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Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván Farmos Község Önkormányzata!
Lakossági közéleti tájékoztató

XXIII. évfolyam 11-12. szám • 2011. november-december

nyelvtan órákon tanultakkal ellentétben, a személyes névmások sorrendjét,
– mi szerint: én, te, ő, mi, ti, ők, – bizony egyre gyakrabban fel kell forgatnunk. Gyarló, önző emberi természetünket nem kis erőfeszítéssel legyőzve,
az ők-et előre engedve, az én-t egyre
gyakrabban kell hátrább tennünk. Szerencsére, ez egyre több farmosinak sikerül.
Ennek ékes példája volt 2010 karácsoKívánok Nekik, valamint Farmos valamennyi lakójának
nya, mikor a Képviselő-testület felhívására, jószívű farmosi emberek adományaként, temérdek ajándék gyűlt össze,
hogy ezzel próbáljuk a nehéz sorban
élő gyermekek karácsonyát örömtelibbé
tenni. De a legidősebbekről sem feledHorváth László
keztünk meg. Egy szerény kis ajándékpolgármester
csomaggal nekik is kedveskedett Önkormányzatunk.
Így ért véget a 2010. év, mely decemberével mintegy erkölcsi biztatást adott a
nem könnyűnek ígérkező 2011. év elé.
A biztatásra, a hitre bizony nagy szükség is volt, hiszen egy
kivérzett ország megcsappant kasszájából táplálkozva kellett az
önkormányzatoknak költségvetést összeállítani. Nem kis mutatvány volt mínusz 30 milliós egyenleg tájáról eljutni mínusz
18 millió közelébe, hogy majd aztán a novemberi 3. negyedéves
egyenleg már egyensúly közeli állapotot mutasson.
Mindeközben, az egyre nehezedő körülmények ellenére is gyarapodott községünk. A határidős lehetőség lejárta előtt, szinte az
utolsó pillanatban, egy gyors döntés eredményeként, – nem kis

Megköszönöm az Alpolgármester Asszonynak, a Képviselő Uraknak, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak, az Önkormányzathoz tartozó intézmények valamennyi dolgozójának, valamint a községben működő
civil szervezetek és egyesületek tagjainak az elmúlt évben végzett mindazon tevékenységét, mellyel hozzájárultak a 2011. esztendő együtt elért közös sikereihez.

ÁLDOTT KARÁCSONYT
és BOLDOG ÚJ ÉVET!

VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉVRE

Kedves olvasó!
Nézze el nekem, hogy ez az írás nem nélkülöz minden
szubjektivitást. E sorok összegzése talán az indokoltnál
is pozitívabbnak tűnhet. De szándékom az elmúlt év sikeresnek mondható eseményeinek, jelenségeinek felsorolása,
mondatokba szedett emlékállítása. Egy olyan évé, mely – a
későbbiekben igazolni fogom, – egy közösség „összerázódásának”, kezdődő összefogásának éve volt.
Mondhatom: Ez Ön, Önök nélkül nem jöhetett volna létre. Egyre nehezebben élhető hétköznapjainkban, a

folytatás a 2. oldalon

. oldal
szülői, tantestületi és vállalkozói segédlettel, a gyerekek nagy örömére, – megépítettük a játszóteret. Valamivel több
mint 4 millió Ft uniós támogatással.
Ezzel közel egy időben, pályázatot
nyertünk a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére, mely újabb
15 millió forint támogatást jelentett. Az
akadálymentesítéssel terveink szerint
elkezdődött a faluközpont épületeinek
felújítása, tereinek, útjainak esztétikus
átépítése.
Ez év elején, a megújult MÁV vezetéssel is biztató tárgyalások kezdődtek.
Kezdetben az állomás körüli P+R parkoló építéssel kapcsolatban folytak megbeszélések, majd e tárgyalások a 120A
vasútvonal menti polgármesterek kezdeményezésére kibővültek az állomás épületek teljes felújításával is. Ma már aláírt
szerződésekkel rendelkezünk. Várhatóan
2012 április végén egy felújított állomás
és egy új, korszerű P+R parkoló várja az
utazókat. A MÁV vezetőkkel kiépített jó
személyes kapcsolatnak köszönhetően
ebben az évben először sikerült megkapnia Farmosnak a vasúti töltésből kirostált követ, melyből a Karinthy, Toldi és
Zrínyi utak kerültek megjavításra. Mi,
vonal menti polgármesterek, szintén
együtt kezdeményeztük, hogy Budapest
és Újszász között elővárosi forgalomban
új motorvonatok közlekedjenek majd.
Az év kezdetén mérlegelte a Képviselő-testület először az ivóvízminőség javításának pályázati lehetőségét. Remélve
az új kormány bölcs belátását, kivártunk.
Abban bíztunk, hogy a több mint 300
milliós beruházás több mint 30 milliós
önrészét a kormány átvállalja és majd
akkor belevágunk a nagy beruházásba. A
taktikánk jónak bizonyult, számításunk
bevált, az önrészt a kormány előfinanszírozás mellett átvállalja. Pályázatunk
december 15-i határidővel beadás előtti
előkészületben van. Remélhetőleg a következő év a vízminőség javítás éve lesz!
Az új Képviselő-testület gondolkodásmódját jelzi, hogy a LEADER pályázatok
terén az eddiginél sokkal nagyobb intenzitással kíván pályázni. Ennek eredményeként a mai nappal 6 befogadott pályázattal rendelkezik önkormányzatunk.
Ezek a következő területeken kerültek
beadásra:
– Fűnyíró berendezések, eszközök
támogatási összeg: 2 681 250 Ft.
– Fásítás (Jászberényi út, Szelei út)
támogatási összeg: 700 000 Ft.
– Új környezetvédelmi ifjúsági tábor kialakítása támogatási összeg:
3 000 000 Ft.
– Trianon emlékhely kialakítása támogatási összeg: 700 000 Ft.
– Kamerarendszer építése támogatási összeg: 1 700 000 Ft.
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– Sportpálya, öltöző, szertár épületének felújítása támogatási összeg:
5 000 000 Ft.
A fenti sorokat olvasva bizonyára sokakban felvetődik a kérdés, hogy miért
éppen ezeket a fejlesztéseket kívánjuk
megvalósítani. Talán az is feltűnik, hogy
nem minden valósítható meg kizárólag a
támogatás összegéből.
A kétkedőknek válaszolva:
– Pályázni csak kiírt célterületeken
lehet
– A pályázott támogatási összegnél
figyelembe kell venni, hogy a kiírás,
valamint a pályázók száma mekkora összeg elnyerésére ad esélyt,
valamint hogy a viszonylag kisebb
összeget sem szabad egy esélytelen
összeg pályázásával elveszteni.
A Kormány Tanyafejlesztési Program
Pályázatán is próbálkozunk. Befogadásra került pályázatunkban egy 20 millió
Ft. + ÁFA értékű, JCB gyártmányú homlokrakodós árokásó gépre pályáztunk.
Ezt a gépet kitűnően tudnánk használni
földútjaink karbantartására, árkok, csatornák létesítésére, tisztítására.
Nem szabad felednünk, hogy a fentiekben felsorolt pályázatok a befogadás
szintjén tartanak. Valamennyi elfogadásában, majdani megvalósulásában ma
még csak reménykedünk. De az első sikeres lépéseket megtettük. Most várunk
a kedvező döntésre. Reménykedünk
abban, hogy nyertes pályázatok esetén,
hamarosan a megvalósítás pénzügyi mikéntjének gondját vehetjük nyakunkba.
Mivel talán már túlzottan nagy teret
szenteltem a pénznek, – megelégelve ezt,
– sorokba foglalom az együttélésünkről,
emberi kapcsolatainkról mondandómat
is!
– Az év során megnyugtató módon
rendeződtek az egyes egyesületek
belső éltében tapasztalt vélt, vagy
valós ellentétek. Az egység, az
együvé tartozás győzelme után sikeres rendezvényekkel feledtették
az elmúlt időszakot
– Gazdagodtunk egy Gazdakörrel
– Tanúi lehettünk egy tragikus haláleset kapcsán bajba került család
önzetlen megsegítésének
– Láthattuk, hogy „Ha van közös
akarat”, hogyan lehet megrendezni
alkalmas vezetővel, széleskörű összefogással, egy talán minden eddiginél sikeresebb Falunapot
– Megtudtuk, hogy „volt egyszer egy
zenekar” Farmoson, mely a hajdan
volt tagok közös akaratából újból
létezni, zenélni akar

– Díszpolgári címet adományoztunk
egy közülünk kiemelkedett, országosan elismert volt falubélinek
– Megemlékeztünk Trianonról, méltón ünnepeltük ünnepnapjainkat,
nemzetünk nagyjait
– Újból rendeztünk Szüreti Felvonulást
– Egy osztállyal feljebb lépett futball
csapatunk
– Borversennyel tisztelegtünk a farmosi bor előtt, emlékeztünk a szebb
napokat megélt hajdan volt farmosi
szőlőültetvényekre
– Eskettük a haza új állampolgárait,
akik hazának Magyarországot, lakóhelynek Farmost választották
– Testvértelepülési Szerződést kötöttünk az erdélyi Aranyosrákos településsel
– Kívül-belül megújult a FAIR újságunk
– Újból indult a településünk honlapja
– A helyi és környékbeli eseményekről, rendezvényekről továbbra is tudósított a FARMOS TV
– Szerény körülmények között, biztonsággal működtek intézményeink, egyesületeink, civil szervezeteink
– Diákjaink ez évben is vitték az országban a farmosi iskola jó hírét
– Erőnkhöz mérten támogattuk a rászoruló egyetemistákat, főiskolásokat
– Tűzifa adománnyal segítettünk rászorultakon
– Gyerekeink tanultak zenélni, táncolni, színházat játszani
– A kismamák, fiatal anyukák a babák, mamák örömére Baba-Mama
Klubban élték meg szép közös óráikat.
Bizonyára még folytathatnám a sort.
Elnézést is kérek mindazoktól, akik joggal hiányolják néhány őket érintő pozitívum megemlítését. De nem törekedtem
teljességre, óvatosságból igyekeztem kerülni a konkrét nevesítést is.
Csupán a jövő elé, biztatásként akartam felemlegetni a közelmúltat.
Végül megköszönöm a jó szándékú
farmosi embereknek minden szavát,
tettét, melyet szűkebb hazánkért, Farmosért és annak közösségéért tettek úgy
szóban, mint cselekedetben.
A 2012. évre jókívánságként kívánok
nékik jó egészséget, szerető családot,
jobb életet, fejlődő Farmost, erősödő
Magyarországot!
2011.12.07.

Horváth László
polgármester
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Önkormányzati Határozatok
2011. 08. 16. – 2011. 11. 29.
– Az iskola nyári festési munkálatainak költségeit a tornaterem bérbeadásából származó bevételből, valamint az
iskolai betörés biztosító által megtérített kártérítési összegéből kell finanszírozni (81/2011.(08.16.))
– Részt vesz a KEOP-1.3.0 Vízminőség Javító Programban
(85/2011.(08.25.))
– Részt
vesz
a
Tanyafejlesztési
Programban
(86/2011.(08.25.))
– Megbízza a polgármestert, hogy a LEADER pályázatok
megírásához keressen pályázatírót (87/2011.(08.25.))
– Tápiószele polgármesterének kérésére, hozzájárul Bagi Éva
védőnő heti két napos, 2011. szeptember 1-től induló tápószelei helyettesítő munkavégzéséhez (88/2011.(08.25))
– Elfogadta az Általános Iskola 2011/2012. tanév induló
adatairól szóló tájékoztatást (89/2011.(08.25))
– Elfogadta Farmos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást,
egyúttal a következő testületi ülésre részletes tájékoztatást kér a belföldi kiküldetések, a továbbképzések, egyéb
kifizetések költségeiről (92/2011.(09.20.))
– Megbízta a POÓR-TA-KER Kft-t a Polgármesteri Hivatal
iratanyagának rendezésére, selejtezésére, a történeti értékű iratok levéltári beszállításának előkészítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására
(93/2011.(09.20)).
Utasítja a jegyzőt, hogy minden évben a költségvetés tervezésénél számoljon be az iratrendezésről és az iratkezelés folyamatos legyen (93/2011.(09.20.))
– Az ülésen elhangzott módosító javaslatok szerinti módosításokkal elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. (94/2011.(09.20.))
– Az ülésen elhangzott módosító javaslatok szerinti módosításokkal, - 2011. szeptember 01-jei hatállyal, - elfogadta Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Farmos Község Általános Iskola
Alapító Okiratát.(95/2011.(09.20.))
– Az ülésen elhangzott módosító javaslat szerinti módosítással, - 2011. szeptember 01-jei hatállyal, - elfogadta
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Óvoda Alapító Okiratát. Meghatározta az óvodai csoportlétszámot (96/2011.(09.20.))
– Az ülésen elhangzott módosító javaslatok szerinti módosításokkal, - 2011. szeptember 01-jei hatállyal,
- elfogadta Farmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában működő Óvoda Alapító Okiratát.(97/2011.(09.20.))
– A Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatások díjait a
következő összegekben határozta meg:
Előtér:- fűtési idényen kívül: 2.000.-Ft/óra
- fűtési idényben: 3.000 Ft/óra
Nagyterem:-fűtési idényen kívül: 5.000.-Ft/óra
-fűtési idényben: 6.000.-Ft/óra
Nagyterem (fűtési idénytől függetlenül):
-lakodalom (3 nap) 50.000.-Ft/alkalom
-családi események, üzleti tevékenység, zártkörű rendezvények 20.000.-Ft/alkalom
-karitatív, egyházi rendezvények 10.000.-Ft/alkalom
-a helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlés
A bérlés idejébe a be- és kipakolás ideje is beleszámít.
1 asztal + 8 szék bérleti díja 800.-Ft (98/2011.(09.20.))
– a Községi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások díjait az
alábbiak szerint állapította meg:
Internet: 100.-Ft/óra
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Másolás:
A/4.es méret, egyoldalas: 15.-Ft/lap
A/4-es méret, kétoldalas: 20.-Ft/lap
A/3-as méret, egyoldalas: 25.-Ft/lap
A/3-as méret, kétoldalas: 30.-Ft/lap (99/2011.(09.20.))
– Hozzájárulását adta a Farmos, belterület, 1111/2. hrsz.
alatt felvett, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan lakóterületté való nyilvánításához (101/2011.(09.20))
– A védőnői állás betöltésére irányuló pályázat kiírást
jóváhagyta és a kírás folyamatosságához hozzájárult
(102/2011.(09.20))
– Elfogadta a játszótér használatának rendjéről szóló szabályzatot (103/2011.(09.20.))
– Elfogadta, hogy a LEADER pályázatok keretében
a település részéről mely célterületeken indulnak.
(104/2011.(09.20.))
Célterület Fejlesztés meg- Pályázó
azonosító nevezése

Bruttó kal- Támogatás
kulált összeg

1. 1 023 152 Táborhely
kialakítása

Farmos Község
Önkormányzat

6.200.000.-Ft 4.960.000.-Ft

2. 1 023 176 Fűnyíró
berendezések,
eszközök
3. 1 023 053 Kamerarendszer kiépítése

Farmos Község
Önkormányzat

5.000.000.-Ft 3.000.000.-Ft

Polgárőrség

3.800.000.-Ft 3.800.000.-Ft

4. 1 023 053 Emlékhely
kialakítása

Életmód Egyesület

1.000.000.-Ft 1.000.000.-Ft

5. 1 023 091 Arculatjavítás Farmos Község
(fásítás, terü- Önkormányzat
letrendezés,
öntözőrendszerek)
6. 1 023 107 Sportpálya,
Sport Egyesület
öltöző és
szertár épületének felújítása
(tetőcsere,
falazat szigetelése, felújítása,
vizesblokk
felújítása)

1.500.000.-Ft 1.200.000.-Ft

5.000.000.-Ft 5.000.000.-Ft

– A LEADER pályázatok lebonyolításával a Tápió Kereskedőház Kft-t bízta meg (105/2011.(09.20.))
– Elhatározta, hogy a Tanyafejlesztési Program keretén belül kombinált rakodó-árokásó munkagép beszerzésére
pályáz (106/2011.(09.20))
– A Tanyafejlesztési Program pályázatírójának az INFORMAX EURO K+F Nonprofit Kft-t kérte fel
(107/2011.(09.20))
– Az ivóvízminőség javító beruházás pályázatának lebonyolításával az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft-t bízta meg (108/2011.(09.20)
– Elhatározta, hogy az óvodai játszótéri eszközöknél a nagyon szükséges javításokat elvégezteti ((109/2011.(09.20))
– Elfogadta a Farmos - Aranyosrákos (Várfalva Körjegyzőség, Erdély) települések közötti barátsági és együttműködési megállapodás tartalmát (110/2011.(09.20))
– Hozzájárult a Béke úti szolgálati lakás kiadásához, valamint meghatározta a szerződésben rögzítendő feltételeket
(111/2011.(09.20))
– Elutasította Kudett Magdolna jegyző határozati javaslatát, mely az ellene megindítandó fegyelmi eljárás megindítására, valamint a vizsgálóbiztos kijelölésére vonatkozott (112/2011.(09.20))
– Úgy határozott, hogy fegyelmi eljárást indít Kudett Magdolna jegyző ellen – figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 50.§ (1)

. oldal
bekezdésére, illetve az 51.§ (1) bekezdésére – az alábbiak
miatt.
a). A Pest Megyei Kormányhivatal Főigazgatója hatáskörében eljárva a 40PM-524/13/2011. ügyiratszám alatt – a Pest
Megyei Főügyészség T.Fk.938/2010/2-I. számú megkeresésére
– azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 20.§ (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
35.§ (2) bekezdés e) pontja, illetve 103.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján Farmos Község Önkormányzat Jegyzője ellen fegyelmi
eljárást indítson. A kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás
megindítása kötelező! (A fegyelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló – a Pest Megyei Kormányhivatal által megküldött
– 40 PM-524/11/2011.
-40PM-524/12/2011.
-40PM-524/13/2011.
ügyiratszámú dokumentumok másolatai jelen határozat 1.
sz. mellékletét képezik.
b). A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 26017/1234/2011. ikt. számú
végzésében megállapította, hogy Farmos Község Önkormányzata a 2010. évi október 3-ai önkormányzati választásokkal
kapcsolatos helyi önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a mai napig (2011.július 13.) nem tett
eleget, ezért kérik a hiányosságok pótlását. (A fegyelmi eljárás
megindításának alapjául szolgáló – a Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda
által megküldött – 26017/1234/2011. ikt. számú dokumentum
másolata jelen határozat 2. sz. mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy határozatáról Kudett Magdolna jegyzőt értesítse (113/2011.(09.20.))
– Úgy határozott, hogy a Kudett Magdolna jegyző ellen
indított fegyelmi eljárásban Megyesné Kenyó Ilona alpolgármestert, a képviselő-testület tagját jelöli ki vizsgálóbiztosként. Felkéri a vizsgálóbiztost, hogy a Ktv. 51/A53.§-ai alapján folytassa le a vizsgálatot a fegyelmi eljárás
megindításáról hozott határozat indoklásában felsorolt
– feltételezett – kötelezettségszegésekre figyelemmel.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a határozatáról Megyesné Kenyó Ilona vizsgálóbiztost értesítse
(114/2011.(09.20.))
– Hozzájárult a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2012” rendszerben való részvételhez (116/2011.(10.11))
– Úgy határozott hogy a Ktv. 52.§ (1) bekezdése alapján a
Kudett Magdolna jegyző ellen megindított fegyelmi eljárásban Megyesné Kenyó Ilona vizsgálóbiztos javaslatára,
az általa felhozott indokokat elfogadva Kudett Magdolna
jegyzőt állásából a határozathozatalt követően azonnali
hatállyal a fegyelmi határozat kihirdetéséig felfüggeszti,
mivel jelenléte a tényállás tisztázását gátolná, továbbá a
kötelezettségszegésnek súlya és jellege a munkahelytől
való távoltartását indokolja.
Egyben utasította a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt és Központi Statisztikai Hivatalt értesítse jelen határozatról, továbbá a jegyző helyettesítésével kapcsolatban
egyeztessen Tápiószele Város Jegyzőjével.
Kudett Magdolna jegyző a számítógépét nem használhatja a
továbbiakban, a vizsgálóbiztos részére adja meg a számítógéphez tartozó jelszavát, adja át a Polgármesteri Hivatal kulcsait,
telefonját és egyéb, a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező
eszközöket, beleértve az adathordozókat is, az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készüljön (117/2011.(10.11.))
– Elfogadta, hogy Kudett Magdolna fegyelmi eljárásának
ügyében, fegyelmi tanácsként 2011. október 17-én 18:00
órakor fegyelmi tárgyalást tart (118/2011.(10.12))
– Megbízza a polgármestert, hogy kérje Tápiószele Város
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Önkormányzatának hozzájárulását ahhoz, hogy 2011.
október 15-től Tóth Julianna Tápiószele Város Önkormányzatának Jegyzője, Kudett Magdolna Farmos Község Önkormányzatának jegyzőjét a fegyelmi eljárás
jogerős befejezéséig heti 1 alkalommal helyettesítse
(120/2011.(10.12))
– Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, fegyelmi tanács, Kudett Magdolna Tápiószentmárton, Bartók Béla út 13. szám alatti lakos köztisztviselőt, jegyzőt a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(továbbiakban: Kt.) 50. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése miatt a Kt. 50. §. (2) bekezdése h) pontjába foglalt
hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtotta.
Kudett Magdolna köteles megtéríteni a Kt. 33.§ (5) bekezdése alapján képzésének költségeit.
A hivatalvesztés büntetéssel – a határozat jogerőre emelkedéséig – a felfüggesztés együtt jár a Kt. 52. §. (1) bekezdése
alapján.
A fegyelmi határozat ellen a kézbesítésétől számított 30 napon
belül lehet a bírósághoz keresetet benyújtani (122/2011.(10.17))
– Jóváhagyta a 2012. évi belső ellenőrzési tervet
(126/2011.(11.16.))
– Jóváhagyta a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásainak módosításait
(127/2011.(11.16.))
– Elfogadta a polgármester pályázatokról szóló tájékoztatását (128/2011.(11.16.))
– Megbízta az ARNICA MONTANA MEDICAL Bt-t, hogy
az Önkormányzat intézményeinél 2012. január 1-jétől
2012 december 31-ig a foglalkozás-egészségügyi feladatokat lássa el (129/2011.(11.16.))
– Döntött a Bursa Hungarica pályázati támogatásról, ami
szerint 11 főt támogatott, 5 főt a szűkös anyagi lehetőségek miatt elutasított (130/2011.(11.16))
– Megbízta a KEOP-7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” és KEOP-1.3.0/9-11 kódszámú „Ivóvízminőség-javítás” című pályázat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására a Dél-Alföldi Fejlesztési,
Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (131/2011.(11.16.))
– Támogatta a VTSZ kezdeményezését, hogy a MÁV uniós
forrásból a Bp.Keleti pu.- Újszász vonalra elővárosi motorvonatokat szerezzen be (132/2011.(11.16.))
– Támogatta, hogy megfelelő beruházási helyszín találása esetén zsírsütő üzem létesüljön Farmoson
(133/2011.(11.16.))
– Elhatározta, hogy 2012. január 1-jétől Farmos Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszámkeretét egy fővel – aljegyzői álláshely létesítése miatt – megemeli. A Testület felhatalmazta a megbízott jegyzőt, hogy
a költségvetési rendelet kidolgozása során alkalmazza a
módosított létszámkeretet (136/2011.(11.29.))
– Döntött aljegyzői pályázat kiírásáról (137/2011.(11.29.))
– Jóváhagyta a közműves ivóvízellátásra kidolgozott Közüzemi Szolgáltatási Szerződést (138/2011.(11.29.))
– Jóváhagyta az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi
önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed
éves helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint:
1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és
költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 3/2011
(III.10.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
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Az önkormányzat és költségvetési szerve

2011. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed évi
alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési
szerve 2011. évi költségvetési előirányzatának háromnegyed
éves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Megnevezés
Kiadási előirányzat
Főösszege
Bevételi előirányzat
Főösszege

406 913 eFt 408 869 eFt

2011. hárommTeljesítés
negyed éves
alakulása %
teljesítés
310 257 eFt
75%

388 837 eFt 390 793 eFt

310 137 eFt

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

79%

Költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat 2011. háromnegyed évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési
bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését az I. számú melléklet tartalmazza. (A
táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.)
4. Az önkormányzat 2011. háromnegyed évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – működési bevételeit alcímenként a II. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások
Működési kiadások

5. Az önkormányzat 2011. háromnegyed évben teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a
következők szerint hagyja jóvá:
eFt
Megnevezés
Működési kiadások
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő
járulékok
- dologi jellegű kiadások
- ellátottak pénzbeli
juttatásai
- speciális célú támogatások

2011. háromEredeti
Módosított
Teljesítés
negyed éves
előirányzat előirányzat
alakulása %
teljesítés
392116
394072
286448
72%
172462
45604

173672
45930

127143
33174

73%
72%

108811
60806

108811
61226

78298
45273

73%

4433

4433

2560

57%

6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek 2011. háromnegyed éves teljesített
- továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a XVIII. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások

7. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat
is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza
meg.
eFt
2011. háromEredeti
Módosított
Teljesítés
negyed éves
előirányzat előirányzat
alakulása %
teljesítés
A felújítási és felhalmozási 14727
14727
23809
159%
kiadások
Ebből:
7422
7422
10477
141%
- beruházások
2013
2013
9260
460%
- felújítások
- egyéb felhalmozási célú 5292
5292
4072
76%
kiadások, támogatások
Megnevezés

8. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. háromnegyed évben teljesített - továbbá eredeti, és

módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a XVIII. számú melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. háromnegyed évben teljesített - részletes eredeti,
módosított előirányzatai szerinti kiadásait a III., IV., V., VI.,
VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XV., XVII. számú
mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
10. Az önkormányzati hivatal 2011. háromnegyed éves teljesített költségvetését feladatonként a XIX. számú melléklet
tartalmazza.
Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása
11. Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2011. háromnegyed évben költségvetési hiány: 120 eFt
A
határozathoz
kapcsolódó
mellékletek
csatolva
(139/2011.(11.29.))
– Elfogadta a 2012.évi költségvetési koncepciót
(140/2011.(11.29.))
– Elfogadta a Vízdíj Hátralékkezelési Szabályzatot
(141/2011.(11.29.))
– Jóváhagyta az önkormányzat tulajdonában lévő 822/124
hrsz-ú és a magánszemély tulajdonában lévő 822/30 hrszú ingatlanok változási vázrajz szerinti határrendezését
(142/2011.(11.29.))
– Engedélyezte a Mozgáskorlátozottak Egyesületének
15eFt. Többlettámogatás kifizetését (143/2011.(11.29.))
– Megállapította
a
megbízott
jegyző
díjazását
(144/2011.(11.29.))
– Megerősítette, hogy indul a KEOP-7.1.0 Derogációs víziközmű projektek előkészítési konstrukcióján, melynek
várható teljes költsége 14 000 000 Ft. Ebből a biztosított
önerő 2 160 000 Ft., ami a teljes költség15%-a.
– Farmos Község Önkormányzata vállalta, hogy ha az EU
Önerő Alapjából nem lehet támogatást kérni, akkor az
önrészt önerejéből teljesíti (146/2011.(11.29.))
– Elfogadta Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal-, Farmos Község Általános Iskola-, Községi Óvoda-, Közművelődési Könyvtár Farmos-, Vízmű Farmos
Alapító Okiratának módosítását, egységes szerkezetbe
foglalt változatát (149/2011.(2011.(12.14.))
– Pályázatot írt ki a Közművelődési Könyvtár Farmos intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére
(150/2011.(12.14.))
– Pályázatot írt ki a Vízmű Farmos intézmény magasabb
vezetői álláshelyének betöltésére (151/2011.(12.14.))
– Felhatalmazta a polgármestert az ÖKOVÍZ Kft-vel kötött szerződés további két hónappal, - 2012. március 31-ig
– való meghosszabbítására (152/2011.(12.14.))
– Felhatalmazta a polgármestert a KÖZVIL Kft-vel,
2012-re vonatkozó közvilágítási szerződés aláírására
(153/2011.(12.14.))
2011.12.15.

Horváth László
polgármester
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A Községháza építésének története
Egy település múltjának ápolása, történelmének gondozása,
magába foglalja az épített örökség óvását, annak szakszerű és
pontos nyilvántartását. Farmoson a köztéri szobrok és alkotások mellett a középületek többsége, valamint néhány gazdasági
jellegű és magáncélból emelt épület tartozik ebbe a csoportba.
Közöttük sajnos kevés az építészeti szemmel is igazán értékesnek tűnő alkotás, többnyire átlagos, kevésbé jelentős művekről van szó, melyeknek inkább funkciója az, ami az utókor
számára igazán értékesnek tűnhet. A községháza egyike azon
épületeknek, melyek szorosan kötődnek a település múltjához,
idei felújítása különösen aktuálissá teszi építési történelmének
bővebb bemutatását.
A község a közigazgatási rendszer területi és szervezeti alapegysége a legtöbb európai országban, olyan település amelynek
más településektől elkülönülő, önálló saját arculata van, képes
önkormányzat alakítására és helyi közügyei ellátására. A községháza mindig a település igazgatását irányító elöljáróság és
a képviselőtestület székháza volt. Rendszerint a falu közepén,
a templomhoz közel építették. Az épület magába foglalta a községi bíró hivatalát, aki a közégi elöljáróság és a képviselő-testület elnöke volt.
Farmos a török kiűzését követően sokáig puszta volt, csak
újjátelepülése után 1770-1780 közt érhette el községgé tömörülését, ezt bizonyítja a régi pecsétnyomója, melyen egy eke
látható, felette a királyi korona, ezzel a felirattal: „Possessio
Farmos 1791.” A falu ebben az évben már önálló község volt,
ekkortól feltételezhetjük egy olyan központi épület meglétét,
melyben a település elöljárósága működött.
Az első, általunk ismert községházát 1827-ben építették Farmoson, mely a mainak helyén állt. Készítője Oláh István volt.
Külső és belső elrendezését sajnos nem ismerjük, legfeljebb a
korabeli térképek segítenek beazonosítani L alakú formáját.

Farmos belterületi térképén, a 336-os helyrajzi szám alatt jól
kivehető a régi községháza alaprajza.

A régi épület több mint száz éven keresztül töltötte be funkcióját, működésének utolsó éve 1932 volt. A falazat, amely ekkor már több mint száz éves volt, meglehetősen leromlott állapotba került, az ajtók, ablakok, továbbá a gerendázat teljesen
elkorhadt, oly annyira, hogy a korabeli források szerint azokat
már javítani sem lehetett. Fennmaradásának további gátja volt,
hogy az épület mindössze kettő helyiségből állt, így céljának

2011. november-december
nem felelt meg, sem tanácsterem, sem megfelelő adóügyi iroda,
illetve pénztár helység nem állt benne rendelkezésre.
A fenti okokból kifolyólag a képviselőtestület 1929. február
20-án döntött a régi községháza lebontásáról és helyette egy új
építéséről. A testület úgy látta, hogy az építmény karbantartására már egyáltalán nem érdemes költeni, s kicsinységénél fogva a szükséges feladatait sem tudja ellátni. A következő ülésen
már az új épület megvalósításáról tárgyaltak, vele kapcsolatban
elfogadták Barabás Béla jászapáti építészmérnök terveit.
Az építkezés költségeit 25.000 pengőre becsülték, melynek
előteremtését eredetileg hosszú lejáratú kölcsönnel tervezték
biztosítani. Tekintve azonban, hogy a pénzintézetek pengőre
való kölcsönt nem adtak, így a testület valuta alapú hitel felvételét határozta el.
A főjegyző a Magyar Kereskedelmi Bankhoz fordult, mely elsőként pozitívan fogadta a megkeresést, majd a következő évben
mégis közölte, hogy a községgel nem bocsátkozik tárgyalásokba
a kölcsön ügyében. A testület így nem kevés erőfeszítéssel önerőből próbálta előteremteni az építkezés költségeit, felhasználva
minden lehetséges pénzügyi forrást a saját bevételekből.
1931. május 20-án miután a vármegyei közgyűlés határozattal jóváhagyta a terveket, arra kérte a képviselő-testületet, hogy
a versenytárgyalási hirdetményt fogadja el, tűzzék ki a beadási
határidőt és válasszák meg az építési bizottságot. A képviselő-testület eleget téve a felszólításnak megválasztotta az építési
bizottságot, melynek tagjai: Kenyó András bíró, Holovicz József vezetőjegyző, Bugyi János, Béni Péter, Br. Kaas Andor, és
Sebestyén Péter voltak.
A versenykiírásra kilenc darab ajánlat érkezett. A képviselőtestület Barnabás Béla jászapáti építészmérnököt bízta meg a
kivitelezéssel, a döntést azonban a Törvényhatóság Közgyűlése
megsemmisítette, így a választás második alkalommal Koncz
Károly tápiószelei lakosra esett. Az ő ajánlata szerint az építkezés összege 18.748 pengő és 25 fillérbe került.
A régi épületben 1932. április 27-én tartották az
utolsó közgyűlést, amelynek alkalmával Holovicz
József vezetőjegyző megköszönte a képviselő-testületnek, hogy oly megértéssel állt mindig mellette, s
ennek az odaadó támogatásnak köszönhető, hogy
négyévnyi itt tartózkodása alatt elő tudta állítani
az új községháza felépítéséhez szükséges összeget
anélkül, hogy ez pótadó emelést, vagy a lakosságnak
újabb megterhelést jelentett volna. A vezetőjegyző
indítványozta, hogy a régi épületből egy részt emlékként helyezzenek el az újnak a falába, hogy ezzel
is jelezzék az ősi földhöz való ragaszkodást, s azt,
hogy az új épületben kezdett munkálkodás folytatása annak a becsületes, s a község jólétét előmozdító
munkásságnak, amit elődeik a régi falai között megindítottak a szebb és jobb jövő reményében. Javaslatára a községháza jelképes lebontásával Br. Kaas
Andor viziális képviselőt bízták meg, mint a testület
jelenlévő legrégibb tagját. Br. Kaas Andor felszólalásában sajnálattal adott kifejezést annak a szomorú körülménynek, hogy a község életéről, múltjáról,
a faluház történetéről, a benne szolgálatot teljesítő
tisztviselőkről semminemű feljegyzés nem maradt
a község birtokában, mert az ide vonatkozó iratok a
kommunizmus ideje alatt megsemmisültek. A képviselő ezért indítványozta a község legidősebbjeinek a közgyűlés
általi felkérését, hogy az esetleg birtokukban meglévő írásbeli
emlékeket, adatokat, hagyományos szóbeli emlékezeteket az
elöljárósággal közölni szíveskedjenek. A község történetének
írásba foglalására, mint erre legalkalmasabb személyt Béni
Péter tanítót, volt iskolaigazgatót kérte fel. A képviselőtestület
végül - elfogadva a vezetőjegyző javaslatát - utasította az elöljáróságot, hogy a kiemelt falrészt, valamint egy feliratos gerenda
részt gondosan őrizzen meg, s az új épületben arra alkalmas
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helyen üveg alá falazza be a régi épület fényképeivel, s a jelen
ülés jegyzőkönyvének másolatával együtt. A kiemelt falrész és
gerenda ma is látható az új épület régi szárnyának főhomlokzatába süllyesztve, üvegfal mögé elzárva. Rajta a felirat: „Oláh
István építette 1827. május 21. napján”
Az önkormányzat új otthonát részben a régi helyére építették, ezért elkerülhetetlen területrendezési problémák is felmerültek. A hely szűkössége miatt meg kellett szüntetni a községháza és a volt községi kocsma (ma ÁBC áll a helyén) telke
között elterülő közutat, s azt az új épület számára átadni. Kevés hely maradt a piactérnek is, ezért a testület úgy határozott,
hogy azt átköltözteti a község tulajdonát képező Vincze Ferenc
és özv. Terék Jánosné portája közötti (ma Rákóczi út melletti)
területre. A munkálatok alatt az irodákat – nem lévén e célra
más alkalmas helység – az evangélikus egyház kultúrházába
költöztették.

tajával biztosítva kocsiállást a tűzoltószerek számára. Az
ajtók előtt szabad kijárás volt, riasztás esetén gyors intézkedést lehetővé téve a tűzoltóknak. A főhomlokzat árnyékában állt az 1919-ben fúrt artézi kút, mellette a lajtokat
kiszolgáló kútoszloppal.

A Jászberényi út mentén álló épület ma már nem látható. Helyén
parkoló és a községháza új szárnya lett kialakítva.

Az 50-es években készült kép. A Községháza jobb oldalán a már
elbontott tűzoltószertárral

Az építkezés időtartamáról és az új épület elkészültéről sajnos nem tudunk pontos adatokat szolgáltatni. A Pest Megyei
Levéltár ezzel kapcsolatos iratai hiányosak. Farmos Község
képviselőtestületi gyűléseinek jegyzőkönyvei 1932. augusztusától négy év időtartamban nem találhatóak, a kötetek a történelem során eltűntek vagy megsemmisültek. Hasonló a helyzet
a hírlapok tekintetében is. A Tápió-mente falvairól rendszeresen tudósító Nagykátai Járás című lapot 1931-35. között nem
adták ki. Egyéb ide vonatkozó írásbeli vagy szóbeli forrást pedig ez idáig nem sikerült felkutatni. Csak feltételezni tudjuk,
hogy a munkálatok gyorsan véget értek, s az elkészült alkotás
hamarosan betöltötte kitűzött hivatását.
Az új községháza méltó dísze lett a falu központjának,
nem kellett azonban sok időnek eltelnie, hogy környezetében jelentős változások történjenek. A központi telek addig
üresen álló részeit beépítették, egy félig zárt udvart kialakítva az U alakban elhelyezkedő építményekkel. A Jászberényi út mentén, a községháza fekvésével párhuzamosan
egy hosszúkás házat emeltek, mely egyszerre több igényt
is kielégített. A sarkon, a kereszteződés felé eső végében
műszaki bolt működött, a középső részben raktárhelységet
alakítottak ki, míg a túlsó felében sokáig kocsmát üzemeltettek. Az udvar bejárata nagykapuval a Szelei útra nézett,
a túloldalon a Zöldkereszt mozgalom számára adtak ki
helységet, melybe később, az ötvenes években a rendőrség
költözött. A fő épület mellett, a jegyzői lak irányában a
tűzoltószertár helyezkedett el, három duplaszárnyas aj-

A 2. világháborúban, az ország bombázásának kezdetével,
az épületben légoltalmi szolgálat működött. A tetőn elhelyezett apró teraszról katonák kémlelték az eget, míg az adóügyi
irodában két személyes váltásban fiatal lányok feladata volt a
rádió híreit azonnal továbbítani.
A negyvenes évek végén a községházát átkeresztelték, a politikai változásoknak megfelelően tanácsháza lett a neve, melyet
a főhomlokzat felső timpanonjában elhelyezett felirat is hirdetett. Az addigi bíró tanácselnök lett, s a képviselők helyett
tanácstagok segítették az előbbi munkáját.
Újabb változások a községháza környezetében a hetvenes
évek végén történtek. 1979-ben a korabeli tanács szűkösnek
ítélve a helységeket, döntött a bővítéséről, egy új szárny kialakításáról. A bővítés számára nagyobb területre volt szükség,
ezért a melléképületeket elbontották. A tűzoltóság ekkor költözött a mai helyére. A Községi Tanács a munkálatok elvégzésével Parth Sándor tápiószelei kőművest bízta meg, a szerződés
alapján 1980. június 30-i befejezési határidővel. A kivitelezési
munkálatok 717.032 Ft-ba kerültek. Az új szárny teljes egészében alápincézve lett kialakítva, mely magába foglalta az új
főbejárati részt közlekedő folyosóval, helyet biztosítva egy nagyobb tanácsteremnek, valamint egyéb irodáknak.
1990-ben, a rendszerváltozásnak köszönhetően az épület
neve ismét községháza lett, levetkőzve az addigi szocialista
rendelkezéssel ráragasztott elnevezését.
2011. őszén a régi épület új külsőt kapott. A Közép-Magyarországi Operatív Program „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokért.” című nyertes pályázat keretében elkészült a
polgármesteri hivatal akadálymentesítése. Az új feljárók mellett megtörtént a bejárati és belső ajtók cseréje, folyosófestés,
vizesblokk felújítások, külső szigetelés és burkolat kialakítása,
mozgássérült parkoló építése. A járdák kövezett térburkolatot
kaptak, ezzel is barátságosabbá téve a környezetet. A községháza felújított külsejével ismét büszkesége lett a településnek, régi
formáját megőrizve de új arculattal hirdetve az épített örökséget. Az épület ma is betölti funkcióját, otthont biztosítva a község önkormányzatának. Az utókor feladata vigyázni rá, óvni
és védeni a külső bajoktól, s a benne működőknek mindenkor
megtölteni a falu érdekeit szolgáló tartalommal.
Németh Csaba
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Körlevél
A farmosi evangélikus leánygyülekezet tagjainak.
Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. 103. Zsolt 8.
Rövid visszatekintés 2011. év eseményeire.
Február 6. Presbiteri gyűlés, a
2010. évi zárszámadás és a 2011.
évi költségvetés áttekintése.
Február 15-25. Temető rendezés.
Fák és bokrok kiszedése.
Április 16. Visi László temetése.
Élt 55 évet.
Április 16. Húsvéti imaház takarítás az evangélikus református
asszonytestvérek segítségével.
Április 22. Nagypénteki passióolvasás a gyermekek szolgálatával.
Erdélyi Zsolt, Hack Tamás,
Május 7. Kenyo László temetése. Élt 83 évet.
Lénárd Márton, Bugyi Kristóf
Május 10. Temető tavaszi rendezése. Fűkaszálás.
Május 12. Imaház udvar rendezés. Fakivágás.
Május 13. Imaház kültéri vízvezeték átépítése.
Május 14. Temető tavaszi rendezés befejezése.
Május 22. Konfirmandus szülök értekezlete. A konfirmációi ünnep előkészítése.
Május 29. Konfirmációi vizsga és Istentisztelet. Konfirmandusok névsora: Erdélyi
Zsolt, Bugyi Kristóf, Hack Tamás, Lénárdt Márton.
Június 18. Temető rendezés, fűkaszálás és szemétégetés.
Július 10. Presbiteri gyűlés. A temető kerítés ügyének megbeszélése.
Július 17. Merczel Viktória keresztelése. Szülők: Merczel Gábor és Dudás Anikó.
Augusztus 6. Fűkaszálás a temetőben.
Szeptember 6. Miknai Dávid temetése. Élt 78 évet.
Október 25. Őszi temető rendezés. Szemét és sírkőmaradványok elszállítása.
Október 30. Reformáció ünnepe. Evangélikus és református közös Istentisztelet, Kustra
Csaba és Mező István lelkészek igehirdetésével és gyermekek szolgálatával.
November 1. Istentisztelet a ravatalozóban. Idős és ifjú Németh Béla, Pintér Bálint
síremlékének szentelése.
November 27. Szupplikáció. Endreffi Péter 4. éves teológus szolgálata az imaházban.
December 24. Szenteste, (szombat, 15 órakor) Családi Istentisztelet és ajándékozás
a gyermekek szolgálatával. Évzáró rövid közgyűlés.
December 25. Karácsony ünnepe.
December 31. Óévi hálaadó Istentisztelet.
A felsorolt különböző munkákkal kapcsolatban külön köszönet Prága Sándornak, Lacko Rezsőnek, Mohácsi Gyulának és feleségének, Csákó Bélának és fiának,
Czellár Leventének, Merczel Pálnak, Urbán Mihálynak, Hack Györgynek, Tarkó
Gábornak, Csákó Csabának, Kenyo Gábornak, Miknai Ferencnek. A költséges intézményesített szemétszállítás következtében kérjük a temető rendjére való fokozott
odafigyelést és felelősséget. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy akik a családi sírhelyeikre igényt tartanak, 25 év után újra kell váltani. Erős vár a mi Istenünk!
Kustra Csaba, lelkész

A hittanos kirándulás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Németh Gabriella hitoktatónknak, hogy
egy gyönyörű szép októberi szombaton elvitte a hittanos gyerekeket és néhány szülőt
kirándulni! Sinka Józsefnek is szeretnénk köszönetet mondani, hogy szánt ránk egy
napot és biztosította számunkra a buszt. Vácra, Gödöllőre és Máriabesnyőre vezetett
utunk”JÓZSINK”. Vácon megnéztük a Székesegyházat és a püspöki palota kertjét,
onnan elsétáltunk a Duna partjára ahol a gyerekek játszottak egy nagyot. Utána elindultunk Gödöllőre, ahol megnéztük a Grassalkovich-kastélyt. Itt nem volt egyszerű a
dolgunk, mert a sok látnivaló mellett Gabika néni egy kis fejtörő játékot is szervezett, néhány oldalas feladatlapot töltetett ki. A legügyesebbek még jutalmat is kaptak érte.
Utolsó állomásként Máriabesnyőt vettük úticélul, ahol megnéztük a kegytemplomot.
Amikor már kellőképpen elfáradtunk elindultunk hazafelé.
Még egyszer szeretnénk mindent megköszönni mindkettőjüknek, és reméljük jövőre
újra el tudunk menni egy ilyen fantasztikus kirándulásra. Terveink már vannak!
Köszönettel: a hittanos gyerekek és a szülők!

Mi a lényeg?
Kificamodott világban élünk. Azok
az értékek, melyek évszázadokon, sőt
évezredeken keresztül meghatározták az
emberi életünket, mára veszendőbe látszanak menni.
Készülünk Szent Karácsony ünnepére, de, hogy valójában mi is Karácsony,
igen kevesen tudják. Az Advent négyhetes időszaka pedig, sokaknak csupán az
ünnepekre való „készület”, a nagy bevásárlások, a sokszor fölösleges, adóságok
árán is megvett ajándékoknak a beszerzési ideje.
Persze ez a mai állapot nem véletlenül,
önmagától alakult ki. Tudatos üzleti és
politikai érdekek húzódnak meg a piros
ruhás, bohócsapkás, fehérszakállú, kissé
túlsúlyos bácsika mögött. Máig megmagyarázhatatlan módón tolakszik, nem
csak Szent Miklós, vagyis a Mikulás helyére, de mára sok családban átvette a
Betlehemben megszületett Isten Fiának
a helyét is. Télapóról beszélnek, akinek
az égadta egy világon semmi köze sincs
Karácsony Szent Ünnepéhez.
Mégis ö lett az ünnep főszereplője,
meghamisítva, eltorzítva, az örömteli lényeget kiölve mindabból, ami a kereszténység egyik legnagyobb és legszebb
ünnepe. Mert nem lényege a sok hamis
csillogás. Nem lényege a sokszor túlméretezett, pazarló ajándékozás. De még a
nagy lakoma, az evés, ivás - már akinek
jut - sem tartozik Karácsony lényegéhez.
Akkor mi a lényege Karácsonynak?
A lényeg, hogy ott a betlehemi istálló
rejtekében és csendjében, a végtelen és
hatalmas Isten Emberré lesz. Ezt pedig
nem másért, mint a teremtménye, az ember iránti végtelen szeretetéből teszi.
Van okunk ünneplésre?
De még mennyire. Hisz a betlehemi
jászolban megjelenő Isten Fia egy lett közülünk. S ebben az eseményben a szerető
Isten olyan közel jött hozzánk mely közelségnél nincs közelebb.
A SZERETET megtestesült. Testté
vált. Láthatóvá, megtapasztalhatóvá,
megérinthetővé vált Jézusban az Isten
szeretete.
Ha valakinek megérinti szívét, lelkét,
egész lényét Istennek ez a lehajló, túláradó, végtelen önátadása, annak térdre
kell esnie a betlehemi jászol előtt, mint
ahogyan tették a pásztorok és a napkeleti
bölcsek. Ezt azonban csak az Isten nagyságát elismerő és szeretetét megtapasztaló, alázatban élő ember képes megtenni.
Aki ezt megteszi annak élete nem felszínes, rövid ideig tartó látszatörömmel,
hanem Karácsony igazi, mással nem helyettesíthető boldog örömével telik meg.
Boldog örömre, örömteli ünneplésre
kaptunk tehát meghívást, de nem csak
Karácsonykor, hanem életünk minden
pillanatában.
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Hogy miért? Mert folyamatos Karácsonyban élünk
Az Isten Fia a történelem egy adott
pillanatában született a földre, de minden egyes emberben is meg akar születni. Jelen szeretne lenni mindannyiunk
életében, hogy jelenléte által kiteljesedjék emberi életünk, s az Ő kegyelméből
mindig képesek legyünk a szeretetben
való életre.
Ezt az Isteni szeretetet és annak megtapasztalását kívánom minden családnak Karácsony Szent ünnepén.
Legyetek boldogok. Áldott Karácsonyt
kívánok.
János atya

Adventi és karácsonyi
református ünnepi
istentiszteleti rend
2011. december 24-én, Szenteste du. 5
órakor CSALÁDI KARÁCSONY a
tápiószelei református templom kistermében.
2011. december 25-én, Karácsony I.
napján du. 4 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET és
GYERMEKEK KARÁCSONYA a
farmosi evangélikus templomban.
2011. december 26-án, Karácsony
II. napján de. 11 órakor ÜNNEPI
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET a
tápiószelei református templomban.
2011. december 31-én, Óév napján du.
3 órakor ÓÉVZÁRÓ HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET a tápiószelei
református templomban.
2011. december 31-én, du. fél 5 órától
– 8 óráig GYÜLEKEZETI SZILVESZTER a tápiószőlősi református
templomban.
2012. január 1-jén, Újév napján de. 11
órakor ÚJÉVKEZDŐ ÁLDÁSKÉRŐ ISTENTISZTELET a tápiószelei
református templomban.
2012. január 9-től – 13-ig, hétfőtől
– péntekig minden du. 5 órakor ALIANS IMAHÉT a tápiószőlősi református templomban vendég igehirdetők
szolgálatával.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés,
Kegyelemben teljes Új Esztendőt kívánva,
szeretettel hívogatom Kedves Testvéreimet ünnepi alkalmainkra az Ige üzenetével: „…az Atya elküldte a Fiát a világ
üdvözítőjéül.”
Mező István
református lelkipásztor

Egy jól végződő farmosi történet
A történetet 2010-től elkezdve mondom el, talán így érthetőbb lesz. Szeretett kis falunkban 2010-ben történtek
olyan dolgok, melyek a helyi földtulajdonosokat sértették és gondolkodásraegyüttgondolkodásra- késztették. Azzal
a meghökkentő gondolattal kellett szembesülniük, hogy amennyiben sérelem
éri őket, nincs érdek- illetve semmilyen
képviseletük.
Tehát röviden ez volt a mozgatórugó a Tápió-vidéke Földtulajdonosok és
Gazdálkodók Gazdakörének megalakulásához. Mivel egy kis faluban élünk,
ahol nincs ipar, sőt vállalkozás is alig,
ezért ezen vállalkozás tulajdonképpen
az egész falut érinti, mivel itt mindenki
földtulajdonos. Van kinek kisebb kertje,
azaz földtulajdona és van kinek nagyobb,
esetleg ebből él meg az egész családja.
Ezért alapítottunk Gazdakört 2011. március 10-ével, amely egyesületi formában
működő társadalmi szervezet.
Célkitűzéseit , helyi szokásokhoz igazodottságát, valamint működési elképzeléseit, a jelen gazdasági, elsősorban
mezőgazdasági viszonyok sajátosságaival ötvözve- a gazdálkodással foglalkozó
lakosság érdekeit segítve és a Tápió-vidéki gazdálkodási hagyományokat ápolva- a Tápió-vidéke Gazdakör alakuló
közgyűlése alapszabályának szövegét a
következők szerint állapítja meg:
– a Gazdakör célja a mezőgazdasággal,
mezőgazdasághoz kötődő tevékenységgel foglalkozó, illetve foglalkozni
kívánó gazdálkodók érdekeinek védelme, szakmai fejlődésük segítése,
gazdasági helyzetük és versenyképességük javítása, a föld termőerejének
fokozása, a természetes környezet
megóvása, vidéki örökség megőrzése,
falusi turizmus fellendítése, hagyományőrzés, a gazdák segítése, a Tápióvidék kulturális- és természeti értékeinek megőrzése, ismertetése, őshonos
állatok bemutatása, mintafarm létrehozása agroturisztikai jelleggel. Felnőtteknek és gyermekeknek úgynevezett erdei iskola létesítése, tájba illő
infrastruktuális viszonyok mellett, a
vidéki kézműves kultúra, ősi hagyományokra épülő, helyi viszonyoknak
megfelelő fejlesztése, a környék adottságaihoz igazítva.
Körünk keresi a kapcsolat-felvételi lehetőséget határon túl élő magyarokkal.
– a Gazdakör tevékenységét a politikai
pártoktól függetlenül végzi, rendezvényein pártpolitikai vitáknak nem ad
helyet. A helyi közigazgatás munkájában részt vesz.
– a Gazdakör tagja lehet minden olyan
természetes személy, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szerv, aki mezőgaz-

dasági termeléssel foglalkozik, vagy a
magángazdálkodást segíteni kívánja a
gazdakör keretein belül, a gazdaköri
mozgalom céljaival egyetért, magyar
állampolgár, a közügyektől nincs eltiltva és a tagdíjat rendszeresen fizeti,
valamint akit az Elnökség tagjai sorába felvesz.
– a tagdíj összegét a Közgyűlés évente
egyszer állapítja meg, mely éves 2000
Ft
A Cégbíróság alaki hiba miatt először
elutasította a bejegyzési kérelmet. Ezért
2011. szeptember 8-án újra alakuló gyűlést tartottunk. Nagy munka 50-60 főt
azonos időpontra összeszervezni, ezért a
második és valós alakuló gyűlést csak az
első gyűlés által már megválasztott tisztségviselők jelenlétében tartottuk meg 18
fővel, melyet a Cégbíróság 2011. 10. 18án jogerősen elfogadott.
A történetnek viszont folytatódni kell,
mivel az eredeti márciusi alakulásunk
alkalmával több mint ötvenen voltunk.
Az alapszabály értelmében a választott
vezetőség fölvehet tagokat, ezért 2011.
december 2-án vezetőségi gyűlést tartottunk és fölvettük tagjaink közé azokat,
akik a márciusi alakuló gyűlés alkalmával kérték a fölvételüket és a tagdíjat is
befizették.
A történet tehát így kerekedett ki és
lett belőle sikertörténet.
Nagyon fontos még elmondanom,
hogy az alakulásunk időpontjában kértük a helyi képviselő testületet, hogy
székhelyül bocsássák rendelkezésünkre
a Fő tér 2. alatti önkormányzati épület
egyik termét, amit azóta a képviselő testület meg is szavazott. Köszönjük!
Mivel a helyiség, amit kaptunk, gondozásra vár, ezt természetesen megoldjuk és megszervezzük.
A másodikai vezetőségi ülésen úgy
határoztunk, mivel minden évben köteles a Gazdakör taggyűlést tartani, ennek
időpontját január 22-ére tesszük. Ez a
nap Vince napja, aki a borászok védőszentje. Ezzel is visszaállítunk a faluban
egy réges-régi szokást.
A történethez hozzátartozik, hogy
most is elmondjuk, várjuk mindazok
jelentkezését, akik tenni kívánnak a
falu érdekében és céljai elérésében, akik
szeretnék lakóhelyünk és környezetünk
épülését és szépülését megélni.
Gazdakörünk vezetője, elnöke: Kövér
Sándor
Alelnökök: Szilágyi István és Gyürki
Kiss József. akik ezúton is kívánnak minden farmosi lakosnak jó erőt, egészséget
valamint boldog ünnepeket és eredményekben gazdag új évet!
Szilágyi István
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Lezárult a LEADER pályázatok benyújtási időszaka

Sok ügyfelünk elégedettségére a LEADER pályázatok benyújtási időszakát ismét meghosszabbították, így egészen
2011. december 5-ig lehetett elektronikusan feltölteni a pályázati kérelmeket.
A HAJT-A Csapat Egyesülethez összesen 91 darab LEADER pályázat érkezett. Célterületenként a következő eloszlást
rögzíthettük:
Benyújtott
LEADER
Célterület megnevezése
pályázat
(db)
Civilszervezetek támogatása, kulturális értékeink
20
fenntartása, hagyományőrzés
HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek egysé6
ges arculat kialakítása
Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése,
11
kialakítása
Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása 4
Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgál20
tatást végző vállalkozások támogatása
Zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek kialakí9
tása
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
4
A Tápió-vidék bemutatását és fenntarthatóságát
1
elősegítő képzések támogatása
A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző
14
rendezvényeinek támogatása
Tápió EXPO
2
Összesen
91
A pályázatok feldolgozása, ellenőrzése megkezdődött.
Kérjük tisztelt pályázó ügyfeleinket, hogy az ügyintéző által esetlegesen kipostázott hiánypótlási végzésekben szereplő valamennyi kérésnek – határidőben – tegyenek eleget! Egy
pályázat befogadásának egyik alapfeltétele a hiánypótlások
szabályos lebonyolítása.
Felmerült kérdéseikkel kapcsolatban továbbra is bizalommal fordulhatnak a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetéhez!
Faragó Júlia HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet
vezető

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

Irodai elérhetőségek:

12:30 - 18:30
12:30 - 16:30
12:30 - 16:30
12:30 - 16:30
12:30 - 16:30

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

Tisztelt Vezetékes Ivóvízfogyasztó!
A Polgármesteri Hivatal megbízottja hamarosan fel fogja
keresni Önt azzal a szándékkal, hogy FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZMŰVE, mint SZOLGÁLTATÓ
megbízásából, KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
megkötését kezdeményezze Önnel, mint FOGYASZTÓVAL.
A vezetékes ivóvizet a jövőben, - a SZOLGÁLTATÓ és a FOGYASZTÓ jogait, kötelességeit egyértelműen tartalmazó, KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján fogjuk
szolgáltatni.
Kérjük, a szerződés megkötésénél tanúsított együttműködésével szíveskedjék segíteni megbízottunk munkáját!
2011.12.07.
Horváth László
polgármester
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Közműves ivóvízellátásra
1./ Ezen szerződés létrejött egyrészről:
Név: ……………………………………………
Adóazonosító jel:………………………………
Utca, házszám: ……………………………………………
a továbbiakban mint FOGYASZTÓ,
másrészről: Farmos Község Önkormányzatának Vízműve (Farmos, Árpád út 2.), a továbbiakban mint SZOLGÁLTATÓ
szerződő felek között - a mai napon, - az alábbi feltételekkel:
2./ A szolgáltatás helye: A fogyasztóhelyben meghatározott cím.
3./ A FOGYASZTÓ kijelenti, hogy az ingatlant a következő jogcímen használja: tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen
használó: ………………………………………………………………………..…………
Az ingatlan családi ház, üdülő, zártkert, illetve ……………………………………………..
4./ A SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a vízközmű törzshálózatba bekötött ingatlan használójának ivóvizet
szolgáltat. A SZOLGÁLTATÓ külön jogszabályban és Vízjogi Engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően – a vízközművet teljesítőképességének mértékéig, illetőleg az ingatlan mentén üzemelő ivóvíz törzshálózat szállítóképességének
mértékéig – köteles szolgáltatni.
5./ A szolgáltatás megkezdésének időpontja:
– a már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén jelen szolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg ezen szerződési
feltételekkel
– új bekötés esetén a vízbekötés elkészültével, a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg
6./ Ezen szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik. A határozatlan időre kötött szerződést szerződésszegés
esetén 30 napos határidővel bármelyik fél felmondhatja.
7./ FOGYASZTÓ jogosult a használatában lévő ingatlan közüzemi vízellátására.
FOGYASZTÓ kijelenti, hogy a vizet ivó- és háztartási célra kívánja felhasználni.
Amennyiben ettől eltérő, termelési célú vízfelhasználást folytat, akkor előzetesen kezdeményeznie kell jelen szolgáltatási szerződés módosítását, a napi vízigény mennyiségének megjelölésével.
8./ A SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy kéthavonta az ingatlanon belül elhelyezett bekötési vízmérőt leolvassa és annak alapján a FOGYASZTÓNAK számlát bocsát ki.
9./ A FOGYASZTÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a SZOLGÁLTATÓ által kibocsátott számla ellenértékét a számla
bemutatásakor kiegyenlíti. Banki megbízás esetén a SZOLGÁLTATÓ vállalja a szolgáltatási díj beszedését a fogyasztó
folyószámlájáról. A FOGYASZTÓ a számla kézhezvételét követő 15 napon belül élhet a kifogásolási jogával, mely a
számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatállyal.
A FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a SZOLGÁLTATÓ a mindenkori jogszerű kamattal
növelt tőke követelésére jogosult.
10./ Ha a FOGYASZTÓ a számla bemutatásakor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a SZOLGÁLTATÓ a teljesítésre írásban felszólítja, és a vízszolgáltatást az eredménytelen felszólítást követő 30 nap után korlátozza, vagy szünetelteti, melynek költségeit a FOGYASZTÓ viseli. A díjhátralék, valamint a korlátozással, vagy szüneteltetéssel, illetve a
szolgáltatás újraindításával kapcsolatos költségek kifizetését követő 5 naptári napon belül a SZOLGÁLTATÓ köteles a
szolgáltatást újraindítani.
11./ A SZOLGÁLTATÓ a FOGYASZTÓ kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve megszüntetheti.
12./ A FOGYASZTÓ személyében beálló változást a FOGYASZTÓ 30 napon belül köteles írásban, a vízmérőállások megadásával a SZOLGÁLTATÓNAK bejelenteni. A nyilatkozatot az új FOGYASZTÓ is aláírásával köteles igazolni. A fentiek
elmaradása esetén a díj megfizetéséért a korábbi és az új FOGYASZTÓ egyetemlegesen felel.
13./ A FOGYASZTÓ köteles a vízmérő akna, illetve a vízmérő hely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról,
valamint a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni. A vízmérő rendellenes működéséről a SZOLGÁLTATÓT haladéktalanul köteles értesíteni. A vízmérő akna vízzáróságáról, illetve a beszivárgott talajvíz eltávolításáról a
FOGYASZTÓ köteles gondoskodni.
14./ A FOGYSZTÓ köteles a vízmérőt megőrizni, annak eltűnése esetén vétkességére tekintet nélkül köteles az értékét a
SZOLGÁLTATÓNAK megtéríteni.
A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő és a leszerelést megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért, védelméért
is a FOGYASZTÓ a felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének,
további hitelesítésének költségeit a FOGYSZTÓ viseli. Amennyiben a zár vagy a vízmérő megsérülését a FOGYASZTÓ
haladéktalanul nem jelenti be, a SZOLGÁLTATÓ a fogyasztott víz mennyiségét becsléssel állapítja meg.
15./ A SZOLGÁLTATÓ kötelezettsége és felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási pont a bekötővezetékek
FOGYASZTÓ felöli végpontja. A FOGYASZTÓ felelősségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a FOGYASZTÓ
irányába eső házi ivóvízhálózat és ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a meghibásodásából eredő károkat a
FOGYASZTÓ viseli. A házi ivóvízhálózat meghibásodására utal a bekötési vízmérő működése abban az esetben, amikor
valamennyi ivóvízvételi hely zárt állapotban van. A FOGYASZTÓ köteles rendszeresen ellenőrizni a bekötési vízmérő
működését és állását, mely a házi ivóvízhálózat és a fogyasztási helyek meghibásodásáról időben ad információt a meghibásodás elhárítására.
16./ A FOGYASZTÓ jogosult a bekötési vízmérő soron kívüli felülvizsgálatát, hitelesítését kérni, az ezzel felmerülő költségek
előzetes letétbe helyezése mellett.
17./ Szándékos rongálás, vagy jogtalan vízvételezés esetén a SZOLGÁLTATÓ az illetékes jegyzőnél szabálysértési eljárást
kezdeményez.
18./ A nem közműves (saját kutas) vízellátó rendszer, valamint a SZOLGÁLTATÓ vízhálózata között csőkapcsolat még elzáró szerelvény közbeiktatásával sem létesíthető.
19./ A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik a bekötési vízmérő rendeletben előírt időszakos hitelesítéséről melynek költségei a
SZOLGÁLTATÓT terhelik.
20./ A SZOLGÁLTATÓ köteles a FOGYASZTÓ panaszát, reklamációját kivizsgálni és álláspontjáról a FOGYASZTÓT 15
napon belül írásban értesíteni.
21./ A szerződő felek közös akarattal kijelenik, hogy ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995.
(IV.05.) Kormányrendelete, a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.
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  A HAJT-A Csapat Akciócsoport hírei

A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS
KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉSEIRŐL

Ezen Közüzemi Szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Farmos, ……………………………….
…………………………………….
SZOLGÁLTATÓ

…………………………………….
FOGYASZTÓ

2011. november-december

Pályázati felhívás
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

jegyző helyettesítésére

aljegyzői
álláshely betöltésére
pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Közigazgatási szerv – munkavégzés helye - megnevezése:
Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2765
Farmos, Fő tér 1.
Az aljegyző kinevezése a jegyző helyettesítésének időtartamára szól.
Az aljegyző a jegyző helyettesítése során vezeti a képviselőtestület hivatalát.

Az aljegyző

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében.
A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a
vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester
egyetértése szükséges.
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján kerülnek megállapításra.

A pályázat benyújtásának feltételei:

a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és
b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
c) büntetlen előélet,
d) cselekvőképesség,
e) magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolandó iratok:

– szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
melyet a képviselő-testületi ülésen eredetiben szükséges
bemutatni,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a testületi ülésig pótolható,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat el-
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bírálásban részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó,
– nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 19.
A pályázat benyújtásának helye: Farmos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2765 Farmos, Farmos, Fő tér
1., személyesen vagy postai úton. A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítást ad: Horváth László polgármester (tel.: 53/390001).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtását követő testületi ülésen elbírálásra kerül a pályázat vagy
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot a Testület.

Az állás betölthető a pályázat elbírálását követő munkanaptól.
A Testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a pályázatot elbíráló testületi
ülésre meghívja.
A Testület a szakképesítés megszerzése alól felmentést nem
ad, a gyakorlati időt nem csökkenti, illetve attól nem tekint el,
valamint a szakvizsgának a meglététől nem tekint el.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően dönt Képviselő-testület a pályázat eredményéről.
A Képviselő-testület kinevezésben hat hónapig terjedő próbaidőt köt ki.
Horváth László
polgármester

Tájékoztatás a
KÉMÉNYSEPRŐI munkavégzés
időpontjáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a Magyar Kémény Kft. alkalmazottja,
Simon Ottó kéményseprő
Farmos településen a rendeletben
előírt kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat

2012. január 1 2012. március 31-ig

folyamatos munkavégzéssel látja el.
Polgármesteri Hivatal
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Könyvismertetés
Dr. Majoros Pál: A kutatásmódszertan
alapjai
Készítette: Fehér Andrea
Könyvismertetést készítettem Dr. Majoros Pál A kutatásmódszertan alapjai Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozat-íróknak) c. könyvéről, melyet ezúton
szeretnék Önökkel, Veletek is megosztani.
Leírásom elsődleges célja a mű bemutatása,
de igyekeztem recenzióm úgy elkészíteni,
hogy személyes benyomásomon, tapasztalatomon keresztül adhassak kedvet másnak
is a tankönyv használatához. A művet én
egy konkrét szakdolgozati téma ötletével a
fejemben olvastam végig. Olvasás közben
egyértelművé vált, hogy azoknak is nagy
segítséget nyújthat, akiknek talán még elképzelésük sincs a leendő szakdolgozatuk,
tudományos munkájuk témáját illetően.
Mesterképzéses hallgatóként én is úgy
gondoltam, hogy a címben is megjelölt
könyv nem tud nekem túl sok újat mondani. Hiszen már túl vagyok egy diploma
megszerzésén, számos önálló munka, köztük alapképzéses szakdolgozatom elkészítésén is. Úgy éreztem – részben az ezekre
kapott osztályzatok alapján is -, hogy már
mindent tudok és megtapasztaltam, amit
egy adott mű elkészítésének kutatómunkájáról tudni lehet, tudni kell. Munkám
során ma is számos olyan feladatot kapok,
melyhez az adott téma szakirodalmának
részletes ismerete szükséges, internetes források használata kell, egyszóval célratörő
és a lehető leggyorsabb kutatómunkára van
szükség nap mint nap.
Az idei félévben a Kutatásmódszertan
tantárgy keretében vettem kezembe az említett művet. Elsőként, mint saját szakdolgozatom kutatási koncepciójának elkészítéséhez alkalmazott mankót használtam.
Majd, hogy ismertetőt írjak végigolvastam
a számomra elsőre nem relevánsnak tűnő
fejezeteket is.
A könyv a kutatásmódszertan alapvető
ismertetését tűzi ki céljául – mint ahogy
ezt a cím is jelzi. Célja nem az adott tudományág mély ismertetése, hanem gyakorlati segítségnyújtás elsősorban a felsőoktatás
más területein tanuló hallgatóknak munkájukhoz. A könyv főként a közgazdász
hallgatókat célozza meg, de szerintem azok
a hallgatók is haszonnal forgathatják, akik
egészen más területen tevékenykednek.
A bevezető rész remek alapot szolgál,
mind a témaválasztásban, ha valaki még
nem rendelkezik élesen körvonalazódott
ötlettel, vagy ami a legjellemzőbb nincs egy
ötlete sem a diplomamunka elkészítéshez. A
fejezet sorra veszi, melyek azok a források,
szituációk, ahol találkozhatunk a saját témánkkal, sőt lehet, hogy már találkoztunk
is, csak eddig nem vettük észre (előadásokon, szemináriumon, tanárokkal folytatott
személyes beszélgetések stb. alkalmával).
Azoknak akik, pedig egy adott témával a
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fejükben olvassák végig a fejezetet – mint,
ahogy én is tettem – remek teszt, arra vonatkozóan, hogy a kigondolt cím valóban
a legjobb-e és megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek.
A könyv ötletekkel szolgál a konzulens
választásában. Sorra szedi a jó konzulenssel szemben támasztott követelményeket. A
hallgató és az iskolai konzulens megfelelő
minőségű együtt működése nem csak a
szinte mindig fellépő időhiány miatt fontos,
hanem mert a későbbiekben a belső konzulens fogja bírálni az elkészült diplomamunkát és ennek megfelelően segítségére vagy
kárára fog lenni a jelöltnek a védés során.
A mű fő része ketté osztva foglalkozik elsőként magával a kutatás módszertanával,
majd a megszerzett ismeretek rendszerezésén túl bemutatja a szakdolgozat, és egyéb
tudományos jellegű munka készítése során
alkalmazandó egyéb eszközöket és hasznos
praktikákat. Részletesen foglalkozik például a hivatkozás szabályival.
Magával, a kutatással foglalkozó fejezetek kellő részletességgel mutatják be,
hogyan is induljon el a jelölt az adott téma
kiválasztása után a megfelelő források megtalálása felé. Egy szakdolgozatot író hallgató bizonyára tisztában van a könyvtárazás,
az internetes keresés hasznával és technikájával, az irodalomjegyzékek felhasználhatóságával. Ennek ellenére a legtöbben a
kutató munkát a Google kulcsszavas keresésével kezdjük és sok esetben sajnos nem
is jutunk tovább. A könyv ezen ismereteinket remekül rendszerezi, fontossági sorrendbe rendezi és továbbfejleszti. Egészen
a könyvtár felkeresésétől a végleges irodalomjegyzékünk kialakításáig végigkíséri a
kutatási folyamatot. Sokan azt gondoljuk,
hogy kellő ismerettel és tájékozottsággal
rendelkezünk a szakdolgozat megírásához
és az ilyen jellegű segítség felesleges és végeredményben haszontalan lehet. Hajlamosak vagyunk lebecsülni az ezen ismereteink összegyűjtésében rejlő nagy segítséget.
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy gyakran
a „legbugyutábbnak” ítélt eljárások a legcélravezetőbbek. A könyv ezeket is sorra veszi
és sikeresen berögzíti a jelöltbe, hogy a kutató munka során egy cseppet sem nevetséges feljegyzéseket, címkéket, és számtalan
könyvjelzőt használni. Remek ötleteket ad
a keresés során alkalmazandó jegyzeteléshez is. Módszertannal látja el a hallgatót a
szelektálás, válogatás és a további források
megtalálásához.
A könyvtárazáson és a papíros alapú jegyzetelésen túl a mű kellő hangsúlyt
fektet az internetes keresés ismertetésére.
Ez a fejlődés nyomon követése miatt is elengedhetetlen, hiszen a legtöbb forrás ma
már az interneten érhető el, ezért értelemszerűen ott is keressük. Emellett jellemző,
hogy - főként egy levelezős, vagy esti tagozatos hallgatónak - nem mindig jut ideje a könyvtár felkeresésére, és a hosszabb
helyszíni keresésre sem. Ezért mindannyi-

an valamilyen úton-módon az internethez
fordulunk segítségét. Ennek két legfőbb
része az előbbihez kapcsolódóan az online
könyvtári katalógusok és azok használata.
Mely szinte mindig leegyszerűsíti a keresést
és rengeteg időt spórol meg. A katalógusok
segítségével nem csak a címszavas keresésre
van lehetőség, hanem például információt
kaphatunk az adott mű hozzáférhetőségéről és akár azonnal le is foglalhatjuk azt. Így
máris rengeteg időt spóroltunk meg, hisz
csak el kell hozni a korábban neten kiválogatott anyagokat a könyvtárból.
Az internetes keresés másik - nem csak a
szakdolgozatírás szempontjából – leggyakrabban használt eleme a konkrét anyag,
dokumentum, cikk, vagy egyéb írás keresése. Hasznosnak találtam, hogy a könyv
nem csak ezen információszerzés mibenlétéről, technikájáról ír, hanem felsorolja a
leghasznosabb, de ugyanakkor nem pont a
legközismertebb keresőket az adott közgazdasági témákhoz. Ezzel nem csak az adott
tudományos munka elkészítésében segíti
a hallgatókat, hanem a jövőre tekintve is
plusz ismerettel látja el őket. A szerző felismerte azt is, hogy az interneten való keresés szélesebb körben és gyorsabban terjed
a hallgatók körében, mint annak megfelelő
használata. Ezért a fejezet végén - külön
kiemelve az egyéb hivatkozások fejezetből
- ír az internetes források pontos hivatkozásáról. Valamint felhívja a figyelmet arra,
hogy mindig figyeljünk az interneten talált
anyagok megbízható eredetére és csak akkor használjuk azokat, ha meggyőződtünk
róla, valóban megbízható és hiteles forrást
találtunk. Saját tapasztalataim is azt mutatják, hogy a neten való keresésnek ez talán a
legnehezebb része, mivel az információáradatban nagyon nehéz – főként a témában
való jártasság nélkül – megítélni az adott
anyag felhasználhatóságának helyességét.
A kutatómunka egyéb, sokkal szűkebb
körben elterjedt módszereinek bemutatása
nekem főként azok felhasználását illetően
volt hasznos. A könyv külön fejezetekben
foglalkozik a legismertebb és legkönnyebben használható egyéb eljárásokkal, mint
például a mintavételezés, elemzés, interjú,
megfigyelés és kísérlet. Az egyéb különböző technikák alkalmazásával, azok elkészítésével tanulmányaim során már több, más
tárgy keretében is tanultam, hallottam. A
fejezet összefoglalja az említett módszerek
elméleti hátterét, segítséget nyújt azok elkészítésében, felhívja a figyelmet az esetleges nehézségekre, buktatókra. Emellett a
leghasznosabb mégis, hogy útmutatást ad,
hogyan is kell az így nyert eredményeket
beépíteni a diplomamunkába, vagy tudományos írásba, melyet készítünk. Saját témám kapcsán is felmerült az interjú készítés
ötlete, melyet így már bátran és könnyedén
tudok majd belefűzni dolgozatomba.
A könyv utolsó fejezetei pedig a szakdolgozat megírásának gyakorlati oldalát
elemzi. Magában a szövegezésben, a stílus-
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ban és egyéb problémákban kíván a jelölt
segítségére lenni. Nem mindegy, hogy egy
adott témát milyen hangnemben írunk. Ez
még a közgazdasági témákon belül is számos stílust tesz elfogadhatóvá. Ugyanakkor – főként egy mesterképzéses diploma,
vagy egy doktori értekezés esetében – a jelölttől joggal elvárható, hogy rendelkezzen
kifinomult stílusérzékkel és munkájának
elkészítése során azt kifogástalanul alkalmazza. Első diplomamunka elkészítésekor
viszont ez remek alapul szolgál a stílusok
közötti sokszor vékony határvonalak felismeréséhez és megóvhatja a hallgatót az
estleges hibáktól. Fontosnak tartom azonban megemlíteni, hogy a mű ezen fejezetei
nem helyettesíthetik a dolgozatíró korábbi
tapasztalatait, megfelelő olvasottságát, ismereteit, melyek nagyban hozzájárulnak a
tudományágának megfelelő stílusérzék kialakulásához.
A dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket összegzi a mű a legutolsóként. Bemutatja az ábrák és táblázatok formázását, elhelyezését, megfelelő
számozását, címezését. Felsorolja a tudnivalókat a mellékletek hozzákapcsolásáról.
Felhívja a figyelmet a felhasznált források
nem megfelelő felhasználásával kapcsolatos
későbbi hátulütőkre is. Ezért nagy hangsúlyt fektet a szabályszerű hivatkozások
használatára, a különböző idézések szabályaira. A diplomamunkában alkalmazott
egységes és szabályos hivatkozás nem csak
a dolgozat külalakjához járul hozzá, hanem
annak fontos tartalmi eleme és nem csak az
elbírálás, hanem a jövőben való hasznosítása során is.
Saját elvárásaimat szem előtt tartva a
műben hiányosságnak éreztem, hogy az alcímmel (Nem csak szakdolgozat-íróknak)
ellentétben főként a formai követelmények
megfogalmazása során mégsem fektetet
kellő hangsúlyt egyéb műfajok bemutatására. Tanulmányim során már idáig is
sokszor kellett a szakmai véleményünk egy
tőlünk kicsit távolabb álló műfajban megvédenünk. Hasznosnak tartanám tehát,
ha egyéb műfajok kutatási rendszereinek
sajátosságait is kiemelné a szerző, például
a cikk, vagy a közgazdasági érvelés egyedi
jellemzőit.
Összességében a könyv remekül összefoglalja egy közgazdász hallgató szakdolgozatának elkészítéséhez alkalmazandó
kutatói munka mibenlétét. Rengeteg ötletet
ad a témaválasztáshoz, a kutatásokhoz, a
szakirodalmak megtalálásához és felhasználáshoz. Jó tanácsokkal látja el a jelöltet a
diplomamunka elkészítéséhez alkalmazandó források széles körű alkalmazásához és
a szakdolgozat egyéb formai tartalmi követelményeit is összegzi. A tankönyv forgatását bátran merem ajánlani minden szakdolgozatírónak.
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A MÁV Zrt. megkezdte
Rákoshegy–Újszász vonal
vasúti ingatlanjainak teljes rekonstrukcióját
Ünnepélyes keretek között került sor Maglódon, a Budapestet Szolnokkal összekötő 120a vonalon elhelyezkedő 18 állomás illetve megálló teljes
rekonstrukcióját jelentő projekt elindítására. Az egyik legrosszabb állapotú
ingatlanokkal rendelkező elővárosi vonal épületeinek felújítása, korszerűsítése 2012 tavaszára valósul meg, a vonal mentén található települések és a
MÁV Zrt. együttműködésének eredményeként. Ilyen, komplex szemléletet
tükröző, átfogó vasúti ingatlan rekonstrukcióra mindeddig nem volt példa.
A nemzeti vasúttársaság stratégiai célja az elővárosi közlekedés színvonalának
emelése. A Budapestet Szolnokkal összekötő 120a vonal vasúti ingatlanjainak
megújulása a MÁV Zrt és az önkormányzatok együttműködésével megvalósuló minta projekt, amely során a felek előzetes egyeztetése és kölcsönös együttműködése sikerre vitte az 1,1Mrd-os összköltségű régóta várt programot.
A programban résztvevő önkormányzatok:
A 120a vonal az egyik legnagyobb utas forgalmú elővárosi vonal, melynek
épületei egyben a legrosszabb állapotúak. A helyzet hosszú távú megoldása
érdekében indította el a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága a vasútvonal épület felújítási programját 2010 végén. A komplex épület-felújítási
programban egy teljes vonalszakasz 18 helyszínén egyszerre, azonos koncepció szerint valósul meg az ingatlanok (állomások és megállóhelyek) felújítása,
az állomás kategóriák és a jelenlegi illetve tervezett utasforgalom figyelembe
vételével. A program során megújulnak és akadálymentessé válnak az utasforgalmi területek: váróterem, jegyváltó helyiség, utas WC, állomási előtér,
állomási környezet, közlekedési kapcsolatok (busz, P+R, B+R); továbbá a vasútüzemi területek: személypénztárak, forgalmi irodák, szociális helyiségek,
szociális blokkok, technológiai helyiségek. A 2010 végén elhatározott „120a
program” a pálya-felújítások menetéhez hasonlóan egy teljes vasúti szakasz ingatlanjainak felújítását tartalmazza a korábbi, többnyire az országban elszórtan, szigetszerűen végzett felújításokkal ellentétben. A vasútvonal egy részén
a pályarekonstrukció már megtörtént, így kedvezőbb eljutási időt biztosít a
vasúttársaság, de az utasok kiszolgálása rossz infrastrukturális körülmények
között történik jelenleg. A tervezett motorvonati közlekedéssel teljessé válik a
vasúti személyszállítási értéklánc: kedvező eljutási idő mellett, megújult állomásokon, modern szerelvényeken utazhat a közönség.
A programnak másik sajátossága, hogy abban a vonal melletti önkormányzatok (Budapest XVII. kerület, Ecser, Maglód, Mende, Sülysáp, Tápiószecső,
Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápiószentmárton, Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye, Újszász, Zagyvarékas) partneri szerephez jutnak. Már a tervezés
fázisában is részt vettek, majd a közösen kialakított feltételrendszer mentén
előzetes megállapodás született a vasútállomásokról, amely stratégiai fontosságú irány a MÁV ingatlangazdálkodása tekintetében. Távlati cél hogy a megvalósuló együttműködés egy országos program mintája lehessen. A 120a program gyors megvalósulása a MÁV csoport belső sikere is, hiszen a korábbiaktól
eltérő módon a program indulásától kezdve intenzíven zajlottak a belső vasúti
szakági egyeztetések, a közbeszerzési, engedélyeztetési eljárások.
A sikeres program alapja tehát, hogy a MÁV Zrt. partnerként tekint az önkormányzatokra, szorosan együttműködik velük törekedve arra, hogy a program végén megszépült állomások és megállóhelyek kerüljenek kialakításra.
Az ingatlanok előre definiált állomási kategóriák alapján kerülnek renoválásra, egységes arculattal. Egy-egy új állomás komoly előrelépés a települések
életében is, megóvásuk az önkormányzatok feladata is.
(a Máv Zrt. Sajtóközleménye alapján)
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Farmosi szüreti felvonulásról
Kedves Farmosiak! Nagy örömömre szolgál, hogy beszámolhatok a 2011. október 08-án megrendezésre került Farmosi szüreti
felvonulásról, mely ezt megelőzően ötven évvel ezelőtt volt üde
színfoltja Farmosnak. Az előjelek pedig nem éppen rózsásak voltak, hiszen a meteorológiai előrejelzések folyamatosan rossz időt
jósoltak. Még mi szervezők is néha kételkedtünk, de nem veszítettük el a hitünket, még az előző napi szakadó esőben való sátorállításkor sem.

Az eredetileg egyeztetett fellépők közül is néhányan az utolsó
pillanatban léptek vissza, többek között az a csapat is akik a hangosítást hozták volna. Ennek kapcsán nagy köszönettel és tisztelettel hadd említsem meg Kasza Tamás önzetlen segítségét. Aki
nem csak tárgyi eszközeit ajánlotta fel, de munkájával is nagyban
hozzájárult, hogy a szüreti felvonulás egyáltalán megrendezésre
kerülhetett. Végül is a szervezők nem kis fáradozással, utánjárással, de pótolni tudták a hiányosságokat és az időjárás is kegyébe
fogadta a résztvevőket. Bár kissé szeles, de napsütéses kellemes
őszi október nyolcadika volt. A lovasokat, fogatosokat és az érdeklődőket kilenc órától várták a szervezők, az elején szépen csordogálva, de az idő előrehaladtával egyre többen és többen érkeztek
a Liget sörözőhöz, mely otthont biztosított a rendezvénynek. Itt
szeretném mindjárt megköszönni Szarvas Atillának és feleségének, hogy ebben az igazán ideális környezetben lehettünk. A cikk
írója részt vett már egy jó pár lovas rendezvényen, de nagyon kevés helyen van ehhez hasonló csodálatos, mindent kielégítő körülmény lovasoknak, fogatosoknak és érdeklődőknek. Tizenegy
órára készen állt a menet, megérkeztek a táncosok és a zenészek
is. Megkezdődött a felvonulás, melyen számos farmosi lovas kocsi
és Németh István valamint Cseri János ismeretségének köszönhetően, a környező településekről is jó néhány fogat megjelent. A
felvonulás két órán keresztül tartott, amit a farmosi és a nagykátai
néptáncosok műsora tett színessé és felejthetetlenné.
A visszaérkező felvonulókat és az addigra szép számmal összegyűlt érdeklők színes kavalkádját különböző kulturális és vetélkedő programok szórakoztatták. Horváth László polgármester
úr megnyitója után, Basa László helytörténész tartott megemlékezést az Aradi vértanúkról. Ezt követően a Boglárka citerazenekar nyújtott felejthetetlen élményt, majd a Farmosi asszony kórus
kápráztatta el a közönséget. Az asszonykórus után a Farmosi táncosok mutatták be bámulatos tudásukat, fergeteges sikerrel. közben Bagyinszki Karcsi bácsi és Mészáros István valamint Nyitrai
István segítségével a felajánlott szőlőből lassan must lett, és bárki megkóstolhatta ezt a finom nedűt, persze ügyelve arra, hogy a
nem túl nagy mennyiségű, de annál nagyobb értékű bornak való
megmaradjon. A színpadon közben Bozóki Sándor és Szász Imre
football trükkjei nyűgözték le a publikumot. Természetesen egy
jó lovas rendezvényen nem maradhat el a csikós bemutató sem,
ebből is láthatott a közönség egy szép tartalmas produkciót.
A szervezők ígéretéhez híven három órára elkészült a finom
babgulyás és kedvükre fogyaszthatták a jelenlévők. A babgulyás
mellett a Kovács Lajos és családja által felajánlott és megfőzött
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csemege kukorica is nagy sikert aratott. Nem mehetünk el szó
nélkül egy másik ételkülönlegesség mellett. Történetesen Major
Csaba által felajánlott és elkészített sült malactól sem, amit szintén ő maga meg is osztott a rendezvényre kilátogatókkal és szereplőkkel. Major Csabának nem csak a különleges ételt köszönjük
meg, hanem az önzetlenül felajánlott hatalmas sátrat és aktív közreműködést, nélküle szintén megkérdőjeleződött volna a rendezvény létrejötte. Térjünk vissza az eseményekhez, a sikeres csikós
bemutató után, egy lovas ügyességi versenyre került sor. Lovat és
lovast próbára tevő akadálypályát, minden rajthoz álló sikeresen
lekűzdötte és nagy élménnyel gazdagodott. A rendezvény végén
egy fiatal rock zenekar a Holtodiglan adott közel egyórás szüreti
koncertet. Természetesen nem kellett távoznia senkinek sem, aki
maradni akart, mert a Liget söröző nyitva állt mindenki számára.
Nem fejezhetem be azonban ezen írást anélkül, hogy ne említsem
meg milyen sok ember önzetlen összefogása kellett ahhoz, hogy
megrendezésre kerülhetett ez a szüreti felvonulás. Hadd menjek
azonban egy kicsit korábbra vissza, mert a Farmosi napok alkalmával is bizonyította ez a közösség, és hogy idézzek „ ha van közös akarat” akkor képes helyi csodákra. Ilyen kis helyi csodák a
nyugdíjas klub által szervezett rendezvények, vagy a polgárőrök
közös tevékenysége és a településen lévő összes civil szervezet közös akaratából kiinduló a településért tenni akarása is. Az említett
apró csodák sorába tartozik az október 8-án megrendezett szüreti felvonulás, mert felsorolni is nehéz ki mindenki járult hozzá a
rendezvény sikeréhez. Volt aki süteményt sütött, szőlőt ajánlott
fel, vagy zöldséget, krumplit, vagy éppen ajándék tárgyakat, de
volt aki munkájával járult hozzá és így a sok apró kis mozaikból,
kialakult egy felejthetetlen nap, mely reméljük ugyan olyan üde
színfoltja lesz Farmosnak, mint az ötven évvel ezelőtti szüreti felvonulás.

A szüreti felvonulásban részt vállalók névsora:
Szarvas Attila, Major Csaba, Gál Zoltánné, Szarvas Angéla,
Szarvas Anikó, Wébel Tibor, Spenger László, ifj. Major Csaba, Pór
Imre, Baráth Ferenc, Mészáros István, Pető György, Kasza Tamás,
Ádám Zsolt, Kovács Lajos, Kovács Lajosné, Nyitrai István, Gál
István, Badenszki Béla, Szegedi Tibor, Oláh Pál, ifj. Gál Zoltán,
Csík Zoltán, ifj. Nyitrai István, Németh István, ifj. Németh István,
Cseri János, Cseri Arnold, Cseri Aranka, Barna András, Balázs
Béla, Kövér Sándor, Szilágyi István, Velkeiné Zsuzsa, Vankó Dezső,
Vankó Attila, Bagyinszki Karcsi bácsi, Mucsinyi Mihályné, özv.
Szarvas Jánosné, Pető László, ifj. Szarvas Attila,, Szarvas János,
Bozóki Sándor, Szász Endre, Basa László, Molnár Krisztián, Tóth
József, Víg Gábor, Bátor József, Bobály Ágnes, Molnár Gábor,
Velkei Lajos, Merczel Dóra, Nyitrai Viktória, Baráth Angéla,
Baráth Adrienn, Erdélyi Zsolt,Bugyi Kristóf, Major Nikolett,
Németh Tímea, Polgárőrök, Asszonykórus, Kármán Teréz, Gál
Zoltán.

Akik esetleg kimaradtak a felsorolásból, azoktól elnézést
kérnek a szervezők. Köszönjük mindenki áldozatos munkáját.
Gál Zoltán
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JÓL KISÜLT A HURKA!
Bronzos lett a farmosi fehér hurka Tápiószentmártonban!

Az idén először farmosi résztvevője is volt a Tápiószentmártonban megrendezett VII. Nemzetközi Hurkatöltő
Fesztiválnak.
Az Életmód Egyesület kis csapata a „Farmosi Sülészek”
néven nevezett be a nagy hagyományú, igen nívós gasztronómiai viadalra. E szellemes fantázianév szülőatyja egyébként Molnár Krisztián. Gratulálunk ezúton is!
S bár vidéki gyerekek révén, azért már „szagoltunk” egykét disznótort és hurkatöltést, mégis fokozott izgalommal
vártuk a megmérettetést. Hiszen, nagyon komoly mezőny,
55 csapat jött el a Kárpát medence minden tájáról, hogy elhozza saját vidékének ízvilágát, s bemutassa jártasságát a
falusi disznótorok „csúcseseményének” számító hurkatöltésben.
A versenyzők felkészültségét pedig 12(!)tagú neves, szakavatott zsűri értékelte. Akik nem csupán az elkészült hurkák
ízesítését, állagát, hanem a csapatmunka harmóniáját, a higiéniát, s az adott társaság asztalának dekorációját, öltözékét
is szigorú szemekkel vizslatták. Több szempontnak kellett
tehát megfelelni a jó szereplés érdekében.
Ennek megfelelően, csapatunk minden tagja nagy buzgalommal végezte feladatát. A nevezési tennivalók Wébel
Tibire hárultak, ő volt a csapatunk „sajtófőnöke” is.
A hurkatöltés- mint tudjuk-igen komoly felszerelést
igényel,amiket Tarjáni József biztosított, s bár Ő
maga nem vehetett részt a versenyen, bölcs tanácsainak nagy hasznát vettük a későbbiekben. A fűszerek
és egyéb hozzávalók az Életmód Egyesület jóvoltából kerültek beszerzésre, az Egylet biztosította a nevezési díjat is. A csinos egyen pólókat pedig a Farmosi Önkormányzat támogatásából készítethettük
el. Üdítőről Szarvas Attila, savanyúságról Molnár
Krisztián gondoskodott.akik egyben- e sorok írójával egyetemben-, a mosogatás sanyarú, ámde igen
fontos feladatát is ellátták. Finom, pompás kinézetű
sütikkel tette még vonzóbbá asztalunkat Bagyinszki
Kata és Gönczi Dániel.Ők az ízléses dekoráció készítésében és a fotózásban is fontos szerepet játszottak.
Az igen komoly mennyiségű edény,s egyéb szükséges felszerelés, valamint a csapattagok szállítását
a helyszínre, Nyitrai Pisti és Szarvas Attila vállalta. Pisti a hurkatöltésnél is sokat segítkezett, nagy
gyakorlatról téve tanúbizonyságot. Nyitrai Petra
pedig-többek között- a dekoráció elkészítésben jeleskedett.
S talán a legfontosabb „műveleteket”a dolgok
oroszlánrészét, vagyis a helyszínen kapott alapanyagok gondos fűszerezését,ízesítését,a hurkák és
dederkák megformázását, kisütését, Tarjáni Endre
végezte igen nagy hozzáértéssel. S hogy nem dolgozott rosszul, sem Ő, sem a csapat,azt a nagytiszteletű
zsűri a fehér hurka kategóriában a harmadik helyezéssel jutalmazta! Amit bizony mi tagadás, nem kis
ovációval fogadott a vidám asztaltársaság!
Azt hiszem, talán szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy bár először vettünk részt ezen a rangos
seregszemlén,nem vallottunk szégyent, és méltóképpen képviseltük Farmost!
Maga rendezvény egyébként kitűnő hangulatú
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volt, hihetetlenül sok érdeklődővel, neves művészek fellépéseivel fűszerezve. Az esemény rangját jelzi, hogy vagy három
országos TV-stábot számoltunk össze!
Úgy gondolom,hogy a szervezők célja;a hagyományos falusi disznótor teremtette étkezési kultúra megőrzése maradéktalanul sikerült.
Azért az számomra szomorú -és elgondolkodtató is egyben-,hogy a nem is oly rég még a mindennapi élet szerves
részét képező,ősi létfenntartási formát,a disznóvágást,mint
hagyományt- „őrizni” kell, mert lassan eltűnik ez a tradíció...
(Bár én úgy látom,persze ez nem megy máról holnapra,hogy a pazarló fogyasztói társadalom lassan de
biztosan átalakul, és talán újra a takarékosabb önellátó életforma kerül majd előtérbe.
És akkor havas téli reggeleken, egyre több helyen rendeznek majd ismét,házi hurkatöltő fesztivált…)
Végezetül minden érintettnek szeretném megköszönni a
munkáját és segítségét.
A beszámolót lejegyezte,és néha még a hurkatöltő karját
is hajtotta;
Tarjáni Zsolt

16. oldal
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Megérkezett a Mikulás
A hagyományoknak megfelelően a polgárőrség minden évben csomagot készít a polgárőrök gyermekei részére.

A mindenki által kedvelt nagyszakállú Mikulás december
4-én este hintóval vitte el a gyermekekhez a szerény csomagot,
hiszen tudjuk, a Télapó sohasem érkezik üres kézzel.
Célunk, hogy a gyermekeknek meglepetést szerezzünk, és
ezzel a gesztussal a polgárőr szülők önkéntes tevékenységét is
elismerjük. Szerény csomaggal jutalmaztuk azokat az iskolás
gyermekeket, akik reggelente a forgalom irányításában részt
vesznek.

Sokan mondjátok…
Sokan mondjátok, rossz élet
De ez nem lényeg, csak részlet.
Az a fontos, hogy boldog légy,
Ha baj történik, meg tovább mégy
Menj, s ne fordulj vissza többé,
Vigyázz, nehogy átmenjen ez gőggé.
Legyél mindig csak önmagad
Mert a seb egyszer majd felszakad.
Akkor nem lesz minden olyan jó
Hisz az élet hasonló, mint a tó.
Először nyugodt, nincs semmi baj,
De kis dolog is kimondatja: jaj!
Neked, lehet nehéz elhinni ezt,
Még nem könnyű ledobni a mezt.
És mindig merj nagyot lépni,
Lépéseid próbáld kilométerben mérni.
Különben semmivé lesz, mit elértél,
Elmúlik mikor jön a sötét tél.
Nélkülük az élet, rideg, üres,
Amíg csak lehet, örülj és nevess.
Írta: Lampért Alex

Fényképeket is készítettünk, melyek megtekinthetők honlapunkon. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a segítőknek, akik
az ünnepség lebonyolításában bármilyen módon részt vettek.
Köszönjük Bertalan Ignác, Németh István és fia aktív közreműködését. Nélkülük nem valósíthattuk volna meg a gyermekek számára emlékezetes estét.
Elnézést kérünk azon polgárőr társunktól, akihez a csomag
egy nappal később érkezett meg.
Farmos község lakóinak, a polgárőrség valamennyi tagjának és családtagjainak
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
Polgárőrség Vezetősége

Tisztelt honfitársaim, farmosiak!
Emlékszem gyerekkoromban mindig az anyai nagyszüleimnél gyűltünk
össze szentestén. Reménykedve lestük testvéreimmel és unokatestvéreimmel nagyapám szobájának az ajtaját. Zuglóban laktak, itt gyűlt össze az
egész család. Nagyszülők, szülők, gyerekek. Anyuék öten voltak testvérek
így mindig sokan voltunk. Aztán elérkezett a 6 óra és nagyapám szobájában
a bakelit lemezjátszón felcsendült a Mennyből az angyal. Kinyílt az ajtó és
megláttuk a közel 5 méter magas karácsonyfát teljesen feldíszítve. Ott álltunk és hallgattuk a zenét. Boldogok voltunk mindannyian.
Írásomat azért kezdtem ezzel a kis bevezetővel, hogy érzékeltessem a karácsony fontosságát. Keresztény embereknek ez a legfontosabb nap az évben.
Ez a nap a szeretetről kell, hogy szóljon. A családról, a gyermekekről és az
együttlétről. Sajnos ebben a rohanó világban egyre kevesebbet érnek ezek a
gondolatok. Ma már minden a pénzről és a hatalomról szól. Remélem, hogy
így december végén félre tudjuk rakni az egész évben felgyülemlett gondokat és csak a családra figyelünk. Aki teheti, vegye elő a régi lemezjátszót, hisz
a fekete korongról még a zene is melegebben szól. Az asszonyok készítsék
el a karácsonyi menüt a férjeik örömére. Tegyenek az asztalra egy jó pohár
forralt bort és nézzék a családot. Az emberek pedig adjanak hálát, hogy a jó
isten megteremtette a nőt hisz mihez is kezdenénk nélkülük. És ha mindez
megvan, akkor lessük gyermekeink arcát, ahogy örömitassan bontják ki az
ajándékokat. Mert higgyék el nekem ez minden pénznél többet ér.
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM farmosi szervezete
minden farmosi lakosnak Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
esztendőt kiván.
Adjon az Isten, Szebb Jövőt!
A Jobbik farmosi szervezetének és Ifjúsági Tagozatának a nevében
Wébel Tibor
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Anyakönyvi hírek
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett feleségem,

október 9.
Lozsi Dominik
Lozsi György és Kőszegi Anita kisfia

Vígh Andrásné,
szül. Bóta Terézia temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
Tisztelettel férje és családja

október 28.
Kaszás Gergely
Kaszás Norbert és Huzsvár Katalin
kisfia

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett Édesanyám,

Újszülöttek:

november 2.
Pető Gábor
Pető Gábor és Kisházi Erzsébet
kisfia
november 18.
Kertész Vivien
Nagy Gábor és Kertész Melinda
kisleánya
november 20.
Rostás Jázmin
Rostás László és Rakvács Mónika
kisleánya
december 2.
Jezsik Szabolcs Árpád
Jezsik Szabolcs és Molnár Mónika
kisfia
december 9.
Lehel Anna
Lehel Tamás és Juhász Ildikó
kisleánya

Elhunytak:

Kiss Jánosné

szül. Árki Mária (élt 100 évet) temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút
hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
Tisztelettel: lánya, Marika
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Vígh István

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

Fehér Ferencné

szül. Varga Mária temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

Kedves farmosiak!
Örömmel tudatjuk, hogy a 2011. október
22-én rendezett Baba-Mama börzénken bejelentettük a

Farmosi Gyermekekért Baráti Kör
megalakulását.

A tagság nem jár kötelezettségekkel, egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy-egy
programhoz Mindenkinek csak annyit kell
hozzátenni, ami idejéből és energiájából telik.
Szívesen fogadunk programötleteket, esetleg
az előkészítésben és a kivitelezésben nyújtott
segítséget. Akik felajánlásokkal szeretnék támogatni a baráti kör munkáját, azok (főleg
rágcsálnivalóval, szörpök, teák ásványvíz,
műanyagpohár és kreatív alapanyagok) formájában tehetik meg ezt. Köszönet azoknak
is, akik részvételükkel támogatják programjainkat. Régóta dédelgetett vágyunk már,
hogy Farmoson olyan közösségek alakuljanak, amelyekben ki-ki megtalálhatja a saját
érdeklődési körének megfelelő társaságot.
Fontos ez a mai, befelé forduló, depresszióra
hajlamos világban, hogy legyenek körülöttünk hasonló érdeklődésű és gondolkodású
emberek, akik között eltöltött pár óra színt
vihet a szürke hétköznapokba. Nagyon örülünk, hogy egyre több olyan emberrel ismerkedtünk meg az elmúlt egy évben, akik hasonlóan gondolkodnak. Ahogy beszélgetünk
velük, érezzük, van igény arra, hogy Farmoson beindulhassanak a kisebb-nagyobb
közösségek, amelyek hozzájárulnak, hogy a
mi kis Falunkban is sokkal jobban érezzük
magunkat.
Figyeljék felhívásainkat!
Ezúton is kívánunk mindenkinek nagyon
boldog, békés karácsonyt és boldog új évet!
Tóth Barnabásné Erzsike
Major Tamásné Erika, szervezők

október 16.
Bodor Pál 53 éves
október 22.
Vígh Andrásné
szül. Bóta Terézia 71 éves
október 26.
Krámli Istvánné
szül. Petrovics Margit 64 éves
október 27.
Vígh István 48 éves
október 31.
Bukor Lászlóné
szül. Hamar Erzsébet 56 éves
november 13.
Sas László 54 éves
november 27.
Jezsik István 84 éves
december 1.
Bozóki Miklós 74 éves

Aki szeretné velünk búcsúztatni az Óévet és koccintani az Új évre,
azokat nagy szeretettel várjuk

2011. december 31-én, délelőtt 10 órától 12 óráig

a farmosi Művelődési Házban egy batyus összejövetelen.
Felnőtteket és gyerekeket egyaránt: egy kis vidám játékos mókázásra, bulizásra!
Farmosi Gyermekekért Baráti Kör
Érdeklődni: Major Tamásné 06 -53-390-350, Tóth Barnabásné 06-30-335-4930

VÉRADÁS

a Művelődési Házban
2012. január 3-án,
kedden,
délután 13 órától 16 óráig.

Olvasói levél
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánok erőben,
egészségben
RÓZSAVÖLGYI GÉZÁNAK és
feleségének
és minden családtagjának.
Isten áldja meg őket!
Akit tisztelnek, becsülnek és segítenek
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Kedves Mindenki!
Várjuk azok jelentkezést, akiket érdekel a
HOMEOPÁTIA vagy szeretnének megismerkedni a
házipatikában ajánlott szerekkel.
Az előadáson gyermekekkel is részt lehet venni, számukra biztisítunk elfoglaltságot. Az előadás feltétele min. 10
fő megjelenése, ezért kérjük jelezzék részvételi szándékukat telefonon a következő számokon.
Tóth Barnabásnénál 06 30 3354 930
vagy
Major Tamásnénál 06 53 390 350
06 30 542 20 58 számokon
Köszönjük!

ZUMBA
Táncos fittnesőrület Farmoson
Minden hétfőn 18.30. – 19.30.-ig
A TORNATEREMBEN
Sok szeretettel várom régi és új vendégeimet.
Rázz és tekerj, formázz és nevess: egy önfeledt óra a jó közérzetért.

Margaréta
Virágüzlet
Január 1-től új helyen az
ARANYABLAK ÉPÜLETÉBEN

Kínálatából:
– Cserepes és vágott
virágok
– Ajándéktárgyak
– Cserepek
– Virágföldek
– Kutya-,
macskaeledel,
– Haleleségek,
– Madáreleségek,
– Bolhairtós
nyakörvek,
– Szalámik
Nagy Krisztina

Farmos, Szelei u. 24.

06/20-591–2067

Koszorúk
40%-kal olcsóbban,
kiszállítással
rendelhetők!

06/20-591-2067
Folyamatos
PB-gáz akciók!!!
Nyitva tartás:
Hétfő:
zárva
Kedd:
8.00-17.00
Szerda:
8.00–17.00
Csütörtök: 8.00–17.00
Péntek:
8.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 8.00–12.00

Kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánok minden kedves vásárlómnak!

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

Tel.: 06-30-/96-53-856
15 órától
www.drkutilajos.hu

2011. november-december
Farmoson családi ház eladó, azonnali beköltözéssel, gáz- és vegyes
fűtés, két szoba- összkomfort, plusz
egy szoba külön bejárattal. Rendezett kert, fúrt kút. 06-30-29-19-663.

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS

KŐMŰVES
Bobály László
– Külső-belső munkák, régi kőporos
vakolatok újra kőporozása, festése
– Hidegburkolás: fürdőszobák,
konyhák, teraszok új és javítási
munkái
– Új kémények készítése és régiek
felújítása.
– Kerítések betonból, kőből, téglából,
műkőből a megrendelő fantáziájára bízva.
– Lépcsőszerkezetek, teraszok, járdák, lábazatok, ablakpárkányok
betonból és műkőből utólagos
felhordással is.

19. oldal

Kézimunkázni
szeretők figyelmébe!
Ezúton várjuk azok érdeklődést,
akik szívesen összejönnének egy kis
kézimunkázásra, tapasztalatcserére
és minták csere-beréjére vagy szívesen megtanítanának másokat hímezni, horgolni, kötni, subázni

Farmos, Tavasz utca 19.

Major Tamásné
06 53/390-350,
06 30/542-2058 vagy
Tóth Barnabásnénál
06 30/335-4930

Autós-Motoros Iskola
Szerezzen jogosítványt!
A képzés indul:

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

2011. december 28. 17.30 óra
Farmos, MĦvelĘdési Házban.

KedvezĘ árak,
részletfizetési lehetĘség!
Felvilágosítás és részletes információ:

Radics Imre
iskolavezetĘnél, az alábbi telefonszámokon:

06/20-572-6415
E-mail: imreradics@freemail.hu
_________________weboldal: http://b-autosiskola.hu/__________________
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nyilvántartásba vételi száma: 00034-2008
Képzési engedély szám: KM/KC/28/A/132/2007

Érdeklődni lehet:

Apróhirdetések
1040 négyzetméter ÉPÍTÉSI TELEK
eladó. (Bozóki Attila kertjével szembeni saroktelek). Érdeklődni lehet: Bozóki
Attila Farmos, Táncsics út 48. Tel. 06-209815-284.
Farmoson a Viola utcában építési telek
eladó. Érdeklődni: 06-20-566-49-26 vagy
06-53-390-521.
Vállalok lapos tető szigetelését, salétromos, vizes falak és pincék szigetelését,
festés, burkolás, betonozás, ács, bádogos
munkát tavalyi áron, díjmentes kiszállással. 06-70-5656-742.

Fagyasztók, hűtők, automata mosógépek, tárcsás mosógépek, takarítógépek,
mikrohullámú sütők
javítását vállalom.
Homonnai József
Tápiószele, Bartók Béla u. 32.
06-30-974-90-45

20. oldal

2011. november-december

A Nagycsaládosok 2011. évi Mikulás ünnepsége
Az asszonykórus tagjai – Domonics Sándorné, Baranyi Józsefné, Czakó Györgyné,Tóth Pálné, Kövér Lászlóné, Erdélyi
Istvánné, Bezzegh Jánosné – a közönséggel együtt énekelve köszöntötték a megérkező Mikulást. Ezután a Mikulás kiosztotta
az ajándékokat!

Eddigi Mikulás ünnepségeinken ritkán fordult elő, hogy
nem esett a hó. Most a kedves Mikulás nem jöhetett a lovas
szánon. Talán némelyik gyermek el is szontyolodott, mi lesz,
ha ezért Farmosra nem jön el a Mikulás bácsi. Annál nagyobb
volt az öröm, amikor megérkezett, a népes gyermeksereg közé
szórva a mogyorót és a szaloncukrot. Bizony megjött a jókedve
mindenkinek!
A Mikulás ünnepség kezdetén Babinszki Dóri műsorvezető
köszöntötte a sok gyermeket, szülőt és fellépő vendéget. Bertalan Ignác a Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének elnöki
megnyitója után Csákó Csilla, maga is az Egyesület tagja, verset mondott, nagy tapsot és tetszést kiérdemelve. Ezután köszöntöttük a Nagycsaládos Egyesületi tagok végzett diplomás
gyermekeit: Babinszki Tibort, Babinszki Norbertet, Babinszki
Teodórát, Bátor Józsefet, Boros Katalint, Csákó Csillát, Jezsik
Anikót, Jezsik Katalint, Mohácsiné Farkas Mariannt.
Jó volt őket látni, sok éves szorgalmas munkájuk után kiérdemelték a tapsot, szeretettel köszönték meg az elnökségnek,
hogy a” nagy család előtt” vehettek át egy gyönyörű ajándékot.
A Rózsa Nyugdíjas Egyesület asszonykórusának vezetője, Domonics Sándorné, méltatta az eddig végzett odaadó munkánkat, örömét fejezte ki azért, hogy a kisgyermekek
Mikulásváró ünnepségén
mindig felléphetnek, a régi
gyermekkort maguk is átélhetik újra. Aztán Czakóné Rózsika néni köszöntőjét hallhattuk.
Majd következett a gyermek
néptánc csoport, Baráthné Szécsényi Zita vezetésével. Nagyon
szépen, ügyesen táncoltak:
Baráth Adrienn, Baráth
Angéla, Németh Tímea, Major Nikolett, Nyitrai Viktória,
Bugyi Kristóf és Erdélyi Zsolt.
Köszönjük műsorukat!
Bodócsné Nyitrai Margit
éneklését nagy tetszés fogadta,
előadásáért köszönet illeti.

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

A Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete megköszöni a támogatóknak mindazt az önzetlen segítséget és felajánlást, amit az
Egyesületért tettek és tesznek.
Köszönjük: Polgármesteri Hivatalnak, Horváth László polgármesternek, Szabadosné Fekete Mariannának, Fekete Tibornak, Innoven Kft., Miknai Ferencnek, Farmos Tüzép, Csillik
Bélának 3 Ász Kft., Rózsavölgyi Gézának CBA, Czerván György
államtitkárnak, Csák Istvánnak, Vígh Ferencnek, Varga Pirotechnikának (Varga Zoltán és Sebestyén Anett), Szegedi Tibornak, a Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnökének.
A Mikulás ünnepség lebonyolításában, és áldozatos munkájukért: Makai Józsefnének, Babinszki Tibornének, Bertalan
Ignácnénak, Tóth Józsefnének, Bertalan Erika tagjainknak
mondunk köszönetet.
Végül, de nem utolsó sorban nagyon- nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok a farmosi nagycsaládosoknak
és családjaiknak.
Bertalan Ignác elnök
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