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Községi rendezvények 
2013-ban

március 23.  
X. Farmosi Borverseny

június 1-2.  
Trianoni Lovas Emléktúra

július 20.  
II. Farmosi Fogathajtó Verseny

augusztus 31.  
Szüreti Felvonulás
szeptember 21-22.  

Falunap
december 28.  

Karikás Ostoros Évzáró, Lovas Vigadalom

Farmos Község Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és családját 

 március 13-án 18 órára  
a Művelődési Házba, 

az 1848-as forradalom és szabadságharc 
tiszteletére tartandó  

ünnepi MegeMléKezésre.

Az ünnepi megemlékezésen  
mindenkit szeretettel vár Farmos Község Önkormányzata.

•	 Himnusz
•	 Óvodások műsora
•	 Vers
•	 ünnepi beszéd
•	 Az 1848. évi események 

Magyarországon (bevezető a 
színdarab elé)

•	 Az általános iskolások előadása 
•	 nemzeti dal (a diákok közös éneke)
•	 Fáklyás felvonulás 
•	 Vers
•	 szózat a Matolcsy Kúriánál

Az ünnepi megemlékezés programja:

folyt. a 2. oldalon

ÉLJEN A MAGYAR!
Ami minden új év első napján az oszt-

rákoknak a Wiener Staatsoper színpadán a 
Radetzky mars, az nekünk farmosiaknak, 
a Farmosi Művelődési Házban – remél-
hetőleg minden új év beköszöntével – az 
Éljen a Magyar! Az idős Johann Strauss, az 
osztrák történelemben tetteivel különösen 
nagy tiszteletet kiérdemelt kiváló hadvezér-
nek, Jozeph Wencel Radetzky tábornagy-
nak tisztelgett zenéjével. Az ifjabb Johann 
Strauss – mint a monarchia zeneszerzője – 
a magyar népnek írta halhatatlan dallamát. 
Az idős és az ifjú Strauss alkotta művekből 
csodálatos dallamfolyam ömlik ránk, mely 
kitörölhetetlenül fészkeli be magát zenei 
memóriánkba. Ezeket a hangokat hallva 
hallgatónak, előadónak nincs menekvés. 
Ahol e két mű valamelyike elhangzik, a ter-
met átjárja, a hallgatóságot magával ragad-
ja a zenéből áradó erő, a győzelembe vetett 
hit. Kimért, feszes ritmusát átélve az együtt 
menetelés, az összetartozás képzete járja át 
gondolatait.

A bécsi koncertek tradicionális záró 
darabja, a Radetzky mars, újévi koncerten 
először 1945-ben, a második világháború 
zárásának évében hangzott el. Talán nem 
véletlenül. A háborúban legyengült Auszt-
riának a következő években, évtizedekben 
mérhetetlen szüksége volt erőre, hitre, 
együtt menetelésre, összetartozásra. 

Ami az osztrákoknak a Radetzky mars, 
az nekünk farmosiaknak – minden új év 
beköszöntével – legyen az Éljen a Magyar! 
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Önkormányzati határozatok, rendeletek

Hiszen újévi fogadalmaink valóra váltá-
sához, terveink megvalósításához – úgy 
egyéni, mint közösségi szinten – újra és 
újra szükségünk van erőre, hitre, együtt 
menetelésre, összetartozásra.

Ezzel a január 5-i koncerttel én mások-
hoz viszonyítva talán igazságtalanul sokat 
kaptam. Mint polgármester, képzeletben 
az „enyéim”, a farmosi emberek között ül-
tem a nézőtéren és büszkén néztem, hall-
gattam a mi farmosi zenekarunkat. Ugyan-
akkor a valóságban a színpadon zenéltem, 
és tagja voltam annak a nagyszerű – már 
mondhatom – baráti társaságnak, amely jó 
hangulatú próbákon, kitartó szorgalom-
mal, hittel és összetartással menetelt ez est 
céljai felé. Hogy az új év kezdetén, egy újévi 
koncert által, örömzenéléssel ajándékozza 
meg hallgatóságát és önmagát, hogy 
zenével tisztelegjen zenei tanítói, Kovács 
tanár bácsi és Kati néni emléke előtt, 
hogy bizonyítsa mindannyiunk számára 
a zene örömszerző, közösségformáló, 

összetartó erejét. És hogy mit kaptam 
még? Napokon keresztül és hetek múltán 
is számtalan gratulációt e rendezvény 
sikeréhez. Gratuláltak az utcán, a boltban, 
hivatalban, szóban és írásban. Fogadtam 
mint polgármester és egyúttal kellő 
tisztelettel hárítottam át e dicsőséget 
mások irányába. Említve mindazokat név 
szerint, akik különösen sokat tettek ennek 
az újévi koncertnek a sikere érdekében. 
Ugyanis ahhoz, hogy hallgatóságunk 
felállva tapsoljon, és mi zenészek ezt 
ne lehorgasztott fejjel, hanem széles 
mosollyal büszkén fogadjuk, kellett egy 
felkészült, zenét értő és tudó, zenetanár 
karmester, kellettek lelkes, zenekaron 
belüli szervezők, akik jegyeket készíttettek 
és eladtak, kottákat kerestek és másoltak, 
termet díszítettek és süteményt sütöttek. 
Kellettek próbákra közeli és távoli 
helyekről utazó, kevés szabadidejükben 
hangszerükön gyakorló zenészek. Kellett 
időnként betegeinek is hegedülő, verselő 

háziorvos, kellett profi konferanszié és 
táncos pár és kellett sok-sok külsős segítő. 

A farmosi emberek nevében köszönet 
érte mindannyiuknak.

Úgyszintén köszönet azoknak is, 
akik megváltott jegyükkel, pénzbeli 
adományukkal támogatták a zenekar 
tagjainak szándékát, mi szerint a koncert 
bevételét a Művelődési Ház zenetermének 
felújítására fordítják és zenekarunk 
névadójáról, Kovács Pálról nevezik el.

A 2013. év elején kívánom minden zene-
kari tagnak és az újévi koncert valamennyi 
hallgatójának, minden farmosi embernek, 
hogy ennek a felejthetetlen január 5-nek 
lelki és érzelmi hozadéka tartson ki egész 
évre, és legyen erőnk, hitünk, összetar-
tásunk egészen 2014-ig, a következő új-
évi koncertig, a következő feltöltődésig, a 
2014. évi Éljen a Magyarig.

Így legyen! 
Horváth László

polgármester

A Képviselő-testület ülései és megho-
zott döntései:

A 2012. november 27. napján tartott so-
ros testületi ülés tárgyalta az önkormányzat 
2012. évi I-IX. havi gazdálkodásának tel-
jesülését. Az eredmények megnyugtatóak 
voltak. Hitel felvételére nem került sor. Az 
intézmények működését biztosítani tudta 
az Önkormányzat. A 2013. évi költségvetési 
koncepcióra a tényszámok ismeretében tet-
tek javaslatokat. Meghatározásra kerültek 
a főbb költségvetési irányelvek, továbbá a 
főbb beruházási elképzelések. 
Irányelvek:
	A közfeladatokat ellátó hivatal és in-

tézményrendszer biztonságos műkö-
désének biztosítása, különös tekintet-
tel a helyben maradó alapfeladatokra,

	A gazdálkodás során folyamatosan 
ügyelni kell a bevételek és a kiadások 
egyensúlyára,

	Az önkormányzat valamennyi terüle-
tén racionális, hatékony, eredményes 
gazdálkodást kell folytatni,

	A hitelek törlesztése
	Törekedni kell a tervezett bevételek 

teljes körű beszedésére.
Beruházási elképzelések:
	Az Általános Iskola nyílászáróinak 

cseréje, hőszigetelése, fűtéskorszerűsí-
tése – energetikai pályázat útján

	A Fő tér 2. szám alatti ingatlan felújí-
tása – LEADER pályázat útján

	Az Óvoda kerítésének felújítása – pá-
lyázat útján.

	Buszmegállók építése – LEADER pá-
lyázat útján

	Fogorvosi rendelő kialakítása – pályá-
zat útján

	Trianoni emlékhely építése – pályázat 
útján

Az előzetes egyeztetés során a testü-
let nem javasolt adótétel emelést, vagy új 
adótárgyra adókivetést. Továbbra is fo-
kozott intézkedéseket kell tenni a kintlé-
vőségek – valamennyi törvényes eszköz 
igénybevételével – behajtására (vízdíj és 
adóhátralék). Önként vállalt feladatként a 
helyi civil szervezeteket – a hatályos jog-
szabályokban foglaltak szerint – erejéhez 
mérten támogatja az Önkormányzat. A 
2013/14-es tanévben is támogat 9 farmosi, 
a felsőoktatásban tanulót a Bursa Hunga-
rica ösztöndíj pályázattal. A 2013. évi bel-
ső ellenőrzési terv elfogadásra került, me-
lyet még a Tápió-vidék Többcélú Társulás-
sal kötött társulási megállapodás alapján 
végeznek el.

2012. december 18. napján került sor 
az év utolsó Képviselő-testületi ülésére. 
Szabályozták a 2013. évi átmeneti gazdál-
kodást, melyet az előző évi szinten lehetett 
folytatni. Januárban nemcsak a pedagógu-
sok kapták az illetményüket a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központtól, hanem 
az Önkormányzat minden dolgozója az 
Államkincstártól kapta meg a fizetését. 
A Belügyminiszter 52/2012./XI.28./ BM 
rendeletében döntött a szociális célú tű-
zifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő tá-
mogatásról. Meghatározta, hogy kik azok, 
akiket előnyben kell részesíteni (aktív ko-
rúak ellátására, időskorúak járadékára, 
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásban, lakás-
fenntartási támogatásban részesülők). Ez 
alapján Farmos község önkormányzata az 
igényt 530 m3 fára nyújtotta be. A megálla-
pított támogatás 83 m3 lett. 

Módosításra került az Általános Iskola 
Alapító Okirata. A törvény módosításának 
következtében 2013. január 01. napjától a 

Társulásokban ellátott önkormányzati kö-
telező feladatokat a központi költségvetés-
ből nem finanszírozzák le, így azt az adott 
Önkormányzatnak kell kigazdálkodnia a 
költségvetésében. A Társulási formában 
történő működtetés még olcsóbb, mintha 
önállóan látná el a feladatot a település. A 
Testület döntött a 2013. évi munkatervéről. 
A soros bizottsági és testületi ülések kezdő 
időpontja 17.00 óra.

Farmos, 2013. február 20.
Turóczi István Zoltánné 

jegyző

Vízdíjhátralékosok 
figyelmébe!

Farmos Község Önkormányzata ele-
get téve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvénybe foglaltaknak, 
a Farmos Vízmű üzemeltetését bérle-
ti-üzemeltetési szerződéssel, 2013. ápri-
lis 1-jei hatállyal, üzemeltetésre átadja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaságnak. Az 
átadást követően a vízdíjbeszedést – mint 
szolgáltató – az új üzemeltető fogja végez-
ni, vagy végeztetni. Ennek szabályozásá-
ról, végrehajtási módjáról, jelenleg nem 
rendelkezünk információval. Március 
végéig még a Képviselő-testület által elfo-
gadott, helyi vízdíjhátralék kezelési sza-
bályzatnak megfelelő eljárás szerint lehet a 
hátralékokat befizetni. Ez a szabályzat le-
hetővé teszi a tartozás megegyezés szerinti 
részletfizetését. Mindezek miatt javaslom, 
hogy március folyamán éljenek e szabály-
zat adta fizetéskönnyítési lehetőséggel, és 
április 1-jéig fizessék ki vízdíjhátralékukat, 
vagy a Polgármesteri Hivatalban, Csirkéné 
Varga Anikónál kezdeményezzék a meg-
egyezéses részletfizetést!

Horváth László  
polgármester

folyt. az 1. oldalról
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Tisztelt Horváth lászló Úr!
Örömmel tájékoztatom Önt, hogy a „Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F/09-2009-0021 kódszámú projekt keretében megvalósuló szennyvíz csatornázási munkálatok kivitelezésének I. üteme 
2013. március 25-én (hétfőn) megkezdődik. 

A munkálatok elsőként az alábbi utcákat érintik:
•	 Kossuth utca
•	 Széchenyi utca
•	 Zrínyi utca

A munkálatokkal érintett utcaszakaszok lakosainak értesítéséről a kivitelező gondoskodik. 
Nagykáta, 2013. február 15. 

Tisztelettel: Kovács Norbert projektigazgató

A pest Megyei Kormányhivatal nagykátai Járási 
Hivatalának

TÁJéKOzTATÓJA
Tisztelt ügyfeleink!
A közigazgatás átfogó átalakításának egyik fontos 
elemeként létrehozott járási szervezetben 2013. január 
1-jével megkezdtük a munkavégzést.
A pMKH nagykátai Járási Hivatalának (továbbiakban: 
Hivatal) székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2., 
2-es és 3-as bejárat. Itt található a törzshivatal, ezen 
belül a 2-es bejáratnál van a szociális ügyintézés, a 3-as 
bejáratnál a hivatalvezető, szabálysértési ügyintézés, 
egyéb hatósági ügyintézés. A részletekről információt a 
29/641-130-as telefonszámon adunk illetve a kihelyezett 
hirdetőtáblákon. Az okmányiroda és a gyámhivatal 
változatlan helyen várja ügyfeleit. (Okmányiroda – Dózsa 
Gy. út 3., Gyámhivatal – Dózsa Gy. út 17.)
Kirendeltségünk működik Tápiószentmártonban, 
Tápiószelén és sülysápon a polgármesteri hivatalok 
épületében kialakított irodahelyiségben, ahol szintén 
várjuk ügyfeleinket. A kirendeltségeken hatáskörünkbe 
tartozó szociális és egyéb hatósági ügyekben lehet ügyet 
kezdeményezni illetve a különböző – Hivatalunkból 
küldött – hiánypótlási felhívásokat is teljesíthetik itt.
Tápiószecsőn ügysegéd jelenlétét biztosítjuk a hétfői és a 
szerdai napokon.
A kirendeltségeken és az ügysegédnél bármelyik, járásba 
tartozó településen lakó ügyfél intézheti az ügyeit.
A nagykátai Járás települései: Farmos, Kóka, 
Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, 
Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri.
Az ügyfélfogadás rendje a törzshivatalban és a 
kirendeltségeken, a gyámhivatalban:
Hétfő, szerda, csütörtök 8-16:30-ig
Kedd, péntek – az ügyfélfogadás szünetel
Az okmányiroda február 1-jétől 8-20 óráig várja 
ügyfeleit a hét minden munkanapján. Kérjük, hogy előre 
foglaljanak időpontot elektronikus úton vagy a 29/440-
035-ös telefonszámon. A helyi posta nyitvatartási idején 
túl készpénzes fizetésre csak abban az esetben van 
lehetőség, ha az ügyfél a fizetéshez szükséges címlettel 
rendelkezik.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási Hivatalvezető
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SOKADSZOR A BARBARIZMUSRÓL
A FAIR hasábjain írásaimban számtalan esetben 

hadakoztam már azokkal a barbár tettekkel, melyeket 
unatkozó, éjszakában portyázó, szülőknek hazulról 
nem hiányzó, bűnözői jövő elé néző vandálok követnek 
el utcáinkon, tereinken. Az éjszaka leple alatt – „nagy 
bátran” – bizonyítottan törnek, zúznak, és gyanítható-
an lopnak is. Kárt okoznak úgy közösségi, mint ma-
gántulajdonokban. Rongálnak szemeteseket, padokat, 
közlekedési jelzőtáblákat, épületeket, dúlnak fel virág-
ágyásokat. Az elmúlt időszak bizonyítja, bizony nem 
sok sikerrel próbáltuk megfékezni a garázdákat.

Mint az alábbiakban teljes terjedelmében közölt 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által írt levélből kitűnik, 
közútjaink mentén előszeretettel rongálják meg, vagy 
tulajdonítják el a közlekedési jelzőtáblákat. Veszélyez-
tetve ez által a közlekedés biztonságát, kvázi baleset-
veszélyt idéznek elő. Mint a közölt levélből kitűnik, a 
vizsgálat csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében lévő 311. sz. és 3117. számú országos közutakra 
terjedt ki, az önkormányzat tulajdonában lévő utak 
megrongált vagy hiányzó tábláit a közölt táblázat nem 
tartalmazza. Mindannyian tudjuk, az önkormányzati 
utakon is legalább ilyen súlyos a helyzet. A táblák pót-
lása nemcsak az országos közútra csatlakozó, hanem 

valamennyi önkormányzat kezelésében lévő közúton 
az önkormányzat kötelessége és felelőssége. A bizo-
nyíthatóan ezek hiányából bekövetkező balesetek, 
káresetek következményei az önkormányzatot terhe-
lik. 

Nem nehéz belátni, hogy az a helyreállítás, melynek 
a közeljövőben meg kell történnie, sok százezer forint-
tal fogja megrövidíteni költségvetésünket, és egyúttal 
forrásokat vesz el más területekről. Azokról a terüle-
tekről, melyek értéket teremtenek, újat állítanak elő.

Csak remélni tudom, hogy mivel ez a jelenség nem 
helyi sajátosság, a jogalkotók talán majd megtalálják a 
módját annak, hogy lelepleződés esetén e cselekedetek 
kellő súlyú büntetést vonjanak maguk után. Hiszen 
ezek már bűncselekmények! A már említett anyagi 
károkozáson túl veszélyeztetik a közlekedés biztonsá-
gát, gyakran életveszélyt idéznek elő. 

Kérem ezért a rongálások megfékezésére minden jó-
érzésű farmosi ember segítségét! Kérem, hogy együtt 
tegyünk a garázdák ellen! Ne forduljunk el, ne csukjuk 
be szemünket, ne fogjuk be fülünket, ha rongálják kö-
zös tulajdonunkat, herdálják javainkat! 

Horváth László
polgármester
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Iskolai hírek

FELHÍVÁS
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 

2013/2014. tanévre történő általános is-
kolai beíratásokra az alábbi időpontok-
ban kerül sor:

2013. április 8-9.  
(hétfő, kedd)  

8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig 

született gyermekét a szülő köteles a la-
kóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerinti illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratás-
kor:
– a gyermek személyazonosítására al-

kalmas,
–  a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt 

– és az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást 
kell bemutatni.

Kollár Ferenc
igazgató

RAJZpÁLYÁZAt
Az újszászi Rózsa Imre Középiskola a 

2012/13-as tanévben rajzpályázatot írt ki 
általános iskolai tanulók részére „KÖz-
leKeDés FÖlDÖn, VÍzen, leVe-
gŐBen” címmel.

A pályázaton nagy létszámban részt 
vettek alsós tanulóink. 

Közülük 1. helyezést ért el: 
Kasza luca Fanni és Tóth Boglárka 4.b 
osztályos tanulók

2. helyezést: 
Vigh Vendel gábor 3.b osztályos tanuló.

különdíjat kapott:
pálinkás-szabó zoltán Kende 1. osztá-
lyos tanuló.

A gyerekek könyvjutalmat és rajzesz-
közöket kaptak ajándékba az oklevél és 
emléklap mellé.

gratulálunk a díjazottaknak!
 Gálné Németh Zsuzsanna és  

Oláh Éva 
tanító nénik

A túra
egy szép tavaszi délutánon túrázni in-

dult a család a közeli erdőbe. Gyönyörű-
en ragyogott a nap szinte felhő sem volt 
az égen.

Mindenki a saját, kisebb-nagyobb mé-
retű hátizsákjával vágott neki az útnak. 
Persze anyánál volt a legnagyobb cso-
mag, gyümölccsel, ivólével, ennivalóval 
megpakolva. Peti a távcsövet is elhozta. 
anna egy botra támaszkodva bandukolt 
anya és Gergő mellett. Kíváncsi tekintet-
tel szemlélődtek, hátha látnak mókust 
vagy őzet. a megjelölt útvonalon halad-
tak, s néha elnémultak, hogy hallgassák 
az „erdő zenéjét” madarak csicsergését, 
vadak surranását. anna és Peti lema-
radtak, s meglapultak a fák tövében. Két 
őzet pillantottak meg, ahogy legeltek. 
Sajnos rövid ideig tartott a látvány, mi-
vel Gergő örömében felkiáltott:

– nézd anya! Őzikék.
az őzek igen érzékeny, jó hallású négy-

lábúak. a hangos kiáltástól megijedve, 
riadtan menekültek az erdő mélyébe.

Kellemesen elfáradtunk a túrázástól. 
Gergő megígérte, hogy legközelebb nem 
fog hangoskodni. nem riasztja el éles 
hangjával az erdő békés lakóit.

Molnár Martin  
4.b osztályos tanuló fogalmazása.

A felső tagozatosok farsangi bálja
Iskolánk hagyományai szerint idén is megrendeztük a 

farsangi bált. A rendezvényt a szervező hetedik évfolyam 
színvonalas táncműsorával nyitottuk meg. Az iskola 
tanulói remek jelmezekkel és műsorokkal készültek. A 
tanulók és felkészítő tanáraik kreativitásának semmi sem 
szabhatott határt. Öt egyéni jelmezt és négy csoportos 
táncot láthattak a nézők. A zsűri az egyéni és csoportos 
kategóriában hirdetett eredményt:

Egyéni:
I. Echo Hunter-Demecs és Mirage Hunter-Demecs 

– Zenebohócok
II. Csillik Luca 6. a 

Szécsényi Laura 5. b
III. Pomázi Viktória 6. b

Csoportos:
I. 6. b osztály
II. 8. évfolyam
III. 5. a osztály
IV. 6. a osztály

A bál további része is fantasztikus hangulatban telt, 
tombolahúzással és tánccal, amihez a zenét Kasza Tamás 
szolgáltatta, amit ezúton is köszönünk!

Köszönjük a tanulók és felkészítő tanáraik munkáját, 
és a közreműködő hetedik évfolyamos szülők segítségét!

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak is, akik 
adományaikkal hozzájárultak a bálhoz!

7. a, b osztály
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ÖKOBOLDOK  
kiállítás-sorozat

12 lelkes felső tagozatos tanuló és tanáruk a Székely-kapu –
„Csillagének a Földért” elnevezésű versenyen indult.  A 11 tab-
lóból álló kiállítási anyagot heteken keresztül készítette a lelkes 
kis csapat.

Tablók témája: Az élő fa ajándéka és az emberiség ökológi-
ai kapcsolata, vagyis miért olyan fontosak a fák bolygónkon?

A kezdeti bizonytalanságot követően megszülettek a színes 
és izgalmas plakátok. Eközben pedig lassan valódi csapattá 
formálódott a közösség.

Elérkezett a várva várt kiállítások hete. A vándorkiállítás 
számos helyen mutatkozott be községünkben az elmúlt héten. 
Így kezdődött el a kiállítás-sorozat az Általános Iskola felső ta-
gozatában, megnyitó műsorral egybekötve. A következő nap 
a Polgármesteri Hivatal parkolójában, szabadtéri előadásra és 
kiállításra hívták a gyerekek az Önkormányzat dolgozóit és a 
járókelőket. Még a szél és a hideg sem vehette el a tanulók és 
nézőközönség kedvét.

Szerdán a két napközis csoportban előadás és kvízjáték ke-
retében nézhették meg az alsós gyerekek a tablókat. A jó kis 
verseny végén persze jutalmakat is nyerhettek a legjobbak, ill. 
mindenki emléklappal és cukorkával gazdagodott.

A következő nap három óvodai csoport ismerhette meg játé-
kos formában a tablóinkat, ahol a találós kérdések és állathan-
gok segítettek ebben.

Aznap délután a Rózsa Nyugdíjas Klubban mutatták be ki-
állítási anyagunkat és műsorunkat. A kedves nyugdíjasok újra 
az iskolapadban érezhették magukat, amikor részt vettek a já-
tékos vetélkedőn.

Pénteken a zeneiskola diákjai és tanárai, a Könyvtár és Mű-
velődési Ház dolgozói és a Családsegítő Szolgálat munkatársai 
nézték meg az ökológiai kiállítást.

Szombaton pedig a helyi farsangi bál vendégeit lepték meg 
műsorukkal és plakátjaikkal a gyerekek, ahol lelkesen énekelte 
együtt a tömeg a fákról szóló népdalokat.

Így telt tehát a kiállítás hete a mi kis községünkben.
 Köszönjük felajánlásaikat, amellyel bekapcsolódunk az 

egymillió fa ültetésének világakciójába.
Az ÖKOBOlDOK csapat tagjai:

Solti Luca, Kovács Dominika, Kasza Laura, Csillik Luca, 
Lázár Alexandra, Kenyó Dorina, Tóth Eszter, Gál Barbara, 
Ivanics Henrietta, Gál Ádám, Tóth Tamás, Ákos Krisztián és 
Kasza Krisztina tanárnő

(fotók a hátoldalon.)
Kasza Krisztina

Civil szervezetek hírei

téli nyugdíjas események
December 16-án, advent 3. vasárnapján – már lelkiekben 

az ünnepre hangolódva – tartottuk meg KarÁcsONyI üN-
NepsÉGüNKeT. Az érkezőket ünnepi terített asztal várta. 
Kigyúltak a fények a feldíszített fenyőfán és a kicsiny betlehem 
körül, gyertyákat gyújtottunk az asztaloknál, és égett egy szál 
gyertya azokért is, akik már nem lehettek velünk.

Az ünnepi műsor Ady Endre Karácsony című versével kez-
dődött, majd rövid karácsonyi megemlékezés után a Demecs 
házaspár Ausztráliából hazalátogató lányunokái – Echo és 
Mirázs – karácsonyi műveket játszottak nekünk hegedűn. 
Köszönjük a kislányok kedves előadását. Szintén karácsony-
ról szavalt Baráthné Ilonka, gyönyörű téli éneket hallottunk 
Lesták Dezsőné Csöre nénitől. Asszonykórusunk tagjai – Ge-
cséné Rózsika vezetésével – verses-énekes karácsonyi füzérrel 
készültek. Az est fénypontjaként, ötven csillagszóró fényénél 
valamennyien elénekeltük a Mennyből az angyal c. klasszikus 
karácsonyi éneket. Az iskolás gyermekek betlehemes játékával 
záródott az ünnepi műsor. 

Nagy derültség fogadta az „öreg” Mikulást, aki idén magá-
val hozta a krampuszát is. Az ő feladata volt a karácsonyi cso-
magok kiosztása. 

Sokadik éve már, hogy a Lipák István vezette Tápiószelei 
Természetbarát Klub az óévbúcsúztató bejglis túrán Farmos 
felé veszi az irányt. Már hagyomány, hogy december 30-án a 
tápiószelei Fehér Akác előtt gyülekeznek a klubtagok és a hoz-
zájuk csatlakozó, az időjárással dacoló természetbarátok. A 
Kisfalut elhagyva, a Hajta parton, majd a Muszály szőlőkön át, 
Farmos központját érintve tér vissza a csapat Tápiószelére. Az 
is hagyomány már, hogy a farmosiak útközben forralt borral és 
teával, a Művelődési Házban pedig étellel, itallal, zenével vár-
ják a túrázókat. A népszerű túrán a szeleieken és farmosiakon 
kívül részt vesznek tápiógyörgyei, újszilvási, abonyi, nagykátai, 
szolnoki túrázók is. De voltak már Lajosmizséről és Vasvárról 
is.

Fiatalabb nyugdíjas tagjaink rendszeresen ott vannak ezen 
a vidám hangulatú túrán. A nagymamák unokáikkal inkább 
túráznak, az urak pedig a Művelődési Házban fogadják az át-
fázott, de vidám társaságot.

Idén is 14 órakor indult a csapat Tápiószeléről. A farmosiak 
– mivel a túra végén már nem mennek vissza Tápiószelére – 
Farmosról indultak 13 órakor, tehát már megtettek 4 km-t az 
indulásig. Az idén összejött kb. 60 fős csapat felszerelkezett 
különféle hangulatkeltő eszközökkel, úgymint duda, trombita, 
síp, kereplő, szerpentin. A hátizsákokban ott lapult a maradék 
karácsonyi bejgli és az üveg pezsgő. 

A táv felénél érkeztünk meg Baráth Pali Muszály szőlőben 
lévő kunyhójához, ahol már forralt borral és forró teával vár-
tak minket az újonnan alakult Farmosi Szabadidő Klub tagjai. 
Az egyébként is jókedvű társaság még vidámabban folytatta 
útját a hídon át, Farmos felé. A Művelődési Házban – Csík Zol-
tán, Tarjáni József és Szegedi Tibor jóvoltából – már terített 
asztalhoz ülhettünk. Mindenkinek jólesett a forró bécsi virsli, 
előkerültek a karácsonyi bejgli maradványai és pukkantak a 
pezsgős üvegek. 

Vidáman, jó hangulatban, a friss levegőn, egészséges túrával 
búcsúztattuk el a 2012-es évet. 

Találkozunk 2013. december 30-án!!!
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Február 9-én tartottuk meg télűző FarsaNGI muLaTsÁ-
GuNKaT. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy mas-
karába öltözve, vidámsággal, zenével, tánccal, bolondozással 
elűzzük végre a telet. A farsangolók bolondos versenyeken mé-
rethették meg magukat. Tánccal mutatkozott be a nálunk elő-
ször vendégeskedő Tápióbicskei Kortalan Klub csapata, labdás 
tornagyakorlatokat mutatott be a Rózsa SC csapata.

Bolondos versenyeink győztesei megérdemlik, hogy megne-
vezésre kerüljenek:

Süteményverseny:  i. Kenyó Ferencné – Tangó szelet
 ii. Tóth istvánné – Kijevi mosoly
                            Iii. Csík zoltánné – Csíkos süti

Jelmezverseny: I. Anti bácsi a Besenyő családból  –  
 Cseri János  
 II. Cigánylány – Füléné gyürki Kiss éva,  
 Tápiószelei  borostyán nyugdíjas Klub 
 III. Bohóc – Molnár istván  
 Tápiószentmártoni Szent Márton  
 nyugdíjas Klub 

A zsűri különdíjjal jutalmazta németh piroska Kínai hölgy 
jelmezét és a Demecs házaspár Ausztráliából hazalátogató 
unokáinak – echónak és Mirázsnak – Zenebohócok előadá-
sát.

Táncverseny: i. Királymezei Károly és felesége  
 Ocskó Marika – Tápiószőlős
 ii. lakatos lászlóné rozika és párja –  
 Tápiószentmártoni Szent Márton  
 Nyugdíjas Klub
 iii. Vonnák lászló és kedves felesége –  
 Tápiószőlős

Köszönjük támogatóinknak, hogy értékes és hasznos tom-
bolatárgyakkal járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez.

Köszönjük a támogatást: Ábrók Juditnak és Megyes Csa-
bának (zöldségbolt), Coop Abc-nek, Csákó Béláné Erikának, 
Csákó Csabának (Neki külön is köszönjük, hogy édesapja 
szellemében ugyanúgy támogatja az egyesületet, mint an-
nak idején azt édesapja tette.) Csillik Bélának és Katikának (3 
ÁSZ Kft.), Gunicsné  Rozikának (Vas-Műszaki Bolt), Gunics 
Imrének, Hasznos Holmik Boltnak, Kenyó Márta kozmeti-
kusnak, Kenyó Mónikának (drogéria), Kovács Pál Zoltánnak 
(Terménybolt), Mediterrán Pékségnek, Miknai Ferencnek 
(Tüzép-telep), Miknai Zoltánnak (asztalosműhely), Molnárné 
Irénkének (zöldségbolt), Rózsavölgyi Gézának (CBA), Prága 
Sándornak (Mini presszó), Szarvas Attilának (Liget Söröző), 
Szécsényi Attilának (ruházati bolt),Tóth Károlyné Évikének, 
Urbán Pálnak (Tüzép-telep), Velkei Lajos vállalkozónak.

Nyugdíjas tagtoborzó
Ha úgy érzed, hogy magányos vagy, hogy mindennapja-

id szürkék, ha van még benned tenni akarás, ha jó társaságra 
vágysz, ha szeretnéd tartalmasan eltölteni a szabadidődet, ha 
szeretnél részt venni a falu társadalmi és kulturális életében, 
vagy csak egy jót beszélgetni, ha szeretnéd még tudásodat, ta-
pasztalatodat valakinek átadni, ha szeretnél egy jó közösséghez 
tartozni, 

VÁRUNK A  
RÓZSA NYUGDÍJAS EGYESüLEtBEN.

Ötleteiddel, elképzeléseiddel tedd még tartalmasabbá, érde-
kesebbé, színesebbé az egyesület életét!

Várjuk zenei- vagy énektudással rendelkező, dalolni szerető 
nyugdíjasok jelentkezését, és mindazokét, akik aktívan részt 
vennének egyesületünk munkájában, szívesen tennének kö-
zösségünkért.

Hívd magaddal szomszédodat, barátodat is! Higgyétek el, jó 
tartozni valahová!

nagy-nagy tisztelettel és szeretettel búcsúzik tőle a  
rózsa nyugdíjas egyesület!

Kedves személye nagyon fog hiányozni!  
Örökre emlékezni fogunk rá!

Búcsúnkat, érzéseinket csak egy költő képes szavakban 
kifejezni:

„…Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se fokföldön, se ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember, ottan a mesében.
az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyű
mennybolt,
s mi ezt meséltük róla sírva: „nem volt…”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

(Kosztolányi dezső)

Búcsúzunk  
Lesták Dezső  

bácsitól!
Megrendülten és végtelen szomorúság-
gal értesültünk róla, hogy Lesták Dezső 

bácsi már nincs közöttünk. 
Hosszú, tartalmas, szép élete tragikus 

hirtelenséggel ért véget.
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tRIANON EMLÉKHELY ÉpÍtÉSE
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Trianon emlékhely építésé-

ről döntött. A döntés értelmében az emlékmű a régi helyén, adakozásból és önkor-
mányzati pénzből, építési vállalkozó segítségével, társadalmi munkával fog felépülni. 

Az építés tervezett időpontja a 2013. március 15. és 2013. május 31. közötti időszak.
Akik fizikai munkájukkal kívánják segíteni az építést, jelentkezhetnek a Polgármes-

teri Hivatalban, vagy jelezhetik szándékukat a Trianon Baráti Kör tagjainál.
Pénzbeli adományok az alábbi címre fizethetők be, vagy utalhatók át:
A számlatulajdonos, illetve jogosult neve:  Farmosi életmód egyesület
A számlatulajdonos, illetve jogosult címe:  2765 Farmos, zrínyi út 2.
A számlatulajdonos, illetve jogosult száma:  65200050-10007125
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni az „eMléKHelY” szót!
az emlékhely létrehozásában segítséget nyújtók nevét – beleegyezésük esetén – az utó-

kor számára, emléktáblán kívánjuk megörökíteni.
Horváth László polgármester

Hírek Aranyosrákosról
 A Zenélő Ifjúság Alapítvány kez-

deményezésére a 2011-es évhez ha-
sonlóan 2012 decemberében ismét ka-
rácsonyi ajándékcsomagot kaptak az 
aranyosrákosi gyerekek. 

A csomagokban az édességen kívül 
volt mesekönyv, színező, zokni és az Ál-
talános Iskola 7. osztályos tanulói által 
kézzel készített angyalka.

A 45 csomag elkészítéséhez köszön-
jük a segítséget az alapítvány támoga-
tóinak, valamint Farmos Község Ön-
kormányzatának, Kasza Tamásnak és 
családjának, Kollár Ferencnek és csa-
ládjának és a 3 Ász Kft-nek.

Reméljük, hogy e kezdeményezés 
hagyománnyá válik, erősítve ezzel a 
testvértelepülési kapcsolatot. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat köszönetét fejezi ki a farmosi Római 
Katolikus Egyháznak és minden kedves farmosi lakosnak, akik adományaikkal 
hozzájárultak, hogy 2012. december 20-án 28 család (66 gyermek) részére ajándék-
csomagot (tartós élelmiszer, ruhanemű, játék, mesekönyv) tudtunk vinni.

22776677  TTááppiióóggyyöörrggyyee,,  DDeeáákk  FFeerreenncc  úútt  22--44.. HHAAJJTT--AA CCssaappaatt EEggyyeessüülleett
TTeell..//FFAAXX::  0066--5533--558833--555500

 Kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílt
Megjelent a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő di-

verzifikálásra nyújtandó támogatások MVH közleménye

2013. február 1-jétől benyújthatók a III. és IV. tengely jogcí-
mek kifizetési kérelmei.
A kapcsolódó közlemények és formanyomtatványok az aláb-
bi linkeken érhetők el:

www.mvh.gov.hu vagy  
http://www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.html  

 Az aktuális közlemények az alábbiak:
27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tu-

risztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás 
kifizetésének igényléséről 

 26/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu-

megújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének 
igényléséről 

 25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 
támogatás kifizetésének igényléséről 

 24/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-

tandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támoga-
tás kifizetésének igényléséről 

19/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

Fontos változás, hogy KizÁrÓlAg eleKTrOniKUs 
FOrMÁBAn nyújtható be kifizetési kérelem! Minden papír 
alapon érkező kifizetési kérelem elutasításra kerül!

Tisztelt ügyfeleink! Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyfélka-
puval, MVH jelszóval, meghatalmazotti MVH regisztrációs 
számmal nem rendelkező ügyfeleink időben intézkedjenek, 
hogy határidőn belül tudjanak elszámolást benyújtani!

Amennyiben akadályba ütköznek a kitöltéssel, szerkesztés-
sel, feltöltéssel kapcsolatban, keressék a HAJT-A Csapat Egye-
sület munkaszervezet irodáját (06-53/583-550) vagy az MVH 
ügyfélszolgálatos munkatársait (Vörös Gabriella, Bányász Pé-
ter) a 06-1-814-8900-as telefonszámon.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az MVH honlapján 
megjelent az európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifi-
kálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
35/2013. (ii. 5.) számú MVH Közlemény. 

Ennek értelmében olyan mezőgazdasági tevékenységet foly-
tató őstermelők vagy mikrovállalkozások juthatnak támoga-
táshoz, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységet szeretné-
nek megvalósítani. 

A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. február 15. 
(8:00) – 2013. július 2. (18:00) között. Javasoljuk, hogy érin-
tett ügyfeleink mielőbb nyújtsák be kérelmüket, mert forráski-
merülés esetén lezárják a benyújtási időszakot!
A közlemény elérhetősége: http://mvh.gov.hu/portal/

MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013
Faragó Júlia

HajT-a Csapat egyesület 
munkaszervezet vezető

A HAJT-A Csapat egyesület 
Munkaszervezetének 

ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8°° – 1200 123° – 183°
Kedd 8°° – 1200 123° – 163°
Szerda 8°° – 1200 123° – 163°
Csütörtök 8°° – 1200 123° – 163°
Péntek 8°° – 1200 123° – 163°

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

közérdekű közlemények

Megtörtént a csoda, újra!
Szól a csodálatos muzsika, Kovács tanár bácsi úttörőzene-

kara jóvoltából.
2013. január 5-én délutáni és az esti előadáson élvezhettük a 

zenét.”Hazajöttek a gyerekek!”
Sok viszontagság után a „gyerekek” immár őszülő fejjel 

újra leültek kopott zenekari székeikre és sok gyakorlás után az 
eredmény a csoda így kezdődött. A mindig mosolygós, kedves 
Czeróczki Judit karvezető felállt a zenekari dobogóra, és fel-
emelte vezénylő kezét. A terem, mely tele volt ünneplőbe öltö-
zött farmosiakkal és elszármazottakkal, elcsendesedett. Hall-
gatta a felcsendülő csodálatos zenét, mely szívet-lelket gyógyít. 
Köszönjük nektek! Idősebbek és fiatalok mind a Tanár bácsi 
tanítványai voltatok. Ő szerettette meg a zenét, a játékot, ha 
ez rengeteg munkátokba is került. Hisz tudjuk Borókai Gabi-
tól, aki elmondta az újrakezdés nehézségeit. Gábor, köszönjük, 
hogy patronálod és lelkesíted őket! Nagy köszönet még azok-
nak, akik elindították az egész csodálatos ötletet, a zenét, az 
örömhozást, az örömzenét. Engedjétek meg nekem, hogy pár 
mondatban saját élményemre emlékezzek:

Beléptem a jól ismert kultúrterembe, megcsapott az ismerős 
illat, és felidéződött bennem a kép. Édesanyámat látom, Jutka 
nénit, az akkori igazgatót képzeletben, ahogy Kati nénivel igaz-
gatják a gyerekeket, készülnek az ünnepi megnyitásra. Talán 
épp április 4-ét ünnepelték. Képzeletben nem a mostani képet 
látom, hanem a rövidnadrágos, miniszoknyás gyerekeket, fia-
tal, aranyos arcuk egy embert néz, aki ott áll előttük, és várja, 
hogy minden szem rá figyeljen. Felmegy a függöny és megkez-
dődik az apró kezek munkája a hangszereken. árad a muzsika! 

Még egyszer hálás szívvel köszönjük az örömzenélést! Csak 
így tovább-tovább e szép úton!

Sok szeretettel írtam a farmosiak nevében is:
matula Lászlóné, Jutka óvó néni

JUBILEUMI BORVERSENY
Március 23-án (szombaton)  

18 órai kezdettel a Művelődési Házban

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megrendezzük a 
Farmosi Borversenyt.

Az immár X. alkalommal meghirdetett verseny jól bevált 
kiírásán, lebonyolításán nem kívánunk jelentősen változtatni.

A versenybe nevezett borok legjobbjait ezúttal is szakavatott, 
borszerető tagokból álló zsűri választja majd ki, miközben 
tartalmas műsor szórakoztatja a megjelent bortermelőket 
és érdeklődőket. Az est során, a tévesztett mértékű borivás 
áldozatává vált résztvevők gyomortáji és feji fájdalmain ízletes 
étel felszolgálásával igyekszünk majd segíteni.
Néhány fontos mondat a versenyről:
	 a megmérettetésre farmoson készített bor nevezhető.
	 a verseny szőlőborok között kerül meghirdetésre, egyéb 

gyümölcsbor a zsűrivel versenyen kívül véleményeztethető.
	 eredményhirdetésre fehérbor, vörösbor, rosé és siller 

kategóriában kerül sor.
	 a nevezett bort 3x7dl mennyiségben, a szervezők által 

biztosított palackban kell leadni.
	 Palackátvétel 20-án és 21-én, borleadás 21-én és 22-én, 

naponta 8 és 16 óra között lehetséges a Művelődési Házban.
	 a nevezési díj boronként 2000 ft. 
	 Hozzátartozói-, vendég-, vagy támogatói jegy: 1000 ft.
	 díjazás: serleg, oklevél.
Rendezvényünkön szeretettel várunk minden versengő 

bortermelőt, borszerető kóstolgatót és szórakozni vágyót.
Töltsünk együtt egy vidám estét!

rendezők

pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság 
Közleménye

szén-monoxid-mérgezés miatt összesen tíz embert kellett 
kórházba szállítani a hétvégén pest megyében. Péntektől 
vasárnapig öt szén-monoxid-mérgezésgyanús esetet jelentettek 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási 
központjának.

Pénteken késő este Kistarcsán egy idős házaspár lett rosszul 
otthonában, majd később Sződön egy négytagú családon 
mutatkoztak a szén-monoxid mérgezés-tünetei. A kistarcsai 
épületben cserépkályhát, míg a sződiben kombinált gázcirkót 
használtak. A mentőszolgálat a mérgezésben érintett embereket 
kórházba szállította megfigyelésre, tűzoltóink azonban sem 
Kistarcsán, sem pedig Sződön nem tudtak szén-monoxid-
koncentrációt kimutatni, mivel a helyiségeket kiérkezésükig 
kiszellőztették a további veszély elkerülése érdekében. 

Szombat hajnal négy óra magasságában Gödön egy családi házban 
jelzett be a szén-monoxidmérő-készülék. A kiérkező váci tűzoltók 
egészségügyi értékhatár alatti gázkoncentrációt mutattak ki, de 
azért a lakókat – bár panaszmentesek voltak – a mentőszolgálat 
megfigyelésre kórházba szállította. 

Vasárnap reggel Pomázon lett rosszul két ember, kórházba 
szállították őket. A pomázi tűzoltók és a Pest megyei 
katasztrófavédelem műveleti szolgálat méréseket végzett az 
épületben, de a gáz veszélyes koncentrációját nem tudták kimutatni. 

A mentőszolgálat és a kórházi tájékoztatás szerint valamennyien 
különböző mértékű szén-monoxid-mérgezést szenvedtek. 

A további mérgezések elkerülése érdekében javasoljuk a 
lakosságnak szén-monoxid-érzékelő készülék használatát, ami 
hangosan jelzi, ha megnövekszik a gázkoncentráció. Az érzékelő 
használata akár életeket is menthet.

tisztelt farmosi állattartók!
Március elsejétől rendelési időm megváltozik. Továbbra is fo-

lyamatosan elérhető leszek telefonon és e-mailen is, de kötött ren-
delési időt is meghatároztam, amelyet Farmoson, a Viola u. 23. 
szám alatti Rendelőmben (lakásomon) tartok. 
Az elérhetőségeim a régiek:

telefonszámom: 06/20/9410568
e-mail címem: feldedr@gmail.com, amelyen röviden megvá-
laszolható kérdésekre viszonylag gyorsan tudok választ adni. 

rendelési idő:  
hétfőtől csütörtökig:  reggel 7.00-9.00 és  
 délután 15.00-17.00 óra között;
pénteken:  reggel 7.00-9.00 óra között.

Előre tervezhető műtétek pénteken délután és szombaton dél-
előtt lesznek. Természetesen ezen időpontokat az élet és a sürgős-
ségi esetek előfordulása felülírhatja, tehát az időpontok megvál-
toztatásának lehetőségét én is fenntartom. Javaslom a rendelési 
időpontra bejelentkezést is telefonon megbeszélnünk.

Dr. Felde István
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szelektív hulladékgyűjtés
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen csatlakoznak a 

szelektív hulladékgyűjtéshez. Ugyanakkor egyre többször fi-
gyelhető meg, hogy a Társaságunk által ingyenesen biztosított 
szelektív gyűjtőzsákokat nem a célnak megfelelően használják 
fel, így megkárosítják társaságunkat, továbbá rombolják a sze-
lektív hulladékgyűjtés morálját. A fenti jelenség mindennapos-
sá válásának elkerülése érdekében társaságunk zsákjuttatási 
rendszere a 2013. évtől módosul az alábbiak szerint:

Újrahasznosítható hulladékok (sárga zsák) kapcsán:
1-3 db kihelyezett zsák esetén 1 db cserezsákot, 
4 db kihelyezett zsáktól 2 db cserezsákot biztosítunk.
További változás, hogy – a korábbi gyakorlattól eltérően – 
nem lehet plusz zsákot igényelni a polgármesteri hivatalok-
ban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban.
zsákigénylés folyamata 2013.01.01-től:
A gyűjtésben résztvevő ügyfelek a zsákigényüket az 53/707-
061-es telefonszámon, illetve a cegled@hiroshulladek.hu 
e-mail címen jelezhetik nevük és pontos lakcímük megadá-
sával. Az igénybejelentés beérkezését követően postai úton 
küldünk az igénybejelentőknek max. 2 db gyűjtőzsákot.

Komposztálható hulladékok (zöld zsák) kapcsán:
A komposztálható hulladékok gyűjtése kapcsán kialakításra 

kerülő zsákjuttatási rendről a későbbiekben nyújtunk tájékoz-
tatást.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

Legközelebb március 11-én szállítják el az újrahasznosít-
ható hulladékot (sárga zsák). 

(a szerk.)

tisztelt Újságolvasók, farmosi polgárok!
Először is mindenkinek boldog új évet kívánok!
Idestova 12 éve érlelődik bennem a gondolat, bár bíztam 

benne, hogy valaki megelőz ezzel a levéllel. Most már úgy ér-
zem, nyilvánosságra kell hoznom.

Igen kemény jog és törvény van arra, hogy mindenkinek ál-
lampolgári kötelessége a kerékpárutat – ami járdaként is funk-
cionál -, ha kell, naponta többször is letakarítani a hótól. Ezt 
még a FAIR-ban leközölni nem láttam, vagy ha igen, elnézést 
kérek, de ezt számon kérni, illetve ellenőrizni biztos, hogy nem 
tette meg senki.

A falu vezetésében lényeges változást látok, már 5 óra előtt 
megtörténik a géppel való eltakarítás. Ehhez csak egy kiegé-
szítő mondat. Ha már nem a tisztelt lakók, hanem a Hivatal 
végzi ezt, puszta rálátást igényel csak az, hogy az olvadt havat 
is le kell húzni, mert reggel fagyás után maga az életveszély a 
jégborda. Két szóban még megemlíteném, ami számomra fel-
foghatatlan, nem kevés háznál láttam, és fotókat is készítettem 
róla: az esővíz csatornáját kivezetik a kerékpárútra. Ezzel élet- 
és balesetveszélyt okoznak. Ha bárkinek bármilyen problémája 
adódik, a legtehetségtelenebb ügyvéd is hihetetlen anyagi pert 
tud a nyakába akasztani.

Utólagosan elnézést kérek azoktól, akik iránt rendkívül 
nagy tiszteletet érzek, ezek az esetek 30%-a, akik kitűnően le-
takarítják a járdát.

Utolsó mondatomban pedig közlöm nevem, címem, azért, 
ha az előzőekben leírtak miatt nekem vagy családtagjaimnak 
bármilyen problémám adódik – nem fenyegetés -, a jogi lépé-
seket abban a pillanatban meg fogom tenni.

Nemcsak a magam nevében beszélek, hanem több száz sze-
mély érdekében, kik korán kelnek, hogy eljussanak munkahe-
lyükre, és biztonságosan érjenek haza, és nem a  100 km/óra 
sebességgel közlekedő kamionok között kerékpározva. 

Tisztelettel:
Tóth Gyula, farmos, előd utca

Mit kell tudni a mikrochipezésről?
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásokról 
szóló 41/2010. (II.26.) kormányrendelet szerint, 2013. január 
1-jétől a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr 
alá beültetett mikrochip) tartható. 
Tehát nemcsak tulajdonosváltozás, kutya vásárlása vagy 
örökbefogadása esetén kötelező mikrochipezni, hanem 
MINDEN kutyát kötelező mikrochippel ellátni. Az eb 
transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül, 
a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állat a 
mikrochippel megjelölt ebek adatait  nyilvántartó országos 
elektronikus adatbázisban regisztrálni. A mikrochipet a 
működési engedéllyel rendelkező állatorvos ülteti be, amely 
történhet állatorvosi rendelőben, illetve az állat tartási helyén 
is. A mikrochippel való megjelölés megtörténtét az azt elvégző 
állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő 
rovatának kitöltésével aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó mikrochipeztetni 
állatát, az állatorvos megteszi a bejelentést a kerületi 
Főállatorvosi Hivatal felé, amely felszólítja az állattartót, 
hogy tegyen eleget a kötelezettségének. Az állategészségügyi 
rendeletek megsértéséért 15 000 forint a bírság alsó határa, 
de az esetek súlyosságától függően a kiszabható büntetés több 
százezer forint is lehet.
A mikrochippel kapcsolatos kötelezettség betartását a jegyző 
és a kerületi Állatorvosi Hivatal is ellenőrzi. 

A bírság kiszabására az alábbi szervek jogosultak:
•	 a jegyző
•	 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
•	 az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság
•	 a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség

Az állatok mikrochippel való megjelölése rendkívül hasznos 
dolog, mivel az elkóborolt, elveszett esetleg ellopott állatok 
könnyen azonosíthatóvá válnak. Az állatvédelmi rendeletek 
betartása, óriási lépés a nyugat-európai szintű, felelős és tudatos 
állattartás felé.

 A szakszerű beültetés az állatra nézve semmilyen kockázattal, 
veszéllyel nem jár. Az átlagos injekciós tűnél vastagabb tűvel 
helyezik a kutya nyakának bal oldalára, a bőr alá. A beadás 
után a mikrochip a bőr alatti kötőszövetben rögzül. A megfelelő 
rögzülés érdekében pár óráig a szúrás helyén nem szabad 
simogatni. A chip egy számsort tartalmaz, amelyhez a központi 
adatbázisban hozzárendelik a beültető állatorvos, a tulajdonos 
(név, cím, telefon, e-mail) és a kötelező veszettség elleni oltás 
beadásának adatait. Egy speciális szerkezettel (vonalkód 
leolvasóhoz hasonló eszköz) külsőleg odaérintve hangjelzést ad 
és a digitális mutatón megjelenik a számsor, ami ezek után az 
adatbázisból bármikor visszakereshető. 

Dr. crespo carlos enrique
Tápiómenti állatorvosi ambulancia
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Az eboltás időpontjai
Farmos
2013.03.01. 08.30-12.00  Művelődési Ház
2013.03.01.  15.00-18.00  Művelődési Ház
2013.03.02.  08.00-12.00  Állatorvosi Rendelőnél
2013.03.05.  15.00-16.30  Liget Presszónál 
Tápiószele 
2013.03.06.  9.00-12.00 Farmosi u. 15. (Falusi Zoltán udvarán)
2013.03.06.  14.00-18.00  Őrhegy u. 2. (a Gátőrháznál)
Tápiószentmárton - göbölyjárás 
2013.03.07.  8.30-10.30 volt Kisiskola udvarán

Dr. Felde István

Az „egY FAlU Az isKOlÁérT” AlApÍTVÁnY nevé-
ben köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2012-ben tá-
mogatták céljaink megvalósulását személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával. Kérünk minden tisztelt adózót, aki te-
vékenységünkkel, céljainkkal azonosulni tud, támogassa Ala-
pítványunkat a 2012. évi adója 1%-ának felajánlásával, melyet 
az alábbiakban közölt rendelkező nyilatkozattal tehet meg. 

segítőkész támogatásukat előre is köszönjük!
az alapítvány Kuratóriuma

renDelKezŐ nYilATKOzAT
A BeFizeTeTT ADÓ egY szÁzAléKÁrÓl

A kedvezményezett adószáma:  
19181905-1-13

A kedvezményezett neve:  
„egy falu az iskoláért” Alapítvány

TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai 
szabvány méretű borítékba amely a lap méretét csak annyiban 
haladja meg, hogy a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a 
borítékon az ÖN nevét,lakcímét, és az adóazonosító jelét pon-
tosan tüntesse fel!

FELHÍVÁS!
Kérjük hozzátartozóinkat, barátainkat, ismerőseinket, szim-
patizánsainkat, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával támogas-
sák egyesületünket, az alábbi módon:

renDelKezŐ nYilATKOzAT
A BeFizeTeTT ADÓ egY szÁzAléKÁrÓl

A kedvezményezett adószáma: 
18721230-1-13

A kedvezményezett neve: 
Farmos rózsa nyugdíjas egyesület

Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot tegye egy szabvány 
méretű borítékba. A boríték elején tüntesse fel a nevét, állandó 
lakcímét és adóazonosító jelét, majd zárja le és a boríték hát-
oldalára írja alá úgy, hogy az aláírás átnyúljon a ragasztáson.

KÖsZÖNJüK!

zenélő Ifjúság Alapítvány 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a támo-

gatását, akik az elmúlt években adójuk 1%-ával hozzájárultak 
alapítványunk működéséhez.

Támogatásukra a jövőben is számítunk, remélve, hogy to-
vábbra is tevékenyen részt tudunk vállalni az immár hivatalos-
sá vált testvérközségi kapcsolat ápolásában. Így amennyiben 
egyetért céljainkkal, kérjük, hogy adóbevallása mellé csatolja a 
megfelelően kitöltött rendelkező nyilatkozatot is.

renDelKezŐ nYilATKOzAT
A BeFizeTeTT ADÓ egY szÁzAléKÁrÓl

A kedvezményezett adószáma:  
18704053-1-13

A kedvezményezett neve:  
zenélő ifjúság Alapítvány

Tisztelettel: a Zenélő Ifjúság alapítvány kuratóriuma

JÓKÍVÁNSÁG
Gallai Pisti nyomozó úrnak és feleségének, Manyikának 

valamint kislányuknak, Annának és egész családjuknak sike-
rekben gazdag, boldog új évet, munkájukhoz pedig erőt, egész-
séget kívánok.

Isten áldjon meg benneteket minden családtagotokkal 
együtt!

erzsi néni

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2013. március 02-től 2013. március 10-ig
Törökszentmiklós állomás felújítási munkái miatt a hirdet-
ményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint 

közlekednek.
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Házasságot kötöttek
2012. december 15. 

plavecz zoltán – Cseh Marianna
2013. január 26. 

galambos Csaba Tibor –  
Ficzere sándorné
2013. január 26. 

Tóth József – Ficzere zita
2013. február 3. 

Adonyi norbert – Horváth Katalin

Újszülöttek
2012. október 19. 

seBesi AniTA MÁriA 
Terék Anita és Sebesi Ferenc kisleánya 
(az előző számban történt elírásért elnézést 

kérünk. szerk.)
2013. december 5. 

WéBel CsABA KOppÁnY 
Tóth Szilvia  és Wébel Tibor kisfia

2013. december 19. 
KAri ATTilA  

Péter Éva és Kari Levente Zsombor 
kisfia

    2013.  január 16. 
MOlnÁr MÁrK 

Kovács Renáta és Molnár Gábor kisfia

Elhunytak 
 2012. december 8. 
sziKOrA iMre  

76 éves
2012. december 20. 
TÓTH TiBOrné  
szül. Terék Mária   

56 éves
 2013. január 7. 

sAFrAnYiK FerenC   
81 éves   

 2013. január 15. 
BAlÁzs isTVÁnné  

szül. Németh Mária 67 éves
 2013. január 19. 

lesTÁK DezsŐ  
91 éves

 2013. január 24. 
néMeTH erzséBeT  

92 éves
 2013. január 25. 

ADAMeCz pÁl  
85 éves

 2013. január 27. 
BÓDi sÁnDOrné  

szül. Kovács Éva 79 éves
 2013. január 29. 

riDeg BélÁné  
szül. Szabó Erzsébet 93 éves

BÚCSÚ MARIKÁtÓL!

oly hirtelen ragadott el a halál, hogy 
nem volt időnk elbúcsúzni.
le az égből hull a csillag, 
Szemeimből könnyek hullnak.
nem tudom, miért hull a csillag? 
Könnyeim halottért hullnak.
Csak hull, csak hull könny és csillag, 
egyre hullnak, mégsem fogynak.

Te sosem leszel halott, szívünkben örök-
ké élni fogsz, akár a csillagok.

Barátnőd, marika és családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel   mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik   felejthetetlen  édes-
anyánk, özv. nyitrai istvánné temetésén 
részt vettek,   sírjára virágot és koszorút 
hoztak és mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló  családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Tóth Tiborné teme-
tésén részt vettek, sírjára virágot hoztak 
és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló családja
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seBészeTi MAgÁnrenDelés

Dr. KUTi lAJOs
Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség 
esetén kórházban  

sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata

– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes, 
végleges műtét nélküli ellátása

– végbélrákszűrés

– benőtt köröm, fitymaszűkület gyógyítása

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

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

csütörtök: 17 – 18 óráig

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

www.drkutilajos.hu

szigü
TeMeTKezés

Teljes körű ügyintézés,  
kímélő árakkal

ügyelet: éjjel-nappal

Temetkezési kellékek árusí-
tása

(koporsók, urnák, egyéb)  
megtekintése helyben!

sinkáné Csillik ibolya
2765 Farmos,  
rákóczi u. 31.

Tel: 06-20-778-9905

Hirdetési árak a Farmos tV-ben
Műsoridőben:
Idő Magánszemély Közület
00-30 mp 1500 Ft +áfa/4 alkalom 2500 Ft +áfa/4 alkalom
30-60 mp 2500 Ft +áfa/4 alkalom 4000 Ft +áfa/4 alkalom

Képújság:
Magánszemély Közület

Sima hirdetés 1000 Ft +áfa/hét 2500 Ft+áfa/hét
Fényképes hirdetés 1250 Ft +áfa/hét 3125 Ft+áfa/hét

 
Adásidő: minden vasárnap 14.00 órától 18.00 óráig
Képújság: vasárnap 18.00 órától következő vasárnap 14.00 óráig
A hirdetések március 1-jétől lesznek láthatóak.

Hirdetés felvétel február 15-től:
•	 személyesen	a	Községi	Könyvtárban	(2765	Farmos,	Zrínyi	út	2.),	hétfőn	

13.00 -16.00 óra között, csütörtökön 9.00-12.00, 13.00-16.00 óra között, 
valamint

•	 e-mailben	a		farmostv@gmail.com	címen.
a hirdetés díját a polgármesteri Hivatal pénztárában kell befizetni. a 
hirdetés a befizetést követően kerül adásba.

Figyelem! lapzárta: 2013. április 15-én lesz.

FigYeleM!

Kis szünet után  
újra megnyílt a

KATI  
VIRÁGBOLT.

Sok szeretettel várok minden 
kedves régi és új vásárlót  

az új címen, a

Jászberényi út 12/C szám alatt.
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F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik	 kéthavonta	 •	 Kiadja: Községi Könyvtár 
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088, 06 20/283-4995 
E-mail:	 biciklisteri@freemail.hu	 • Felelős kiadó: Cziráné Fehér Anita, Jezsikné Kármán Teréz,  
Visnyei	Pálné	•	eng.szám: B/Kul/B/90	• Készült: 1150 példányban

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

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

ÖKOBOLDOK kiállítás-sorozat képekben


