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Megköszönöm az Alpolgármester Asszonynak, a Képviselő Uraknak,
a Jegyző Asszonynak, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak,
az Önkormányzathoz tartozó intézmények valamennyi vezetőjének és dolgozójának,
valamint a községben működő civil szervezetek és egyesületek vezetőinek, tagjainak, az elmúlt évben
végzett mindazon tetteit, melyekkel hozzájárultak a 2013. esztendő együtt elért közös sikereihez.

Kívánok Nekik, valamint Farmos valamennyi lakójának

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!
Horváth László
polgármester

Visszatekintés egy sikeres
esztendőre (2013)
Kedves Farmosiak!
Talán nem tűnik szerénytelenségnek a cím, melyet a 2013ról szóló összefoglaló írásomnak adtam, de nem írhattam
mást, mivel én így éltem meg 2013 napjainak nagy többségét,
és az év egészét tekintve is így érzem. A tőlem, tőlünk függő, általam, általunk befolyásolt, irányított események, folyamatok
nagy többsége kedvező irányt vett, vagy sikeres végeredmén�nyel zárult. Ezeknek a sikereknek elérésében – a magam részét
is bízom benne, hogy helyén értékelve – számtalan, Farmosért
tenni akaró, jó akaratú ember segédkezett az év szinte minden
napján.
Ahhoz hogy egy önkormányzat, ezzel együtt egy település
sikeres legyen, elengedhetetlen a falu irányítóinak, a polgármesternek, a képviselő-testületnek, a jegyzőnek, az általa irányított polgármesteri hivatalnak, az önkormányzati intézményeknek, civil szervezeteknek és egyesületeknek harmonikus,
összehangolt munkája, melyet mindenkor az a törekvés vezet,
hogy településünk töretlenül fejlődjön, és az itt élő embereknek
a lehetőségek adta lehető legjobb életkörülményt biztosítsunk.
Úgy gondolom, ma ez így van. Ismerem és magamra nézve
kötelezőnek tartom azt a bölcseletet, hogy a megoldás végeredményével soha ne légy elégedett, folyamatosan keresd a jobbat,
majd megfontolva, meggyőződésed szerint dönts, mert az visz
előre, az vezet a fejlődéshez. Így tettünk 2013-ban és reményeim szerint 2014-et is így fogjuk megélni.

2013-at stílszerűen, újévi koncerttel, a Farmosi Út-törő zenekar (bejegyzett nevén: Farmosi Zenekar Egyesület) nyitotta
meg. A zenekarnak magam is tagja vagyok, ezért ha az idő során esetleg irányában elfogult lennék, kérem, nézzék el nekem.
Az együttest próbaterem biztosításával, annak rezsiköltségével, kották fénymásolásával támogatja önkormányzatunk. A
későbbiekben tervezzük az önkormányzat és az együttes közötti együttműködési megállapodás aláírását is. Hasonló feltételekkel támogatjuk a kultúrházban működő zeneiskolát is,
bízva abban, hogy a zeneiskolások köréből a zenekar utánpótlása biztosítva lesz.
A 2013. évtől az önkormányzat költségvetéséből a Képviselő-testület által odaítélt támogatás minden esetben eredményes pályázat beadása után került odaítélésre, majd kifizetésre.
Egyesületeink, civil szervezeteink működéséhez – az általuk a
közért végzett munka elismeréseként – jóval nagyobb mértékű
támogatás lenne méltányos, de az anyagi lehetőségek a költségvetésünk mindösszesen 1%-át engedik meg erre fordítani. Itt
jegyzendő meg, hogy önkormányzatunk az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület kivételével valamennyi egyesületet az 1%-on felül, a
rezsiköltségek átvállalásával további támogatásban részesíti.
Támogatást jelent még valamennyi egyesületünk, civil szervezetünk számára, hogy rendezvényeik alkalmával minden önkormányzati tulajdonú épület használata fűtéssel, világítással
együtt ingyenes.
Az egyesületeinkkel való jó együttműködést mi sem bizonyítja jobban, mint a segély faszállítmány a tűzoltószertár
udvarán való tárolhatósága, valamint az önkormányzat pénzügyi segítsége a pályázati előfinanszírozáshoz. Hasonló példa
a Rózsa Nyugdíjas Egyesület kerítésének közös építése is. A
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Visszatekintés egy sikeres esztendőre
nyugdíjasok fiatalos lendülete, szervezőkészsége, munkabírása egyébként azt hiszem, példa lehet minden már működő és
leendő egyesület előtt. (Gondoljunk csak a sok sikeres rendezvényük közül kiragadva, a nyugdíjas pedagógusok tiszteletére
rendezett ünnepségükre!)
Köszönet illeti a Gazdakört, valamint a Zenélő Ifjúság Alapítványt a pályázatok terén nyújtott együttműködési készségükért, valamint a Zenélő Ifjúság Alapítványt.
A Farmosi Zenekar Egyesület anyagi támogatását a Kovács
Pál Zeneterem kialakításához.
A Polgárőrség a Sportegyesülethez és az Önkéntes Tűzoltó
Egyesülethez hasonlóan szintén jelentős összegű önkormányzati támogatásban részesül, ezért viszonzásul igyekeznek javítani a közbiztonságot, valamint iskolaidőszak idején gyalogátkelőhelyi forgalomirányítással vigyázzák gyermekeink
épségét.
A Sportegyesülettel együttműködésünk szintén jó. Kérésre,
utazáshoz üzemanyaggal együtt biztosítjuk az önkormányzat
Toyota gépjárművét, valamint a költségvetésben biztosított
összegen felül – nagyon ambiciózus vezetőik kérésére – százezres nagyságrendű támogatást adtunk a Bozsik Programban
résztvevő korosztályos csapatoknak.
A Mozgáskorlátozottak Egyesületével, Nagycsaládosok Egyesületével kapcsolatunk korrekt, problémamentes, igény esetén a
költségvetési támogatáson felül térítésmentes gépjármű használatot biztosítunk az egyesületek ügyeinek intézéséhez.

Intézményeinkben 2013-ban
történtek
Általános iskola
Mint köztudott, a lehető legszorosabb eredményű képviselő-testületi döntéssel, az általános iskola működtetése önkormányzati feladat maradt. E döntésből adódó rezsifizetési,
karbantartási kötelezettségek rendkívül nagy terhet jelentenek
számunkra, bár az igazsághoz tartozik, hogy ha a másik utat
választotta volna a többség, miszerint a fenntartás is és a működtetés is átkerült volna az államhoz, nem tudjuk, mi várt
volna ránk.
Mindezek ellenére a képviselő-testület kitart egy már régebben meghozott döntése mellett, mi szerint az évek, évtizedek
során elmaradt felújítások, elmaradt karbantartások következtében rendkívül leromlott állapotba került iskolaépületeket és
azok épületgépészetét saját erőből, pályázati pénzből, ha kell,
szinte erőn felül igyekszünk felújítani.
Ennek szellemében indultunk az év elején egy több mint
80 milliós költségvetésű, nyílászáró cserére, szigetelésre, részleges fűtéskorszerűsítésre kiírt pályázaton, amelyen – feltehetően a rendelkezésre összeg közel 20-szorosát igénylő támogatási kérelmek miatt – sajnos nem nyertünk támogatást. A
tervkészítés költsége 2,2 millió Ft+ ÁFA volt, melyet ki kellett
fizetnünk.
Maradt az önerős finanszírozás, melyből a napi karbantartások mellett, az alábbi jelentősebb, összességében 2,5 millió Ft
költséggel járó munkákat végezték el:
- Az udvar sorakozó területének leaszfaltoztatása (750 e Ft)
- 2db tanterem bútorzatának újra cseréje
(400 e Ft)
- 3db tanterem hidegburkolása
(479 e Ft)
- 1 db nevelői szoba hidegburkolása
(94 e Ft)
- Valamennyi mellékhelyiség és öltöző tisztasági festése
- 1db nevelői szoba festése

- 5db tanterem festése, mázolása
(A közfoglalkoztatottak közreműködésével végeztük, csak
az anyagköltség terhelte az önkormányzatot)
- A legkritikusabb állapotú nyílászárók javítása
- Zrínyi úti iskola WC-jének külső vakolása
- 80 m csatorna cseréje a közeljövőben fog megtörténni
Természetesen mindezen munkákon felül a eseti karbantartások további feladatokat jelentenek.
Az iskolánk diákjai, felkészítő tanárai – jó szokásukhoz
híven – ebben az évben is kitűnően szerepeltek a tanulmányi
versenyeken, tovább terjesztve ezzel a farmosi iskolában történő oktatás jó hírét. De köszönet illeti őket a községi rendezvényeken bemutatott színvonalas színpadi előadásokért is. Szereplésükkel már az erdélyi testvértelepülésünkön, Várfalván is
elismerést vívtak ki.
Óvoda
Ebben az évben volt 50 éves óvodánk. Közel háromnegyed
év távlatából köszöntöm ezúttal is óvodánk elmúlt 50 év alatti
valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját. Isten éltesse őket!
A szokásos óvodaszüneti karbantartás több kisebb évközi
munkával együtt elvégeztük, de mindezeken felül ebben az
évben új játszóvárral (520 e Ft+ ÁFA) gazdagodott az udvar játékállománya, valamint az Árpád út és a park felőli
telekhatáron – hosszú évek óta jogosan követelt – kedvezményes áron beszerzett új horganyzott kerítés építettünk.
(1,55 millióFt)
Köztudottan nagyon kreatív óvónőink segítettek a Kovács
Pál Zeneterem tablójának elkészítésében, valamint közreműködtek a kis óvodásokkal községi és egyesületi rendezvényeinken. Köszönet érte.
Művelődési Ház, Könyvtár
Az elmúlt 2-3 évben már jelentősen megújult kultúrházunk
a Kovács Pál Zeneterem kialakításával, igényes berendezésével
tovább szépült. A terem felújításában az önkormányzat dolgozói is jelentős részt vállaltak, megkímélve ezáltal a Farmosi
Zenekar Egyesületet jelentős munkadíj számlák kifizetésétől.
Az év során kétszer is próbálkoztunk a ház bővítésével, kritikán aluli vizes blokkjának felszámolásával, majd helyette új
építésével, de sajnos nem jártunk sikerrel.
Az elmúlt év talán legnehezebb szívvel meghozott képviselő-testületi döntése, a régi könyvtárépület lebontásáról hozott
döntés volt, mellyel egyidejűleg az új könyvtár helyéről is határozat született.
Az új könyvtár közel 5,5 millió forintos költségét pályázat
híján saját költségvetésünkből fedeztük. Takarékoskodásunk
nem ment azonban a minőség rovására, mert köszönhetően a
helyi vállalkozók és magánemberek önzetlen segítségének, ma
már egy korszerű, padlófűtéssel, takarékos világítással ellátott,
tágas tér áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére. Következő feladatunk a polcrendszer lecserélése.
Családsegítő szolgálat, házi gondozás
A szolgálat ebben az évben is a Művelődési Házban végezte rendkívül fontos munkáját, melyet a közeljövőben pályázat
útján, 2db új számítógép beszerzésével igyekszünk megkön�nyíteni. Közreműködésükkel az önkormányzat élt a kormány
nyújtotta segélyezési lehetőségekkel, és a tavasz folyamán burgonya, burgonya, majd a közeljövőben fa – és tojótyúk adományokkal igyekszünk a rászorulókon segíteni.
Gondozónőink új, a réginél komfortosabb helyen, a Béke út
8. szám alatt végzik munkájukat, innen látják el gondozottjaikat.
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Önkormányzati utak, közterek
Útjaink mentén, parkjainkban javarészt közfoglalkoztatottak dolgoztak kézi erővel, vagy motoros kézi eszközökkel.
Árkok, parkok, virágágyások művelésére ez elegendőnek bizonyult. Földútjaink jövőbeni javítására, karbantartására ebben
az évben vásároltunk egy mezőgazdasági tárcsát, valamint az
elmúlt hetekben pályázat útján nyertünk egy 6 millió Ft értékű
vontatható grédert.
A tél közeledtével, az elmúlt hónap során, szilárd burkolatú
önkormányzati útjainkon megszüntettük a nagyobb kátyúkat.
Ez év végén, valamint a jövő év első felében 4 db új buszvárót
helyezünk a forgalmasabb buszváró helyekre.

2013-2014 pályázatairól
Az 2013-ban folyamatban lévő, valamint ez évben benyújtott pályázatok:
Csatornázás
Farmossal együtt 20 Tápió-menti település társult uniós pályázata. Farmoson vízjogi engedélyek hiánya miatt nem indult
el eddig a kivitelezés. A következő hónapban az engedélyek
kiadása minden bizonnyal megtörténik. A munkakezdés várható időpontja az időjárás engedte legkorábbi 2014. évi tavaszi
időszak.
Mivel a csatornázás befejezésének határideje vészesen közeledik, ezért várható, hogy a kivitelező igen nagy erőkkel
vonul fel településünkön, ami azt jelenti, hogy egyidejűleg a
község 5-6 pontján is munkavégzés folyik majd. Várhatóan
ez a közlekedésben az ilyenkor szokásosnál is több nehézséget
fog okozni. Ennek csökkentése érdekében a kivitelező – ígérete szerint – igyekszik majd munkáját úgy szervezni, hogy
a lakosság, valamint az intézmények, vállalkozások kérését a
lehető legjobban figyelembe vegye, a legkevesebb kellemetlenséget okozza.
Ivóvíz minőségének javítása
A 3 éve futó vízminőség javító pályázatunk kivitelezési
munkái várhatóan 2014 tavaszán indulnak és őszre befejeződnek. Az optimista vélemények a mű elkészülte után fél évre
tiszta ivóvizet ígérnek.
Kamerarendszer telepítése
A 2013-ban benyújtott pályázat általam ismeretlen ok miatt még nem jutott döntési szakaszba. A tervezett rendszer
tartalmaz 3db rendszámfelismerő kamerát, (Jászberényi út –
Szabadság út sarok, Szelei úton Visnyei Pál előtt, Nagykátai út
– Rákóczi út sarok), 3db térfigyelő kamerát, (Jászberényi út –
Paskomi út sarok, Művelődési Ház homlokzata, Pintér sarok)
és 1 db. mobil kamerát. A rendszer WIFI kapcsolattal működik
majd.
Bizakodunk pályázatunk kedvező elbírálásában.
Közösségi Ház építése
A Fő tér 2. számon lévő ház felújítása, átalakítása jelenleg is
folyamatban van. A beruházás LEADER pályázaton elnyert támogatásból, valamint saját erőből folyik. Az enyészettől megmentett, falu közepén álló ház alkalmas lesz egyesületek elhelyezésére, kiállítások rendezésére, a ma még utcán csellengő
gyerekek befogadására, későbbiekben a Családsegítő Szolgálat
elhelyezésére, valamint szükség estén néhány hozzánk látogató
vendég elszállásolására.
Napelemek telepítése
A közösségi ház villamos energia szükségletének fedezésére
került benyújtásra a 16 napelem panelből álló 4KW-os rend-

3. oldal
szer. A pályázatot elutasították, amely ellen fellebbeztünk. Várjuk a döntést.
Infópont létesítése
A lebontott könyvtárépület helyére tervezett infópont kialakítására nyújtottunk be pályázatot. A 31,5x6m-es területen
olyan öntözőrendszerrel és növényzettel, valamint padokkal,
solar kandelláberekkel ellátott park létesül, amely információs
tábláival és időjárásálló természetfotóval bemutatja településünket, és a községünket körülölelő természetvédelmi területeket.
Vontatott gréder
Elnyert pályázat. A földutak karbantartására alkalmas eszköz beszerzése a közeljövőben megtörténik.
Templom felújítás, parókia felújítás
Polgármesteri és jegyzői kezdeményezésre a katolikus egyház nyújtotta be. A pályázatok együttesen mintegy 35 millió Ft értékben tartalmaznak kőműves, tetőfedő, bádogos,
melegburkoló, festő, festő-mázoló munkákat. A benyújtott pályázatok elbírálás előtt állnak.
32 fős ifjúsági tábor építése
A pályázat másodízben fog beadásra kerülni. A beadási határidő 2013. december 14.
A tábor létesítésével az ifjú korosztály táboroztatásával szeretnénk Farmost bekapcsolni az ökoturizmus vérkeringésébe. A táborral egyidejűleg növelnénk településünk országon
belüli, valamint határon túli ismertségét is, valamint tartalmas időtöltést kínálnánk a hozzánk látogató, turnusonként
legfeljebb 32 főből álló vendégeknek. A tábort úgy terveztük,
hogy „teatrum” kialakítási jellegéből adódóan több funkciójú
legyen, például koncert, falunap, stb. rendezésére is tudja az
önkormányzat használni.
A tábor – sikeres pályázat esetén – A Matolcsy Kúria mögötti területen fog megépülni.
Közvilágítás korszerűsítése
Az EBRD által finanszírozott hitelre benyújtott pályázat
Farmos közvilágításának teljes korszerűsítését hivatott megoldani. A hitel törlesztése 7,5 éven keresztül a villamosenergia –
fogyasztás csökkenésből adódó energiadíj megtakarításból fog
történni.
A közvilágítás korszerűsítés részét képezi a Muszály területének ellátása 14 db lámpatesttel.

Folyamatban lévő, 2014-re áthúzódó tervezett fejlesztések
Buszvárók cseréje
A kritikán aluli állapotú és szocreált idéző buszvárókat folyamatosan le fogjuk cserélni.
2013-ban 1db., majd 2014-ben további 3db. cseréje fog megtörténni.
Ezek a következők:
1. Rákóczi út, Művelődési Ház
2. Ezerjó ABC Jászberényi út
3. Vasúti buszforduló (a P+R elkészülte után más helyre
telepíthető)
4. Rákóczi út vasút felőli vége
Muszályi gyaloghíd szélesítése
Ezzel a hídavatás óta (kb. 40 éve) fennálló probléma fog
megoldódni.
A híd méret- és súlykorlátozás mellett alkalmassá válik
mentőautó méretű gépjárművek áteresztésére. Szakvélemény
és tervek készítése folyamatban van.
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Trianon emlékmű
Az emlékmű 2014. június 04-én kerül átadásra. Az emlékmű
építéséhez további támogatásokat várunk. A pénzbeli támogatók bizonylat ellenében, Varga Adriennek, a Polgármesteri Hivatal titkárságán adhatják át felajánlásukat.

Például helyszín biztosításával, rezsiköltség elengedésével,
vagy mint például a Farmosi Napok esetén történt, jelentős
anyagi támogatással is (600 eFt).

Naperőmű
Kissé félve írom e szavakat, hisz nem szeretném nagyratörő
tervemet elkiabálni, de titkolni sem szeretném a tényt, hogy
2013. november 19-én befektetőkkel tárgyalást folytattunk egy
naperőmű Farmoson való létesítésének lehetőségéről. Természetesen egy ilyen méretű beruházást minden oldalról körül
kell járni, de az mindenképpen biztató, hogy a szakemberek a
lehetőséget nem zárták ki. Az általunk javasolt terület mintegy
4,5 MW teljesítményű erőmű építésére lenne alkalmas, ami
nagyon jelentős összegű iparűzési adóbevételt jelentene Farmosnak. Iparűzési adóbevételünk nagyjából megkétszereződne. Várjuk a tárgyalások folytatását.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ebben az évben is fogadta
ausztriai tűzoltó társaik kis delegációját. Vendégeik magyarországi idejét igyekeztek szórakoztató és tartalmas programokkal kitölteni.
Határon túli kapcsolataink csúcspontját – a nem megbocsátható módon, jelentős késéssel megszületett – VárfalvaAranyosrákos-Farmos testvér-települési kapcsolat jelenti. A
2013-as esztendő, az egymásnál tett látogatások emlékképeivel,
határon túl és innen, felejthetetlen évként fog beíródni sokunk
emlékezetébe.
A macedóniai Novaci-Farmos szerződés dokumentuma
2013. november 21-én került aláírásra. Az Unió további bővítésének Macedónia az egyik várományosa. Az ország uniós
felvétele után határai megnyílnak majd, ezzel nagy lehetőségeket kínálnak az ország iránt érdeklődők számára az élet szinte
minden területén. Ez lehet garancia induló kapcsolatunk tartalommal való kitöltésére és jövőjére.
A fentiekben röviden, a teljesség igénye nélkül kívántam a
Kedves Olvasót tájékoztatni a 2013-ban végzett munkánkról
és annak eredményeiről.
Végül köszönöm a Képviselő-testületnek, az Alpolgármester Asszonynak, a Jegyző Asszonynak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az önkormányzati intézmények vezetőinek,
dolgozóinak, egyesületi vezetőknek és tagoknak, a közfoglalkoztatottaknak, a község minden munkánkat támogató lakosának, hogy ki-ki a maga részével hozzájárult a 2013. év közös
sikereihez.
Horváth László polgármester

Ünnepségek, megemlékezések,
rendezvények
Köszönhetően az iskolás és óvodás gyerekeknek, az őket felkészítő pedagógusoknak, valamint az ünnepségek, megemlékezések felnőtt szereplőinek, Farmoson ma már garantált az
ünnepségek, megemlékezések magas színvonala, igényesen
összeállított tartalma.
A rendezvények sorából különösen az újévi koncert, a szüreti felvonulás, az óvoda alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség, valamint a Rózsa Nyugdíjas Egyesület Idősek Világnapja rendezvénye aratott nagy elismerést. Az
ünnepségeket, megemlékezéseket, rendezvényeket lehetőségei
szerint különböző módon támogatta önkormányzatunk.

Tájékoztatás szennyvíz
csatornázási munkálatok
jövő évi kezdéséről
Tisztelt Horváth László Úr!
Ezúton tájékoztatom Önt, hogy településén a „Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű,
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 kódszámú
projekt keretében megvalósuló szennyvíz
csatornázási munkálatokat az A-Híd Építő Zrt. a kivitelezés lebonyolításáért felelős
vállalkozó várhatóan 2014. február 17-én
(hétfőn) tervezi megkezdeni.
A tényleges kezdés a vízjogi létesítési engedély kiadás napjának valamint az időjárási körülmények függvénye.
Nagykáta, 2013. december 3.
Kovács Norbert
költségvetési szerv vezetője

Határon túli kapcsolataink

Mozgáskorlátozottak helyzete
2013
Bíztunk benne, hogy ez az év jobb lesz, mindig akadályokba ütközünk. Betegségek mellett még akadtak ROSSZAKARÓK is. Mindezek
mellett azért összejött egy szentendrei kirándulás, ahol sajnos az idő
nem volt kegyes hozzánk mivel áztunk- fáztunk. A kirándulás költségét a REHAB-tól kaptuk meg, amit nagyon köszönünk.
Sikerült a múlt hónapban nagyobb csomagok szétosztására sort keríteni, ehhez segítségünkre volt a 3 Ász Kft Zokni üzem. A tagok örömmel fogadták ami nekem is jólesett. „ Mert adni jó!”
Ami nagyon megnehezíti az életünket az az ÚT! Sajnos csak gyalog tudunk rajta járni, hiszen az autók is elég nehezen közlekednek.
Itt szeretném tudatni minden farmosi lakossal, hogy változatlanul
lehet jelentkezni ORTOPÉD rendelésre. Ennek keretében segédeszközök kerülnek felírásra pl.: fürdőkád beülő, wc magasító, járókeret,
bot, cipő, elektromos 3- H kerekű EL-GO moped stb. Minden olyan
eszköz, ami egy mozgáskorlátozott ember életét segíti.
Itt kívánok minden olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet!

A m o z g á s s z aba d s á g a
min d enkit me g illet !
Szécsényi Gáborné Mozgáskorlátozottak vezetője
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Tájékoztató a Képviselő-testület
munkájáról 2013. október 8.
és november 30. között
2013. október 08. napján rendkívüli Testületi ülés megtartására került sor. Dönteni kellett arról, miszerint az Önkormányzat 2013/14-es tanévben is csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási pályázathoz, továbbá csatlakozik a szociális tűzifa támogatáshoz.
A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat keretében a
2012/13-as tanévben 9 hallgató részesült támogatásban. Akkor
a Képviselő-testület döntése arról szólt, hogy minden hallgató
egyformán részesül támogatásban.
A Kormány a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról a 1611/2013.
(IX.5.) Korm. határozatában döntött. A pályázat részletszabályait az 57/2013.(X.4.) BM rendelet tartalmazza. A tűzifa rendelet alapján a támogatást azon 5000 fő lakosságszám alatti
önkormányzatok igényelhetik, akik 2013. január-március hónapokban, a három hónap közül akár csak egyben is, normatív
támogatást igényeltek vissza a központi költségvetésből a lakosoknak nyújtott lakásfenntartási támogatás jogcímen. A pályázat benyújtására 2013. október 15-ig van lehetőség.
2012-ben az Önkormányzat 83 m3 szociális tűzifát igényelt,
ami az önkormányzatnak 390.017,- Ft plusz a szállítási költség
179.197,- Ft terhelte a költségvetést. A Belügyminisztériumi támogatás 1.264.902,- Ft volt.
Az idei évben a maximálisan igényelhető mennyiség Farmos esetében 456 m3. A saját költségvetés 220 m3 keménylombos tűzifát igénylését bírja el, ami önerőként 558.800,- Ft és a
szállítás 179.197,- Ft költséget jelent. A támogatás összege pedig
2.640.000,- Ft.
2013. október 29. napján soros ülést tartott a Képviselő-testület. A napirendi pontok között kötelezően kellett tárgyalni a községi önkormányzat és intézményeinek I-IX. havi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A teljesítés összességében
75%-os. Van, ahol igen kimagasló a százalékos teljesítés, mivel
például a 2013 évi közfoglalkoztatás nem volt tervezhető. Az
előző évben összesen 24 fő volt foglalkoztatva, míg 2013-ban
közel 50 fő. A 2014 évi költségvetési koncepció az alábbiakat
tartalmazza:
1. A működési bevételek és kiadások összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése, ennek érdekében szükséges a bevételek teljes körű felmérése,
az adók maximális realizálása, a kintlévőségek behajtása.
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok elsődlegességét biztosítani kell.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját
bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
3. A helyi szociális rendeletben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások kerüljenek felülvizsgálatra.
4. Meg kell vizsgálni az önkormányzati ingatlanok (különösen a külterületi) hasznosításának lehetőségét.
5. A pályázati lehetőségeket minden területen ki kell használni, a szükséges önerőt a költségvetésbe be kell tervezni.
6. A képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét,
hogy a költségvetési rendelet előkészítése során a koncepcióban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését biztosítsa, és a rendelet-tervezet az előterjesztésben
megfogalmazottak
figyelembevételével
kerüljön
kidolgozásra.
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7. A farmosi Általános Iskola szükséges karbantartási munkálatait folyamatosan végzi a működtető Önkormányzat.
Ez a 2014. évben a Testületi döntésnek megfelelően – minden évben 2 db tanterem felújítása – tovább folytatódik.
A Képviselő-testület arról döntött, hogy a 2014 évben a
könyvtár csatlakozik a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez.
Ennek következtében mint a Pest Megyei Könyvtár un. fiókkönyvtára fog működni. A könyvtári dolgozó felett a munkáltatói jogokat a községi Önkormányzat képviselő-testülete
gyakorolja, de a szakmai irányítás és ellenőrzés a Pest Megyei
Könyvtárhoz fog tartozni. Így okafogyottá válik intézményként működtetni, tehát a működtetésre egy nonprofit kft.
létrehozására kerül sor. Ennek a kidolgozására a jegyző közreműködésével szakembereket kell bevonni. A Könyvtári Szolgáltató Rendszer ellátja a dokumentum szolgáltatást, egységes
nyilvántartásba veszi a számítógépes adatbázisában az állományt és szakmai felügyeletet gyakorol.
Elfogadásra került a szociális tűzifa támogatást szabályozó
rendelet.
Több éves mulasztást pótolt a testület azzal, amikor a többszörös világbajnokot, a farmosi születésű Árva Gábort díszpolgári címre javasolta.
A Díszpolgári cím adományozásáról szóló 5/2003./VI.24./
Önkormányzati rendelet kimondja:
„A község “díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
Árva Gábor négyszeres Magyar Bajnok kajak-kenu
sportágban.
Az 1974-ben Mexicóban megtartott Kajak-kenu világbajnokságon 5. helyezést ért el C-2 500 m távon az Árva-Povázsay
páros tagjaként.
Az 1975-ben Belgrádban megtartott kajak-kenu világbajnokságon világbajnoki aranyérmet ért el C-2 1000 m, mint az
Árva-Povázsay páros tagja, továbbá világbajnoki bronzérmet
nyert Belgrád 1975 C-2 500 m-en szintén az Árva- Povázsay
párosban.
Az elért eredményei alapján Farmos község jó hírnevének
öregbítéséhez hozzájárult. Emberi magatartása példamutató az
utána következő nemzedékek számára.
„A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom jár.
A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással egy időben állapítja meg.”
Arról is döntött a Testület, hogy a folyamatban lévő és az
újonnan kiírandó pályázatokra továbbra is be kell nyújtani
az igényt, mert plusz fejlesztési pénzekhez csak így juthat a
település.
A nemzeti köznevelési törvénynek megfelelően létrejött az
-Intézményi Tanács, mely az Általános Iskola működését segíti.
Továbbra is a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft fogja a településről a hulladékot elszállítani.
Zárt ülés keretében: egyedi kérelmekről döntöttek, a döntés
végeredménye a fogászati asszisztensi állásban dr. Bencze Józsefné továbbfoglalkoztatása és Tónay Lászlóné önkormányzati
ingatlanban történő kedvezményes lakhatásának biztosítása.
Farmos, 2013. december 2.
Turóczi István Zoltánné
jegyző
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DOBOZNYI SZERETET
A GYERMEKEKNEK
J Ó T É K O N Y S Á G I F E L H Í VÁ S
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az elmúlt évek karácsonyi jótékonysági ajándékozásával olyan fontos és kedves hagyományt teremtettünk,
amellyel idén is szeretnénk a Pest megyei gyermekotthonokban élők karácsonyát örömtelivé varázsolni. Ehhez
szeretném segítségül hívni az Önök együtt érző támogatását.
Egy kis dobozba rejtett meglepetéssel hatalmas örömöt
lehet szerezni. Kérem, ajándékozzon Ön is a gyermekeknek egy doboznyi szeretet!
Pest megyében mintegy 600-an élnek gyermekotthonokban, akiknek a karácsonyát ajándékdobozunkkal emlékezetessé tehetjük.
Ajándékozással kapcsolatos tudnivalók:
A megajándékozottak körének 70 %-a 15-18 éves korosztályba tartozik, melynek több mint a fele fiú.
Ajándékozási ötletek:
- jó állapotú használt vagy új játék, cd, dvd, műszaki
cikk;
- könyv önmagában is ajándékozható;
- ruhanemű (pl.: póló, sál, sapka, kesztyű);
- iskolaszerek, higiéniai eszközök;
- fogyatékkal élők számára: mozgásfejlesztő eszközök,
füleslabda, labda, audio-vizuális eszközök, különféle
csörgő, hangot adó játékok, kisrádió, baba, kisautó,
fejlesztő játékok.
Csomagolási információk:
- Az ajándékokat kérjük jó állapotú cipős dobozban,
egyéb hasonló méretű dobozban / díszzacskóban elhelyezni, melyet kérünk ünnepi csomagolással ellátni.
- A könyveket kérjük szalaggal átkötni.
Fontos információk:
- Az ajándékhoz kérjük, a csomagoláson mellékelje, hogy
milyen korú lánynak vagy fiúnak szánja a felajánlást.
- Élelmiszereket korlátozottan kérünk a felajánlásokba
készíteni (pl.: cukorka, rágógumi, csokoládé).
Az ajándékok gyűjtése:
Az ajándékokat a Járási Hivatalokban és a Szakigazgatási Szerveknél lehet leadni 2013. december 11-ig.
A felajánlások 2013. december 18. és december 20. között kerülnek kiszállításra a gyermekvédelmi intézmények
karácsonyfái alá.
Bízom abban, hogy segítő szándékú kezdeményezésünk ez alkalommal is kedvező fogadtatásra talál, és közös
erőfeszítéseinkkel ismételten valódi örömet szerezhetünk.
Tegyünk együtt a gyermekek boldogabb karácsonyi
ünnepéért!
Nagylelkűségüket és együttműködésüket előre is köszönöm.
Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
közleménye

Pest megye felkészült a veszettség
elleni védekezésre
Budapest, 2013. november 14. – Három év után ismét felütötte a fejét a veszettség Magyarországon vörös rókákban:
szeptember közepe óta már 18 állatnál igazolták a fertőzést.
A Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyei esetek után
2013. november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén lévő tanya közelébe tévedő róka hullájából is
kimutatták a veszettség vírusát.
Magyarországon 2010. óta nem, azonban 2013 szeptemberében és októberében elvégzett laboratóriumi vizsgálatok során
először Bács-Kiskun, majd Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről mutattak ki veszettséget vörös rókában.
2013. november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén lévő tanyára merészkedett és ott kutyával összemarakodó róka teteméből is kimutatták a veszettség vírusát. A
szükséges helyi járványügyi intézkedések: a rókával érintkező
oltatlan eb leölése, a tanyán található másik három oltott kutya, két macska és egy ló 90 napos megfigyelésének elrendelése,
a veszettség humán-egészségügyi vonatkozásáról az érintettek
értesítése megtörtént. Kőröstetétlen község közigazgatási területén ebzárlat érvényes. Elrendelésre került továbbá a községben az oltatlan kutyák és macskák veszettség elleni azonnali
védőoltása is.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét a veszettséggel kapcsolatban az alábbiakra:
– A természetellenesen viselkedő (barátságos, vagy támadó
magatartást mutató) vadon élő emlősállattal (róka, aranysakál, kóbor eb) ne érintkezzen!
– Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott
róka tetemet talál, ne érintse meg!
– Mindkét fenti esetben értesítse az állategészségügyi hatóságot!
– Ha veszettségre gyanús állattal érintkezett, sürgősen keresse
fel háziorvosát.
– Ha házi kedvence a megszokottól eltérően viselkedik, vagy
harapás nyomait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát!
– Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelező veszettség
elleni oltásáról!
– Tekintettel a veszettség esetekre, kijáró házimacskák
esetében is javasoljuk a veszettség elleni oltás beadatását a
főváros és Pest megye területén.
A veszettség, vírus okozta fertőző járványos betegség, amely
az agyvelő gyulladását okozza. Valamennyi emlősállat fogékony rá. A mai ismeretek szerint a klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség minden esetben gyógyíthatatlan. Védekezés megelőző vakcinázással lehetséges. Az említett esetek miatt
az idén október 5. és 20. között végrehajtott őszi kampány során a határsávi szórás kiegészült az első veszettség eset körüli
50 km-es körzetben történő gócvakcinázással. A gócoltás Pest
megyében 2480 km2 nagyságú – a Monori, Ceglédi, Dabasi,
Ráckevei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok területét érinti.
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LEHET, HOGY MI IS A KÖZÖS, HATÁROK NÉLKÜLI EURÓPÁT KEZDJÜK ÉPÍTENI?
(Beszámoló a macedóniai utunkról)
Macedóniából való hazaérkezésünk utáni napokban tettem
fel kissé hitetlenkedve magamnak többször is ezt a szerénynek
nem mondható kérdést. Én ugyan visszafogott, realista, minden
fellengzéstől mentes embernek tartom magam – bízom benne,
hogy mások is ezt tartják rólam – de a következők után talán e
sorok olvasói is egyetértenek e kérdés feltevésével.
Történt ugyanis, hogy kb. másfél évvel ez előtt Dr. Bencze József (Gyula), hazánk macedóniai rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete, aki történetesen gyerekkori barátom és az első szabad választás után Farmos első polgármestere volt, a rá jellemző,
meglehetősen nagy intenzitással kezdte szorgalmazni Farmos
és egy macedóniai település kapcsolatépítését. Bevallom, hogy
a Képviselő-testület eléggé megosztott volt e kapcsolat szükségességének megítélésében. Az ellenérvek főként az anyagiakról
szóltak, de érezhető volt bizonyos etnosztereotípia is. Végül –
többszöri napirendre vétel után – a testület többsége úgy döntött, hogy akceptálja nagykövetünk az ügy érdekében végzett
munkáját, nem löki el a macedón település vezetőinek barátsággal felénk nyújtott kezét, és küldöttséget küld a macedóniai
Novaciba. Egyúttal szavazati többséggel felhatalmazott a már
előkészített és megküldött megállapodás aláírására.
Mindezek után, november 20-án negyedmagammal, röviddel reggel 4 óra után indultunk el a három napos macedóniai
látogatásra. Macedónia fővárosában, a magyar nagykövetségen
Dr. Bencze József nagykövet fogadta delegációnkat. Rövid városnézés és gyors ebéd után együtt indultunk Bitolába, Macedónia
második legnagyobb városába, ahol a Capri Hotelben, egy jó
hangulatú, ízletes vacsora közben ismerkedtünk meg Magyarország macedóniai tiszteletbeli konzuljával, valamint Novaci
polgármesterével.
Látogatásunk második napját kipihenten, egy bőséges reggeli
elfogyasztásával indítottuk, majd következett az igen gondosan
megszervezett, gazdag program. Az együttműködési okmányok
aláírása Novaci polgármesterével, nyilatkozatok a regionális és
helyi televízióknak, – ami után a macedón köztársasági elnöknél tett látogatása miatt a nagykövet úr visszautazott Skopjéba
– majd beszélgetés novaci vállalkozókkal, gazdákkal. Ez után
látogatás a bitolai erőműben, egy ásványvíz palackozóban, és
egy ortodox templomban. A hivatalos novaci programot a helyi
vállalkozók társaságában elfogyasztott ebéd zárta.
Visszautazván Bitolába, a tiszteletbeli konzul úr vendégeként
megtekintettük a bitolai magyar konzulátust, majd meghívására
vendégeskedtünk egy színvonalas, belvárosi kávézóban. A nap
zárásaként, az éjszaka során ellátogattunk egy főként egyetemista fiatalok által látogatott szórakozóhelyre. A harmadik nap kora
délelőttjén, a bitolai tiszteletbeli konzul úr és Novaci polgármesterének szívélyes búcsúztatása után visszaindultunk Skopjéba, a
fővárosba. Itt ismét találkoztunk a nagykövet úrral, akinek tár-

saságában rövid városnézésen vettünk részt, majd meghívására,
a skopjei bazársor egyik vendéglőjének teraszán megebédeltünk.
Délután 3 órakor vettünk búcsút vendéglátónktól, majd nekivágtunk a közel 9 órás hazafelé vezető útnak, hogy még aznap,
valamivel éjfél előtt megérkezzünk otthonunkba.
Ez a három nap remélhetőleg egy újabb sikeres határon túli
kapcsolatunk születését jelenti. A tűzoltóink által hosszú évek
óta ápolt osztrák, a mindössze két éves, de annál nagyszerűbb
erdélyi után egy harmadik, mindkettő eddigitől különböző
kapcsolat születését. Ezzel a fiatal országgal nincs közös történelmünk. Nincs Ferenc József, nincs Mária Terézia, nincs Hunyadi János, nincs Bethlen Gábor. Nem vagyunk sógorok, nem
vagyunk testvérek. De lehetünk egymást kölcsönösen tisztelő
barátok, akik a gazdaság, a kultúra, a turisztika terén, mindkét fél javára, igyekeznek megismerni, tisztelni egymást. Ezt az
utat, mint megtudtuk, nagykövetünk aktív közreműködésével
már járják előttünk. A kormányszintű gazdasági és kulturális
kapcsolatokon túlmenően a két ország települései, oktatási- és
közintézményei létesítenek kapcsolatokat, rendeznek kiállításokat, koncerteket. Az elmúlt két évben közel tíz település kötött
egymással megállapodást. A két ország több egyeteme, országos
jelentőségű múzeuma, könyvtára írt alá együttműködési nyilatkozatot. Számos rendezvény – Liszt, Bartók, Kodály koncertek
–, kiállítás Victor Vasarelly műveiből, fotó kiállítás a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Tápió-vidékéről, és sorolhatnám – mutatta be hazánk, nemzetünk értékeit. A jövőre nézve számos tanulsággal
szolgáló macedóniai utunk is – mint kis „falusi diplomácia” –
némi túlzással, talán ebbe a sorba illeszthető.
Horváth László
polgármester

Tájékoztató Farmos Község Önkormányzat számlaváltozásairól
Tájékoztatásul közöljük a Tisztelt adózókkal, hogy Farmos
Község Önkormányzat számlavezető pénzintézete 2013. október 1. napjától az OTP Bank Nyrt. Így megváltoztak a számlaszámok. A továbbiakban kérjük ezeket használják:
Költségvetési elszámolási számla
Kommunális adó beszedési számla
Gépjárműadó beszedési számla
Pótlék beszedési számla
Építményadó beszedési számla
Bírság beszedési számla
Illeték beszedési számla
Saját bevételek elszámolási számla
Idegen bevételek elszámolási számla

11784009-15730703
11784009-15730703-02820000
11784009-15730703-08970000
11784009-15730703-03780000
11784009-15730703-02440000
11784009-15730703-03610000
11784009-15730703-03470000
11784009-15730703-10010000
11784009-15730703-04400000

Az új bankszámlaszámokkal kapcsolatos információk a
www.farmos.hu honlapon is megtalálhatóak.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az augusztus hónapban megküldött folyószámla értesítők mellékleteként kézbesített csekkek már nem használhatóak. Befizetési szándék esetén – új
készpénzátutalási megbízás átvétele céljából – kérjük fáradjanak be
a Hivatal adó csoportjához, ahol ügyfélfogadási időben (H, SZ, CS,
8-16.00 óráig) munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
Együttműködésüket köszönjük.
Turóczi István Zoltánné
jegyző
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A MÁV ZRT. FARMOST ÉRINTŐ
BERUHÁZÁSAIRÓL
1. A vasútállomásról:
Mint az utazók láthatják, közel három év eltelte után már
közelinek tűnik a vasútállomásunk felújításának befejezése. A
beruházó MÁV ZRT. és a kivitelező ÉPKOMPLEX KFT. megállapodása szerint a befejezési határidő 2014. január 09. Bízom
benne, hogy ezúttal tartják a határidőt és végre elkészül az állomásunk, Ami továbbra is kicsi marad ugyan, de szép, korszerű, európai színvonalú lesz.

A farmosi vasúti átjáró áthelyezésével egyidejűleg az országban további 10 helyen vizsgálják hasonló beruházások lehetőségét és ezek közül a rendelkezésre álló úniós pénzügyi keretből várhatóan mindössze 4-5 fog megvalósulni.
Horváth László polgármester

2. A P+R parkolóról:
Vasúti információk szerint, közel négy éves vajúdás után, a
beruházás hamarosan elkezdődik.
3. A közút vasúti átjárójának áthelyezéséről:
2013. 10.15-én a MÁV Zrt. Műszaki Osztályának munkatársa felkeresett, és egy műszaki tanulmány részét képező rajz bemutatásával tájékoztatott a vasúti átjáró áthelyezésének MÁV
Zrt. által tervezett helyéről. A tervezett helyszínt megtekintettük, majd jegyzőkönyvet vettünk fel, melyben rögzítettük,
hogy a terv megvalósítható abban az esetben, ha az építkezés
által érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásukat adják úgy
a kisajátításhoz, mint a teljes körű kártalanításhoz. A képviselő-testület 2013. november 19-i ülésén a tervezetről tájékoztatást kapott, és a jegyzőkönyvbe foglaltakat helyben hagyta.
Ezek után a nyomvonal által közvetlenül érintett ingatlantulajdonosokat személyesen kerestem fel, hogy a MÁV Zrt. vasúti tervtanulmányáról tájékoztassam őket. Véleményük a terv
megismerése után egyéni érdekek függvényében megosztott
volt. Az elmúlt időszakban a tervezett új nyomvonal környezetében élő ingatlantulajdonosok – nem csak a közvetlen érintettek – kifejezték a tervezettel szembeni ellenvéleményüket,
melyről a MÁV Zrt. Műszaki Osztályát a terv fogadtatása tárgyú levelemben 2013. december 02-án tájékoztattam. (A MÁV
Zrt.-nek küldött levél e lapszámban olvasható)
A tervezet rajzát a közvetlen érintett ingatlantulajdonosoknak bemutattam, de teljes nyilvánosságra hozását e helyütt, a
MÁV Zrt. tervre vonatkozó tulajdonjoga nem teszi lehetővé.
A híresztelésekre válaszolva tájékoztatom a kedves olvasókat,
hogy a terv sem alul-, sem felüljárót, sem benzinkutat nem tartalmaz, egy szintbeli átjárót ábrázol.

A napokban döntenek az ivóvízberuházásról
A támogatói döntés napokon belül megszülethet Farmos község ivóvízminőség-javítási beurházásának a támogatásáról. A szakmai terveket befogadta az irányítóhatóság, reményeink szerint a jövő év második felében már egészségesebb ivóvizet fogyaszthat a lakosság.
Farmoson mindig is jó minőségű ivóvizet szolgáltattak, igaz a vastartalom sokaknak okozott kellemetlenséget. Az időközben szigorodott
jogszabályok az arzéntartalom határértékét is csökkentették, ezért az önkormányzat időben megkezdte a probléma orvoslását. A szakhatósági mérése szerint Farmos fogyasztói részére szolgáltatott ivóvízben a megengedett értéknél nagyobb az arzén és a vastartalom. Ennek érdekében új vízkezelő berendezés és többrétegű szűrők beszerelését kell megvalósítani, amely hagyományos, jól bevált és költséghatékony módszer.
A szakemberek szerint azonban a vízkezelő berendezések hatékony működéséhez egyenletes vízterhelésre van szükség, ezért a rendsze
be be kell építeni egy biztonságos vízellátást biztosító, a jelenleginél nagyobb méretű térszíni víztározót. Ennek a beüzemelését követően nem lesz érzékelhető vízingadozás a nyári csúcsfogyasztás idején sem. A fejlesztés további része még a hálózat karbantartása, egy-két elavult rész kicserélése, valamint a rendszerben lévő pangó vizek megszüntetése.
Ennek érdekében a vízzel telt szakaszokat – a végzárak kicserélésével, illetve összekötésével meg kell szüntetni a hálózatban. Természetesen ez nem kevés pénzbe kerülő fejlesztés, de az Új Széchenyi Terv nagy intenzitá-

sú, 90 százalékos vissza nem térítendő támogatással segíti ezeket a beruházásokat, sőt, az EU Önerő Alapjából lehetőség van az önkormányzati önrész teljes finanszírozására is. Farmos önkormányzata mindkettőben sikeresen szerepelt eddig, arról viszont nem tehet az önkormányzat, hogy ezeknek a pályázatoknak az átfutási ideje sajnos hosszú hónapokat vesz igénybe.
Farmos Község Önkormányzata az előkészítési szakasz tervezési, szervezési feladatainak összköltségére – 14 millió 400 ezer forint
– 85 százalékos támogatást, azaz 12 millió 240 ezer vissza nem térítendő támogatást nyert el és még a fennmaradt 15 százalékos önrészt sem a településnek kellett állnia, mert sikeres pályázat útján kifizette azt az EU Önerő Alap. Ez év őszén az irányítóhatóság befogadta Farmos község Önkormányzatának a részletes megvalósításról szóló kész terveit, így az már csak a támogatói döntésre vár, amelynek a jogszabályok szerint az idén meg kell történnie.
Mivel kirívó hiányosságot a pályázat során nem jeleztek a várhatóan pozitív támogatói döntés értelmében hamarosan megkezdődhet a kivitelező kiválasztása és beruházás, amely eredményeként a jövő év második felében már egészségesebb és tisztább ivóvizet fogyaszthat a farmosi lakosság.

A fejlesztés becsült összege, nettó 240 millió forint.

2013. november-december

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 decemberi hírei
Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar Közlöny 188. számában megjelent az EMVA-ból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet,
amelynek értelmében támogatási kérelem benyújtására 2013. november 25-től 2013. december 20-ig nyílik lehetőség. A támogatási
kérelmet postai úton kell eljuttatni a HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezeti irodájához. Támogatás vehető igénybe falusi
szálláshely és kapcsolódó szolgáltatásai, egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatásai, gyermek- és ifjúsági turizmus minőségi
szálláshelyei és kapcsolódó szolgáltatásai, valamint szálláshelyhez
nem kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztésére.
Támogatási kérelem benyújtására természetes személy, mikro-,
kis- vagy középvállalkozás, települési vagy nemzetiségi önkormányzat, nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy jogosult,
amennyiben a rendeletben foglalt további feltételeknek is megfelel.
A kérelem benyújtására nyitva álló időszakon túl hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért kérjük tisztelt ügyfeleinket, figyelmesen
tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályokat, vegyenek rész a
HAJT-A Csapat Egyesület fórumain, forduljanak kérdéseikkel a
munkaszervezeti iroda munkatársaihoz! A rendelet olvasható a
HAJT-A Csapat Egyesület honlapján is (www.hajtacsapat.hu).
Tisztelt Ügyfeleink!
A jelenleg is nyitva álló (a III. és a IV. tengely jogcímeihez kapcsolódó) kifizetési kérelem időszak 2013. december 31-ig tart.
A www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html honlapról letölthetőek a vonatkozó közlemények a kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről

A HAJT-A Csapat
Egyesület Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

Farmos „Van közös akarat!”
Eljött a várva várt pillanat, amikor ismét együtt lehettünk
egy nemes cél érdekében. 2013. november 30. 18:00 óra: Jótékonysági Est, ahol összegyűlt nagyon sok jó szándékú, segíteni
akaró ember. Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét megtöltöttük a Művelődési Házat. Érezni lehetett az óriási szeretet
jelenlétét. Egy volt a cél: a segítségnyújtás! Nem csak Farmosról, hanem az ország több pontjáról érkeztek vendégek, de még
külföldről is. Tudták, hogy most itt a helyük. Egy beteg gyermek további gyógykezelésére gyűjtöttünk.
Sok olyan pillanat volt az est folyamán, amikor nehéz volt
megszólalni, szülőként átérezve, látva e nehéz sorsot. Rendezőként azt gondolom, szükség van arra, hogy többször összehozzuk az embereket. Így tesszük a falunapok során is, melyről
az est folyamán pillanatképeket, rövid videókat mutattunk be.
(Ezeket a kisfilmeket a YouTube-on is megnézhetik X. Farmosi
Napok címmel.)

114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 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
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás
kifizetésének igényléséről
110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
CSAK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN nyújtható be kifizetési kérelem! Az ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott
MVH regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfelek időben
intézkedjenek, hogy elszámolásaikat határidőben be tudják nyújtani! Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás a
meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímváltozás), mert
így akadályba ütközhetnek a belépéskor.
Javasoljuk, hogy mielőtt a tényleges kitöltést elkezdik, próbálják ki, hogy aktív-e a felület. Amennyiben probléma adódik
a kitöltéssel, szerkesztéssel, feltöltéssel kapcsolatosan, keressék a
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet irodáját a 06-53-583550-es, valamint az MVH ügyfélszolgálatos munkatársakat a 061-814-8900-as 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

A célként kitűzött segítségnyújtás sikeres volt, az adománygyűjtő
doboz megtelt. A szülőknek az ott
lévő vendégek jelenlétében átadtuk. Ez volt a legszebb pillanat az
est folyamán. Könnyes szemekkel,
állva tapsoltak az emberek, mert
megvalósult a Közös Akarat.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett előadóként a színpadon: Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Non Stop Dance Group, Tarjáni Zsolt, Gyémánt Valentin. Köszönöm a színfalak mögött
kitartóan tevékenykedő csapatomnak Ezo KLUB, Mariann Virágboltnak, a Farmos TV-nek, a Farmosi Művelődési Háznak.
Legfőképp köszönöm azoknak, akik ott tudtak lenni vendégként vagy bármilyen formában támogatni tudták a kezdeményezés sikeres megvalósulását. A szeretet ünnepének
közeledtével ezúton kívánunk mindenkinek Örömteli Boldog
Karácsonyt!
Kasza Tamás rendező
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Biztonságban az
ünnepek idején is
A hétvégén megkezdődik a négy héten
át tartó adventi időszak. Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően sok otthonban
gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit. A karácsonyi időszakban is sok gyertyát
és mécsest használnak díszítésként, de
ezek nem megfelelő használata könnyen
vezethet balesethez vagy tűzesethez. A
statisztikák azt mutatják, hogy az ünnep
idején megemelkedik a lakástüzek száma,
sokan ugyanis felügyelet nélkül hagyják
az égő mécseseket.
Az elmúlt években folyamatosan csökkent a téli ünnepekhez kapcsolódó tűzesetek száma, átlagosan 20-30 alkalommal
riasztották a tűzoltókat adventi koszorú és
karácsonyfa tüzéhez. Mivel a téli időszakban többet tartózkodunk otthon, a zárt
helyiségekben, lakóépületekben megemelkedik a tűzesetek száma is (például szemétledobókban égő cigarettacsikkek, vagy
pirotechnikai eszközök erkélyen történő
használatából adódóan).
Az ünnepi időszak tűzeseteinek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az égő mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony anyag
közelében helyezik el, a keletkező lángok a
különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más
helyiségeire. Az adventkor használatos koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anyagokból készülnek, szintén nagy odafigyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett
gyertyákat csak felügyelet mellett égessük,
mielőtt a helyiségből kimegyünk, azokat
oltsuk el.
A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott
gyertyák helyének körültekintő megválasztásával. Minden esetben fontos éghetetlen
anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis
megakadályozható, hogy a mécses, vagy a
gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű
azok közeléből minden gyúlékony anyagot
eltávolítani, emellett figyelni kell arra is,
hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, hogy ne dőlhessen fel, és ne eshessen le.
A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók,
esetenként a működésben lévő, elektromos
árammal működő lámpafüzérek helytelen,
vagy ellenőrzés nélküli használata okozhatja. Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt
a helységet elhagyják, a gyertyákat oltsák
el, a csillagszóró maradványát távolítsák el
a fáról. Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromoslámpa-füzéreket használjanak. A rossz
minőség termékek nemcsak az áramütés
lehetősége miatt veszélyesek, hanem az
ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat is
okozhat tüzet. A lámpafüzéreket éjszakára,
vagy hosszabb távollét idejére se hagyják
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bekapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán
nyílt lánggal működő díszeket alkalmaznak, a fát ne helyezzék függöny közelébe és
lehetőség szerint rögzítsék.
Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal
hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központjait a 105-ös hívószámon!

Tisztelt farmosi lakosság

A téli, illetve a karácsonyi időszak jellemző káreseményei a lakástüzek, amelyeket általában a felügyelet nélkül hagyott,
helytelenül elhelyezett gyertyák, mécsesek
okoznak. Családunk és otthonunk megóvása érdekében tehát tartsuk be az alábbi
szabályokat.
Beköszönt a tél, lehullnak az első hópelyhek, az emberek szívét átjárja az ünnepi hangulat. A környezetünk karácsonyi díszekben
pompázik, otthonainkban is előkerülnek a
gyertyák, mécsesek és nem utolsó sorban az
adventi koszorúk. Annak érdekében, hogy
az ünnepek ne tragédiával, hanem örömben, boldogságban és békében teljenek, nem
árt néhány tanácsot megfogadni.
– Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot mindig helyezzük nem éghető, hőszigetelő alátétre!
– A gyertyákat és mécseseket kizárólag nem
éghető tartóban helyezzük el a koszorún,
és feltétlenül rögzítsük azokat!
– A gyertyákat, mécseseket ne tegyük a koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél,
moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg!
– A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt
gyújthatja meg!
– A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú környezetében!
– Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót,
gyufát) tartsunk elzárva, gyermekek ne
tudják elérni!
– A koszorút ne használjuk az ablakban a
függöny, terítő vagy akármilyen éghető
anyag, textília közelében!
– Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre, ne vigyük egyik helyről a másikra!
– A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, vagy a kanócot eldőlni!
– Az égő gyertya, mécses oltására mindig
tartsunk a közelben megfelelő eszközt!
– Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk megfelelő távolságban!
– Mielőtt elhagyjuk, a lakást feltétlenül oltsuk el a gyertyákat!
– A koszorúkat ne hagyjuk őrizetlenül, felügyelet nélkül, amíg a gyertyák égnek rajta!

A Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet 2013. évben végzett
munkájáról szeretnék Önöknek beszámolni.
A péntek, szombat és vasárnap estére-éjszakára tervezett szolgálatokat maradéktalanul
sikerült teljesíteni.
A nagyobb szervezői munkát a rendkívüli szolgálatok és felkérések jelentik. Ebben
az évben az ilyen feladatból is volt bőven. A
március 15-ei rendezvényt hét polgárőr biztosította. A Nagykátai Polgárőrség szervezésében a dunai árvízvédelemből is kivettük
a részünket, június 09-én Budapest III. ker.
Nánási úton 4 fővel. Június 15-én az általános iskolások évzáró és ballagási ünnepségén
is ott voltunk. A parkoló gépkocsikra figyeltünk. Megköszöntük azoknak a tanulóknak
a munkáját, akik polgárőrtársainkkal együtt
részt vettek a zebra szolgálatokon.
A rendőrség felkérésére június30-án a
farmosi búcsúban két polgárőr társunk gyalogosan járőrözött. A korábbi évek hagyományát az idén is folytattuk. Ellátogattunk
az Országos Polgárőr napra, melyet Pannonhalmán rendeztek meg június 29-én.
A helyi civil szervezet felkérésére július 19én a Fogathajtó verseny biztosítását láttuk el
péntek éjszaka, szombat nappal és szombat
éjszaka. Ebben a munkában 11 tagunk vett
részt. Községünk lakóival együtt ünnepeltük
augusztus 20-át a helyi Művelődési házban.
Szeptember 2-án az iskolakezdéssel a mi zebra szolgálatunk is elkezdődött. A nyolcadikos
osztályos tanulók önként csatlakoztak hozzánk, a munkánkat segítve.
A falunap rendezőinek felkérésére a közrend és közbiztonság biztosítása volt a feladatunk. Szeptember 20-án a délutáni megnyitó
ünnepségtől kezdve folyamatos szolgálatban
voltunk másnap reggelig Ebben a munkában
23 polgárőr vett részt.
Október 5-én a szüreti felvonulás biztosítását vállaltuk el. A lovas fogatok lassan végig
haladtak településünk utcáin. A kereszteződések lezárását 5 polgárőr és kettő személygépkocsi segítette. A Művelődési házban rendezett színvonalas ünnepi megemlékezésen
vettünk részt október 23-án.
Mindenszentek és halottak napja környékén nagyon sokan kilátogattak a temetőkbe. A polgárőrség tagjai járőrszolgálatot
végeztek, figyelve a parkoló gépkocsikra és a
megemlékezők értéktárgyaikra. Már hagyománnyá vált, hogy tagjaink általános iskolás
gyermekeit megajándékozzuk egy-egy mikulás csomaggal. Azok a nyolcadik osztályos
tanulók, akik a zebra szolgálatban segítettek,
ők is kaptak csomagot.
Megköszönöm mindenkinek, aki adója
1%-át a polgárőrségnek ajánlotta fel az idén.
Bízom benne, hogy a következő évben is
minket támogatnak.
Szeretném kérni településünk lakóit, ha
segíteni szeretnék a munkánkat, keressenek
bennünket és lépjenek be tagjaink sorába.

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
Pest MKI

Farmos, 2013. december
Tisztelettel:
Kovács Pál, elnök

Budapest, 2013. december 1.
Hajdu Márton tű. őrnagy
szóvivő

Tanácsok adventi
időszakra
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Van segítség a dohányzás abbahagyásához
Mint minden évben, idén is november harmadik csütörtökén ünnepeltük a Ne gyújts rá! Világnapot. Kiváló alkalom ez arra, hogy aki
már felhagyott a dohányzás káros szokásával, az valóban ünnepeljen,
akinek pedig még nem sikerült, elgondolkodjon a nem dohányzó életforma előnyein.
A dohányzásról való leszokás hatalmas nyereséget jelent az egyéneknek, családoknak és az egész társadalomnak egyaránt. Akinek sikerül letennie a cigarettát, már rövid idő után sokkal jobb lesz a közérzete, a fizikai teljesítő képessége, szebb lesz a bőre, fokozatosan csökken
a dohányzással összefüggő betegségek kockázata és persze nagyon sok
pénzt is megtakaríthat. Az egészség jelentős egyéni és társadalmi érték,
a lakosság jó egészsége a fenntartható gazdasági növekedés feltétele.
Mindezek fontosságát felismerve a Kormány nagyon sok intézkedést
tett az elmúlt időszakban: 2012-től tilos a dohányzás valamennyi zárt
– és több nyílt – légterű közösségi térben, 2013-tól a dohánytermékek
csak elrettentő képekkel kombinált figyelmeztetésekkel hozhatók forgalomba. Emellett jelentősen nőtt a cigaretta ára, és átalakították a dohánykereskedelmet is: dohánytermékek értékesítése kizárólag olyan,
más termékeket csak korlátozottan árusító szakboltokban engedélyezhető, amelyekben valóban csak 18 éven felüliek vásárolhatnak. Ezeknek az intézkedéseknek már kimutatható eredményei vannak. Nőknél
és férfiaknál egyaránt csökkenő tendenciát mutat a naponta dohányzók aránya, és több mint 200.000 ember hagyta abba a dohányzást
az elmúlt egy évben. Változott a passzív dohányzás mértéke is: mind
a közterületeken mind az otthonokban csökkent azok száma, akik
mások dohányfüstjének vannak kitéve. Az eredményeket bemutató
kutatás adatairól bővebb információk az Országos Egészségfejleszté-

si Intézet Dohányzás Fókuszpont honlapján olvashatók: http://www.
fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/aktualitasok
Az eredmények a nemdohányzók védelméről szóló törvény betartása tekintetében is biztatóak. Az elmúlt hetekben a Világnap alkalmából a Népegészségügyi Intézetek munkatársai által végzett
akcióellenőrzések tapasztalatai szerint az ellenőrzött egységekben
(pl. egészségügyi intézményekben, oktatás-nevelési intézményekben,
vendéglátó- és kereskedelmi egységekben stb.) a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartásra kerülnek.
A dohányzás szenvedélybetegség, amelyet sok esetben nem kön�nyű abbahagyni, ezért kiemelt figyelmet kap a leszokás támogatása
is. Az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központban képzett szakemberek segítenek a leszokni vágyóknak. A 06
80 44 20 44-es ingyenesen hívható telefonszámon üzenetrögzítő
várja a leszokni vágyó dohányosok telefonjait, ahol nevük és telefonszámuk megadását követően néhány napon belül visszahívást kapnak.
A hat alkalmas telefonos tanácsadás után féléves és éves után követést
is végeznek, azaz megkeresik azokat, akik részt vettek a programban,
és megkérdezik, hogyan állnak a leszokással. A tüdőgondozó hálózat
szakorvosai szintén segítenek a leszokásban. Háziorvosi beutalóval,
előre egyeztetett időpontban fogadják a dohányosokat, és egyénre szabott tanácsadás keretében ajánlják fel a leszokás támogatás különböző
módjait.
A leszokásban segítséget nyújtó országos tüdőgondozó hálózat
részeként a monori-nagykátai térségben a következő tüdőgondozókhoz lehet fordulni:
Monor Kossuth L. u. 101.
(06-29) 412-170
Nagykáta Sütő u 1.
(06-29) 440-114

A tánc szeretete
Kedves Olvasó!
Olyan feladatot kaptam a napokban, hogy
szívemhez nagyon közeli és kedves témáról
írjak pár sort. Mi más is lehetne ez a téma,
mint Erdély, s ezen belül a testvérközségünk,
Aranyosrákos.
Amiről részletesebben írni fogok, az a
magyar nép egyik csodás öröksége, melyet
testvérközségi barátaink a mai napig oktatnak és művelnek. Ez a néptánc, s az ehhez
kapcsolódó programok. Várfalva községben
a gyermekek egészen kicsi koruktól kezdve
tanulhatnak néptáncot, – ahogy ennek szerencsére a farmosi napokon már több ízben
tanúi lehettünk – így őrizve meg generációkon keresztül ezt a felbecsülhetetlen kincset.
Bár fantasztikus élmény nézni is őket, de azt
is tudni kell, hogy az ilyen fellépések mögött
kőkemény munka áll, melyet olyan kitartással
csinálnak végig, hogy azt a felnőtt ember is
megirigyelheti.
Na de térjünk vissza a programokra. Ünnepek, rendezvények kihagyhatatlan résztvevői a néptáncosok, és természetesen a
talpalávalót húzó helyi zenekar. Szokás volt
egy időben, – mára sajnos kezd elmaradni
ez is – hogy szüreti időszakban, a hagyományosan megrendezett szüreti bál napján a
táncosok szép viseletben a zenekarral karöltve, lovaskocsikon végigjárták a község
településeit, s bizonyos kijelölt helyeken leszálltak, táncoltak és énekeltek, majd megvendégelték őket. Ezután pedig tovább folytatták
az útjukat a következő állomásig. Ebből a
folyamatból mára csak a szüreti bálok rendezése maradt meg, ám elmaradhatatlan része
a néptánc még ma is, kicsiknél, s nagyoknál egyaránt. Viszont még mindig szokás a

szőlő-lopás a bálon. Ez annyit jelent, hogy a
szőlőfürtöket díszletként körben felaggatják
a kultúrotthonban, középre pedig egy hatalmas, szőlőből álló koszorút rögzítenek – ennek is nagy jelentősége van. Este, mikor már
javában tart a bál, az ügyesebbek „lophatnak”
a felfüggesztett szőlőkből, viszont aki nem
figyel, az könnyen a szemfüles szőlőt őrző
néptáncos kislányok áldozatává válhat, akik
begyűjtik a tolvajoktól a szőlőért járó pénzt.
A koszorút pedig a bál közepén elárverezik,
licitálhat rá bárki, aki szeretné megvenni. Farmoson sajnos már nincsenek ilyen megőrzött
hagyományok, azt is mondhatjuk, hogy szinte
szüreti bál sincs. Pedig látható, hogyan lehet
megőrizni ilyen kis csekélységekkel a kultúrát, s továbbadni azt a soron következő nemzedéknek.
Ezért is került megrendezésre idén májusban az első – s nagyon reméljük nem is
az utolsó – Gólyahír rendezvény. Aki ott
volt láthatta és élvezhette az Aranyosszéki
néptánccsoport néhány tagjának – Bács
Dalma; Pethő Kinga; Gadó Norbert és Nagy
Zsolt – néptánc bemutatóját, majd kipróbálhatta saját tehetségét az utána tartott táncházban. Személy szerint örömmel láttam, hogy
rengetegen voltunk! A jelenlévők alig bírták
elpakolni az asztalokat az útból, hogy elférjen
mindenki a tánctéren. Jó volt látni azt is, hogy
a pici gyermekektől kezdve az idősebb korosztály is jelen volt a táncházban, s nem volt
senki rest kipróbálni ezt a gyönyörű műfajt.
Bízom benne, hogy nem merül ki ennyiben ez
a kapcsolat és a néptánc tanulása iránti vágy.
Itt meg is említeném, hogy minden év július
második hetében megszervezik Várfalván az
Aranyosszéki néptánctábort. Remek alkalom

ez arra, hogy jobban megismerjük egymás
szokásait, hagyományait, mindennapi életét.
Valamint a táborokban a közös mulatozások,
éneklések és táncok alkalmával életre szóló
barátságok kötődhetnek, amelyeket úgy is
lehet jellemezni, mint csodálatos adományt.
Már csak ki kell használni ezt a lehetőséget, s
arra bíztatok mindenkit, hogy ha lehetősége
van rá, használja is ki, hisz érdemes.
Kettő idézettel szeretnék elköszönni. Ez
a két gondolat úgy hiszem, valamelyest vis�szaadja azt, ami a tánc:
„A tánc verítékes munka? Eleinte csak kísérletezel és próbálkozol. Kutatod a tökéletest.
Sok nap végeztével csak a fáradtság vesz majd
körül. Időbe telik, amíg sikerül úgy táncolnod,
ahogy szeretnél és sikerül valami maradandót
alkotnod.”
Fred Astaire
Ugyanis gyönyörű a néptánc, néha talán
könnyűnek is tűnik, viszont nem egyszerű
elsajátítani. Idén tízedik alkalommal vettem
részt az erdélyi táborban, és talán most már
elmondhatom, hogy – valamelyest – tudok
néptáncolni.
A második idézet a kedvencem.
„Ha elsajátítottad a lépéseket, elkezdheted
megtölteni lélekkel.”
Philip Toshio Sudo
Maga a tánc szeretete, ismerete feltölti
az ember lelkét valami olyan plusszal, amit
megmagyarázni szinte képtelenség. Meg lehet tanulni a lépéseket, de teljesen át kell adni
magunkat ennek az érzésnek, amit ez az egész
művészet képvisel. Azonban pontosan ezek
a dolgok azok, melyeket, ha nem próbáltad,
nem tudhatod… S nincs szomorúbb annál,
mikor nem tudod, mit veszíthetsz…
Fehér Ágnes

képek az utolsó oldalon...
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Tisztelt Farmosiak!
Először is szeretnék bemutatkozni.
Sós Gabriella vagyok, a gyerekeknek
Gabi néni. Azért ragadtam tollat, hogy
egy pár szóval megköszönjem a támogatásukat.
2013. november 16-án a Farmosi Művelődési Házban megrendezésre került
RETRO PARTY egyik szervezője én voltam. Ez a buli a farmosi sportegyesület
utánpótlás csapatainak a támogatására
jött létre. Jómagam úgy keveredtem a
történetbe, hogy mind a két kisfiam tagja
az egyesületnek, lassan 3 éve (és nagyon
tehetségesek!).
Általuk és az edzőjük, Sebesi Ferenc
közreműködésével megszerettem a futballt. Fiús anyukaként majd minden napunkat a focipályán töltjük, és jól érezzük magunkat. És ki az a Sebesi Ferenc?
Remélem nem haragszik meg érte, de pár
szóban bemutatom Önöknek.
1979-ben született Budapesten. Iskoláit ott végezte, villamossági műszerész
végzettséget szerzett. 1988-1998. Ferencváros T. C korosztályos csapataiban játszott. 1999-2002 a Bp. erőmű NB3 csapataiban, 2002-2003 Tápiószele, 2003-2008
Farmos SE majd 2008-2009 Szentmártonkáta és 2010-től napjainkig is aktív
játékosa a Farmos SE felnőtt csapatának, csapatkapitányi poszton. Edzője az
U7, U9, U11, U14, U21 csapatoknak. A
farmosi sportegyesület elnökhelyetteseként nagyon sokat tesz a csapatokért.
A sport szeretetét már az anyatejjel
magába szívta, hiszen szülei, akik megszerettették vele a sportolás örömét egészen pici kora óta vitték magukkal a jégkorong, kézilabda és focimérkőzésekre.
Ezt a szeretetet szeretné átadni négy
gyermekének és az utánpótlás gyerekeinek is. Ez év nyarán U7, U9, U11 korosztállyal beneveztünk a Bozsik Programba.
Közel 50 gyerek tartozik az egyesülethez. A Bozsik program lényege a tehetséggondozás. Minden félévben 4-4 tornán vesznek részt a gyerekek és körzeti
szinten, torna rendszerben csatáznak
egymás ellen. Ezen alkalmakkor a szülők összefogása nagyon fontos, mert nem
megoldott, hogy a helyszínre utazzunk.
Azért is jött létre ez a party, mert a többi
csapattal szemben nagy volt a lemaradásunk. Nem volt mezünk, a nagyok ruhájában játszottak, ami leért a térdükig és
a rövid ujjú a csuklójukig lógott. Nem
volt megfelelő méretű labdájuk és az első
teremben tartott mérkőzésen csetlettek-botlottak a labdában. Sorolhatnám
még reggelig (éjszakás vagyok, bocsánat)
hogy mennyi és milyen problémával állunk szemben, de azt gondolom, hogy
nem hátra, hanem előre kell nézni. A
retro party bevételéből vásároltunk mezeket, labdákat, edzést segítő eszközöket
(már a részükre). A retro partyn megmu-
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tatkozott, hogy igenis ha odaállunk mögéjük, támogatjuk és segítjük őket, akkor
senki nem állíthat meg minket. Nagyon
lelkes csapat jött össze és itt nemcsak a
gyerekekre gondolok, hanem a szülőkre
is. Hallottuk a faluban terjedő híreket,
hogy nincs Farmoson egy normális, jól
működő sportegyesület. DE IGEN VAN!
Itt vannak ezek a gyerekek, akik szívvel-lélekkel teszik a dolgukat, azért mert
szeretik csinálni és jól érzik magukat a
bőrükben. Az U7 és az U9 sorozatban
megnyeri a tornákat. Nagyon szép eredményeket érnek el és mi nagyon büszkék
vagyunk rájuk. A Bozsik program egy
nagyszerű lehetőség arra, hogy fejlődhessenek, kipróbálhassák magukat, más
csapatokkal szemben is. Nem arra törekszünk, hogy híres focistákat neveljünk
belőlük, hanem a mozgás, sport szeretete, öröme fontos, a csapatépítés és hogy
tudjon a társaihoz alkalmazkodni, beilleszkedni. Egészséges életre való nevelés
a cél.
Emellett az igazán tehetséges gyerekek, ha keményen dolgoznak, járnak
edzésre, megmérettetnek és kitudja,
lehet, hogy egyszer egy nagy csapat játékosaként szívesen emlékeznek vissza
arra, hogy honnan indultak.
Záró gondolatként szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a
RETRO PARTYN, hogy jelenlétükkel
támogatták a focipalántákat. Nagyon jól
esett és köszönjük mindenkinek. Köszönöm a gyerekeink szüleinek, akik részt
vettek és munkájukkal segítették a buli
létrejöttét.
2014 tavaszán mi rendezzük meg a
Bozsik tornát a farmosi sportpályán.
Kérünk minden kedves farmosi lakost, hogy látogasson ki a meccsekre és
szurkoljon a kis farmosi focistáknak.

KOCH Tüzép Nagykáta, Czakó Istvánné, Kasza Tamás, Kasza Krisztina, Tesco
Nagykáta, Microsoft Magyarország, Mariann virágbolt, Adidas Sport Nagykáta,
Loyalty-records, Katona Nyomda Kft.
Ha valakit kifelejtettem vagy nem helyesen írtam elnézést kérek és még egyszer.

Támogatóink:
Horváth László, Túróczi István Zoltánné, Kaszás Zoltánné, Kaszás Zoltán,
Keszeiné Dobos Anita, Keszei József,
Vankó Róbert, Pásztor Gabriella, Szabó Ágnes Szabó György, Fejősné Nemes
Nóra, Károlyné Papp Andrea, Károly
László, Lévai Tamás, Rafaelné Molnár
Mariann, Rafael István, Szegedi Tibor
Szegedi Tiborné, Szegedi Péter, Bertalan Györgyi, Lipták Linda, Pető-Kisházi
Erzsébet, Balogh Levente, Tószegi István, Csákó Imre és neje Anikó, Meggyes
Csaba, Ábrók Jutka, Mogyoró László,
Mogyoróné S. Mónika, Mogyoró Imre,
Ádám Enikő. Dr. Gilicze Tamás, Mizseiné Major Borbála, Garda Éva, Sipos Imre,
Siposné Sz. Edina, Szűcs Katalin, Némedi Tivadar, Molnár Gábor és neje Renáta,
Fehér Ágnes, Kézér Imréné, Vér Magdolna, Wébel Tibor, Brinzikné Marica néni,
Szolárium Illatszer, Hasznos Holmik,
Pizzéria Farmos, Szarvas Attila Liget,
Prága Sándor és neje, Hudák Nagykáta,

rendezi a

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!
Sós Gabriella

Tisztelt Szülők! Kedves volt farmosi Diákok! Tisztelt Támogatóink!
A farmosi Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

a Művelődési Házban
2014. február 22-én, szombaton

Farsangi bálját,
melyre szeretettel meghívja Önöket.

Minden belépőjegy egy lépcsőfok ahhoz,
hogy gyermekeink magasabb színvonalon
teljesíthessenek, iskolánk megőrizhesse
eredményességét.
Kedves Érdeklődők, jöjjenek el a bálra!
Belépőjegyek csak elővételben vásárolhatók meg a Könyvtárban február 20-ig.

Ára 2.500.-Ft.

Tombolatárgyakat, felajánlásokat köszönettel elfogadunk. Lehetőség van támogatói jegy megvásárlására is.
Tiszteljenek meg bennünket
jelenlétükkel!
Szülői Munkaközösség

2013. november-december
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Nyugdíjas
Évzáró Bál
Az idei ősz utolsó rendezvénye az
Évzáró Bálunk volt. A november 24-i
bálon vendégeink voltak Nagykátáról a
Katica Nyugdíjas Klub tagjai, Tápiószeléről
a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai, Újszilvásról
a Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai, és most először
vendégeskedtek nálunk Kókai Nyugdíjas Klub tagjai.
Az elnök megnyitójában köszöntötte a jelenlévő Erzsébeteket és Katalinokat, akik – felkészülve a tél támadására, a náthás időszakra, – az asszonyaink által
gyűjtött és csomagolt hársfatea csomagot kaptak ajándékba.
Az elnök summázta a mögöttünk álló évet, és köszönetet mondott a nyugdíjas egyesület tagjainak mindazért a
munkáért és segítségért, amit 2013-ban végeztek az egyesület
érdekében. Mind kifejtette, az, hogy az egyesület ilyen aktív,
tartalmas, sikeres évet tudhat maga mögött, a tagok összefogásának és munkájának köszönhető.
Az egyesület nevében oklevéllel ismerte el példamutató
munkáját Szajkó Lajosné Margitka néninek, – aki ha munkáról van szó, felveszi a versenyt fiatalabb tagjainkkal, és a
vezetőség tagjaként bölcs észrevételeivel segíti döntéseiket,
– Id. Nyitrai Istvánnak – aki lovas fogatával gyakran áll a
klub rendelkezésére és rendezvényeink állandó büfése, – valamint Tarjáni Józsefnek, – aki nem csak a vízszerelésben,
hurkatöltésben és főzésben jeleskedik, de követendő módon
mindenben segítségére van az elnöknek.
Már hagyomány, hogy Évzáró bálunkon köszönjük meg a
segítséget külső támogatóinknak is. Ez esetben Kasza Tamásnak köszöntük meg azt a technikai segítséget, melyet rendezvényeink lebonyolításához nyújt, – Király Gézának azt, hogy
csepegtető rendszer kiépítésével lehetővé tette, hogy a parkban
lévő növényeinket egész nyáron takarékosan tudjuk öntözni, és ifj. Nyitrai István fafaragó mesternek pedig, hogy a falu
arculatába illő névtáblával ajándékozott meg bennünket, mely
méltó módon hirdeti egyesületünk székhelyét.
Köszönjük tehát mindhármuknak, hogy hozzájárultak
ahhoz, hogy egyesületünk élete könnyebb és szebb legyen!
Harmadik alkalommal köszöntük meg „Rózsa díjjal” a
munkáját egy olyan csapattagunknak, aki már több évtizede
önzetlenül tevékenykedik a többiek érdekében. Idei „Rózsa díjat” kedves tagunk, Lesták Dezsőné, mindenki Csöre nénije
kapta.
Ő csaknem alapító tagja volt a klubnak. Már ott volt az as�szonykórus megalakulásánál, hosszú évekig énekelt a kórusban, majd évekig Ő vezette a kórust, egészen addig, míg át nem
vette tőle Nyitrainé Erzsike. Még ma is be-beáll közéjük, de
rendszeres fellépésekre már nem tud vállalkozni. Nincs olyan
összejövetelünk azonban, ahol ne hangozna fel csodálatosan
szép hangja, mindig készül egy éppen odaillő, de számunkra
már ismeretlen, régi dallal, nótával. Memóriáját mi fiatalabbak
is megirigyelhetjük. A régebbi tagjainktól tudjuk, hogy Dezső
bácsival ők varrták az asszonykórus első fellépő ruháját, de sokat segítettek függönyök, abroszok megvarrásával is. Hálásan
köszönjük azt a munkát, melyet a csapat érdekében éveken át
végzett, és kívánjuk, hogy erőben, egészségben, még sokáig éljen közöttünk, és tegye énekével szebbé összejöveteleinket.
A vacsora előtt a Kókai ill. Nagykátai Néptánccsoport szórakoztatta a vendégeket, a csoportot Szívós István vezette. A
csülkös babgulyás elfogyasztása után pedig Merczel Zoltán zenéjére táncolhattunk.

Köszönjük a támogatásokat és felajánlásokat: Bodócs Imre
és neje, Csík Zoltán, Kósa József tagjainknak, Ábrók Judit és
Megyes Csaba (zöldséges bolt), Csákó Béláné Erika és fia Csákó Csaba, Kasza Tamás (EZO Klub), Kenyó Mónika (drogéria),
Nyúzó Zoltánné (virágbolt), Spenger László, Szarvas Attila
(Liget ABC), Szécsényi Zita (Szépség Szalon).
Szegedi Tiborné

Szeretettel köszöntöm Önöket!

Ismét eltelt egy év. Engedjék meg nekem, hogy az év végéhez
közeledve a Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnökeként köszönetet
mondjak mindazoknak, akik az év folyamán egyesületünk működéséhez hozzájárultak, támogatásukkal az idős emberek életét
szebbé tették.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, a Művelődési Ház,
a Farmos TV munkatársainak a segítségét. Tanintézményeink
vezetőinek, az iskolás és óvodás gyermekeknek és szüleiknek,
az őket felkészítő óvónőknek, tanároknak, hogy fellépéseikkel
rendezvényeink színvonalát emelték. Köszönjük a falu vállalkozóinak, hogy kérésre és gyakran kérés nélkül is támogatták rendezvényeinket, köszönjük azoknak a magánszemélyeknek, akik
munkájukkal, természetbeni vagy pénzbeli támogatásaikkal
járultak hozzá az egyesület működéséhez. Nagyon nehéz, vagy
szinte lehetetlen lett volna nélkülük a rendezvények lebonyolítása.
Ezen a fórumon is KÖSZÖNÖM, – csupa nagybetűvel, – a Rózsa Nyugdíjas Egyesület minden tagjának, hogy elképzeléseim
megvalósításában támogattak, céljaink elérése érdekében olykor
igen keményen dolgoztak.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívjam falunk idős, nyugdíjas polgárait, jöjjenek közénk, töltsék velünk tartalmasan szabadidejüket, meglévő tudásukkal, tapasztalataikkal gazdagítsák
közösségünket. Így együtt, szervezetten talán többet tehetünk kis
falunk érdekében. Kérem azokat is, akik nem kívánnak az egyesület tagjai lenni, kísérjék figyelemmel tevékenységünket, látogassák
rendezvényeinket, segítsék az egyesületben munkálkodókat.
Végezetül a Rózsa Nyugdíjas Egyesület nevében kívánok a falu
vezetésének, intézményeinek, a civil szervezeteknek, a falu minden polgárának és családtagjaiknak

Áldott, Békés Karácsonyt, és erőben, egészségben, sikerekben
gazdag, boldog Új Esztendőt!
Szegedi Tibor

Pálfi Gyuszikának, feleségének
Kittikének és kisfiának, Bencének
kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánok, erőben egészségben, a család minden
tagjának is, aki titeket nagyon szeret:
Erzsi néni

A Kovács Pál Zeneterem
megtekinthető:
Előzetes bejelentkezésre szombatonként 9 óra és 11 óra
között, valamint hétfőnként 15 óra és 17 óra között.

Bejelentkezés a 06 53 390 088-as telefonszámon.
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Evangélikus visszetkintés
A farmosi evangélikus leánygyülekezet tagjainak. „De nekem olyan jó Isten
közelsége!” 73. Zsolt 28. Rövid visszatekintés 2013. év főbb eseményeire.
Február 3. Presbiteri gyűlés, 2012. évi
zárszámadás áttekintése értékelése és
2013. évi teendők és költségvetés megbeszélése.
Március 29. Nagypénteki passióolvasás
Lukács evangéliuma alapján a hittanos gyermekek szolgálatával.
Május 15., 25. A temető tavaszi rendezése, kaszálása. A régi fúrt kút javítása,
(kiásás, kútfej csere) Segítők: Prága
Sándor, Merczel Pál, id. Csákó Béla
és fia, Hack György, Mohácsi Péter,
Mohácsi Gyula, Kasza Tamás, Kenyó
Gábor.
Június 30. Tanévzáró családi nap az
imaházban. Szervező: Kustra Csaba
és Kasza Krisztina.
Augusztus 9. Temetés, Kenyo András.
Élt 65 évet.
Augusztus 30. Temetés, özv. Magyar
Györgyné, született Oroszi Marcella.
Élt 79 évet.
Augusztus 31. A már megkezdett temetőkerítés szakasz vasszerkezetének
összeállítása, heggesztése és festése.
Segítők: Merczel Pál, Mercel Zoltán,
Fejős István. Szeptember 3. Egyeztetés és tárgyalás az iskolában a hit és
erkölcstan óra elindulása ügyében.
Szeptember 8. Felhalmozódott szemét
égetése a temetőben. Segítők: Hack
György, Urbán Mihály, Kenyó Gábor.
Október 5. Temetés, id. Lipták Tibor, élt
77 évet.
Október 12. Esküvő, Kenyó Kristóf és
Pintér Ágnes. Helyszín a tápiószőlősi
rendezvényház.
Október 13. Hittan tanévnyitó Istentisztelet.
Október 20. Búcsúzás az Olaszországban eltemetett Kenyo Évától az imaházban.
Október 22. Az augusztusban elkészült
temető vaskerítés szakasz deszkázása
fűrészelt és gyalult akácdeszkákkal. A
munka megvalósításának támogatói:
Szarvas Dániel, Kicko Károly, Miknai
Zoltán, Miknai Ferenc, Kenyó Gábor,
Csákó Csaba.
Október 25-30. A temető őszi rendezése,
takarítása és kaszálása. A temető bejárattal szembeni autóparkoló kialakítása. Segítő és támogató: Miknai Ferenc.
Október 31. Református és evangélikus
közös reformációi Istentisztelet az
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imaházban. Igehirdetők: Kustra Csaba és Mező István lelkipásztorok.

Elhunytak:

November 1. Temetői Istentisztelet a ravatalozóban.

2013. október 17.
Urbán Józsefné
szül. Seres Mária 85 éves

November 7. Temetés, özv. Kenyo Ferencné, született Nyitrai Klára. Élt 90
évet.

2013. október 21.
Apró Józsefné
szül. Horvát Rozália 86 éves

November 10. Szupplikációs Istentisztelet. Igehirdető: Bartos Mónika V. éves
teológus. November 29. Karácsonyi
előkészületek elkezdése a hittanórán.

2013. október 23.
Paksi Gáborné
szül. Stass Julianna 73 éves

December 24. Szenteste, (kedd, 15 óra)
Családi Istentisztelet és ajándékozás a
gyermekek szolgálatával.
December 25. Karácsony ünnepe, (szerda, 14.30 óra) December 31. Óévi hálaadó Istentisztelet.
Köszönet mindazoknak a testvéreknek, akik adományaikkal és segítőkész
munkájukkal támogatták a gyülekezet
életét. Külön köszönet azoknak a testvéreknek is, akik az evangélikus temető
rendjének megőrzésében, a kerítés felújítás 2013. évi munkáiban, az imaház és
ravatalozó külső és belső rendezésének
munkálataiban hűségesen segítettek.
Erős vár a mi Istenünk!
Kustra Csaba lelkész

2013. október 29.
Batu Sándor
92 éves
2013. november 6.
Szvercsek Péter
44 éves
2013. november 7.
Kenyó Ferencné
szül. Nyitrai Klára 90 éves

Köszönetnyilvánítások
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
SZVERCSEK PÉTER
elhunyta alkalmából részvétüket
nyilvánították, osztoztak fájdalmunkban.
a gyászoló család

Adventi és karácsonyi református
ünnepi istentiszteleti rend Tápiószelén és Farmoson
2013. december 22-én, Advent IV. vasárnapján de. 11 órakor GYERMEKEK
KARÁCSONYA Tápiószelén, a református templomban.
2013. december 24-én, Szenteste du.
5 órakor CSALÁDI KARÁCSONY a
tápiószelei református templom kistermében.
2013. december 25-én, Karácsony
I. napján du. 4 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET és
GYERMEKEK KARÁCSONYA a
farmosi evangélikus templomban.

ISTENTISZTELET a tápiószelei református templomban.
2014. december 31-én, du. fél 5-től
este 8-ig GYÜLEKEZETI SZILVESZTER a tápiószőlősi református templomban.
2014. január 1-jén, Újév napján de.
11 órakor ÚJÉVKEZDŐ ÁLDÁSKÉRŐ
ISTENTISZTELET a tápiószelei református templomban.

2013. december 26-án, Karácsony
II. napján de. 11 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET a
tápiószelei református templomban.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Kegyelemben teljes Új Esztendőt
kívánva, szeretettel hívogatom Kedves
Testvéreimet ünnepi alkalmainkra az Ige
üzenetével: „… az Atya elküldte a Fiát a
világ üdvözítőjéül.”

2013. december 31-én, Óév napján
du. 3 órakor ÓÉVZÁRÓ HÁLAADÓ

Mező István
református lelkipásztor

VÉRADÁS
Ideje: 2014. január 7. (kedd) 13:00-16:00-ig
Helye: Farmosi Művelődési Ház
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Autó Javító
és Gumis műhely!
(Bejárat az Előd utca felől)

Autószerelés, javítás
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!

BT és G Autó Kft.
Balázs Tibor
Tel.: 06-20-390-3521,
06-20-384-7425

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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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

16. oldal

2013. november-december

A tánc szeretete

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

