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Erdélyben jártak a farmosi iskola tanulói

2013. március 14-17. között Farmos
Község Általános Iskola hetedik évfolyamos tanulói erdélyi kiránduláson vettek
részt a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által kiírt „Határtalanul 2013”
program keretében. A farmosi pályázat
címe „1848-49 emlékei Aranyosrákoson
és a környékbeli szórványközösségekben”
volt, melynek keretében az iskolások
több olyan településre is ellátogattak,
ahol 1848-49-ben zajló polgárháború
során tömeges magyar áldozatokra került sor. Körösfőn Vasvári Pál kopjafája,
Kolozsváron Petőfi Sándor emléktáblája, Torockón az „Egy az Isten” című
Jókai regény helyszíne, Nagyenyeden,
Magyarigenben, Ompolygyepűn a pol-

gári áldozatok tömegsírja, Balázsfalván a
Petőfi szobor fogadta emlékeivel a kirándulókat. A tordai temetőben a 2. világhá-

ború magyar áldozatainak emlékhelyén
tisztelegtek a jelenlévők. A farmosi diákok két alkalommal szerepeltek a helyi
magyar közösségek előtt. Előbb március
15-én a Balázsfalván szervezett szabadtéri megemlékezésnek voltak fellépői,
majd másnap Farmos község testvértelepülésén, az Aranyosrákoson tartott
ünnepségen mutatták be színpadi darabjukat. A kirándulók, az őket támogatók
jóvoltából adományban részesítették a
magyarigeni református egyházközösséget, a Türben épülő magyar közösségi házat, valamint az aranyosrákosi
iskola tanulóit. A fenti településeken
tett személyes találkozások, a helyi magyar közösségek életéhez kötődő iskolák,
templomok, temetők meglátogatása tette
igazán emberközelivé a kirándulás tapasztalatait.
Németh Csaba

Falunk ifjú büszkeségei
Létezik egy modern tánccsoport Farmoson,
amelyet eddig talán még kevesen ismernek.
Vágó Bernadett vezetésével két és fél éve táncolnak a gyerekek, három korcsoportban Non Stop
Dance Group néven. Fellépéseikkel többször
szórakoztatták már a farmosi közönséget, sőt a
megyehatáron kívül is öregbítették Farmos hírnevét. A márciusban Nagykátán megrendezett
kistérségi Ki-Mit-Tud-on nagy sikert arattak és
a jászfényszarui táncversenyen ezüst- és aranyérmet szereztek. Gratulálunk nekik és a továbbiakAz ünnepi megemlékezésen
ban is sok sikert kívánunk!
mindenkit szeretettel vár Farmos Község Önkormányzata.
Kasza Krisztina és Kasza Tamás
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Önkormányzati határozatok, rendeletek
Képviselő-testület ülései
és meghozott döntései
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervében szereplő első ülésére 2013.
február 12-én került sor. A napirendek
között szerepelt:
Beszámoló a községi önkormányzat
2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztés Farmos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél végzett témavizsgálatról
(Általános Iskola, civil szervezetek)
Előterjesztés a Tápiószele Székhelyű
Közös fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálati Társulás 2013.
évi költségvetésére
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt által történő vízmű üzemeltetés tervezett időpontjáról, működtetés módjáról
Előterjesztés Megbízási szerződés tervezet 2012. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előterjesztés - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény módosítása alapján
- Horváth László polgármester illetményére
A Képviselő-testület elfogadta Farmos
község 2013. évi költségvetéséről szóló
2./II.12./2013./ rendeletét. Rendeletet
alkotott a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján
csak olyan önszerveződő közösségeket
lehet a központi költségvetési pénzekből
támogatni, melyek önkormányzati vagy
államigazgatási feladatokat vállalnak át a
helyi önkormányzattól.
Az aktuális kérdések között tárgyalták:
A Községi Önkormányzat által 2013ban finanszírozott és szervezett rendezvényeket
Közszolgáltatási szerződés módosítását
a településen keletkező hulladék kezelésére 2013. január 01-től 2013. december 31-ig
Testvér-települési kapcsolatokat
Tájékoztató hangzott el a Szociális Bizottság üléséről, melyen a szociális tűzifa támogatás végrehajtását értékelték.
Gomba község polgármestere javaslatot tett, hogy a Közép-magyarországi
Régióból váljon ki Pest megye, mert
Budapesttel együtt csak hátrányai származnak a támogatások odaítélésekor.

Horváth Magdolna Rekettyési lakos
ajánlatát megtárgyalta a Képviselő-testület az un. Mérey Kastély megvásárlásáról a község javára, múzeum létrehozására a benne lévő tárgyak felhasználásával. Sajnálatos módon a község
nem rendelkezik olyan összeggel, mely
az ajánlatban szerepel.
2013. március 12-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Az ülést
megtisztelte a Nagykátai Járási Kormányhivatal vezetője Tarnavölgyiné dr. Tényi
Ágnes. Ismertette a Járási Kormányhivatal felépítését és működését – melyről a
tájékoztató megtalálható a 2013 évi első
FAIR-ban -. Végleges döntés született,
hogy 2013. április 01. naptól a településen a közműves ivóvíz szolgáltatást a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
végzi, amennyiben a szerződés és annak
mellékletei megfelelnek a megállapodásnak és a jogszabályi előírásoknak. (Az
eddig eltelt időszakban nem készült el a
mindennek megfelelő megállapodás, a
mellékletek és a vagyonértékelés, így a
szolgáltatás sem került átadásra a Zrtnek.)
Az „Egyes törvényeknek a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. törvény
( a továbbiakban: törvény) 2013. január
01-én lépett hatályba. A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény
kimondja: „A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”
Farmos területén található a Bacsó Béla
utca, mely kapcsán felmerült a jogszabályi kötelezés végrehajtása. Az önkormányzati törvény azonban lehetőséget ad
arra, miszerint: „Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a
(2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását.” A
Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján a Bacsó Béla nevét viselő
utca nevét nem kell megváltoztatni.
Az aktuális kérdések között szerepeltek:
– Macedon testvérvárosi kapcsolat lehetősége
– Általános Iskola energetikai pályázatának tervezési díjfizetése (szerződés)

– Muszály gyaloghíd statikai vizsgálata
– ÖKOVÍZ - közszolgálati szerződés módosítása: Farmos község Önkormányzata hulladékkezelési közszolgáltatás
– kommunális szilárd hulladékgyűjtés,
szállítás, elhelyezés a kijelölt lerakóhelyen – elvégzésével megbízza 2013. január 01-től 2013. december 31-ig terjedő időre az ÖKOVÍZ Önk. Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.-t
(Cegléd, Pesti út 65.
2013. március 21-én ismét rendkívüli
ülésre került sor.
A képviselő-testület döntött a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulás
jövőjéről, melyben kötelezettséget
vállalt az alábbiak szerint: 2013. évi
II. féléves fenntartásához az alábbiak
szerint járul hozzá: A munkaszervezet
fenntartásához lakosságszám arányosan 154.171 Ft-tal, Házi segítségnyújtás (ellátottak és gondozónők arányában) 558.805 Ft, a Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás (ellátottak arányában)
59.690 Ft összeggel. A 2014. évi működés egy későbbi időpontban kerül napirendre.
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság 2013. április 15. napjára összehívott ülései határozatképtelenség miatt elmaradtak. Ezen az ülésen döntöttek volna
a helyi önszerveződő közösségek 2013.
évi pénzügyi támogatásáról, a közvilágítás korszerűsítéséről, a községi könyvtár
áthelyezéséről. A napirendi pontok megtárgyalására a soros ülésen 2013. április
30. napján kerül sor.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
JEGYZŐKÖNYVEI OLVASHATÓK A
WWW.FARMOS.HU HONLAPON.
Közfoglalkoztatás
2013-ban a községi Önkormányzat
lehetőséget kapott, hogy 3 turnusban
összesen 42 főt foglalkoztasson közfoglalkoztatás keretében a nagykátai Munkaügyi Központ kiközvetítésével. A közfoglalkoztatási bért és járulékait a Munkaügyi Központ finanszírozza, összesen
9.162.153 Ft.
Államigazgatás
Továbbra is lehetőség van rá, hogy a
lakcímváltozást a helyi Polgármesteri Hivatalban tegyék meg, tehát nem kell külön beutazni a nagykátai Járási Kormányhivatalba.
Helyi közügyek
Az első félévi adófizetési kötelezettség
március 15. volt, de az munkaszüneti
napra esett. Így 2013. március 18. napjáig fizethették meg pótlékmentesen az
állampolgárok az adót.

2013. március-április
Minden adófizető lakosnak megköszönöm, aki határidőre teljesítette adófizetési kötelezettségét, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a település önkormányzatának
képviselő-testülete önként vállalt feladatait teljesíteni tudja.
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervében szereplő második soros
ülésétét 2013. április 30. napján tartotta. Az eltelt két és fél hónap alatt két
rendkívüli ülés volt, melyek napirendi
pontjainak megtárgyalása határidőhöz
volt kötve.
A soros ülés napirendjén szerepelt:
A nagykátai Rendőrkapitányság 2012.
évi szakmai tevékenységéről és Farmos
település közbiztonsági helyzetéről szóló jelentés megtárgyalása. (A részletes
beszámoló a www.farmos.hu honlapon
megtekinthető.)
A jelentés megállapította, miszerint
1. Farmos településen az ismertté vált
bűncselekmények trendje növekedést
mutat. A bűnmegelőzés összetétele az
előző évhez képest változott - csökkent
a vagyon elleni bűncselekmények aránya
-, de továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma a domináló.
2. A vagyon elleni bűncselekmények
vonatkozásában elért eredményekhez
hozzájárult a lakosság érzékenysége.
3. Az erőszakos és a közterületi bűnözés vonatkozásában fertőzöttségről
nem beszélhetünk, ilyen jellegű bűncselekmény gyakorlatilag elhanyagolható
a településen. A bevezetett rendőri intézkedések hatására a garázdaság szinte
teljesen eltűnt a település életéből, mely
cselekmény leginkább befolyásolhatja –
mint közrend elleni bűncselekmény – a
lakosság biztonságérzetét.
4. A kábítószer bűnözés jelenléte nem
számottevő, sem statisztikailag, sem
egyéb adatokkal nem támasztható alá,
de meg kell jegyezni, hogy e téren egészen bizonyos, hogy nagymértékű látencia (lappangás, rejtettség) tapasztalható.
5. A közlekedésrendészeti helyzet elfogadható, bár továbbra is érzékelhető,
hogy az időnként megtartott fokozottabb rendőri ellenőrzés alkalmával sok
esetben szinte leáll a település közlekedőinek jelentős része.
A Nagykátai Rendőrkapitányság
állománya képes és kész arra, hogy
Farmos településen a közbiztonságot
a törvényes keretek között biztosítsa.
Erőfeszítéseket tettünk és e tevékenységünket folytatjuk annak érdekében,
hogy a település lakóiban tudatosítsuk: a közbiztonság alapvetően az
adott társadalom terméke, ennek a
terméknek ára van, a minőségét pedig alapvetően az befolyásolja, hogy
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annak alakításában mennyire vállal
szerepet.”
A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása előtt, módosításra került a 2012.
évi költségvetési rendelet, melyben az évközben leutalt, előre nem tervezhető költségek kerültek átvezetésre.
A zárszámadási rendelet fontos része,
a helyi civil szervezeteknek a költségvetésből működésükhöz kapott pénzbeli
támogatásokról való beszámolójuk. A
több évtizede jól működő egyesületek
pontos, precíz, bizonylatokkal alátámasztott beszámolót terjesztettek a Képviselő-testület elé.
Az Önkormányzat, melyhez tartozik
az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, tovább az önállóan
működő Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Könyvtár, Vízmű, 2012. december 31. napjával lezárt költségvetése
alapján 24.390.000-Ft pénzmaradvány
az általános tartalékba kerül. A Testület döntése alapján 1.181.000-Ft pénzmaradvány az Óvodában lesz felhasználva,
míg 1.943.000-Ft pénzmaradvány az
Általános Iskolában – az ÁNTSZ által
előírt sorakozó udvar aszfaltozására –
kerül felhasználásra a 2013. költségvetési
évben.
A zárszámadási rendelet a jelenlévő 5
képviselő 4 igen és 1 nem szavazatával került elfogadásra.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően került megállapításra a helyi civil szervezetek támogatása a 2012. évi
szinten. A támogatás összege azért nem
növekedett, mert a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy ebből a keretből fogja
megrendezni a Falunapot, - mely lebonyolításában továbbra is közreműködik
Kasza Tamás, - és ebből támogatja a Cseri János és Németh István szervezésében
2012-ben megrendezésre került Fogathajtó rendezvény 2013-ban történő megtartását.
A Közművelődési Könyvtár vezetője
beszámolót készített az intézmény 2012.
évi munkájáról. A beszámolóból megállapítható, hogy nagyon sokrétű munkát
végeznek az intézményben, és igazi közösségi térként működik a lakosság érdekében.
Döntöttek a több évtizede elhanyagolt, és leromlott állapotban lévő Könyvtár épületéről. A könyvtári szolgáltatást
a későbbiekben a Művelődési Ház épületében folytatják, melyet ennek érdekében felújítanak. A Képviselő-testület
javasolta, hogy kerüljön megörökítésre
az utókor számára az épület története,
mely oly fontos helyet és szerepet töltött
be Farmos életében.
2013-ban módosul a Hírös Hulladék
Gazdálkodási Kft. zöldhulladék begyűj-

tési rendszere. A végső megoldás még
nem született meg, de a Testület előzetesen úgy foglalt állást, hogy amennyiben
a Kft. nem tudja a tevékenységét folytatni, akkor helyi szinten kerül elhelyezésre
és komposztálásra a zöldhulladék.
A 2013. évi költségvetési koncepcióban szerepelt a pályázatok további kihasználása. Az első nagy pályázat
2013-ban az Általános Iskola energetikai
pályázata volt, mely magában foglalta a
nyílászárók cseréjét, szigetelést, fűtéskorszerűsítést. A kiírás 80 milliárdról
szólt, míg a beérkezett pályázatok 1500
milliárdot igényeltek. A Farmosi Általános Iskola most ebben a pályázati körben
nem nyert, de a tervek készen vannak,
így a következő kiíráskor ismét be lehet
azt nyújtani. Döntött a Képviselő-testület további pályázatok benyújtásáról, melyek a következők:
– kamerarendszer további bővítésére,
(3db rendszámfelismerő-, 3db térfigyelő-, 1db mobil kamera, WIFI jeltovábbítók),
– napelemek elhelyezésére közintézményen (közintézményeken).
További, saját forrást igénylő fejlesztésekről is született döntés, melyek a következők:
– A katolikus temetőben megépítendő
ravatalozó építési dokumentációinak
elkészítése, majd az építkezés megkezdése,
– 2 db új buszváró megtervezése és elkészítése.
– Mezőgazdasági tárcsa (használt) vásárlása a nem aszfaltos utcák karbantartásához.
Végül a település közvilágításának
korszerűsítéséről fogadott el szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület. Ehhez a beruházáshoz anyagi forrást nem
kell biztosítania az Önkormányzatnak, csak 7 év alatt, a megtakarításból
kell visszaadni a beruházás összegét,
mely 23.868.726,-Ft. Jelenleg az önkormányzat éves szinten közvilágításra
8.255.000,-Ft-ot fordít. Az energiatakarékos beruházással a megtakarítás
47,56 % lenne, mellyel a beruházás költségét kell visszatörleszteni.
A képviselő-testületi ülés 17.00 órakor kezdődött és 22.15 órakor ért véget.
Tehát igazi maratoni ülés volt, de a napirendi pontok is átgondolt, megfontolt
döntést igényeltek. A testületi ülésnek
voltak zárt ülésen tárgyalt napirendi
pontjai, melyekről a jegyzőkönyv elkészültét követően tájékozódhatnak.
Horváth László Turóczi István Zoltánné
polgármester
jegyző
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Lezajlott a szennyvízberuházás
nyitórendezvénye

Ünnepélyes keretek között, 2013. március 21-én letették a „Tápió menti régió
szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű projekt “alapcsövét”
Tápiószentmártonban.
A csatornahálózat építési munkáinak szimbolikus megkezdését jelentő
ünnepségen részt vett Dr. Lázár János,
Miniszterelnökséget vezető államtitkár,
a Tápió-vidék településeinek polgármesterei, képviselői, a térség országgyűlési
képviselői, a víziközmű társulat küldöttei, a csatornahálózat építést végző cégek vezetői és képviselői. A meghívottak
létszáma elérte a 320 főt. Az Európai Bizottság 2011. április 14-i ülésén döntött
a „Tápió menti régió szennyvíz elveze-

tése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú nagyprojekt jóváhagyásáról,
melynek eredményeképpen 20 településen (Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta,
Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás,
Úri) kiépül a csatornahálózat. Ezen kívül
4 szennyvíztisztító telep létesül (Szentlőrinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton,
Tápiószele) a nagykátai szennyvíztisztító
telep kapacitása bővítésre kerül, illetve
épül még egy központi komposztáló telep Nagykátán.

Iskolai hírek
„Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.”
Egy szeles, hószállingózós hétfői délutánon került megrendezésre az alsó tagozatosok Mesemondó versenye. A gyerekek
izgatottan készültek az elődöntőkre, melyeket az osztályok tanítói tartottak meg a döntő előtti napokban. Az évfolyamonkénti legjobb hat mesemondó ezen a hétfő délutánon mérhette
össze mesélői képességét. Remek történeteket hallhattunk a
fiúk és lányok elődadásában. A zsűri tagjai a tanító nénik és
Ignéczi Tamás igazgató helyettes úr volt.
A helyezettek: 1. évfolyam:
3. évfolyam:
Matula Máté
Tóth Zsófia
Miknai Petra
Matula Márton
Sédtői Benjámin
Tóth Tímea
2. évfolyam:
Bozóki Bendegúz
Kolonics Dorina
Fejős Lili

4. évfolyam:
Barad Henriett
Tóth Boglárka
Csillik Sára

Köszönjük a résztvevők szorgalmas munkáját és a zsűri értékelését.
Megyes Jánosné és Bércesiné Tóth Júlia

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás beruházása esetén a 31 milliárd
forintot meghaladó összköltségéből 24,3
milliárd forint az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása.
Kocsi János a Társulás elnöke, Nagykáta város polgármestere szimbolikusan
átadta a munkaterületet a kivitelezőknek. Lázár János államtitkár beszédében kiemelte, hogy a Tápió-vidéken zajlik jelenleg Magyarország legnagyobb
szennyvízprojektje. A Kormány részéről kiemelt beruházásként kezelik a fejlesztést. Czerván György államtitkár,
a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy végre elindult ez a
várva-várt beruházás. Kovács Norbert
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
projektigazgatója tájékoztatta az egybegyűlteket az előkészítő és a kiviteli munkákról. A kivitelezők a tavasz folyamán
minden területen el kívánják kezdeni a
csatornaépítést. A kivitelezés idejére türelmet és megértést kérnek minden érintettől.
Az építkezés egésze előre láthatólag 24
hónapot vesz igénybe, a projekt teljes befejezése 2015 nyarán várható.
Tápió PR

Az „EGY FALU AZ ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2012-ben támogatták
céljaink megvalósulását személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával. Kérünk minden tisztelt adózót, aki tevékenységünkkel, céljainkkal azonosulni tud, támogassa Alapítványunkat 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
pontosan tüntesse fel!
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BÁL – Bál – Bál
2013.02.23-án a Szülői Munkaközösség megtartotta
az évek óta már hagyománnyá alakult „Bált” az iskolás
gyermekek javára. Szorgos készülődés előzte meg mindezt…
Nagy
örömömre
szolgál, hogy egyre
több ember ismeri fel
ennek fontosságát és
hajlandó is tenni érte.
Vannak, akiknek gyermeke az iskolába jár
még, és ezért segítenek. Vannak olyanok,
akiknek már nem jár
ide a gyermeke, mert
kijárta az iskolát, de
mint volt szülők, emlékeznek arra, hogy mit
vitt magával innen csemetéjük az Életbe, és
ezért érzik fontosnak
a támogatást. De olyanok is akadnak, akiknek nincs közvetlen
kapcsolatuk az iskolával. Ők valamilyen baráti szálon kapcsolódnak az itt élőkhöz, vagy belátják, hogy egy oktatási
intézménynek a mai körülmények között milyen hasznos
lehet az ő segítségük is.
Vannak olyanok is, akik még nem ismerték fel a lehetőségét, hogy ők is hozzájárulhatnak az iskola körülményeinek
jobbá tételéhez. Köztudott, hogy az állam, többek között, az
oktatáson is spórol. Így a Szülői Munkaközösség megpróbál
a maga lehetőségeivel javítani ezen.
Nem hiszek a közös akaratban. Az Egy Akaratban hiszek. A SzMK „aktív” tagjai egy emberként ismerték fel ezt
a lehetőséget, és tettek is érte. Így valósult meg a Bál.
A rendezvényhez a termet az Önkormányzat adta. A terítést nagyon ízlésesen alakították ki a szülők, a terítéket az
Innoven Kft. biztosította. Az asztaldíszeket a Csillik család
készítette. A büfében Prága Sándor serénykedett. A vacsora alapanyagait részben felajánlásokból kaptuk. A húst Kollár Istvántól (nagyon baráti áron) szereztük be. A zöldségeket Ábrók Judittól és Meggyes Csabától kaptuk. Az ételt
Pallagi Antal és segítői készítették. Süteményeket az osztályoktól kaptuk. A talpalávalót Merczel Zoltán szolgáltatta.
Szép számmal jöttek a vendégek. Az iskolánk tanulói
Katonáné Barna Zsuzsanna felkészítésével egy vidám darabot adtak elő. A vacsora finom és bőséges volt. A szervírozásban az SzMK-s szülők és hozzátartozóik segítettek.
(Igaz, közben vendégek is voltak és nem esett le a karikagyűrűjük…). Vacsora után a táncé volt a főszerep. Mindenki
igyekezett lemozogni a plusz energiáját. Nagyon jó hangulat
alakult ki. Mindezt a tombolahúzás koronázta meg. Nagyon
sok felajánlást kaptunk, amiből arra következtettem, hogy
sokak szerint fontos az, amit cselekszünk. Az előző évben
Marton László és családja lehetővé tette, hogy az egyik osztály eltölthessen náluk egy napot. Lovagolhattak, a tanyasi
életbe pillanthattak be. Most is hasonló lehetőséget ajánlot-

tak fel. Pozsonyi Zsolt tanár úr „szerencsés” keze döntötte el, hogy melyik osztály lesz idén a nyertes. Így indult a
tombolahúzás. Sok értékes tárgyat, szolgáltatást nyertek a
vendégek. Ki több, ki kevesebb szerencsével. Majd ismét a
mulatságé lett a szerep záróráig. Köszönöm mindenkinek,
aki részt vállalt ennek a rendezvénynek szervezésében, lebonyolításában, elő- és utómunkálataiban. Köszönöm a támogatóknak a hozzájárulásokat.
Az SzMK döntése értelmében a tiszta bevételt nem pénzben adtuk át, hanem tárgyi eszközökben. Az alsó tagozatosak magnókat, sporteszközöket kaptak. Míg a felsősök
iskolai tankonyhájában történt megújítás. Az új villany
tűzhelyet, tepsiket, tányérokat, rozsdamentes eszközöket és
más konyhai felszereléseket nagy örömmel vették birtokba
az apró séfek. Kívánom, gazdagítsa életüket a tanulóknak és
a tanároknak egyaránt!
Támogatóink:
Mindazok, akik a bálon részt vettek, ezen felüli felajánlók: Horváth László polgármester, Túróczi István Zoltánné jegyzőasszony, Kollár Ferenc, 3 Ász Kft., Gál Zoltán,
Innoven Kft, Hasznos Holmik, Gyógyszertár Farmos,
Czira Zsolt, Ország József, Merczel Pálné, Csákó Béláné,
Jónás Zoltán, Mariann Virágbolt, Palotai Zoltánné, Rózsa
Nyugdíjasklub, Szécsényi Zita, Szécsényi Mariann, Kochné Ivanics Anita, Molnár Express, Vellavill Kft., Bertalan
Györgyi, Pallagi Zoltánné, Kézér Imréné, Gáspár Annamária, Tóth Tamás, Miknai Zoltán, Liget Söröző, Marton
László, Fehér Erzsébet, Barkácsbolt, Molnárné Czakó Irén,
Ábrók Judit és Meggyes Csaba, Terék Nikolett, Mohácsi
Gyuláné, Portaltech Kft., Lénárth András, Gunics Bettina,
Gunics Imréné, Csend Szigete, Kaiser Pizzéria, Csillik Józsefné, Nyitrai István, Berényi József, Török Béla, Németh
Tamásné, Mohácsi Gézáné, Kenyó Márta, Fejősné Nemes
Nóra, Csákó Istvánné, Wébel Tibor, Kasza Tamás, Prága
Sándor, Gunics Imre, Szécsényi László, Szöllősi Tünde,
Bóta János, Brunóczki Éva, Tóth Tamásné, Szöllősi Eszter,
Vekety Andrásné
’Dr. Csákó Zoltán
SzMK Elnöke
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Civil szervezetek hírei
Költészet napi
rendezvény
A tavalyi évben a Rózsa Nyugdíjas
Egyesület házon belül emlékezett meg
a Magyar Költészet napjáról. Idén úgy
gondoltuk, hogy a Farmosi Szabadidő
Klubbal és a Művelődési Házzal közös
szervezés keretében adjuk elő és olvassuk fel a verseket. Komolyan készültünk
a költészet napjának méltó megünneplésére, Gecse Jánosné Rózsika nyugdíjas
tanárnő irányításával verseket válogattunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy
az általános iskola diákjai is csatlakoztak hozzánk, elképzelésünk elérte célját,
több generáció mondhatott verseket közösen. Szívünket, lelkünket megérintették a szép versek, a diákok gyönyörűen
szavaltak, míg nyugdíjasaink inkább a
versek felolvasását vállalták fel.
A faluban 40 gyönyörű vers kifüggesztésével hívtuk fel a figyelmet a rendezvényre. Propagandánk nem bizonyult elég eredményesnek, mert szerény
érdeklődés kísérte a rendezvényt. Nem
baj, gondoltuk, majd a Farmos TV felvételén keresztül eljut a falu lakosságához a
költészet, a vers. Talán sikerül felkelteni
az emberek érdeklődését a versek iránt.
Csalódnunk kellett, mert úgy véljük, a
Farmos Tv munkatársa nem a mi igényeinknek megfelelő, nem a rendezvényhez
méltó felvételt készített.
De mi ennek ellenére nagy élményként éltük meg a versek felolvasását,
meghallgatását, azt hogy a fiatalokkal
együtt tehettünk valamit a magyar költészetért.
A résztvevők megérdemlik, hogy
megemlítsük őket. Köszönjük mindenkinek a részvételt.
Balogh József, Baráth Ferencné,
Bodócsné Nyitrai Margit, Csík Zoltánné,
Kenyó Ferencné, Kovács Istvánné, Kósa
József, Nyitrainé Tóth Mónika, Tarjáni
József, Tarjáni Józsefné, Tarjáni Zsolt,
Szegedi Tibor, Szegedi Tiborné, Skribek
Katalin, Tóth Istvánné. Köszönjük az
asszonykórusnak, hogy megzenésített
versek előadásával színesebbé tették a
műsort.
Köszönjük az általános iskola tanulóinak, hogy a versmondó versenyt követően hozzánk is elhozták a verseket és gyönyörű szavalataikkal megörvendeztettek
bennünket:
Gál Barbara, Simon Boglárka,
Szamosvölgyi Vanessza, Szécsényi Laura
és Tóth Tamás.
Szegedi Tiborné

Farmosi Polgárőrség életéről
2013. január 26-án megtartottuk
éves közgyűlésünket, és új vezetőséget
választottak a jelenlévők. Kovács Pál
Zoltán értékelte az elmúlt évben végzett
munkát, és megköszönte polgárőrtársainak, hogy a szolgálattok maradéktalanul
el lettek látva. A rendkívüli szolgálatok
jelentik a polgárőrségnek a nagyobb kihívást, például reggel szólnak, hogy délután a Farsangi Bál biztosítását szeretnék
kérni tőlünk. Nehezen, de megoldottuk.
A rendőrségtől használatra kapott
Skoda Octavia típusú személygépkocsival 9436 km-t tettünk meg az elmúlt
évben járőrszolgálat ellátása közben.
Esztergályos János szervezetünk gazdasági életét mutatta be. Anyagi forrásaink:
tagdíjak; Önkormányzat, Pest megyei
Polgárőr Szövetség támogatása; adó 1%a; magánszemélyek pénzbeli támogatása. Ki kell emelni a Leader pályázatot,
melyet a Polgárőrség a Farmosi Önkormányzattal együttműködve nyújtott be a
kamerarendszer megvalósítására, amely
decemberben elkészült.
Miknai Ferenc az Ellenőrző- és Felügyelő Bizottság munkájáról számolt be.
Mint mondotta, néhány tagunk nem fo-

gadta el a 2012. január 21-én megtartott
vezetőségválasztás eredményét, ezért a
Megyei Szövetséghez fordultak, valótlanságokat állítva. A közgyűlés kizárta a
tagjai sorából a feljelentőket.
A 20 éves kitartó munkájáért elismerésben részesült Makai József és Kovács
Pál Zoltán. 10 éves szolgálati idő elismeréseként jutalomban részesült Pető
György. 2012-es évben végzett munkájuk elismeréseként jutalomban részesült:
Árva Mihály, Balogh Imre, Baranyi Attila, Baráth Béla, Kovács Péter, Mázsás
László, Megyes János, Nagy Sándor,
Mohácsi Gyula, Nyíri Lajos.
Tagsági viszonya saját kérésre megszűnt: Varga János, Kenyó Zsolt, Nyíri
Lajos, Mohácsi Gyula, Miknai Ferenc,
Miknai Dávid, Esztergályos János.
A Közgyűlés megválasztotta: Kovács
Pál Zoltánt elnöknek; Nyúzó Istvánt és
Fehér Józsefet elnökhelyettesnek. Baranyi Attilát az Ellenőrző- és Felügyelő Bizottság elnökének; Baráth Bélát és Fehér
Rolandot pedig tagoknak.
Farmos, 2013. február 19.
Kovács Pál Zoltán

FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET FELHÍVÁSA!
Tisztelt Adózó!
Vannak olyan események, amikor a tűzoltókra nagyon
gyorsan szüksége van a község lakosságának, a tűzesetek a
katasztrófák felszámolásánál. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mint civil szervezet, ezen feladatok elvégzésére alakult, a község lakosaiból. A
község lakosságának a biztonságos védelme érdekében, a munkánk hatékonyabb ellátása végett, folyamatosan törekednünk kell a technikai eszközeink fejlesztésére, védőeszközök biztosítására és zavartalan működés fenntartására.
A Tűzoltó Egyesület 113 éve megszakítások nélkül működik, a község tűzvédelme érdekében. A további működés biztosítása érdekében, az önök 1 %-ára nagyon
nagy szükségünk van.
Kérem a Község adózó lakosságát, hogy adójuk egy százalékát a civil szervezetnek
a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, másik egy százalékát pedig az egyházaknák adják. Arra kérjük, most ne feledkezzen meg a segítségnyújtásnak erről a nagyszerű lehetőségéről, mert ez önnek egy forintjába sem kerül, de a mi munkánkat segíti.
Segítségüket köszönjük mindazok nevében, akiknek a védelmét az Ön adóforintjaival segíteni tudjuk.
Tarkó Gábor egyesület elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁSZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 1 8 6 6 1 2 5 3 – 1 – 1 3
A kedvezményezett neve: FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
A rendelkező nyilatkozatát -a befizetett adó 1+1 százalékáról- töltse ki és tüntesse fel nevét és adóazonosító jelét, a kedvezményezett adószámát, a kedvezményezett technikai számát és küldje el az APEH címére.
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V. MediBall és Harcművészeti
Szeminárium

Meghívó
NAGYCSALÁDOSOK FARMOSI
EGYESÜLETE

Farmoson ismét bebizonyosodott a jó szándék és az önzetlen segítség emberi lelkeket felemelő és összekapcsoló ereje!
Mindezen érzéseknek az V. MediBall és Harcművészeti
Szeminárium adott helyet 2012. február 24-én Farmoson a
Szelei úti Általános Iskolában, Kollár Ferenc igazgató úr jóvoltából.
A MediBall szót „gyógylabda” elnevezéssel is illethetnénk.
Gyakorlás közben az embernek olyan érzése van, mintha a labda bármelyik pillanatban megállhatna a levegőben és megtöltődik valami megmagyarázhatatlan, de érzékelhető energiával,
ami repül egyik játékostól a másikig, és közvetít egyfajta pozitív
erőt a játékban részt vevőknek, akik a hosszú mérkőzések után
is mosolyogva, boldogan, fáradságot mellőzve tudnak egymás
szemébe nézni. Mintha ez a játék, ez a mozgásforma meg szeretné mutatni nekünk, hogy mi is az ember valódi küldetése a
Földön. A gyakorlók már tudják, hogy mennyire egyszerű és
természetes mozgás, amit tanulunk, mégis egészségünk szempontjából a leghatékonyabb, mert egyszerre edzi a testet-lelketszellemet, nem pedig külön-külön próbál valami hatékonyságot elérni. A játék lágy dinamikája, az egyéni kreatív mozgás
esztétikus látványa és a csoportos formagyakorlatok energiával
teli harmóniája már számtalan embert magával ragadott, minden korosztályt megérintett. A MediBall gyakorlásával megjelenik az egyénben egyfajta kozmológiai mozgásminta, ami
azt hivatott üzenni, hogy mindannyian az Univerzum részei
vagyunk.
„A hozzáértők nem feltűnőek
Egyszerűeknek tűnnek
Akik tudják ezt, azok ismerik az Abszolút jellegét
E jelleg ismerete a lágy ERŐ
A lágy ERŐ mozgat mindent, de neve nincsen.”
Sokadszor rácsodálkozunk Szilágyi István harcművész
mester hiperszenzitív tulajdonságára, ami tanításai során egyre intenzívebben megnyilvánul. Mikor belép egy adott térbe,
azonnal megérzi, hogy az ott lévő embereknek a MediBall
mozgásforma hatalmas repertoárjából mi az, amit tanítani
kell, amitől a tanítványok egy újabb, békés lelki töltettel indulhatnak tovább saját fejlődésük útján. A bevezető mondatomhoz visszatérve szeretném megköszönni Kasza Tamásnak és
családjának a szeretetteljes vendéglátást otthonukban, ahol
estébe nyúló, tartalmas beszélgetéssel tudtuk befejezni a Szemináriumot.
Király Gabriella
MediBall Oktató
TápióBall csoportvezető

szeretettel meghívja minden egyes tagját
az Egyesület által szervezett

CSALÁDI és
GYERMEKNAPRA.
Időpontja:

2013. MÁJUS 18. Szombat

Helyszíne: Sportpálya melletti fás terület
(Tüzép mögött)
Programok:
8.00-9.30 Regisztráció
10.00
Megnyitó
11.00-tól
Tűzoltó bemutató, versenyek
kezdete
12.30
Ebéd (Kérjük, mindenki hozzon magával tányért, kanalat,
poharat.)
14.00-tól
Versenyek folytatódnak
(Rajz verseny, peca, kresz,
stb.)
Egész napos programok:
Foci, kézműves foglalkozás, légvár,
csúszda, lovas kocsikázás.
Jelentkezés:
2012. MÁJUS 14-ig, keddig, a Farmosi
Könyvtárban vagy Bertalan Ignácéknál.
(A programok Ingyenesek, jelentkezni
azért kell, hogy tudjuk hány főre kell
főzni. A belépő egy tál sütemény
családonként.)
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Tisztelt farmosi
lakosok!

MEGHÍVÓ
GYERMEKNAPRA
Szeretettel meghívunk a
május 26-án,
vasárnap tartandó
Gyermeknapra,
amelyet a szokott helyen, a LIGET-nél tartunk.

Kezdés: 10 órakor

Gyere el, hogy részt vehess egy vidám napon!
Rendezők

Március 31-től megváltozott a ren
delési időm, hatósági állatorvosként
főmunkaidőben Ceglédre járok a Járási
Hivatalba!
Természetesen amit ezen felül el tudok
látni, továbbra is megteszem, telefonos
elérhetőségem ugyanaz, illetve a 0630/2471-906 telefonnal még bővült is.
E-mail a régi: feldedr@gmail.com
Napközben is nyugodtan hívhatnak,
hiszen olykor egy tanács is segíthet, de
meg is beszélhetünk időpontot.
Honlapom még formázás alatt van.

dr. Felde István
+3620/941-0568

2765 Farmos, Viola utca 23.
E-mail: feldedr@gmail.com

2013. március-április

Farmosi Polgármesteri Hivatal
2765 Farmos, Fő tér 1.
06/53-390-001 06/53-390-244
e-mail: farmos.polg@upcmail.hu
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Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

8:00-16:00 h.
nincs ügyfélfogadás
8:00-16:00 h.
8:00-16:00 h.
nincs ügyfélfogadás

Családi házak, vizes falak
szigetelését, gomba- és
salétrommentesítését,
lapos tetők hideg-,
melegszigetelését,
kőműves- és ács munkát,
festést, burkolást,
drájvitozást, kémények,
kúpolások javítását
valamint mindenféle
átalakításokat, vakolást,
betonozást, térkövezést,
csatornázást, színezést
A-Z-ig minőségi munkát
20% kedvezménnyel,
garanciával vállalok.
Díjmentes kiszállás,
ingyenes felmérés.

06 30/852-1293
06 20/513-6872

10. oldal

2013. március-április

SZIGÜ

TEMETKEZÉS
Teljes körű ügyintézés,
kímélő árakkal
Ügyelet: éjjel-nappal
Temetkezési kellékek
árusítása
(koporsók, urnák, egyéb)
megtekintése helyben!
Logopédus vállalja beszédhibás, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztését. Tel. 06-70-20-44-930.
Összkomfortos családi ház Tápiógyörgyén garázzsal, fúrott kúttal eladó.
Irányár: 3,6 millió mFt. Tel. 06-20-5267475.

Zártkerti szőlő, Kossuth út 1. és Széchenyi utca 51. sz. alatti házak eladók.
Érdeklődni Terék Pálnénál,Farmos,
Zrínyi út 37. sz. alatt lehet.
Jó állapotban lévő ülőgarnitúra eladó
(kinyitható, ágyneműtartós, kanapé és
két fotel.) Nyitrai, 06-30-525-7106.

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

Sinkáné Csillik Ibolya
2765 Farmos,
Rákóczi u. 31.

Tel: 06-20-778-9905

WELLNESS hétvége a
nappalijában
Wellness masszőr házhoz megy. Élvezze a
csokoládés, mézes vagy lávaköves masszázs
jótékony hatását a saját otthonában, akár
hétvégén is.
Az első alkalommal minden kedves vendég
1000 forint kedvezményt kap a masszázs
árából.

Bércesi Gábor
okleveles masszőr

06-30-3746221
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Újszülöttek
2013. február 9.
Kalanyos Barbara
Mortzi Gizella és Kalanyos Dezső kisleánya
2013. február 15.
Spenger Hanna
Farkas Anikó és Spenger László kisleánya
2013. március 3.
Gyetvai Dániel Erik
Kovács Renáta és Gyetvai Norbert kisfia
2013. március 8.
Kocsi Kármen
Rétháti Orsolya és Kocsi Tamás kisleánya
2013. március 16.
Czira Balázs
Fehér Anita és Czira Zsolt kisfia

Elhunytak
2013. január 23.
Bódi Sándorné
szül. Kovács Éva
79 éves
2013. február 24.
Zvara Tibor
72 éves
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Kegyeleti köszönetnyilvánítások
„A hatalmas
Vihar
Záporrá csendesül,
Szívünkben a fájdalom,
Békévé szeleidül”

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik
Mudrák Józsefné
szül. Bóta Mária
temetésén részt vettek, osztoztak gyászunkban.
Külön megköszönöm dr. Ács Attila háziorvos
és Kaszásné Marika lelkiismeretes munkáját.
Mudrák László

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útján elkísérték
Mudrák Józsefné szül. Bóta Máriát, osztoztak gyászunkban.
Gyászoló családja
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Jankovics János
búcsúztatásán részt vettek, részvétükkel
kifejezték őszinte együttérzésüket fájdalmunkban.
A gyászoló család

KÖSZENETNYILVÁNÍTÁS
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat köszönetét fejezi ki
a farmosi Római Katolikus Egyházközségnek és a Polgármesteri
Hivatal Képviselő-testületének, hogy adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy húsvét alkalmával, 2013. március 27-én 20 családot (35 gyerek) ajándékban tudtunk részesíteni.

2013. március 1.
Tóth Béláné
szül. Ócsai Ilona Julianna
63 éves
2013. március 1.
Balázs István Kálmán
73 éves
2013. március 2.
Mudrák Józsefné
szül. Bóta Mária
99 éves
2013. március 12.
Darók Ferenc
74 éves
2013. március 23.
Kurucz Jánosné
szül. Szalai Katalin
71 éves
2013. március 29.
Jankovics János
57 éves
2013. március 30.
Bobály Károly
49 éves
2013. április 10.
Varga Józsefné
szül. Tóth Margit
86 éves

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik
kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár A szerkesztőség címe:
Fa r m o s i I n f o r m á c i ó k R i p o r t o k
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
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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