadások, kiállítások, könnyű- és komolyzenei koncertek, büfé, hajnalig tartó
fergeteges utcabál.
Reméljük, felkeltettük érdeklődésedet!
Várunk sok szeretettel: A Szervező csapat

A rendezvényt a Farmosi Polgárőrség biztosítja
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Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének
Családi- és gyermeknapja
A Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete 2011. május
14-én tartotta meg
hagyományos Családi- és Gyermeknapját. A megnyitó
csúszással kezdődött, mivel a meghívott vendégek egy
része útközben eltévedt, ezért késtek.
Viszont annál nagyobb örömmel köszöntöttem őket és
természetesen minden egyes megjelent
gyermeket, anyukát
és apukát.
Rövid bevezetőm után felkértem Horváth László polgármester urat, hogy mondjon pár szót. Ő nagyon örült, hogy ilyen sok nagycsaládos egyesületi tag van Farmoson,
még nem is látta így együtt az egyesületet. Hozott pá ajándékot is, melyek a tombola

Meghí vó
Farmos Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves
családját a

2011. augusztus 20-án
Államalapító Szent István királyunk és az új
kenyér tiszteletére rendezett ünnepségünkre.
Az ünnepség helyszíne: a Vízparti élet Háza (volt Matolcsy
kúria) előtti park (rossz idő esetén a Művelődési Ház)

Az ünnepség kezdete: 11.00 óra
Program: Ünnepi műsor
Beszédet mond: CZERVÁN GYÖRGY,
a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
Az új kenyér megáldása:
KÁRMÁN JÁNOS atya, plébániai kormányzó
Farmos Község Díszpolgára cím átadása.

Mindenkit szeretettel várunk!

folyt. a 2. oldalon

Erdélyi kirándulás 2011
Minden évben az idén is megszervezte Németh Csaba tanár
úr a „hagyományos” Erdélyi kirándulást, ami június utolsó
hetére esett. Június 22-én hajnali 3-kor indultunk a Farmosi
Művelődési Ház előtti parkolóból. (Ez az időpont már magában
is BULI!) A kirándulással az Erdélyben élő magyar közösség
történelmét, mindennapi megmaradási küzdelmét igyekeztünk
megismerni .
folyt. a 2. oldalon
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folyt. az 1. oldalról

Erdélyi kirándulás 2011
húzáskor nagy izgalmat keltettek. Utána
Kapot Ildikó következett, aki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetőségi
tagja és a Veszprémi Egyesület elnöke. Ő
megköszönte a meghívást és örült, hogy
végre eljöhetett Farmosra. Nagy örömmel
tapasztalta, hogy egy ilyen kisközségben,
milyen sok tagja van az egyesületnek és,
hogy itt nem csak az anyukák, de az apukák, nagyszülők is nagy lelkesedéssel segítenek és játszanak a gyerekekkel. Majd
Zala Róbert és Patrik mondott verset, melyet a Rózsa Nyugdíjas Egyesület Asszonykórusa követett, akik egy kisebb műsorral
is kedveskedtek nekünk. Szarvas Kata és
kisbarátnői is gyönyörű éneket énekeltek,
amit az óvodában tanultak.
Mivel ezen a gyermeknapon lett megünnepelve Egyesületünk csoportként történő
megalakulásának 20. évfordulója, ez alkalomból és köszönetünk kifejezéseképpen
emléklapot osztottunk ki az évek során
segítő tagjaink, és adományozóink számára. Még egyszer szeretnénk megköszönni
a sok éves támogatásukat, fáradozásaikat
és együttműködésüket, mely számunkra
szavakkal nem kifejezhető, hogy mennyit
jelent. Kezdeném az egyik legfontosabb
támogatónkkal, Farmos Község Önkormányzatával, aki nem csak anyagiakban
segít minket, hanem más területeken is.
További fontos támogatóink, akik emléklapot kaptak: Dr. Czerván György Államtitkár Úr, Dr. Csák István Úr (volt TSZ
elnök), Miknai Ferenc Úr (Miknai Tüzép),
Csillik Béla Úr (3ÁSZ Kft.), INNOVEN
Kft. (iskola konyháját üzemeltető), Ró-

zsavölgyi Géza Úr (CBA), Csákó Béla Úr
(Kerékpár üzlet), Rózsa Nyugdíjas Egyesület Asszonykórusa, Bagyinszki János nyugalmazott tűzoltó Parancsnok Úr, Farmosi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Varga Adrienn.
Jó pár tagunk is kapott emléklapot,
akik az évek során önzetlenül segítették az
egyesület működését, ezen rendezvényen
is önkéntesen főztek nekünk, szerveztek
játékokat, és figyeltek arra, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak a lehető legjobb
legyen ez a nap. Ezen tagjaink a következők: Árva Jánosné, Babinszki Tiborné, Bagyinszki András, Bertalan Erika, Bertalan
Ignácné, Bugyiné Gyürki Andrea, Csákó
Béláné, Gáspár Pálné, Gáti Éva, Jezsikné
Kármán Teréz, Kovács István családja,

Makai Józsefné, Marton Gáborné, Máthé
László, Nyitrai György, Tóth Józsefné, Tóthné Nagy Julianna (főszakácsunk), Vígh
Ferenc (állandó zenei és hangosító fellelősünk).
Külön köszönet jár Baráth Béla Úrnak,
amiért előző napokban levágta ezen a területen a füvet számunkra. Cseri János Úrnak és családjának, amiért kocsikáztatták
egésznap a gyerekeket, és elszállították a
levágott füvet. Németh István Úrnak is köszönet a lovas kocsikáztatásért.
Visszatérve műsorainkhoz, a délelőtt
folyamát Bábszínházi előadás is volt, a
„Szeretetre vágyó Süni” címmel, mely előadást tátott szájjal néztek végig a gyerekek,
annyira tetszettek nekik az állatfigurák.

mutatta be az ott élő magyar kisebbség
fennmaradási küzdelmeit, Szentegyházán strandolhattunk is. Tanár Úrnak
persze „ mindig minden körülmények
között” volt valami hozzáfűzni valója
a látottakhoz. Nekem személy szerit az

tetszett a legjobban, hogy a Székelykő
tetejéről integethettem Wébel Tibinek,
és hogy a kirándulás résztvevői közelebb
kerültek egymáshoz, baráti társasággá
kovácsolódtunk.
Remélem jövőre is részem lehet eb-
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Erdélyi kirándulás 2011
A kirándulás résztevői voltak:
tanárok, felsős diákok, elballagottak
és néhány szülő.
A programot Németh Csaba, a kaját
pedig Ácsné Hild Jolán szolgáltatta. Az
étkezések alapanyagait a résztvevő családok dobták össze ezzel is csökkentve
a kirándulás költségeit, a tanárnő pedig:
székelykáposztát, slambucot és milánóit
szervírozott és mire beleunhatott volna a
nagy adagos főzésbe, olyan szálláshelyre
értünk ahol mindent biztosítottak.
A programból egy kis ízelítő:
megmásztuk a Székelykőt /hogy jobban aludjunk/... Templomban istentiszteletet tartottak számunkra /hogy lelki
dolgaink is a helyükre kerüljenek/ Kőrispatakon a szalmakalap múzeumnál
szalmával ügyeskedtünk, Szőcs Lajosék
vendéglátása mellett/ide szinte már haza
járunk,de ezt nem lehet megunni!/koszorúztunk emlékműveket is. Láthattuk:
Petőfi körtefáját, erődtemplomot, Orbán
Balázs sírhelyét, a Szent Anna tavat.Dicsőszentmártonban a Magyar Közösségi Házban Rencz András könyvtáros
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Közben a nagyobbak kerékpár versenyen vehettek részt Kolovratnik
Géza Úr szervezésében, valamint
egy KRESZ kérdőívet lehetett kitölteni, amelynek a legügyesebb kitöltői nyereményt is kaptak a tombolahúzás előtt.
Emellett egésznap lehetett kézműveskedni, melynél az idén nagy
segítségünk volt Kovács Ilona, a
Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület elnökhelyettese, aki számtalan
dolgot tudott papírból hajtogatni,
kivágni, így sok gyermek csinált az
anyukájának kis díszeket, ajándékot.
Folyamatosan ingyen csúszkálhattak, ugrálhattak a gyerekek a nagy
felfújt csúszdán és az ugrálóvárban.
Itt külön megköszönném az egész
napos felügyeletet annak a pár szülőnek, akik megküzdöttek a gyereksereggel.
Egy óra tájékán elkezdtük kiosztani a finom gulyást, mihelyst szóltunk, hogy kezdődik az osztás, percek alatt olyan hosszú sor lett, hogy
szegény főzőasszonyok azt hitték sosem jutnak a sor végére. De szerencsére rendezetten haladt a sok éhes has, így
mindenki jól lakhatott. Ebéd közben érkezett meg a Tápiógyörgyei Fúvós Zenekar
kb. 20-25 tagjával, akik kitalálták, hogy
nem várják meg, amíg befejezzük az ebédet, hanem ahogy ők mondták „jó ebédhez
szóljon a nóta” és elkezdtek zenélni. Így
viszont csak a végén kaptak egy hatalmas
tapsot, de ők ennek már annak örültek,
hogy felléphettek.
A délután folyamán több mint 400 lufiból lett különböző figura hajtogatva, közülük is legkedveltebb a virág volt, melyet
minden gyermek szeretet volna megkapni.
Köszönjük a hajtogatóknak, Szabó Lacikának, Bugyi Kristófnak, a Vankó lányoknak,
és persze a lufi fújóknak, hogy ilyen gyorsak voltak. Később a tűzoltók tartottak bemutatót, hogy hogyan lehet poroltóval eloltani a tüzet vész esetén. Több gyermek is
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beöltözhetett tűzoltónak és kipróbálhatta
milyen ez élőben. Természetesen a tűzoltók idén is, mint minden évben egész nap
versenyeket szerveztek és a tűzoltóautókra is fel lehetett mászni, bele lehetett ülni.
Ezúton szeretnénk nekik és családjaiknak
is megköszönni, hogy eljöttek és szórakoztattak bennünket, köztük kiemelném
Bérczesi Zoltán Parancsnok Urat, Tarkó
Gábor Elnök Urat, Baráth Ferenc Urat, és
Szabó Csaba Urat.
Időközben megérkezett Boros Zoltán
volt polgármester úr, akinek ekkor adtam
át a Nagycsaládosok Farmosi Egyesülte
nevében az emléklapot, amivel szeretném
megköszönni azt a tizenkét éves együttműködést, támogatást, a sok szép pillanatot és emléket, amit együtt töltött velünk,
az Egyesülettel, és a sok pályázatot, amin
együtt értünk el sikereket. Ő is megkö-

A Farmosi Polgármesteri Hivatal
akadálymenetesítése
Horváth László polgármester, mint a Farmos Községi Önkormányzat hivatalos képviselőjeként tájékozatom a község
lakosságát, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program
4.5.3-10-11 kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati felhívására pályázatot nyújtottunk be, a Polgármesteri Hivatal akadálymenetesítésére. A
célokat és műszaki tartalmat egyeztettük a mozgássérültek
Farmosi helyi szervezetével, a Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesületével, valamint a HARKE
nagyot hallók egyesületével.
Vállaltuk, hogy az egyesületek számára, és kérésére felvilágosítást nyújtunk a pályázat megvalósításának előrehaladásáról, valamint a szervezet véleményét, javaslatait a megvalósítás
során szem előtt tartjuk.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
mint közreműködő szervezet támogatásban részesítette a projektet és a beruházás bekerülési költségéhez, mely 16.463.836.-

szönte az együtt töltött időt, és további sok sikert kívánt számunkra.
Ezután megkezdődött a várva
várt tombolahúzás, amely egy kicsit
sokáig tartott, mert annyi tombolatárgyat sikerült összegyűjtenünk a
vállalkozóktól és magánszemélyektől, hogy egy évre is elég lett volna,
mivel 365 darab érdekesebbnél érdekesebb tárgyat tudtunk kiosztani.
Nagy érdeklődéssel néztek végig
mindent és próbáltak ki a Besenyszögi Nagycsaládos Egyesület tagjai,
akik kb. 30 fővel érkeztek, hogy szétnézzenek nálunk Farmoson, és megtudják, hogyan működik ilyen jól az
egyesületünk.
Nem utolsó sorban szeretném
megköszönni a szülőknek, hogy
olyan sok finomabbnál finomabb
süteményeket hoztak, melyet a nap
folyamán, tálcán kínáltak körben,
hogy mindenki bármerre is játszik,
versenyzik, vagy épp főz, megkóstolhasson. Emellett üdítőt is osztottunk, amelyet vettünk és kaptuk is
egyaránt a Liget Sörözőtől és Rózsavölgyi Gézától (CBA).
Itt köszönném meg a süteményt és üdítőt rendező és osztogató hölgyeknek, akik
a regisztrációban is segítettek, hogy egésznap fáradhatatlanul gondoskodtak rólunk.
Ők voltak: Szöllősi Tünde, Bagyinszki
Andrásné Tünde, Tóth Józsefné Erika, ifj.
Bertalan Ignácné Katika és aki minden évben ott van, Kovács Istvánné Zsuzsi.
Mindenkinek szeretném még egyszer
megköszönni ezt a 20 évet, amit velünk
együtt töltött, segített és támogatott minket. Minden megjelent tagnak, családnak,
meghívottnak, hogy részt vettek ezen a napon, hogy jövőre és még sok-sok évben érdemes legyen megrendeznünk a gyermeknapot, mert nélkületek semmit sem érne.
Köszönjük!

Bertalan Ignác
NFE elnöke

Ft, 91,108779% támogatást ítélt meg 15.000.000.- Ft összegben.
Az elvégzendő feladatok: belső ajtó cserék, bejárati ajtó csere, folyosófestés, vizesblokk felújítások, feljáró rámpa, és mozgás sérült parkoló építés.
A képviselőtestület árajánlatokat kért be, melyre árajánlatot
adott Kármán Mihály egyéni vállalkozó cége, mely cég megnyerte a kivitelezést. Ajánlatát a képviselő testület elfogadta.
A projekt kezdési időpontja, 2011.06.01., a műszaki átadásátvétel ideje: 2011. augusztus 31.
Az önkormányzat a műszaki ellenőri feladatokkal a nagykátai, Babicz Tamás építész tervezőt bízta meg.
Varró István projekt menedzser
Horváth László polgármester
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Önkormányzati hírek
Képviselő-testület ülései, illetve döntései
2011. június 14. Rendes ülés
51/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot
elfogadta.

52/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot azzal a módosítással elfogadta,
hogy utolsó napirendi pontként, zárt ülés keretein belül vegyék
fel Kincsesné Kenyó Anita kérelmét.
1. Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
53/2011. (06.14.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester úr tájékoztatását a két ülés között történt eseményekről
elfogadja.

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár által nyújtott
szolgáltatások díjait Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2008. (IV.10.) Önk. rendeletének 47. § (6) bekezdéséhez kapcsolódó 10. számú melléklet tartalmazta.
Az új SZMSZ elfogadásával a fent nevezett rendelet hatályon
kívül lett helyezve.
Több évre visszamenőleg a testületi ülés jegyzőkönyvei és
határozatai átvizsgálásra kerültek. Más, egyéb testületi felhatalmazás nem került elő az áttekintés során.

56/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elutasította.
A Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatások díjairól úgy
határozott, hogy az eddigiekben meghatározott (Lásd: Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2008. (IV.10.) Önk.
rendelet) díjtételeket alkalmazzák a továbbiakban.
Felelős: Közművelődési Könyvtár Vezetője
Határidő: azonnal

57/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

2. Napirendi pont: INNOVEN Kft. beszámolója
Előadó: Horváth László polgármester/Fekete Tibor INNOVEN Kft. munkatársa

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi anyaghoz csatolt ár- és díjtételeket a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak visszaküldi kidolgozásra.
Felelős: jegyző, Határidő: azonnal

54/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

58/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Tibor, az INNOVEN Kft. munkatársának beszámolóját elfogadja.
3. Napirendi pont: 2011. évi igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Kudett Magdolna jegyző
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. tv. 41/A. §
(9) bekezdése alapján a Képviselő-testület –a Kormány ajánlásának figyelembevételével- a rendes szabadság kiadására
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A fent nevezett igazgatási szünet elrendelése esetén a Kormány a 2011. évi igazgatási szünetről szóló 19/2011. (III.2.)
Korm. rendeletben foglaltakat ajánlotta.
A 2011. évi igazgatási szünetről szóló 19/2011. (III.2.) Korm.
rendelet rendelkezései értelmében az igazgatási szünetet 2011.
július 18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011. december 23-tól
2012. január 06-ig terjedő időszakra határozza meg.

55/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 41/A. § (9)
bekezdésének felhatalmazása alapján igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:
2011. július 18. – 2011. augusztus 21. közötti időszakban 7
napot a Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódóan, illetve
2011. december 27. – 2012. január 02. közötti időszakban 5
napot. Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy az igazgatási
szünetről értesítse a lakosságot.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont: Művelődési Ház és a Községi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások díjai
Előadó: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elutasította.
A Könyvtár által nyújtott szolgáltatások díjairól úgy határozott, hogy az eddigiekben meghatározott (Lásd: Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 8/2008. (IV.10.) Önk. rendelet)
díjtételeket alkalmazzák a továbbiakban.
Felelős: Közművelődési Könyvtár Vezetője
Határidő: azonnal
5. Egyebek…
Előadó: Horváth László polgármester

59/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Szentgyörgyi út rendezése során kitermelt homokmennyiséget Urbán Pál és Miknai Ferenc tüzépesek részére biztosítja a vasúti kő kitermelésében nyújtott segítségért.
Felelős: polgármester, Határidő: azonnal

Zárt ülés keretein belül:

6. Kincsesné Kenyó Anita kérelme
Előadó: Horváth László polgármester

60/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Megyesné Kenyó Ilona képviselőt személyes érintettségére tekintettel a
döntéshozatalból minősített többséggel kizárja.
A kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek számít.

61/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Kincsesné Kenyó Anita kérelmét, és az alábbiakról döntött: A Farmos, Paskomi út 21. szám alatti 1925 hrsz-ú
ingatlan utcafronti kerítését a Farmos Község Településrende-

2011. július-augusztus
zési Terve szerinti szabályozási vonalra kell tenni. A szabályozási terv 16 m utcaszélességet határoz meg.
A Paskomi út területrendezése a Településrendezési Terv
szerinti belterülethez csatolásakor fog megtörténni.
Felelős: polgármester Határidő: azonnal

62/2011. (06.14.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat a
továbbiakban a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság látja el.

2011. július 05. Rendes ülés
63/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

. oldal
a továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadás szakfeladatot. A
feladatot közösen a Társulás útján kívánják megoldani teljes
egészében állami normatíva fejében. Erről az elmúlt időszakban többször is volt szó. A fő ok mellette a tanácsadáson túl,
hogy Pest Megye Önkormányzata által a logopédia ellátása nem
"zökkenőmentes" így veszélyben van (volt) a kistérség kötelező
közoktatási feladatainak ellátása. Ezáltal az egész működés
(szociális) is. Azonban ezen feladat bevezetésével a működés
biztosításra kerülne.
A többi (szociális) feladat ellátásához hasonlóan ehhez is készült egy megállapodás a Társulás és a települések között.

69/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

64/2011. (07.05.) számúÖnk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendő Feladat-ellátási
szerződést, mely a továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás ellátására irányul, a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester, Határidő: azonnal

65/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

4. Napirendi pont: Költségvetési szervek alapító okiratainak
módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
A költségvetési szervek alapító okiratait átvizsgálva az alábbi
javításra lenne szükség a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában. Az új szakfeladat számok 2011. január 01-től érvényesek.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot
elfogadta.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjétől történő eltéréshez hozzájárul, miszerint az utolsó napirendi pontok között
szerepeljen a „Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére a kivitelező kiválasztása” című napirendi pont.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés
a) és b) pontjának felhatalmazása alapján a „Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére a kivitelező kiválasztása”
című napirendi pont tárgyalásának zárt ülésen való megtartását rendeli el.
1.Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester

66/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

70/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását visszaküldi átdolgozásra a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak.
Határidő: azonnal/soron következő bizottsági ülés
Felelős: jegyző/Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke

71/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

2. Napirendi pont: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Horváth László polgármester/Vassné Tóth Katalin
Vassné Tóth Katalin intézményvezető elkészítette a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához az alábbiak
szerint hozzájárul:
Az alapító okirat 15.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép
„Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a
– munkaerő-gazdálkodással,
– minimális készpénzkezeléssel, kapcsolatos, az intézményre kiterjedő valamennyi feladatot.
Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
Farmos, 2011. július …
Horváth László polgármester
Felelős: jegyző, Határidő: azonnal

68/2011. (07.05) számú Önk. határozat

72/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester úr tájékoztatását a két ülés között történt eseményekről elfogadja.

67/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester úr tájékoztatását a 2011. évi II. negyedévi testületi
határozatok végrehajtásáról elfogadja.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
előterjesztéshez csatolt Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évre szóló
Szakmai Programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
3. Farmos Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú
Kistérségi Társulással kötendő Feladat-ellátási szerződés elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a 2011. évben a kistérségben bevezetik

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési Könyvtár Alapító Okiratának módosításához az
alábbiak szerint hozzájárul:
Az alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép
„Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a
– munkaerő-gazdálkodással,
– minimális készpénzkezeléssel, kapcsolatos, az intézményre kiterjedő valamennyi feladatot.
Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal

. oldal	
pénzügyi csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
Farmos, 2011. július …
Horváth László polgármester
Felelős: jegyző, Határidő: azonnal

73/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Óvoda Alapító Okiratának módosításához az alábbiak
szerint hozzájárul:
Az alapító okirat 17.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép
„Saját gazdasági szervezetén belül kell megoldania a
– munkaerő-gazdálkodással,
– minimális készpénzkezeléssel, kapcsolatos, az intézményre kiterjedő valamennyi feladatot.
Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a könyvelést és a számvitellel kapcsolatos egyéb teendőket a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportja látja el. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
Farmos, 2011. július …
Horváth László polgármester
Felelős: jegyző, Határidő: azonnal

74/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízmű
Alapító Okiratának módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
Az alapító okirat 14.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép
„Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az
intézmény a tervezésben, költségvetési beszámolóban és a
könyvviteli elszámolásban a Polgármesteri Hivatal útján és az
általa meghatározott módon vesz részt.
Farmos, 2011. július …
Horváth László polgármester
Felelős: jegyző, Határidő: azonnal

75/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pozsonyi Zsolt 5100 Jászberény Fillér utca 2/a. szám alatti lakos kérelmét elfogadja, miszerint az Önkormányzat tulajdonában
lévő, 894 hrsz. alatt felvett, 27645 Farmos Béke út 8. szám alatt
található lakást részére bérbe adja havi 20.000.-Ft-ért határozott időre, egy éves időtartamra.
Továbbá, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és helyi testület rendelkezései alapján haladéktalanul kösse meg a bérleti szerződést.
A bérleti szerződés megkötése után következő első testületi
ülésen tájékoztassa a testületet a szerződés létrejöttéről.
Felelős: jegyző, Határidő: 2011. július 10.

76/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére a kivitelező
kiválasztása” című napirendi pontban megérkezett pályázatok
közül a 2766 Tápiószele Ceglédi út 40. szám alatti székhelyű
Komjáti Kft.-t, mivel a benyújtott pályázata az ajánlatkérés feltételeinek nem felelt meg.

77/2001. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére beérkezett

2011. július-augusztus
pályázatok közül Kármán Mihály egyéni vállalkozó (2760
Nagykáta Virág út 68.) pályázatát választja ki.

78/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja
Horváth László polgármestert, hogy Kármán Mihály egyéni
vállalkozóval kösse meg a vállalkozási szerződést a jelen előterjesztéshez csatolt vállalkozási szerződésben foglalt tartalommal.
Felelős: polgármester, Határidő: azonnal

79/2011. (07.05.) számú Önk. határozat

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
augusztus 20-án Borókai Gábor részére adományoz Díszpolgári Címet. A díszpolgári cím adományozásával egyidejűleg
egy díszoklevél, emlékplakett és 30.000.-Ft, azaz Harmincezer
forint összegű tárgyjutalom kerül átadásra.
Tovább, egyben utasítja a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, Határidő: 2011. augusztus 20.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Tisztelt Földtulajdonosok!

2011. évben is kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést, valamint annak hatékonyságát. A 2008. évi XLVI.
Törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani.
A fentiek betartását a Földhivatal július 1-től terv szerint
ellenőrzi. Az ellenőrzés során felhasznál jól azonosítható
légi – és földi fényképeket, figyelembe vesz lakossági bejelentéseket, jegyzői értesítéseket, stb. A parlagfüves foltok
GPS készülékkel kerülnek pontos bemérésre.
Farmos külterületének ellenőrzési időpontja 2011. augusztus 23.
A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyveket és fényképeket a Földhivatal megküldi a Pest Megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatósága részére, a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt a növényvédelmi
szerv elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést.
Horváth László polgármester

VÁLTOZÁS!
Begszűnik a vízszámla polgármesteri hivatalban történő kiegyenlítésének lehetősége
2011. szeptember 01-től megszűnik a vízszámla rendezésének azon módja, mi szerint eddig a Polgármesteri Hivatalban lehetőség volt a vízdíj kiegyenlítésére.
A fenti időponttól kezdődően a számlát beszedési időszak
alatt a fogyasztási helyen megjelenő VÍZDÍJBESZEDŐNÉL,
illetve minden páros héten hétfőn, a Községi Vízműnél, a
díjbeszedő ÜGYFÉLFOGADÁSAKOR lehet kiegyenlíteni.
Díjhátralék kiegyenlítése szintén a Községi Vízműnél, ügyfélfogadás alkalmával lehetséges.
ÜGYFÉLFOGADÁS : a Községi Vízműnél, minden páros
héten hétfőn, 8-12 és 14-16 óra között.
Kocza Imre szakmai vezető

2011. július-augusztus

. oldal

A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítéséről
Mint az előző lapszámban már tájékoztatást adtam
róla, Farmos Község Önkormányzata az „Új Széchenyi
Terv” keretén belül – pályázat útján - 15 millió forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert.
Ezzel a beruházással egy uniós előírásnak, egy törvényi
kötelezettségnek kívánunk eleget tenni, mely szerint közintézményeinket, közösségi épületeinket fogyatékkal élő
embertársainknak is használhatóvá, megközelíthetővé
kell tenni.
Fogyatékkal született, vagy életük során fogyatékossá
vált mozgásukban, vagy látásukban korlátozott embertársainknak kívánunk ügyeik intézéséhez, napi életvitelükhöz tőlünk telhető módon, némi segítséget adni. Ez
egyrészt mint említettem törvényi kötelesség teljesítése,
másrészt tekinthető emberbaráti kötelességnek is.
A most folyó kivitelezés során, - mely már csak a
helyszínből adódóan is a figyelem középpontjában van gyakran találkoztam a legkülönbözőbb véleményekkel,
hallottam ésszerű és ésszerűtlen javaslatokat, ötleteket.
Ezek egy részéből az információhiány érződik. Bár a beruházásról igyekeztünk eddig is tájékoztatást adni, de a
kérdések sokaságából úgy érzem ez nem volt elégséges, a
lakosság többet akar tudni. A következő sorokban ennek
az igénynek kívánok eleget tenni.
Elsőként azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a megítélt pályázati pénz szigorúan meghatározott keretek között, az adott célra, kizárólagosan az előírásoknak megfelelően, építész és rehabilitációs szakmérnök által készített
terv szerint használható fel.
Ezeknek a terveknek megfelelően a komplex akadálymentesítés körébe tartozó olyan átalakítások, átépítések
tartoznak, mint a következők:
– Akadálymentes parkolóhely kialakítása, „mozgássérült” megjelöléssel.
– Csúszásmentes járdák vezetősávval.
– Rámpák megépítése 5%-os lejtéssel, jelzésekkel, kapaszkodókkal, Viacolor UNI térkő burkolattal.
– Min. 0,9 m szabad belméretű ajtók beépítése. (15+4db
ajtó)
– Ajtók, tokok kontrasztos festése.
– Irány- és funkciójelző táblák elhelyezése síkírással,
piktogramokkal.
– Akadálymentes WC kialakítása.
– Aljzatburkolás vezetősávval.
– Irodák belső falfestése.
– Információs tábla kihelyezése Braille írással is, mely
tartalmazza az épület funkcióit, jellemzőit, szolgáltatásokat, stb.
– Helységekre funkciótáblák, közlekedőkre irányító
táblák kihelyezése.
A fentiekből kitűnik, hogy nem kis átalakítás fog történni. Hogy ez a lehetőségeink határain belül a lehető
legteljesebb legyen, további épület karbantartási és parkrendezési munkák elvégzését is célszerűnek tartottuk az
akadálymentesítéssel egyidejűleg elvégezni.

Ennek keretén belül a következő munkák kerülnek
még kivitelezésre:
– A mozgássérült parkoló mellett egy hivatali vendég
parkoló kiépítése.
– Az épület COOP felőli sarkától a butikok felőli sarokig térburkoló kővel járda kiépítése
– 4 db csepegtető öntözővel ellátott virágágyás kialakítása.
– Fák, növények telepítése.
– 2 db új pihenőpad kihelyezése.
– 1 db mechanikus vízadagoló automatizmussal ellátott ivókút elhelyezése.
– A téli díszkivilágításhoz árammal betáplált fenyőfa
tartó elhelyezése.
– Az épület régi ablakainak külső festése.
– Az épület lábazatának javítása.
– Az épület külső burkolása dryvit rendszerű nemes
vakolattal.
Nagyvonalakban összefoglalva ez a beruházás kb. ilyen
tartalommal bír.
Közintézményeink komplex akadálymentesítésének
2010 december 31-re be kellett volna fejeződnie. Hogy
miért a Polgármesteri Hivatallal kezdtük az akadálymentesítéseket?
1. A Polgármesteri Hivatalt keresi fel legnagyobb számban fogyatékkal élő.
2. A Polgármesteri Hivatal a falu központjában, frekventált helyen fekvő, legtöbb külső kapcsolattal rendelkező, hivatalos vendégek által látogatott hivatal.
3. Az épület előtti tér funkciójának, kialakításának
rendezetlensége mielőbbi beavatkozást igényelt.
4. A komplex akadálymentesítésre az „Új Széchenyi
Terv” keretén belül kiírt pályázat állt rendelkezésünkre.
A Tisztelt Lakosság elnézését kérem az építkezés ideje
alatt ügyfeleket ért esetleges kellemetlenségekért. Remélem, hogy szeptembertől már egy lehetőségeink adta keretek között megújított Polgármesteri Hivatal fogadja az
ügyeiket intézőket!
Bízom benne, hogy ez a beruházás falunk megújításának, szépítésének, élhetőbbé tételének csak egy bíztató
első lépése, és tudatossággal, akarással, a közösségünk összefogásával és nem kis szerencsével további lépések következnek. Mert van mit tenni. Gondoljunk csak a csatornázásra, az ivóvíz minőségének javítására, a csapadékvíz
elvezetésére, az útjainkra, az iskola, a kultúrház, a könyvtár állapotára, stb.
Végül záró mondatként kérem Önöket, hogy vigyázzanak majd erre az épületre és az előtte kialakított kis
parkra, úgymint régebbi épített értékeinkre, valamint a
jövőben megvalósuló terveinkre!
Horváth László polgármester
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Rendőrségi hírek
A Nagykáta Rk elfogta, a Budakörnyéki Bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte K.A jászberényi lakost és
édesanyját, akik 2011.07.09-én elcsalták
otthonából és bántalmazták H.M. Budapesti lakost és arra kényszerítették, hogy
bevalljon egy állítólagos kapcsolatot K.A.
édesapjával.
Az elkövetők a lány fejét ütve-haját
tépve bántalmazták, és nem engedték
autójukból kiszállni, majd miután Jászberény külterületére szállították, kiráncigálták az autóból a hajánál fogva
és megrugdosták. Ezután, az elkövetők
saját lakóhelyükre szállították a sértettet, ahonnan további bántalmazásokat
követően másnap hajnalban engedték
szabadon. A sértett a bántalmazások következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
M. P. tápiószecsői lakos egy szarvasmarha-felvásárlással és értékesítéssel
foglalkozó török cég megbízásából átmeneti jelleggel őrizte a rábízott 14 db
növendék bikát. A megbeszélt őrzési idő
alatt azonban problémák adódtak a cégnél az állatok elszállításával kapcsolatban, így azok átmeneti helyükön maradtak. Mivel az M.P.-nek otthagyott előleg,
valamint saját pénze is az állatok tartására fordult illetve bizonytalanná vált
az állatok továbbszállításának időpontja
is, M.P. a 14 db szarvasmarha bikával
sajátjaként rendelkezve, a tulajdonos
tudta és beleegyezése nélkül értékesítette azokat. A bűncselekménnyel okozott
kár: 6.120.000 Ft. A nyomozás során a tizennégy szarvasmarha közül kilenc bika
előkerült, melyek tulajdonosnak való átadása megtörtént, három marha elpusztult. A rendelkezésre álló hivatalos iratok
alapján a fennmaradó két bika azonosítása folyamatban van, M.P. ellen jelentős
értékre elkövetett sikkasztás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Nagykáta Rk.
Kisebb értékre elkövetett lopás vétség
kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Nagykáta Rk., Ny.
L. maglódi lakos ellen, aki 2011 július
25.-én az esti órákban két társával a tápiószecsői halastóban illegális módszerrel
fogott halak eltulajdonítására tett kísérletet, azonban a halastó tulajdonosa tetten érte őt. A zsákmány 2 db ponty, 1 db
harcsa,1 db csuka, 7 db süllő lett volna.
A halászatot azonban csak 1 ponty és 1
harcsa élte túl, melyeket a tulajdonos visszaengedett a tóba. A kifogott halak összsúlya 13 kg volt. A bűncselekménnyel
okozott kár összessen 25.500 Ft .
Nagykáta Rk.

Álláshirdetés
A Farmos Község Polgármestere munkatársat keres fizikai állományú, alkalmazotti munkakörbe.
A munkakör az alábbi elvárt tevékenységeket tartalmazza:
– Festés-mázolás
– Egyéb karbantartó munkák
– Anyagbeszerzés
– Alkalmanként személyszállítás
Alkalmazás feltételei:
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Adott munkakörhöz elvárt döntő és cselekvőképesség.
– Káros szenvedélymentesség.
Jelentkezéshez szükségesek:
– Végzettséget igazoló hiteles okirat
– Fényképes szakmai önéletrajz
– „B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt élvez:
– Festő szakmunkási végzettség
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.
Érdeklődés, jelentkezés leadása a szükséges iratokkal:
Farmos, Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1., Varga Adrienn titkárnő
Horváth László polgármester

Figyelemfelhívás
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Farmoson, a Nyárvesztői út végén
lévő területen sem szemétlerakó-, sem sitt telep nem üzemel. A területre mindennemű szemét, építési törmelék, zöld hulladék lerakása hatóságilag tilos! Az
ez ellen vétkezés szabálysértési eljárást von maga után.
Horváth László polgármester

„Uram”, vagy „Hölgyem”
(címzett ismeretlen)

Kérem, írásom megszólításában ne követelje a tanultak szerint illendő
„Tisztelt” szót! Ne hozza fel az idézőjeleket sem hibaként! Hogy miért? Az
alábbiakból talán kiderül. Ma még ez jár Önnek. (De talán majd. Én alapjában optimista vagyok)
Mert megilleti-e a Tisztelt jelző, vagy az Uram, Hölgyem szó idézőjel nélküli változata azt, aki jómódú úrra, vagy hölgyre utaló Marlboro cigarettás -,
márkás sörös dobozokat, Magyar Országos Közjegyzői Kamara által feladott
borítékot, liberót tartalmazó szemetét lopakodva, talán az éj leple alatt, titokban önti ki a szelektív hulladékgyűjtők mellé?
Megilleti-e azt, aki nap mint nap botránkoztatja meg tettével a piaci elárusítóhely rendhez, tisztasághoz szokott szorgos asszonyait?
Megilleti-e azt, aki naponta aláz meg embereket méltóságukban. Közhasznú munkásoknak ad alantas, csak undorral végezhető munkát azzal, hogy
szemetét válogattatja, rakosgattatja?
Immár e néhány sor alatt engedve haragomból: tisztelettel kérem Önt ismeretlen.
Értsen meg minket! Tartson velünk! Nem nagy tettel, csak a szemét szemetesbe tételével.
Tegyen a szebb és tisztább Farmosért!
Ha ezt megteszi, a civilizált emberek táborában érezheti magát, akik már
joggal követelhetik a Tisztelt Uram, vagy Tisztelt Hölgyem megszólítást.
Mint már említettem, alapvetően én optimista vagyok. Remélem Önben
sem fogok csalatkozni!
Horváth László, polgármester
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Ha segítségre van szükség!
Hová forduljak? – sokszor tanácstalan az ember, ha saját magát vagy szeretteit baj éri. Szeretnék az olvasók segítségére lenni azzal,
hogy az általam ismert segélyszervezetek munkáját, telefonszámait
az újság hasábjain közlöm, mert nem tudjuk, mikor és hol kerülünk
bajba.
Vagyon elleni bűncselekmény megelőzése:
Zseblopás: Iratainkat, pénztárcánkat mindig a táska aljára tegyük.
Tömegközlekedési eszközön, piacon, bevásárlóközpontban, ahol
nagy számban vannak emberek még inkább óvatosak legyünk.
Trükkös lopás: az elkövető valamilyen ürüggyel –esetleg hivatalos
személynek adva ki magát- igyekszik a bizalmunkba férkőzni, lakásba bejutni.
Nagyon kedves és úgy tesz, mintha segíteni akarna, megtévesztő
módon érdeklődik, főleg idősebb embereknek ajánlja fel segítségét.
Érdeklődik családtagjaikról, milyen sűrűn látogatják, milyen távol
laknak, milyen kapcsolatban élnek. Sajnos, a szép szó hallatán sokan
megnyílunk, ezek a személyek pedig kihasználják ezt.
Rablás: fenyegetéssel, testi fenyítéssel értékeit, pénzét, erőszakkal
elveszik.
Értékes tárgyainkról érdemes fényképet készíteni.
Ha bankkártyával rendelkezik valaki, a PIN kódot ne az mellett
tartsa.
Betörés: nagyobb százalékban akkor követik el, ha a család elmegy
nyaralni, vagy esetleg a tulajdonos huzamosabb ideig kórházi ápolásra szorul, vagyis ha a lakás és a hozzátartozó melléképületek felügyelet nélkül maradnak.
Jellemző a műszaki cikkek és a nagyobb értékű kertészeti eszközök, szerszámok eltulajdonítása.
Védekezés legjobb módja: a mechanikai zárak, rácsok és az elektronikus riasztók felszerelése.
Ha bűncselekmény áldozata lett:
Próbálja megjegyezni a személy leírását, a kocsi rendszámát.
Azonnal értesítse a Rendőrséget az ingyenesen hívható 112 vagy
107-es telefonszámon. Ha elvitték mobiltelefonját, bankkártyájátazonnal tiltassa le, a zárakat cseréltesse ki.
RENDŐRSÉG 107 vagy 112
TELEFONTANÚ 06 80 555 –111 névtelenül tehet bejelentést.
Ha már bűncselekmény áldozata lett
FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
címe: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 1.
Telefon: 06 1 371-8920, és 06-1-371 8921
FEHÉRGYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Bővebb információk az Interneten a GOOGLE keresőbe beírva a
segélyszervezetek nevét.
EURÓPAI ÁLDOZATVÉDŐFÓRUM TAGSZERVEZETE
CÍME:1055 Budapest, Szent István körút 1.
Telefon: 06- 1- 472-11-61, 06-1-312-22-87
Szécsényi Gáborné
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Pályázati felhívás
  A Blaskovich Múzeum Bará-

ti Köre pályázatot hirdet a Liszt
Ferenc emlékév alkalmából.
Elsősorban a Tápió-vidéken
élő, múzeumunk vendégkörébe tartozó, zenei érdeklődésű
felnőttek és diákok részvételére
számítunk.
Témák:
1. Találkozásom Liszt Ferenc
zenéjével
2. A Liszt Ferenc Emlékév eseményei életemben
A pályázat terjedelme a két
gépelt oldalt lehetőleg ne haladja meg!
Beadási határideje:
2011. szeptember 10.
Beküldési cím:
Blaskovich Múzeum Baráti Köre
2766 Tápiószele, Múzeum út 13.
vagy E-mail:
szelemuzeumbarat@freemail.hu

A legsikerültebb írások beküldőit kiadványainkkal jutalmazzuk, valamint írásukat
felolvashatják emlékhangversenyünkön. A Mester és tanítványai című rendezvényünket,
2011. október 8-án 15 órára
szervezzük a Viczián-villába,
ahol Liszt Ferenc műveit Belényi Zsuzsanna hegedűművész,
a Magyar Állami Operaház
művésze és Ács Ferenc csellóművész, a MÁV Szimfonikus
Zenekar és vonósnégyes tagjának előadásában hallhatjuk.
Kérjük, amennyiben elnyerte tetszését felhívásunk, vegyen
részt pályázatunkon!
A rendezvény a Liszt Emlékév 2011 jegyében a Nemzeti Évfordulók Titkársága pályázati
támogatásával valósul meg.
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Köszönetnyilvánítások

„Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott, hol csendből épül vár ,
igaz lelkére az Isten vigyáz már.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

In memoriam Nyitrainé Erzsike!
Elhallgatott Farmos Pacsirtája!
Megrendülten és értetlenül álltuk körül a koporsót. Értelmünk felfogja ugyan,
de nem akarjuk elhinni, hogy nincs többé. Még nem vagyunk tudatában mekkora
veszteség ért minket, még azt reméljük, hogy el fog jönni a következő összejövetelre, a következő énekkari próbára. Lelkünk mélyén azonban már tudjuk, többé
nem fog felhallatszani üdvözlő szava, nem lesz ott megértő okosságával, derűjével. Elment, és távozásával lezárult egy korszak az egyesület és az asszonykórus
életében. Hiányozni fog az egyesület egy építőköve.
Erzsike több mint 20 éve volt tagja az egyesületnek, és vezette a lelkes asszonykórust. Mindig szívvel-lélekkel, odaadóan tevékenykedett az egyesület életében,
vitathatatlan érdemei vannak az asszonykórus vezetése terén. Azzal, hogy irányításával a kórus színesebbé tette a községi rendezvényeket, hogy a hagyományőrzés jegyében más településeken fellépve Farmos jó hírnevét öregbítette, nagy-nagy
szolgálatot tett az egész falu közösségének. Ezért szeretet és megbecsülés vette őt
körül.
Mindenkit lenyűgözött gyönyörű hangjával, azzal, hogy a rég elfelejtett nótákat, dalokat újra hallhattuk az Ő előadásában. Ámulatba ejtett azzal, ahogy pillanatok alatt dalra fakadt, nem ismerve fáradtságot, rosszkedvet. Élete volt a nóta,
a dal. Észrevétlenül adta át az éneklés szeretetét és megszámlálhatatlan élménnyel
gazdagította a lelkünket.
Búcsúznak Tőle a Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai, mindazok, akik szerették
és akiknek lelki felüdülést jelentett szívből jövő nótázása. Mi, akik itt maradtunk,
büszkék vagyunk arra, hogy ismerhettük és barátai lehettünk.
Váci Mihály gyönyörű versével veszünk búcsút Tőle!
Erzsike! Isten veled!

Váci Mihály

Pacsírta
Tetszik lentről a vergődő, merész,
örökké hajszolt felemelkedés;
a mindig magasabb, az örökös,
az egyre feljebb feszített körök,
a fel! csak fel! az elkápráztató,
szívet robbantó vad kapaszkodó.
Tetszik a fojtogató szívverés.
Ki tudja: e meredek mily nehéz!
Mit kell legyűrni, milyen terheket,
mily súlyos a szív a világ felett,
mikor lehúzza minden oda, hol
igazán boldog volt valamikor.
Körözni csak fenn, mindig afelett,
amit bevallatlanul szeret,
és távolodni mindattól, ami
szárnyra bocsátotta: - a hajdani
mezők, a föld meleg lehelete,
az ismerős táj áldó tenyere;
a fészek lenn a porban, fű között
már rég nem látszik, de csak afölött

Rózsa Nyugdíjas Egyesület nevében
Szegedi Tibor elnök

száll, csak az a föld pólusa neki,
- szívét bénítják hű mágnesei.
De lentről egyre űzik hangosan;
Csak feljebb szállhat, - mérik pontosan!
Madárnak addig tartják csak, amíg
Az égre írja haldoklásait.
Addig pacsirta csak a nyomorult,
amíg sikolt, vergődik, s lángragyúlt
röpte veszélyes szép csóváival
önhullásán nyer újult diadalt,
amíg könyörgése spiráljain
parittyaként csavarja fel a kín,
s mi átszegezi: a lelkesedés
dárdája magasra tartja szívét,
oda, ahol, ha szól, kiált, dalol,
a szív vére a torkon át kiforr.
És ő csak száll, lobogva egyre fel.
Már nem hallani – sír vagy énekel?
Már nem is látni - hol van, merre tart?
Csak magasabbról hallani a dalt.
A láthatárra, égre száll, s tovább;
- csillagok közt zengi a föld dalát.

ÁCS SÁNDORNÉ
szül. RAVASZ ANNA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

MAJOR CSABA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szerettünk,

DULAI JÓZSEFNÉ
szül. BUGYI ANNA

temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak
Szerető családja

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

2011. augusztus 6.
Ábrók Mihály-Klenovszki Bernadett

Elhunytak:

Polyák Sándor 81 éves
Lampért József 74 éves
Dulai Józsefné
szül. Bugyi Anna 84 éves
július 19.
Molnár Ferenc 57 éves
július 22.
Kenyó László 79 éves
augusztus 1. Nyitrai Jánosné
szül. Ivanics Erzsébet
68 éves
május 19.
június 13.
július 15.

Helyesbítés: Előző számunkban tévesen
jelent meg Polyák Sándor elhunytának
dátuma. Ezúton kérünk elnézést az
elírásért. Szíves megértésüket köszönjük.
(a szerk.)

Újszülöttek:

június 9. NAGY VIKTOR FERENC
Nagy Ferenc és Magori Ildikó
június 10. BERÉNYI CSANÁD
Berényi Csaba és Bíró Gabriella
július 18. DARÓK ÉVA
Darók Sándor és Mohos Andrea
július 25. NAGY ZSOLT
Nagy Krisztián és Dávid Anna
július 26. CSÍK NORINA
Csík Tamás és Petrovics Ágnes

2011. július-augusztus
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„Élvezze a masszázs
jótékony hatását akár saját
otthonában is!
Válasszon az Önnek legmegfelelőbb
masszázstípusokból:
frissítő svédmasszázs
(teljes test vagy részmasszázs),
fogyasztó masszázs,
cellulit masszázs.
Wellness masszázsok:
csokoládés masszázs,
mézes masszázs,
lávaköves masszázs,
iszappakolás.
Az első alkalommal minden kedves vendég

500 forint kedvezményt

Értesítés
TÜDŐSZŰRÉSRŐL
Értesítjük a lakosságot , hogy a
községi MŰVELŐDÉSI HÁZ-ban
tüdőszűrés lesz.

A szűrés szeptember 1-től
szeptember 13-ig tart.

A szűrési időpontok: HÉTFŐN és
SZERDÁN: délután 12 órától 18 óráig
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
délelőtt 8 órától 14 óráig
A szűréshez szükséges okmányok:
személyi igazolvány
TB kártya
előző évi tüdőszűrő igazolvány
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a
tüdőszűrés AJÁNLOTT, panasz nélkül
is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a
tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

kap a masszázs árából.

Bércesi Gábor

okleveles masszőr

06 30/374-6221

(hétköznap 8-21, hétvégén 9-20 óra között)

Szüreti felvonulás
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 2011. október 8-án tartandó
Farmosi szüreti felvonulásra.

Gyülekezés 9: 00-10: 00 között a Liget Sörözőnél.
A lovas kocsik és lovasok indulása 10:30-kor.

A felvonuló visszaérkezőket a következő programok várják:
Farmos borának elkészítése
Csikós bemutató
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Kőszegi Violetta és lánya népdalcsokra
Hagyományőrző bemutatók
Ebéd (Babgulyás)
Szüreti rock koncert (Holtodiglan együttes fellépésével)

Farmos borának elkészítéséhez a szervezők várják a hozzáértők segítségét. Valamint minden jó ötletet, hozzájárulást szívesen fogadunk, amivel gazdagabbá és
emlékezetesebbé lehetne tenni a rendezvényt.
Köszönettel a szervezők.

A felvonulással kapcsolatban érdeklődni:
Gál Zoltán
Oláh Pál
Szarvas Attila:

06 20 5107088
06 30 5462173
Liget Söröző

Apróhirdetések
Családi házamra magánszeméllyel életjáradékot kötnék. 06-30-521-20-53.
Építési telek eladó Farmos Mátyás király
úton. 06-20-9-287-136.
Budapesti önkormányzati lakást farmosi
lakásra, házra, telekre cserélném. 06-20526-74-75.
Vállalok lapos tető szigetelését, salétromos, vizes falak és pincék szigetelését,
festés, burkolás, betonozás, ács, bádogos
munkát tavalyi áron, díjmentes kiszállással. 06-20-43-63-917 vagy 06-30-61—
73-469.
Idős felügyeletet, segítséget vállal nyugdíjas eü. dolgozó. T: 06-20-525-8414.
Kőműves munkát vállalok. Pl. teljes tetőjavítás, külső- belső festés, burkolás,
gipszkartonozás stb.
Hívjon bizalommal, mert a munkámra
garanciát vállalok!
Id. Tisza Vilmos 06-20-582-91-53.
1040 négyzetméter ÉPÍTÉSI TELEK eladó. /Bozóki Attila kertjével szembeni
saroktelek/
Érdeklődni lehet: Bozóki Attila Farmos
Táncsics út 48. Tel. 06-20-9815-284.
FARMOSON, jó helyen 2 szobás, összkomfortos ház konyhakerttel, olcsón eladó. 06- 53/390-715.
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Autós-Motoros Iskola
Szerezzen jogosítványt!
A képzés indul:

„B” (személygépkocsi) és „M” (moped) kategóriában:

2011. augusztus 22. 18.00 óra
Farmos, Művelődési Házban.

Kedvező árak,
részletfizetési lehetőség!
Felvilágosítás és részletes információ:

Radics Imre
iskolavezetőnél

Telefon: 06/20-572-6415
E-mail: imreradics@freemail.hu
Web: b-autosiskola.hu
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nyilvántartásba vételi száma: 00030-20008
Képzési engedély szám: KM/KC/28/A/132/2007

2011. július-augusztus

Holló és tsa Bt.
TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLAT
Tel.: 06-20/9417-758
éjjel-nappal

Iroda: Cegléd, Pesti út 15.

Tel.: 53/317-622

Iroda: Szécsényi Gáborné
Farmos, Széchenyi út 30.
8-16 óráig

Tel.: 53/390-543
06-30-410-5989
Teljes körű
ügyintézés
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Biztos benne, hogy a
legjobb
telefoncsomagot
választotta?
Tudta, hogy az esetek 90%-ban
minimum 1000.-Ft-al lefaraghatja havi telefonköltségét és
még többet is beszélhet szeretteivel, üzletfeleivel.

Mikrochipezési akció!
Akciós csomagok:
„Kölyök-csomag” – Tartalmazza a
fizikai vizsgálatot, az új típusú oltási
könyvet, az első védőoltást, a mikrochip és a beültetés árát, a regisztráció
díját, továbbá ajándék 1 kg minőségi
kutyatápot. – 7.800 Ft
„Külföld-csomag” – Tartalmazza a
fizikai vizsgálatot, a mikrochip és a
beültetés árát, a regisztráció és az útlevél díját. – 8.500 Ft

Mutassa meg
számláját, spóroljunk
együtt.

Új szolgáltatás!
Ultrahangos vizsgálatok
• Vemhességvizsgálat
• Belgyógyászati és szülészeti diagnosztika

Elérhetőségek:

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique
állatorvos
Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal út 18.

KOCZA ZOLTÁN

email: koczaz@gmail.com

Tel.: 06 20/342-1812

Tel./fax: 06 53/383 411
Mobil: 06 30/ 517 57 33
www.tapioambulancia.hu

Civil egyesületi hírek
Öt éves lett a
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete

Istvánné, Keszeiné Dobos Anita,
Böjti Károly, Jónás Pékség.

Segítőim: lányom, Szécsényi
Aranka, Németh Ildi, Kovács IstEzen alkalomból ünnepeltünk vánné Bori, Bodócs Tibor, Vanjúnius 11-én ebéddel, zenével, kó Dezsőné és férje.
tánccal és örültünk egymásnak.
A finom ebédet Szegedi TiborTápiószeleiek, akik mindig is
nak és segítőjének köszönjük. A
mellettem állnak, szép számmal
süteményeket a segítőkész tagok
jelentek meg, kibővülve a Tápihozták. Zenét Terék István szolószentmártoniakkal. Meghívott gáltatta.
vendégeink voltak a PolgármesMindenkinek mindent nater Úr és felesége, az Iskola Igaz- gyon köszönök.
gató Úr és felesége. Nagykőrösről Bende Jánosné, a mi Irénke
Lenne még nagyon sok közlennénink.
dőm, nagyon sok változás történt
Az ünnepi összejövetelt igye- a támogatásokban. Idő hiányákeztem többféle műsorral színe- ban az újság következő számában
fogok ezekről beszámolni.
sebbé tenni.
Szécsényi Gáborné
Támogatók voltak: Horváth
a Mozgáskorlátozottak Helyi SzerLászló, Czerván György, Czakó
vezetének vezetője

KÖSZÖNÖM….
…….a Csak csajok formációnak,
a Megasztáros férfikarnak, a Profi Rózsás kórusnak, a versmondóknak és
valamennyi kedves résztvevőnek, minden kedves rokonomnak, barátomnak,
hogy vidámságukkal kedvessé, meghitté, felejthetetlenné tették a 60. születésnapomat.
Szegedi Tibor

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden civil szervezetnek, vállalkozónak és egyéni támogatóinknak,
akik az elmúlt évek során bármilyen
formában hozzájárultak a Rózsa Nyugdíjas Egyesület színvonalasabb működéséhez.
Tisztelettel a leköszönő elnök
Domonics Sándorné
A hírek folytatótdnak a folytatódnak a 14. oldalon
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Civil egyesületi hírek

JÁTÉK-HÉT
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál hagyományainkhoz híven az idén is
megrendezésre került a játékhét június 27.
és július 1. között, melynek programjaihoz
a Művelődési Ház és a Blaskovich János Általános Iskola adott otthont. Az odalátogató gyermekek szabadjára engedve fantáziájukat kedvükre alkothattak a különböző
kézműves területeken: gyöngyfűzés, festés,
rajzolás, decupage, virágkötészet. A kreatív foglalkozásokkal párhuzamosan folyamatosan zajlottak a sport- és ügyességi
játékok: tollaslabdázás, asztaliteniszezés,
csapatjátékok, labdajátékok.
Farmosról keddtől naponta 10 gyermek
vett részt a programokon.
Kedden délelőtt az OMSZ helyi egységének és az önkéntes tűzoltóknak a munkájával ismerkedhettünk. Délután a Nagykátai Rendőrkapitányság által szervezett
kerékpáros ügyességi versenyen vehettek
részt a bátrabbak.
Szerda délelőtt ifj. Terék József és Szívós
István tartottak zenei délelőttöt az iskola aulájában. Népi hangszereket mutattak
be, és közös éneklésre invitálták a jelenlévőket. Délután a jászberényi Állat- és Növénykertbe látogattunk, ahol többek között
részt vehettünk a pingvinek és a kenguruk
látványetetésén.
Csütörtökön rajzversenyt hirdettünk.
Erre összesen 45 képpel pályáztak a versenyzők. Ivanicsné Zsíros Katalin tanítónő
origami foglalkozást vezetett. Valamint
Magyar András tápióbicskei lakos csuhéfonásra tanította a gyerekeket.

Pénteken tartottuk a „Ki Mit Tud?” vetélkedőt, ahol nagyon változatos műsorszámokkal szórakoztattak minket a fellépők.
A résztvevők számából (napi 60-100 fő),
a gyermekek és a szülők visszajelzéseiből
úgy ítéljük meg, hogy nagyon sikeres volt
a programunk. Ez különösen abban nyilvánult meg, hogy sokan rövidnek tartották
az egy hetet. Nem ígérhetjük, hogy jövőre
hosszabb lesz (bár, nem lehetetlen), de az
biztos, hogy ezt a hagyománysorozatunkat
ápolni és fejleszteni szeretnénk, előtérbe
helyezve a minőségi szempontokat.

Sikereinkhez jelentősen hozzájárultak
a következő nagylelkű támogatóink:
Farmos Község Önkormányzata
Molnárné Szabó Irén

Változás a Rózsa Nyugdíjas
Egyesület életében
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Rózsa Nyugdíjas
Egyesület 2011. június 26-i közgyűlésén új tisztségviselőket
választott.
A választások eredményeképpen a tisztségviselők – köztük
az elnök – személye is változott.
Megtisztelő számomra, hogy az egyesület tagjai megbíztak
a Csapat vezetésével. Mindenkinek köszönöm a bizalmat, és
minden erőmmel azon leszek, hogy megfeleljek ennek a bizalomnak.
Köszönöm azoknak a munkáját, akik a választásokban, annak tiszta lebonyolításában közreműködtek.
Kedves kötelességemnek érzem, hogy a leköszönő Domonicsné Katikának – valamennyi tagtársam nevében – ezúton
is megköszönjem az egyesületért végzett több éves munkáját.
Bízom benne, hogy mint elnökhelyettes a továbbiakban is segítségemre lesz.
Nagyon szeretném, ha az egyesület élete a jövőben nyugodt
mederben folyna, ennek érdekében mindent megteszek. Valamennyi tagtársam jó szándékú segítségére számítok, mert az
egyesület eredményes működéséhez mindnyájunk összefogására van szükség.

Németh László
Horváth Gabriella
Kézérné Tóth Erzsébet
Petrovics Ferencné
Nagy Krisztina
Tóth Károlyné
Kenyó Mónika
Rózsavölgyi Géza
Székely Gyula
Nekik ezúton mondunk köszönetet
adományaikért. Kívánunk számukra nagyon jó egészséget, és további sok sikert a
munkájukhoz!
Vassné Tóth Katalin
Intézményvezető

Célom, hogy tetterős „fiatal” nyugdíjasokat csábítsak az
egyesületbe, akik segítségünkre lehetnek a közösségi munkában.
Feltett szándékom, hogy szoros együttműködést építsünk
ki a farmosi társszervezetekkel, mert véleményem szerint így
a község apraját-nagyját könnyebb lenne mozgósítani.
Kérek mindenkit, hogy elképzeléseivel, ötleteivel segítse a
munkámat. Számítok azonban arra is, hogy a tagok őszintén
megfogalmazzák a ténykedésemmel kapcsolatos kritikáikat
is, mert szükségem lesz a visszajelzésre.
És végül: hivatalos elnevezésünk egyesület. Ami közös céllal rendelkező emberek csoportját jelenti. Ennél többet jelent
a csapat. A csapat szintén közös céllal rendelkező csoport,
amelynek tagjai azonban hatékonyan együttműködnek a közös cél érdekében, szoros együttműködésben szorgoskodnak
azon, hogy elérjék ezt a célt.
Ezért én szeretném, ha a hivatalos elnevezésű egyesületből
igazi csapattá válnánk, akik a közös cél: a kellemes időtöltés,
szórakozás, kikapcsolódás, ismeretszerzés érdekében együttműködve szorgoskodnak, és akik jóban-rosszban számíthatnak társaikra.
Szegedi Tibor
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V I I I . Fa r m o s i N a p o k
2011. szeptember 23-24.
PÉNTEK:

SZOMBAT:

Művelődési Ház és környéke:
16:00 Megnyitó
16:20 Bolondos járműfelvonulás
16:50 Farmosi jazzbalett csoportok táncbemutatója
18:00 Dzsungel könyve c. színdarab a farmosi általános
iskolások előadásában
19:00 Balczó Péter operaénekes
(Adagio együttes tagja) előadóestje
Szabadtéri színpad környéke:
14:00-15:30
Ügyességi vetélkedő gyerekeknek Deák
Kati szervezésében

Szabadtéri színpad:
09:00 Reggeli torna Jutasi Zsuzsa tai-chi világbajnokkal
és Kasza Krisztina tanárnővel
09:30 Nyitrai Csaba bűvész bemutatója
09:50 Megnyitó, műsorismertetés
10:00 A farmosi óvodások bemutatója
10:50 Vitéz László bábjáték
(Fabula Bábszínház előadásában)
12:00 A Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület és
vendégeinek műsora
12:45 Tűzoltó bemutató a Farmosi ÖTE jóvoltából
13:00 Tisza 83 Citerazenekar előadása
13:45 Főző verseny eredményhirdetése
14:00 Tai-chi (Turul és Sárkány Iskola) és Shaolin kungfu bemutató
15:00 Éles István humorista fellépése
16:00 Az újra összeállt Farmosi zenekar muzsikál
17:00 Tombola
17:30 Charlie koncert
18:15 Eredményhirdetés
18:35 Sörivó verseny
18:45 Gyémánt Valentin slágerestje
20:00 Utcabál a California Band-del

SZOMBAT:
Folyamatos programok a színpad körül:
Kézművesek utcája, kirakodó vásár,
Kézműves- és játszósátor,
KEFÍR: Keresztény Fiatalok Rendezvénye,
Egészségügyi sátor,
Lovaskocsikázás,
Ügyességi versenyek,
Ugrálóvár.
Szabadtéri színpad környéke:
09:00 Főző-sütő verseny
12:45 Tűzoltó bemutató
13:00 Aszfaltrajz verseny
13:00 Csocsó verseny
13:00 Ostorcsattogtató verseny
Általános iskola:
09:30-12:30
Véradás
10:00-16:00
Farmosi zenekar kiállítása

Versenykiírások
Bolondos járműfelvonulás

Várjuk minél ötletesebb, minél
viccesebb járművek alkotóinak
jelentkezését!
Nevezési díj: 500 Ft/jármű.
Nevezési határidő: 2011.09.23.
(péntek) 12:00 óra, Könyvtár.

Sütőverseny

Nevezni bármilyen saját készítésű
süteménnyel, édességgel, kaláccsal
stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény.
Nevezni a helyszínen lehet a
regisztrációs sátornál.
Sütemények leadási határideje:
2011.09.24. (szombat) 12:00 óra.

Főzőverseny

Bármilyen egytálétel készíthető.
A nevezések feltétele: gázzal vagy

Rockbuli a Művelődési Házban:
Fellépők:
21:00 Tom White és barátai rockabilly show-ja
22:00 Blues Transit koncert
Vízparti Élet Háza:
10:00-16:00
Szemadám György tárlata

lábakon álló bográccsal lehet főzni,
a fű megóvása érdekében.
FIGYELEM VÁLTOZÁS!!!
A sátorhelyek kijelölése nevezéskor
a könyvtárban, a biztonsági
előírásoknak megfelelő térképen
történik. (Megkérünk mindenkit,
hogy a sátor hozzávetőleges
méretét adja meg.)
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
Nevezés: 2011.09.01-től 09.23. 16:00
óráig (péntek) a Könyvtárban.

Csocsó verseny

Nevezési díj: gyerek 200 Ft/csapat,
felnőtt: 500 Ft/csapat.
Nevezési határidő: 2011. 09.24.
(szombat) 12:00 óra.
Nevezni előzetesen a könyvtárban
vagy a helyszínen lehet.
A verseny minimum 6 csapat
jelentkezése esetén kerül
megrendezésre!

Kertben termett büszkeségünk verseny:

Nevezni lehet bármilyen különleges
formájú, nagyságú, színű, stb…
terménnyel!
Nevezési díj: 500Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a
regisztrációs sátornál.
Termény(ek) leadási határideje:
2011.09.24. szombat 12:00 óráig.

Ostorcsattogtató verseny

Nevezési díj: gyerek: 200 Ft/fő,
felnőtt: 500 Ft/fő.
Nevezési határidő: 2011.09.24.
(szombat) 12:00 óra.
Nevezni előzetesen a helyszínen
lehet a regisztrációs sátornál.

Véradás és véradó toborzó verseny:
9:30-12:30-ig az Általános Iskola
kémia termében.
A legtöbb véradót toborzó
gyermeket díjazzuk!
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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: Jezsikné Kármán Teréz • Eng.szám: B/Kul/B/90
Készült: 1500 példányban

A szerkesztőség a hozzáérkezett 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

