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Tovább szépül, újul községünk

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a
X. Farmosi Napok nyitónapjának estéjén
a KOVÁCS PÁL ZENETEREM, valamint az új KÖNYVTÁR átadására.
A zeneterem felújítását a Farmosi
Zenekar Egyesület kezdeményezte. Felajánlotta újévi koncertjének bevételét.
Az összeget önzetlen adakozók tovább
gyarapították, majd a Zenélő Ifjúság
Alapítvány is csatlakozott az anyagi
támogatók köréhez. Természetesen az
önkormányzat is részt vett – főként élő
munkával – a felújítás munkálataiban. A
belsőépítész által készített tervek bútorzatát kiváló helyi asztalos mester készítette, a falak díszítésére hozzáértő, ügyes
alkotók jelentkeztek.
Kérjük, érdeklődő jelenlétével tisztelje meg a terem ünnepélyes átadását,
legyen részese a zenekari tagok átadás
kapcsán érzett közös örömének!
Az új könyvtár létesítését a régi
könyvtárépület életveszélyessé válása
indokolta. A statikusi vélemény alapján
nem látszott gazdaságosnak a felújítás,
ezért a képviselő-testület döntése alapján a könyvtár új helyen került elhe-

Van közös akarat!
Immáron a X. Farmosi Napok felé közeledünk. Nagy dolog ez egy falu életében. Tavaly is tanúbizonyságot tett a falu
apraja-nagyja, hogy képesek vagyunk
együtt jól érezni magunkat, ami ékes bizonyítéka a közös akaratnak. Így lesz ez
idén is!
folyt. a 2. oldalon

lyezésre, a régi könyvtárépület pedig
lebontásra került. Helyén pályázati forrásból park kerül majd kialakításra. A
könyvtár nagyteremének mennyezete,
oldalfala gipszkartonnal borított, fűtése
padlófűtéses. Világítása korszerű, ener-

giatakarékos, a helység riasztóval védett.
A szakipari munkák kiváló minőségben
készültek el. A fűtést, a villanyszerelést,
részben a festést, valamint az ablakpárkány beépítést társadalmi munkában,
helyi vállalkozók végezték. Köszönet érte
mindannyiknak. Természetesen az önkormányzat is részt vett – főként élő munkával – a munkákban. Az önkormányzat
karbantartóit, a közfoglalkoztatottakat,
valamint a nyári diákmunkásokat munkájukért szintén köszönet illeti. A bútorzat megújítására sajnos anyagiak híján
nem kerülhetett sor, csupán néhány új
darabra telt költségvetésünkből.
A könyvtár átadásával egyidejűleg
kerül felavatásra a terem egyik kitüntetett helyén Farmos Község Díszpolgárainak fala.
Horváth László polgármester

Vendégségben Várfalva-Aranyosrákoson
388 km, 5 óra 20 perc. Írja az útvonaltervező, ha begépeljük Farmos és az erdélyi Várfalva nevét, majd rákattintunk
a tervezőre. Egy számítógép program

algoritmusának eredménye ez. Számok,
melyek ennyik voltak mióta a számítógépek útvonalat terveznek. Úgy a zárt határok korában, mint napjainkban, a nyitott

határok idején. Ez az algoritmus számos
tényezőt, köztük a „barátság tényezőt”
azonban nem veszi figyelembe. A tényezőt, mely érzetünkben a távolságot lerövidíti, az úttal töltött időt pedig megnöveli.
Barátok, ismerősök, hogy találkozzanak,
könnyebben veszik rá magukat egy ilyen
hosszú útra és ha már utaznak, hosszabbnak élik meg az utazással eltöltött időt.
Így voltunk ezzel mi is, akik már ismerősként utaztunk erdélyi barátainkhoz.
folyt. a 2. oldalon
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Van közös akarat
Most is megmutatják gyermekeink
tehetségüket. Az iskolások színdarabbal, az óvodások gyerekműsorral, táncosaink fergeteges hangulattal színesítik
műsorunkat. A Farmosi Zenekar, most
már hagyománnyá vált koncertjének is
fültanúi lehetünk. Természetesen nem
hiányozhat repertoárunkból a nyugdíjas
klub műsora sem. Az esemény alatt több

koncert is lesz pl. Blues Transit, Gyémánt Valentin és aki megkoronázza a
rendezvényünket: Csepregi Éva. Természetesen a hagyományos programok sem
hiányozhatnak. Pl. kézműves sátor, KEFIR (Keresztény Fiatalok Rendezvénye),
lovas kocsizás, versenyek, sportbemutatók, Ágyúgolyó Futam (különleges gépjárművek vonulása), tombola, ugrálóvár
(ingyenes) és még sok-sok meglepetés. A
rendezvény minél színesebbé tételéhez

folyt. az 1. oldalról

Vendégségben VárfalvaAranyosrákoson
2013. augusztus 30-án 29-én indultunk útnak. Volt ki először, volt ki sokadszor látogatott Erdélybe. Testvértelepülésünk, Várfalva-Aranyosrákos lakói
meghívására utaztunk el a II. Várfalvai
Hagymafesztiválra.
A határt elhagyva, Nagyvárad belvárosát átszelve, Kolozsvár és Torda mellett elhaladva érkeztünk meg Várfalvára.
Földrajzilag félútra a Tordai hasadék és
Torockó közé, ahol a település elöljárói,
valamint a vendéglátó családok képviselői, erdélyi magyar szokás szerint, pálinkával vártak bennünket.
Az első napot a vendéglátókkal és további két magyarországi település képviselőivel együtt, kellő mennyiségű folyadék kíséretében, bőséges disznótoros
vacsorával zártuk.
Gyengébb gyomorral rendelkezőket
talán kissé megviselt a disznótorost követő éjszaka, de erre is volt gyógyszerük
vendéglátóinknak. Igen, a pálinka.
A fesztivál napját immár gyógyult
gyomorral, a futballpályán töltöttük,

Csapatmunka

Farmos is képviselve. A farmosi táncos
lányok – Betti tanárnő vezetésével – a
nap egyik legnagyobb sikerét aratták a
színpadon. Szegedi Tibor és csapata pedig megnyerte a
főzőversenyt. Immár
Erdélyben is.
A napot egy
bőséges erdélyi
töltöttkáposzta
vacsora után
egy fergeteges
EDDA
koncert, majd tűzijáték zárta.
A
vasárnapi
programról a vendéglátó családok gondoskodtak. Volt ki a Veres-patakhoz, volt ki a Tordai hasadékhoz, volt
ki Torockóra, volt ki Tordára látogatott
el vendéglátói jóvoltából.
A fárasztó kirándulás után a napot
bőséges vacsorával, a nyári tánctábo-

továbbra is várjuk a segítségüket, hozzájárulásukat. Támogatási szándékukat
jelezhetik a 06-70-633-0792-es telefonszámon. Előre is köszönjük!
Szeretnénk, hogy aki részt vesz a falu
e fontos eseményén, az különleges élményekkel gazdagodjon és érezze át, hogy
FARMOSON VAN KÖZÖS AKARAT!
Szeretettel várunk mindenkit!
Kasza Tamás és csapata
roknak is helyet adó csűrben zártuk. A
vacsora legízletesebbje talán a tordai
pecsenye volt, aminek elkészítési módját sikerült megismernünk. A vacsora
után megköszöntük a felejthetetlen vendéglátást, majd a X. falunapunkra szóló
meghívás átadása után elköszöntünk
vendéglátóinktól. Másnap, egy pihentető
éjszaka és kicsit hosszabbra nyúlt reggeli
lustálkodás után indultunk haza. Egyre
kisebb hegyek között haladtunk kis országunk határa felé, hogy elérjük szemünk megszokott látványát, a Tiszántúl
végtelennek tűnő síkságát.
Végül egy gondolat, mely az erdélyi
magyarok körében töltött napok alatt
legjobban foglalkoztatott:
Hogyan lehet, mi a titka annak, hogy az országukban gyakran
hátrányt szenvedő, anyaországban is gyakran
rosszindulatból
leromá nozot t
magyar
nemzettársaink több
mint 90 éve – többek között a zene, a
tánc, az egyház révén
– a jövőbe vetett hittel és
reménnyel, ilyen sikerrel őrzik nyelvüket, szokásaikat, vallják magyarságukat?
Farmos, 2013. szeptember 09.
Horváth László
polgármester

Nem kell faladni! Jó lesz az!

ahol lelkes csapatok készítették a finomabbnál finomabb ételeket, miközben a
színpadon egymást váltották a zenekarok, tánccsoportok. Méltó módon volt
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SZENT ISTVÁN NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
Horváth László polgármester 2013. augusztus 20-án elhangzott ünnepi beszéde:
Augusztus 20. évszázadok óta Szent István napja, majd legújabb korunkban már az új kenyér ünnepe is. A magyar nemzet legrégebbi egyházi és világi ünnepe.
Ünneplése hosszabb ideig csak az 1848-as szabadságharcot
követően maradt el. Egészen 1860-ig, mikor is a katolikus egyház bevezette a Szent-jobb körmenetet. A kiegyezés után Szent
István napja ismét megérdemelt méltóságában került megtartásra.
1891-ben Ferenc Józsefnek köszönhetően már munkaszüneti napként szerepel a kalendáriumban.
Sajnos az 1940-es évek végétől, az erős egyházi tartalom
miatt, az akkori rezsim meglehetősen ferde szemmel nézte az
ünneplést, és noha nem tiltották be, de 1949-ben új tartalmat
sulykoltak bele, lévén a szocialista alkotmány elfogadásának,
így a szocialista állam megteremtésének az ünneplését e napra időzítették.
Pontosan négy évtized telt el mire a rendszerváltás szele
végre visszaállíthatta az ünnep valódi tartalmát. Bár ténylegesen csak 1991-ben, az első szabad választásokat követően
került vissza méltó státuszába, mikor az országgyűlés Szent
István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította.
Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése.
Melocco Miklós: István megkoronázása.
A Magyar Nemzeti Galériában látható festmény, valamint
az esztergomi bazilika Duna felőli tornácát méltósággal uraló
szobor – több mint ezer év történelmi távlatából ma már biztosan állíthatjuk – a Kárpát-medence magyar államának Géza
fejedelem által felismert előfeltételét, a pogány Vajk a kereszténységben Istvánná keresztelését, valamint a már keresztény
István koronázását ábrázolja.
A Kárpát-medencében új hazára lelt pogány magyar törzsek
vezetőinek többsége – élükön Géza fejedelemmel – belátták,
hogy a keresztény Európába csak akkor nyerhetnek befogadást,
Európa szuverén uralkodói a magyarok vezetőit csak akkor ismerik el velük egyenrangúnak, ha felveszik a kereszténységet
és a kereszténységre áttérő magyar népnek királyt választanak.
Akkor, 1000 és 1001 fordulóján a kereszténnyé váló ország jelentette az Európához való tartozást.
A II. Szilveszter pápától III. Ottó császár kegyéből és biztatására kapott korona jelképezte, hogy Európa hatalmi tényezői, a kereszténység ügyeinek akkori irányítói, Róma és a Német-Római Császárság készek a befogadásra.
István kemény kézzel látott hozzá a magyar állam királyi és
egyházi intézményeinek szervezéséhez.
Hitte és vallotta, hogy minden népnek joga van saját törvényei szerint élni, de nem volt rest régi és korabeli királyok,
császárok példáját követni, akik hosszas törvényhozó elmélkedéssel hozott törvényekkel kívántak népeiknek tisztes és háborítatlan életet biztosítani.
István neve alatt két törvénykönyv és bennük összesen 56
cikkely maradt ránk. Tartalmuk szerfelett vegyes, de egészében véve a közrend megszilárdítása, főként pedig az új intézmények: a királyság és az egyház minél teljesebb védelmére
való törekvés hatja át őket.

3. oldal
A királyság és az egyház működtetésére István kiépítette a
vármegye – és az egyházszervezet rendszerét. Egyházi és világi
tisztségeket hozott létre, ispánságokat, prépostokat, monostorokat, apátságokat alapított. Kora kiváló államférfijaként erélyes kézzel építette ki és tartotta meg a belső rendet és egyidejűleg igyekezett jó kapcsolatokat kiépíteni az országot körülölelő
birodalmakkal. A Német-Római Birodalommal és a bizánci
császársággal.
De a kiváló államférfi jó atya is volt. Fiához, Imre herceghez
írt intelmeivel kiszemelt örökösét kívánta az országnak és népének vezetésére felkészíteni.
Nemzetünk mai és remélhetőleg mindenkori léte, Szent
István ezer évvel ezelőtti történelmi tetteinek eredménye. Az
ezer évvel ezelőtti Európa mintegy feltételként szabva a kereszténység felvételét, befogadta országunkat. Az országot, mely az
elmúlt ezer év alatt számtalan alkalommal, hatalmas áldozatok árán, pajzsként védte Európát besenyőtől, tatártól, töröktől,
majd a legutóbbi történelmi időszakban legjobbjaival küzdött
az egész Európát fenyegető barna és vörös diktatúra ellen.
Egy ezer évvel ezelőtt történt esemény történéseit olvasva,
elkerülhetetlen az akkori és a mai kor összehasonlítása.
Akkor is, most is az Európához való tartozás volt a cél.
Akkor ennek feltétele a kereszténység felvétele volt, ma Európa bal-liberális vezető politikusainak többsége a keresztény
gyökerek megtagadását várja el tőlünk. Európa alapokmányából a keresztény gyökerekre utalást a parlamenti többségben
lévő keresztény értékrend tagadóinak akaratából likvidálták.
Az értékrendet, mely biztosította országunk ezer éves fennmaradását.
Akkor is, most is nagyhatalmak, szomszédok elvárásainak
kellett, kell megfelelni. És ha netán nemzeti érdekeinket ezek
elé helyeztük, helyezzük, akkor is, most is bekövetkezett, bekövetkezik a retorzió.
De sorolhatnám tovább az ezer éve fennálló párhuzamokat,
vagy különbségeket.
Egy különbség az akkori és a mai idők között:
Ország vezetőt, államférfit, királyt, abban az időben nem
zártkörű, piaci alkuvá süllyedt tárgyalásokon, hanem érdem,
tekintély rátermettség alapján választottak. Ezen tulajdonságok alapján adtak rangot, címet, koronát.
Vajk megkeresztelése, István megkoronázása, államiságunk
fundamentuma. Az alap, melyre az elmúlt ezer év során, – egy
fennmaradásával bizonyító, – erős országot építettek a Szent
István uralkodói nagyságához mérhető későbbi magyar fejedelmek, királyok, politikusok.
Bár országunk határa az 1000 év során számtalan esetben
változott, egy kis országnyi terület azért mindig maradt jobb
sorsra érdemes népünknek hazául. Egy országnyi terület, melyet a Teremtő gazdag termőfölddel, bő édesvízkészlettel, jó éghajlattal ajándékozott meg.
Vigyázzunk Szent István hagyatékára!
Vigyázzunk az országra, vigyázzunk erre az éltető, kenyéradó földre!
Legyen ez a föld az idők végezetéig a nemzetében fennmaradó magyar nép tulajdona, a magyar emberek hazája!
Ha vigyázunk, joggal remélhetjük, hogy véget ér balsorsunk, lesznek víg esztendők, mert megbűnhődte már e nép a
múltat, s jövendőt.
Isten minket így segéljen!
Horváth László
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Nyári diákmunka Farmoson
Nagyon régóta van nyári
diákmunka. Külön diákszövetkezetek is létrejöttek,
melyek kiközvetítették a
diákokat különböző munkaterületekre. 2013-ban a
Kormány támogatást adott
a munkaadóknak, hogy minél több diákot alkalmazzanak a nyári időben. Farmos
Község
Önkormányzata
július és augusztus hónapokban 5-5 főnek biztosított
lehetőséget, hogy megismerkedjen a munka világával, továbbá a település működésében érdemi munkát
végezzenek.

Zenekarunk Tápiógyörgyén,
az Anna napi falunapon
Tápiógyörgyéről megtisztelő meghívást kapott a
2011-ben újjá alakult Kovács Pál Út-törő zenekar. A
felkérés az Anna napi falunapon való szereplésre szólt,
ahol zenekarunkon kívül a helyi fúvós zenekar, valamint sztárvendégként, az Irigy Hónaljmirigy együttes
lépett fel.
A Lestákné Czeróczki Judit karnagy által vezényelt
zenekar tagjai nagy kedvvel, lelkesen játszottak hangszereiken, ami el is érte hatását. Az eleddig soha nem
játszott gyorsasággal előadott „Éljen a magyar”, valamint a többi ismerős magyaros dallam a közönség soraiban elismerést váltott ki, amit a mellékelt gratuláció
is igazol. Jól eső érzéssel, örömmel, kisebb büszkeséggel olvastuk ezeket a sorokat az egyik soron következő
próbánk alkalmával.
Örültünk, hogy a próbákon végzett munkánknak
megszületett az eredménye, valamint büszkék voltunk
arra, hogy évtizedek multával visszatérve, a Tápió-vidéken ismét muzsikál egy farmosi zenekar.
Horváth László
zenekari tag, polgármester

A munkafolyamatok nem mentek mindig zökkenőmentesen, de ez nem a diákok hibája volt. Megtapasztalhatták, hogy
a munkaszervezés javításra szorul. Sajnálatos módon, csak a
megnevezett diákokat lehetett foglalkoztatni, s aki kiesett annak a helyére nem vehettünk fel másik jelentkezőt. Nagyon
szigorú munkaszerződést írtak elő az Önkormányzat és az Illetékes Munkaügyi Központ között. A támogatások lehívására
szolgáló nyomtatványokon, külön kellett nevesíteni a diákok
által elvégzendő munkát, továbbá értékelni kellett.
A júliusi munkacsoportban dolgozók a Zrínyi utca iskolában vízelvezetőt építettek, továbbá a köztéri padokat festették.
Az augusztusban dolgozók a Zrínyi utcai és a Szelei utca iskolában segítettek, továbbá az új könyvtár helyiség kialakításánál.
Bízom benne, több jó élménnyel élték meg a nyári diákmunkát, mint rosszal. Az értéket előállító, eredményes munkájukról álljon itt pár fotó.
Turóczi István Zoltánné jegyző
Falunap: 2013. július 27.

Tisztelt Karmesternő! Tisztelt Zenekari Tagok!
Kellemes meglepetés volt számomra, hogy a Farmosi szimfonikus zenekar fellépést vállalt Tápiógyörgyén a Falunapon. A zene
mindenkié! – ismerjük ezt a gondolatot. A zene mindenkit elvarázsol, mindenkit tanít, nevel és szórakoztat.
De nem mindegy, hogy milyen zene. Komolyzenét élőben hallgatni a legcsodálatosabb dolog a világon. A klasszikusok művein
ábrándozni, álmodozni felemelő érzés.
Örülök, hogy a mi korosztályunknak is szereztek néhány önfeledt percet azzal, hogy profi módon, tiszta szívvel és lélekkel
adták át nekünk magas szintű tudásukat pedagógusok, elismert
szakemberek és az élet minden területén tevékenykedő muzsikusok. Igazi közösséget formáló csapatmunka az, amit tesznek,
melyből családias légkör árad.
Olyan kulturális programot láthattunk és hallhattunk, amely
bárhol megállná a helyét Magyarországon. Biztatom a karmesternőt és Önöket, hogy bátran vállaljanak vendégszereplést a
nagyközönség előtt, hiszen ittlétüknek pozitív visszhangja volt.
Szeretettel gratulálok és a továbbiakban sok sikert, jó egészséget kívánok mindnyájuknak!
Tápiógyörgye, 2013. augusztus 25.

2013. július-augusztus
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Egy aggodalommal
kevesebb?
A FAIR előző lapszámában „AGGODALMAINK”
címszó alatt a farmosiak
két aggodalmáról írtam. Az
egyikkel, az állomás felújításával kapcsolatban, az
újság hasábján megismertettem az olvasókkal két
állomás felújítás tárgyában
írt segítségkérő levelemet.
Az egyik levélre választ
kaptam, melyet örömmel
osztok meg az olvasókkal.
Külön örömömre szolgál,
hogy ezúttal – az eddigiektől eltérően – az ígéretet
tett is követte. A levélváltás
után nem sokkal, megjelentek az állomás felújítására
szerződött kivitelezők és
elkezdődött a munka. Kívánok nekik ezen a helyen
is jó minőségben elvégzett,
gyors kivitelezést! Egyben
reménykedem abban, hogy
a Kertész Péter Ingatlanvezető úr által megjelölt
határidőt – az utazó farmosi
emberek érdekében – talán
sikerül lerövidíteni.
Horváth László
polgármester

Kedves Régi és Leendő Olvasóink!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy könyvtárunk új
helyen szép, tágas környezetben várja látogatóit.

Nyitás: 2013. szeptember 23.

Szolgáltatásaink: könyv-és folyóirat kölcsönzés,
internet használat, nyomtatás és fénymásolás.
Szeretettel várunk minden olvasni szerető embert
könyvtárunkba. Farmos, Rákóczi u. 1.
Könyvtár dolgozói
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Kezdődik az iskola!

- Álló helyzetben a vállak egyformán, egy magasságban állnak-e?

Néhány gondolat gyerekeink
tartásjavításáról

Figyelmeztető jelként vegyük figyelembe, ha a derék, csípő
és kar által határolt ív kifejezettebb, nagyobb az egyik oldalon!
Vegyük komolyan, ha gyermekünk hátfájásra panaszkodik,
vagy hanyagtartást vélünk felfedezni nála. Esetleg életmódja
NEM MEGFELELŐ (sokat tévézik, számítógépezik, nem mozog eleget), okot ad az aggodalomra.
Életforma változás fontos lenne a további fejlődésére nézve.
Már iskolás korban TEGYÜNK a gerincbetegségek kialakulása
ellen, hogy még serdülő kor előtt kialakuljon a helyes testtartás!
Természetesen a családban előforduló gerincferdüléses eseteket se hagyjuk figyelmen kívül.
Ha nem fordítunk kellő figyelmet a megelőzésre, a problémákon felnőtt korban már csak visszatérő kezelésekkel, esetleg
műtéttel lehet segíteni.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy gyermekeinknél ne alakuljon ki gerincferdülés, és hanyagtartás sem.
Szécsényi Zita
gyógymasszőr

Az iskoláskorú gyermekek körében végzett felmérésekből kiderül, hogy évről évre igen magas a tartáshibák száma,
amely főként a mozgásszegény, ülő életmód következménye.
A felnőttkori gerincbetegségek elkerülésének érdekében már
gyermekkorban fokozott figyelmet kell fordítanunk a megelőzésre, prevencióra.
A gyermek- és ifjúkori megelőzés egyik fontos helyszíne az
iskola, így a megelőzéshez kapcsolódó tennivalók be vannak
építve az iskolai élet mindennapjaiba.
A prevenciós program magában foglalja a fokozott figyelmet igénylő területeket, valamint azokat a megelőző tevékenységeket, amelyekkel elkerülhetjük a gerinc felnőttkori porckopásos betegségeinek kialakulását.
A rendszeres sport és a speciális gerinctorna, mindennapi iskolai testnevelés órákon valósul meg.
Mivel a helytelen testtartást a gyermek nem megfelelően fejlődő izomzata okozza, így azt a mindennapi testedzéssel kell
fejleszteni. Ennek részeként a gimnasztikai gyakorlatok között
speciális tartásjavító tornát is rendszeresen végezni kell. Ez segít
kialakítani a helyes testtartásért felelős izmok megfelelően erős
és kellőképpen nyújtható állapotát, azaz a helyes testtartást megalapozó izomegyensúlyt. Egyenletes terhelés, minél kisebb súly.
A megelőzés másik tényezője a megfelelő iskolatáska. Ha
iskolatáskát választunk, ne a divat legyen a döntő szempont.
Nagyon fontos, hogy mindkét vállat egyforma mértékben terheljük, így elkerülhető a gerinc ferdülése. A megfelelő táska
mellett figyelnünk kell annak súlyára is, hiszen a túl nehéz táska hosszú távon szintén elváltozásokhoz vezethet. A megrakott
iskolatáska súlya nem haladhatja meg a tanuló testsúlyának
10-12 százalékát. Ennek segítésére kiváló megoldás az iskola
által biztosított szekrény, így a gyermek az iskolában hagyhatja
azokat a felszereléseket, amelyekre nincs szüksége az otthoni
tanulásban, pl: tornafelszerelés, stb...
A gyermekek az iskolában töltött idő nagy részében az iskolapadban ülnek, így nagyon fontos a megfelelő iskolabútor,
ezen belül a jó szék biztosítása. A gerinc szempontjából akkor
jó a szék, ha a gyermek egész a széktámláig hátra tud csúszni,
miközben a talpa a földön marad. A szék támlája író és figyelő helyzetben is a medencecsont tetejét és a derekat támasztja,
valamint nem akadályozza a lapockák és a hát felső részének
elhelyezkedését. Az ülés ne legyen túl puha és az üléslap ne
szorítsa a gyermek térdhajlatát, hiszen ez akadályozhatja a vérkeringést. Deréktámasztó párna használata és az ülőlapra helyezhető vékony szék párna sokat javíthat a szék funkcionális
minőségén.
Alsó tagozatban más szülőkkel együtt mi is párnát vittünk
be gyerekeinknek, hogy kényelmesebb és egészségesebb legyen
számukra a padban ülés.
A szülő hogyan ellenőrizheti gyermekének gerincét?
Érdemes otthon, havonta ellenőrizni a gyermekünk járását,
testtartását. Lépésről-lépésre vizsgáljuk át a gyermek hátát, így
könnyen észrevehetjük a kisebb eltéréseket is!

A lépések a következők lehetnek:

- A gyerek hajoljon előre a szülő pedig húzza végig a kezét a
gyermek gerincén: észlel, lát-e, tapint-e bármilyen elváltozást?
- Amikor a gyermek előrehajol vagy amikor álló helyzetben
van, kiemelkedik-e jobban a hát síkjából az egyik lapocka,
mint a másik?

Hálaima a Gyermeknapért!
„A szeretet nem más,mint önmagunk keresése
másokban. Az öröm az, ha megtaláljuk.”
(Alexander Smith)
Megtaláltam Uram! Köszönöm, hogy megmutattad gyermeki lelkületem azon gyermekek által, akikkel együtt tölthettem az idén is Farmoson a gyermeknapot. Hálás vagyok
Istenem,hogy megadtad a lehetőséget ebben az évben is számtalan gyermeknek, hogy részese lehetett programunknak.
Igyekeztünk felkészülni, bár tudom, hogy sok-sok javítani, csiszolni való van még, de a gyermekek öröme, szeretete mindig
elfeledteti a kellemetlen pillanatokat.
Hálás vagyok, hogy adtál, s így mi is adhattunk. Hálás vagyok, hogy 2013-ban is küldtél rokonlelkű segítőket, támogatókat. Áldd meg kérlek mindazokat, akik bármiben segítettek.
Köszönöm, hogy ismét egy „gazdag” élménnyel gyarapítottad
mind a résztvevők, mind a szervezők életét.
Köszönöm azokat, akiket kitartással ajándékoztál meg a
rossz idő ellenére, s megízlelhették a finom ebédet.
Mondhatnék számokat Uram, de nem teszem, hiszen nem
az a fontos, hogy hányan voltak, hányan ebédeltek, hanem az,
hogy sokaknak örömöt ajándékozhattunk.

Kívánom, tapasztalják meg a te áldásodat, segítőkészségükért:

Horváth László polgármester Úr és felesége, Szarvas Attila
és családja, Mészáros István a jégkrémért, István a mentős,
Zoltán a rend őre, a farmosi tűzoltócsapat, Kasza Tamás és
barátai, a Mediboolos csapat, a tápiószelei bábcsport, Kézér
Imréné, Katika a Hasznos Holmikból, Széchenyi Attila és
felesége, Rózsavölgyi Géza és felesége, Gunics Imréné, Gál
István szakácsunk, Ábrók Jutka, Irénkéék a zöldségesből,
Prága Sándor Mini presszó, Italinó Pizzéria csapata, Marianna a virágboltból, Gabi a fodrászatból, Majorné Erika,
Tóth Barnabásné Erzsike a kézműves feladatokért, Lampért
Józsi és pónijai, Gál Zoltán, Major Csaba és lovaik valamint
családom, barátaim és a farmosi adventista gyülekezet tagjai. Köszönöm mindenkinek a nyitottságát, hozzáállását.
Tisztelettel:
Deák Katalin

2013. július-augusztus
„Az öregség terhe könnyebben viselhető
azoknak, akik érzik a fiatalok
megbecsülését és szeretetét.”
(Cicero)
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II. félévi adófizetési határidő
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Adózóinkat arról, hogy a
2013. II. félévi adók fizetési határideje: szeptember 16. hétfő.
Adóhatóságunk a második félévi adók befizetéséhez szükséges csekkeket, év elején minden utalásra nem kötelezett adózó
részére megküldte.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a szeptemberi
esedékességű adók csekkjei mégsem állnak rendelkezésre, akkor azt telefonon keresztül a 53-390-001/5 számon, vagy személyesen a Farmosi Polgármesteri Hivatalban (2765 Farmos,
Fő tér 1.) az alábbi ügyfélfogadási időben:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8-12 óráig, 13-16 óráig

MEGHÍVÓ

Nagy tisztelettel és szeretettel várjuk a falu
MINDEN NYUGDÍJASÁT

2013. október 12-én du. 16 órakor

az Idősek Világnapja

alkalmából tartandó köszöntő műsorra.
Helyszíne: a Művelődési Ház nagyterme
Mindenkit szeretettel vár:
a Rózsa Nyugdíjas Egyesület

Már 2012-ben is volt, aki úgy gondolta, adója 1 %-át a
Rózsa Nyugdíjas Egyesületnek ajánlja fel. 9.892.- Ft érkezett
ezen a címen a számlánkra.
Hálásan KÖSZÖNJÜK azoknak, akik így segítették
egyesületünket! A felajánlást működési költségre fogjuk
felhasználni.

Tájékoztatjuk a tisztelt Adózóinkat a törvény által biztosított fizetési könnyítés igénybevételének lehetőségéről, amen�nyiben az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési
kötelezettségeket valamilyen okból az esedékesség időpontjáig
nem, vagy csak részben tudják teljesíteni. A feltételek fennállása esetén (pl.: a tartozás keletkezése a kérelmezőnek nem
róható fel, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, ingó,
ingatlan fedezet rendelkezésre áll stb.) fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés engedélyezésére van mód, amely kizárólag kérelemre történhet. A kérelemhez szükséges adatlapok
megtalálhatóak a www.farmos.hu honlapon költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Nyomtatványok menüpont alatt.
Egyéni vagy társas vállalkozóknak lehetőségük van helyi
iparűzési adóban adóelőleg módosítását (csökkentését) kérni, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az
előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az
előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2013. szeptember
16-a) előtt benyújtott kérelemben lehet kérni, számításokkal és
könyvelési adatokkal alátámasztva. Ha utóbb kiderül, hogy a
kérelem jogosulatlan volt, úgy az adózó mulasztási bírság megfizetésére is köteles.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy önkéntes adófizetés elmaradása esetén az adóhatósági behajtási cselekmények
után 5000 Ft végrehajtási költségátalányt kell fizetni.
Köszönjük az együttműködésüket.
Tisztelettel:
Turóczi István Zoltánné jegyző

Huszonkilenc nyertes pályázat
„Váratlanul ért halálod,
búcsú nélkül mentél el,
aludd szépen örök álmod,
soha nem felejtünk el.”

Búcsúzunk Tóth Józsefné
Ilonka nénitől!
Fájdalommal értesültünk róla, hogy Ilonka néni életének 83. évében eltávozott közülünk. Megrendülten
álltuk körül az ötgyermekes édesanya koporsóját.
Szomorúan búcsúzik régi, kedves tagjától
a Rózsa Nyugdíjas Egyesület!

Nyugodj békében Ilonka néni!
Emléked megőrizzük!
Szegedi Tibor
elnök

Huszonkilenc Pest megyei önkéntes tűzoltó egyesület szerepelt sikeresen azon a pályázaton, amelyet a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség hirdetett meg a 2013-as évre.
Az érintett megyei egyesületek közel 10 millió 600 ezer forintnyi támogatásban részesülnek. A megítélt összegből a pályázók finanszírozhatják az egyesület tagjainak továbbképzését, az üzemanyagköltséget, továbbá fordíthatják a tűzoltási és
műszaki mentéshez szükséges eszközök javítására.
A nyertes pályázók között szerepel a budaörsi, csővári, délegyházi, dömsödi, farmosi, gyáli, gyömrői, kókai, nagykovácsi,
nyáregyházi, pándi, pilisborosjenői, piliscsabai, pilisvörösvári,
pilisszentiváni, solymári, sóskúti, sülysápi, százhalombattai,
szentendrei, szigetmonostori, szigetújfalui, tápiógyörgyei, tápiószecsői, tápiószelei, tárnoki, turai, üllői és zsámbéki egyesület.
Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a beérkezett
háromszázhatvankilenc pályázatból háromszázhatvanhetet
hagyott jóvá az előkészítő-bizottság javaslatai alapján. Országos szinten összesen 120 millió forintot biztosítottak ez egyesületek számára.
Spitz Alexandra tű. hdgy.
szóvivő
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Szécsényi Szépség és Wellness Stúdió
Tegyen egészségéért és szépségéért többet!

Jade köves masszázs ágy

Gondoljon szeretteire és lepje meg Névnapra,
Születésnapra, Ajándékutalvánnyal vagy Bérlettel!
Bejelentkezés: Szécsényi Zita, gyógymasszőr
06 30/ 850-4571
Cím: Farmos, Szelei út 94.
Jászberény, Zirzen Janka út 8.

2013. július-augusztus

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

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

A HAJT-A Csapat Egyesület augusztusi hírei
Tisztelt Ügyfeleink!

A HAJT-A Csapat Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának
14/2013. (VII.31.) számú határozata értelmében a HAJT-A
Csapat Egyesület munkaszervezete 2013. július 31. 16 óra 30
perctől kizárólag a Helyi vállalkozások fejlesztése intézkedésre fogadhat be projekt adatlapokat.
Tájékoztatjuk, hogy a Helyi vállalkozások fejlesztése intézkedésre projekt adatlapot 2013. augusztus 23. 16 óra
30 percig fogad be a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezete. A projekt adatlap beadásához szükséges anyagokat,
információkat a http://www.hajtacsapat.hu/palyazatikiiras.
html honlapon tekintheti meg.
A HAJT-A Csapat Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának
utolsó zárt ülésének időpontja: 2013. augusztus 26. 16 óra.
2013. szeptember 18-án ismét megnyitja kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, a 76. OMÉK, Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. Az OMÉK, mint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
seregszemléje, elsőrangú lehetőséget kínál a termelőknek,
gyártóknak, hogy különböző kóstoltatásokkal és értékesítési lehetőségekkel egymásnak és a nagyközönségnek is
bemutathassák termékeiket. A rendezvény múltja és az agrárium napjainkban is betöltött kiemelkedő szerepe révén a
76. OMÉK kiváló lehetőséget teremt minden magyarországi és nemzetközi vállalat számára, hogy új beszállítókat, új
piacokat találjon termékei és szolgáltatásai számára, illetve
jelenlegi piacain – a nagyközönséggel történő közvetlen találkozás segítségével – tovább szilárdíthassa piaci pozícióját.
A részletekről a http://www.omek2013.hu/ oldalon tájékozódhat. A HAJT-A Csapat Egyesület részt vesz a 76. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron,
standján szeretné bemutatni a térségben és az Egyesülethez csatlakozott településeken működő helyi termelőket
és gyártókat. Kérem, hogy amennyiben szeretne élni ezzel a
lehetőséggel 2013. szeptember 6. 16 óráig a HAJT-A Csapat
Egyesület munkaszervezetének irodájába (2768 Újszilvás,
Szent István u. 4.) juttasson el tevékenységéről szóló kiadványát, vagy termékmintáját.
Kérdését a vagohelga@hajtacsapat.t-online.hu címre várjuk.
2013. augusztustól ismét megnyílnak a III. és IV. tengely jogcímek kifizetési kérelem időszakai. Az alábbi linkeken a formanyomtatványok elérhetőek:
www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html honlapról letölthetőek a közleményekben szereplő kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.

A HAJT-A Csapat Egyesület
Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8°° – 1200
8°° – 1200
8°° – 1200
8°° – 1200
8°° – 1200

110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről
113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről
A fentiek alapján CSAK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN
nyújtható be kifizetési kérelem!
Az Ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott
MVH regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfel időben
intézkedjen, nehogy ennek hiányában ne tudja benyújtani
az elszámolását határidőben!
Fokozottan figyeljen arra, hogy adatváltozás nem történt
a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímváltozás), mert így akadályba ütközhet a belépéskor.
Javasoljuk, hogy mielőtt a tényleges kitöltést elkezdi, próbálja ki, hogy aktív-e a felület.
Amennyiben probléma adódik a kitöltéssel, szerkesztéssel, feltöltéssel kapcsolatosan, keresse a HAJT-A Csapat
Egyesület munkaszervezet irodáját 06-53/583-550, valamint
az MVH ügyfélszolgálatos munkatársakat a 06-1-814-8900as telefonszámon.
Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet vezető
123° – 183°
123° – 163°
123° – 163°
123° – 163°
123° – 163°

Irodai elérhetőségek:

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

Újszülöttek

Elhunytak:

A közelmúltban egy jóakaróm telefonált, hogy
egy Szelei úton lakó személytől hallotta, hogy az a
VÉN „K” minek járkál a Szelei úton a mopedjével,
még olyankor is , amikor már világítani kell. Ezzel
szerinte veszélyeztetem a magam és a mások biztonságát is. Mivel nem ismerem ezt a személyt, ilyen
módon gondoltam erre az állításra válaszolni.
Először is nem érzem magam VÉN- nek.
Gondolom többen is így vannak ezzel a korombeliek. A teljes megszólítással szerintem Önmagát
minősíti ez az ismeretlen. A válaszom pedig biztosan felháborítja még jobban, hiszen ha sötétbe megyek haza, valószínű szórakozni voltam. Tilos ez?
Igaz, régen tanultam már a KRESZ-t, de nem
emlékszem benne olyan gyakorlati kérdésre, amiben egy kivilágított lassú jármű kikerülése bárkit
is veszélybe sorolna. Pedig van még lovaskocsi, háromkerekű bicikli is, ami elég széles helyet foglal.
A moped esetében a borulásveszély az oka, hogy
középre kell húzódni, vagyis viszonylag egyenes
terepen tudunk közlekedni anélkül, hogy beleborulnánk a vízlevezető árokba. Az úttest széle kb. 1
méter szélesen ferde, gödrös, ami az ilyen járművet
biztos felborulással veszélyezteti. Egyébként ismeretlen Uraság, nem kellene a kanyar után csak
a gázpedált használni és akkor még az út széle is
jobb állapotban lenne. Tovább rontom a hangulatát,
ugyanis egyre több lesz az ilyen jármű az utakon,
egyre több lesz a cukorbeteg, érszűkületes, reumás
vagy balesetes ember, akik közül sokan vannak középkorúak is . Az orvosok is arra biztatnak mindenkit, hogy mozduljon ki és ne legyen idő előtt még
depressziós is.
Biztosan nem hiszi el, de az emberek többsége megértő és segítőkész. Kórházi munkám során
találkoztam sokféle emberrel, az a tapasztalatom,
hogy az ilyen vagány fiúk tudnak a legelesettebbek
lenni, legyen az apás szülés, ahol az apával több
baj van, mint a szülő feleséggel, de műtétek után is
igen nehezen állnak lábra és a legfőbb gyógyszerfogyasztók. De például ilyen vagány fiú ütött el zebrán
egy 80 éves nénit, és szobatársaként láthattam, hogy
a térd fölött csonkolt jobb lábával (műláb) és a többszörösen műtött bal bokájával mennyi kitartással és
türelemmel tanulta meg újra a járást.
Másrészt arról is vannak tapasztalataim, hogy a
hozzám hasonló korú VÉN-ek mennyit segítenek,
akár unokavigyázásban, akár abban is, hogy az idős
szüleiket ellássák és nem dobják be az otthonokba.
Visszatérve az én esetemre, igyekszem megoldani a
legtöbb feladatot, amit tudok, hivatalos ügyeket, bevásárlást, orvoshoz is magam megyek, nem Ő jön.
Jó érzés hasznosnak érezni magát az embernek
és attól, hogy az egyik lábam művégtag,van még
két kezem, a másik lábam , elég szívós szervezetem
és ha nem csak itthon ülök a kerekesszékben, talán
később szorulok rá másokra. Egyébként mindenkit
elérhet ez az állapot, még magát is. Viszont, ha ilyen
bátran bírálgat másokat, talán vehetné a bátorságot
ahhoz is, hogy intéz egy biciklis utat, ide a Szelei
útra, amit mindenki szívesebben használna, még én
is.
Hát ennyi lenne a válaszom, de ha többre is kíváncsi, bármikor elbeszélgetek magával.
Farmos, 2013. aug. 12.
Bodócsné Nyitrai Margit

2013. június 06. Sédtői Alex Patrik
Klabacsek Karolina és Sédtői Attila
kisfia
2013. június 08. Kölln Miklós Álmos
Üveges Barbara és Kölln Miklós kisfia
2013. június 18. Komjáti Regina
Komjáti Krisztina és Kőszegi Zsolt
kisleánya
2013. június 30. Papp Andrea
Juhász Judit és Papp Tibor kisleánya
2013. július 05. Plavecz Gergő
Cseh Marianna és Plavecz Zoltán
kisfia
2013. július 14. Rabolt Gábor
Safranyik Zsuzsanna és Rabolt Gábor
kisfia
2013. július 20. Kaiser Tamás
Velkei Anita és Kaiser Tamás kisfia
2013. július 24. Bozóki Dénes
Gizúr Nikoletta és Bozóki Gergely
kisfia
2013. július 24. Kasza Bálint Márk
Csomor Ágnes és Kasza László Krisztián
kisfia
2013. július 26. Tisza Henrietta
Kenyó Andrea és Tisza Vilmos kisleánya

2013. június 23-án
Török Andrásné
szül. Becze Anna
78 éves
2013. július 09.
Tóth Józsefné
szül. Megyes Ilona
83 éves
2013. július 13..
Varga Donát
71 éves
2013. július 31.
Paulina Miklós 74 éves
2013. augusztus 05.
Kenyó András 65 éves
2013. augusztus 08.
Molnár Miklós
72 éves
2013. augusztus 11.
Imre Ibolya
52 éves
2013. augusztus 13.
Kiss Géza Tiborné
szül. Horváth Katalin
38 éves
2013. augusztus 21.
Kis Józsefné
szül. Csizmadia Éva
51 éves
2013. augusztus 26.
Magyar Györgyné
szül. Oroszi Marcella
79 éves
2013. augusztus 30.
Tónay László István
91 éves

Házasságot kötött:
2013. július 20.
Buzsi Attila – Fodor Magdolna
2013. július 27.
Bertalan Erika – Szabó László
2013. augusztus 03.
Kókai József – Visnyei Viktória

Köszönetnyilvánítások
„És nézni: édesanya alszik-e?
S álmában megcsókolni a szívét,
S érezni, most is rám gondol szíve:
Szeretnék néha visszajönni még!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Magyar Györgyné
szül. Oroszi Marcella
temetésén részt vettek,sírjára
virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családja
„Köszönjük neked Uram
Hogy Ő a miénk volt
És az is marad,
Mert, aki él szeretettel
Szívében az nem hal meg
Csak távol van."

Hálás szívvel ezúton fejezzük ki
köszönetünket mindazoknak, akik
Kenyó András
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Vincze Ferencné
szül. Jezsik Erzsébetet
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút hoztak.
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
Török Andrásné
szül. Becze Anna
temetésén részt vettek, az emlékezés
virágait, koszorúit elhozták.
A gyászoló család
„Elmegyek szeretteim, nehéz volt már élni.
Kopogok a Jóistennél bebocsájtást kérni.
Búcsúzom tőletek,
nekem így már könnyebb.
Néha napján ejtsetek
majd értem egy-egy könnyet.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Tóth Józsefné Megyes Ilona
temetésén részt vettek, sírjára
virágot és koszorút hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Szerettei
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Vetőburgonya osztás

Családi házak, vizes falak szigetelése, gomba- és
salétrommentesítés, lapos tetők hideg-meleg
szigetelése, mindenféle kőművesmunka, kisebbnagyobb drayvitozás, festés, színezés, vakolás,
betonozás, burkolás, csatornázást, kúpolás, térkövezés.
Tavalyi áron! Díjmentes kiszállás, ingyenes felmérés.
15 % kedvezménnyel.

Tel.: 06-70/264-5805, 06-30/263-7343
Ne dobja el! Hozza el!

Cipőjavítás

Farmoson, Paskomi út 5. szám alatt,
illetve leadási lehetőség a farmosi Lottózóban!

Sarkalás, talpalás, ragasztás, csúszásmentesítés,
egyéb munkák.

Telefon: 06/30 621-21-81

Farmos Község Önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztérium Háztáji Programjának keretében 220 zsák
vetőburgonyát kapott, amelynek kiosztásában a közfoglalkoztatásban résztvevők, valamint a Családsegítő és
Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársai – Vassné Tóth
Katalin, Németh Tamásné Tamásné és Varga Józsefné – végezték. A programban való részvétel feltétele volt, hogy az
átvett burgonyát elültetik és betakarítás után a termésből
a vetőburgonyával megegyező mennyiséget visszaszolgáltatnak az Önkormányzat részére. Ezzel a lehetőséggel 126
háztartásnak tudtunk segítséget nyújtani az önellátó gazdálkodás eredményességének elősegítésében.
Bízunk abban, hogy a Háztáji Program további lehetőségeit is ilyen sikeresen igénybe tudjuk venni.
Vassné Tóth Katalin
intézményvezető

Megnyílt

Autós és Gumis műhelyünk!
Farmoson
a Jászberényi út és az Előd utca sarkán!
(bejárat az Előd utca felől)

Elérhető olcsó áron kínálunk új alkatrészeket bármely
típusú autóhoz!
Vállalunk szerelést, javítást, gumiszerelést, centírózást!
Használt és új gumik beszerzése és értékesítése.
Vállalunk műszaki vizsgára való felkészítést és annak
ügyintézését!
Ha nálunk vásárolja meg olaját, olajszűrőjét,
levegőszűrőjét, akkor ingyen lecseréljük az olaját!
4 kerék szerelése esetén kedvezményes
árat számítunk!

BT és G Autó Kft
Balázs Tibor

Tel.: 06-20-390-3521

Tisztelt farmosiak!

Ezúton köszönöm meg mindenkinek, aki a
műanyagkupakok gyűjtésével hozzájárult gyermekem,
KOCSI VIVIEN
egészségi állapotának javulásához.
Tisztelettel: Kocsiné Nagy Éva

Garázs-vásár

Használati tárgyak és olcsó, mégis jó minőségű
használt felnőtt- és gyermek ruhák kaphatók:

Farmos, Vasút sor 15. szám alatt,

valamint ugyan itt gyászruhák.
Nyitva: kedden és szombaton reggel 8-tól este 7-ig.
(Gyászruha soron kívül is!)

Telefon: 06 70/397-31-38
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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 Cégcsoport

A végtisztesség méltósága
Nyúzóné Palotai Marianna
Tel.: +36 30 638 7354
ügyelet: +36 30 638 8792
zöld szám: +36 80 980 130

LOGOPÉDUS vállalja beszédhibás/tanulási
nehézséggel küzdő gyermekek/felnőttek fejlesztését. 06/70/204-4930

VÉRADÁS
Ideje: 2013. szeptember 21. (szombat)
9:00-14:00-ig
Helye: Farmosi Általános Iskola

Dr. Gilicze Tamás

sebész, baleseti sebész
baleseti sebész főorvos

magánrendelése
– Sebészeti betegségek kivizsgálása és
kezelése
– Baleseti problémák kivizsgálása és
kezelése
– Bőrelváltozások vizsgálata és kezelése
Rendelési idő:
Hétfő, Kedd, Péntek 17-19.
Gyenes Medical Center:
Nagykáta, Gyóni Géza út 13.

Tel: 06-30-983-4179
06- 30-718-2219
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X . Fa r m o s i N a p o k
2013. szeptember 20-21.
PÉNTEK:

Művelődési Ház és környéke:
15:00
Ágyúgolyó Futam (különleges járművek vonulása)
16:00
Megnyitó
Non Stop Dance Group táncbemutatója
Erdélyi Néptánc bemutató
18:00
A kecskefülű király című előadás a farmosi
általános iskolásoktól
19:00
FarmosSztár bemutatkozik
19:30
A Könyvtár és a Zeneterem ünnepélyes átadása
20:00	A Farmosi Zenekar muzsikál
21:00
Táncház (néptánc, modern tánc)
Külső Színpad:
21:00
Vaklárma maglódi rock zenekar
22:00
Blues Transit
Szabadtéri színpad környéke:
15:00-16:00 Ügyességi vetélkedő gyerekeknek Deák Kati
szervezésében

SZOMBAT:

Szabadtéri színpad:
09:00
Reggeli torna Jutasi Zsuzsa tai-ji európabajnokkal
és Kasza Krisztina tanárnővel
09:30
Megnyitó, műsorismertetés
10:00
A farmosi óvodások műsora
10:45
Kötélhúzás
11:00	A Szépenszóló Fütyöri bábjáték (Álomzug
Társulás előadásában)
11:45
Kötélhúzás
12:00	A Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület és
vendégeinek műsora
13:00
Tűzoltó bemutató a Farmosi ÖTE jóvoltából
13:30
Főző és sütőverseny eredményhirdetése
14:30
Paraszt Olimpia
15:30
Harcművészeti bemutató
(Kung-fu, Medi ball, Krawmaga, Kiokoshinkay, Tai-ji)
17:00
CSEPREGI ÉVA előadása
18:00
Eredményhirdetések, tombola sorsolás
19:00
GYÉMÁNT VALENTIN slágerestje
21:00
Utcabál, Retro Disco DJ. Jules-sel
22:00
Tűzijáték
Szabadtéri színpad környéke:
Főző-sütő verseny, Aszfaltrajz verseny, Csocsó verseny
Kötélhúzás, Parasztolimpia
Folyamatos programok:
Kézművesek utcája, kirakodó vásár,
Kézműves- és játszósátor,
KEFÍR: Keresztény Fiatalok Rendezvénye,
Egészségügyi sátor, Lovaskocsikázás,
Ügyességi versenyek, Ugrálóvár.
Általános iskola:
Véradás (9-14 óráig)

Vasárnap:

Focipálya:
09:45
I. Farmosi Gyermek Labdarúgó Torna
12:45
Eredményhirdetés
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Versenykiírások
Sütőverseny
Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édességgel, kaláccsal
stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Sütemények leadási határideje: 2013.09.21. szombat 12:00 óra

Főzőverseny
Bármilyen egytálétel készíthető. A nevezések feltétele: gázzal vagy
lábakon álló bográccsal lehet főzni, a fű megóvása érdekében.
A sátorhelyek kijelölése nevezéskor a Művelődési Házban, a
biztonsági előírásoknak megfelelő térképen történik. (Megkérünk
mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
Nevezési díj: 3000 Ft/csapat
Nevezés: 2013.09.02-től 09.19-ig (csütörtök) a Művelődési Házban.

Csocsó verseny
Nevezési díj: gyerek 200 Ft/csapat, felnőtt: 500 Ft/csapat.
Nevezési határidő: 2013.09.21. (szombat) 10:30 óra.
Korcsoportok: 0-14 (gyerek) és 15-100 (felnőtt) éves korig.
Nevezni előzetesen Művelődési Házban vagy a helyszínen lehet.
A verseny minimum 6 csapat jelentkezése esetén kerül
megrendezésre!

Kertben termett büszkeségünk verseny:
Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú, színű, stb…
terménnyel!
Nevezési díj: 500 Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Termény(ek) leadási határideje: 2013.09.21. szombat 12:00 óra.

Kötélhúzó verseny
Nevezési díj: 500 Ft/csapat.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál folyamatosan.

Aszfaltrajz verseny
Nevezési díj: nincs.
Nevezési határidő: 2013.09.21. (szombat) 12:00 óra.
Nevezni 14 éves korig a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves korig.

Véradás és véradó toborzó verseny:
9-14 óráig az Általános Iskola kémia termében.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket díjazzuk!

Parasztolimpia
A parasztolimpia szellemének megteremtése érdekében idén első
ízben kerül megrendezésre a játékos felnőttek duhaj vigassága,
meglepetés versenyszámokkal.
Versenyezhetnek menyecskék, legények, asszonyok, férfiak vagy 18 év
feletti suhancok.
A csapatok (2 nő, 2 férfi) józan paraszti eszükre hallgatva
nevezhetnek, és ha lehet, a játék végéig őrizzék is meg.
Mivel a versenyzésben való részvétel NEM KÖTELEZŐ kérjük, csak
olyan csapatok jelentkezzenek, akik jól akarják érezni magukat és
örülnek annak, hogy mások is jól érzik magukat.
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat.
Nevezni előzetesen a Művelődési Házban illetve a helyszínen lehet a
regisztrációs sátornál.
Nevezés határideje: 2013.09.21. szombat 13:00 óra
Az előzetes nevezéseket a Művelődi Házban 2013.09.02-től 09.19-ig
(csütörtökig) 8:00 és 16:00 óra között lehet leadni.

Sok-sok meglepetéssel várjuk a kilátogatókat! A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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,
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 Visnyei Pálné • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1300 példányban
A szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. Az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi
normákat nem sértő cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet!
Nyomda: Katona Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: katonanyomda@gmail.com
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