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X. Farmosi Napok
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre,
az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre,
és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem
veletek és minden élőlénnyel, amely testben
él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a
felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az
örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön.
Akkor ezt mondta Isten Noénak: Ez annak
a szövetségnek a jele, amelyet minden földi
élővel kötöttem.”
Mózes első könyve 9. fejezet, 13-17. vers
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Községünk új könyvtárral,
felújított zeneteremmel gazdagodott

Nagy, fénnyel átjárt tér, korszerű világítás, -fűtésrendszer, -szigetelés
Nehéz szavakba önteni azokat az érzéseket, amelyek a X. Farmosi Napokra
gondolva kavarognak bennem. A készülődés izgalma, a várakozás hosszú percei, az
öröm pillanatai. Az elmúlt 3 év oly sokat
emlegetett „…van közös akarat.” mottója visszhangra lelt. Nem is akármilyenre.
Olyanra, mely követendő példa minden
közösség számára. Olyanra, mely nem
csak szavakban nyilvánul meg, hanem tettekben is. Egy kis falu felébredni látszik.
Tenni akar azért, hogy jobb legyen. A sok
segítő kéz, mely a sátorállításkor szorgoskodott, mind-mind köszönetet érdemel. A
pedagógusok munkája, – akik évről évre a
2 nap során fellépő gyerekek műsorait állítják össze és tanítják be – példaértékű. A
gyerekek lelkesedése és bája beragyogja a
termet és a teret, ahol fellépnek. Csak csodálni lehet őket.
A nyugdíjasok lendületét és tettvágyát sok fiatal megirigyelhetné. Mindig
ott voltak, amikor segítségre volt szükség.
Különösen megmutatkozott az erdélyi
vendégeinkről való gondoskodás során.
folyt. a 2. oldalon

A X. Farmosi Napok első estjén két
örömteli feladatnak tettem eleget. Nagyszámú, elismerést, meghatottságot sugárzó arcú, farmosi kötődésű ember
gyűrűjében adtam át új könyvtárunkat,
majd Lestákné Czeróczki Judit karnagy
társaságában a Kovács Pál zenetermet.
Ahhoz, hogy ezt a közel egy órát a jól
végzett, eredményes munka örömében
élhettem át magam is, köszönhetem
az önként, vagy első hívó szóra érkező
farmosi emberek segítő kezének, jó és
hasznos gondolatokkal megáldott fejének. Kellettek azok, akik hisznek a közös
cél elérése érdekében kötött szövetségben, az összefogásban. Ennek a szép estének hetekben, hónapokban mért előzményeinek történéseit szeretném - mintegy
a jövő követendő példájaként - a kedves
olvasókkal megismertetni.
A könyvtárba járó olvasók, valamint
a könyvtári dolgozók egyre gyakrabban
hívták fel figyelmemet, hogy a falaknak, ablakoknak egy-egy nagyobb jármű elhaladásakor hangja van. Az egyre

nagyobb repedésekkel szabdalt, felázott
falak statikáját megvizsgáltatva, a véleményező szakértő tanácsát megfogadva,
a képviselő-testület a sok-sok évet megélt
épület lebontása és a könyvtár új helyen
való kialakítása mellett döntött. A bontás
sok farmosit érzelmileg is megérintett,
hiszen naponta jártunk el a faluközpont
e jellegzetes, ütött-kopott, lelakott épülete mellett, és majd mindenkinek volt
valamilyen emléke a hajdan itt üzemelt
trafik, liga, Ignácz bolt, vagy a könyvtár
idejéből. Nehéz szívvel meghozott döntésünk súlyát tovább növelte, hogy az új
könyvtár építéséhez a közép-magyarországi régió hátrányos helyzete miatt pályázati pénzben nem reménykedhettünk,
tehát saját forrásból kellett finanszírozni
az építkezést. Hogy ezt az önkormányzatunkat terhelő költséget csökkentsük,
segítséget kértem helyi és farmosi kötődésű vállalkozóktól, magán emberektől.
Kérésemnek szinte minden felkért eleget
tett és jó szívvel adta munkaerejét, tudását, anyagi segítségét az építkezéshez.
folyt. a 2. oldalon

2. oldal

2013. szeptember-október

folyt. az 1. oldalról

Testvértelepülésünk tánccsoportja idén is
fantasztikus néptáncbemutatóval és táncházzal kápráztatott el minket. Köszönjük
nekik.
A falunap megnyitójának keretén belül
átadták az új könyvtár épületét és a Kovács
Pál Emléktermet. Utána a Farmosi Zenekar
muzsikája sokaknak szerzett igazán örömteli perceket. A péntek estét a Vaklárma és
a Blues Transit hangulatos koncertje zárta.
Szombaton rengeteg program várta az
odalátogatókat. A gyerekek a csocsó, az
aszfaltrajz és a futball mérkőzések versenyeiben mérhették össze ügyességüket. A
kézműves sátorban próbára tehették kézügyességüket. A KEFIR sátrában jó hangulatú beszélgetéssel tölthették el az időt.
A kötélhúzásban megmutatkozott az igazi csapatmunka és az önfeledt lelkesedés.
Mindeközben a falut rótták a lovas fogatok
a sok gyerek és felnőtt örömére.
A fellépők remek műsorokkal készültek: a NON Stop Dance Group tánccal varázsolt el, meghallgathattuk a nyugdíjasok
műsorát, végignéztük a tűzoltók és a harcművészek bemutatóit. Színvonalas bábjá-

tékról, mely még a felnőtteket is ámulatba
ejtette az Álomzug Társulás gondoskodott.
A szombati nap fő koncertjét Csepregi
Éva énekesnőnek köszönhettük. A hangulat fergeteges volt. A régi jól ismert dalokat
együtt énekelte a lelkes tömeg. Szinte eg�gyé váltunk. A szeretet, ami körülvett bennünket, az égig felérve, szivárványt rajzolt
a színpad fölé, mintegy jelezve az ember és
a Teremtő közötti örök szövetséget. Felejthetetlen emlék marad mindannyiunknak.
Sokaknak kell hálánkat, köszönetünket kifejezni, akik hozzásegítettek minket
ennek a rendezvénynek a sikeréhez. Mindenkinek, aki kilátogatott és részvételével,
támogatásával és pozitív hozzáállásával
emelte a rendezvény színvonalát.

folyt. az 1. oldalról

De köszönet illeti még Kármán Mihály vállalkozót és csapatát, az önkormányzat fizikai dolgozóit, a közhasznú
munkásokat, valamint a könyvek tisztításában, polcok takarításában segédkező
általános iskolai diákokat is.
Biztatom a kedves olvasót, hogy tekintse meg a felsorolt segítők munkájának eredményét és immár biztonságos és
kellemes környezetben élvezze és használja ki az új könyvtár adta lehetőségeket! Legyen az új könyvtárunk rendszeres látogatója, olvasója!
Az elmúlt 2-3 évben bejárta a hír Farmost, hogy újjá alakult a hajdani Farmosi
Úttörő Zenekar. A rendszeres próbákon
felkészült együttes eleget téve a környező településekről érkezett meghívásoknak, a közelmúltban sikerrel szerepelt
Tápiószelén és Tápiógyörgyén, valamint
nagysikerű újévi koncerttel kedveskedett
a farmosi embereknek. A koncert jegybevételét magánszemélyek adományai,
valamint a Zenélő Ifjúság Egyesület támogatása tovább gyarapította. Az összegyűlt pénzösszeg nagysága már lehetővé
tette, hogy elkészüljön, majd a X. Farmosi Napok alkalmával átadásra kerüljön a
szépen felújított és igényesen berendezett
Kovács Pál zeneterem. A terem megálmodásáért és megvalósításáért elsősorban Lestákné Czeróczki Juditnak és Dr.
Balaska Andreának jár köszönet, de köszönet illeti Lakatos Jánosné Larisszát a
kitűnő tervekért, Miknai Zoltán asztalos
mester vállalkozót a minőségi bútorokért, a zenekar tagjait és az óvónőket a
terem berendezéséért és dekorálásáért,
valamint mindazon önkormányzati karbantartó dolgozókat, akik munkájukkal
részt vettek a terem felújításában.

Községünk új könyvtárral,
felújított zeneteremmel gazdagodott
A farmosi emberek és magam nevében köszönetemet fejezem ki Mucsinyi
Lászlónak a fűtésszerelésért, Árva Ferencnek és gyerekeinek a villanyszerelésért és a felhasznált villamos kábelekért,
Horváth Antalnak, az Aranyablak Kft.
tulajdonosának az árengedményes nyílászárókért, valamint Fehér Józsefnek és
Tóth Zsoltnak a festő- és Tóth Józsefnek
a kőfaragó munkáért, Gál Bencének,
Gergely Gábornak és Juhász Norbertnak
a nyári diákmunka keretében végzett fűtéscső fektetésért.

A diákmunkás Bence, Gábor és Norbert
fűtéscsövet fektet

Mucsínyi László a fűtésszerelés mestere
és segítője, Tóth Tibor

Támogatók:
Farmos Község Önkormányzata, Palotás
Pálinka, Ezo Klub, Ferrero Magyarország
Kft., Innoven Kft. Kasza Tamás, Zepter, UPC
Magyarország Kft., 3 Ász Kft., Csík Zoltán,
Mariann Virág, Co-op Zrt., Kenyó Márta
kozmetikus, Kenyó Mónika, Danis Ádám
LOREAL (Ezo KLUB), Baráthné Szécsényi

Zita, Bertalan Györgyi, Brindzik István,
Devadericsné Szécsényi Mariann, Gáspár
Annamária, Hasznos Holmik, Kézér bolt
Tündérkert Virág- és Vegyesbolt, Polidress
Kft., Baráth Ferenc, Csákó Csaba, Deák
Katalin, Farmosi Általános Iskola, Farmosi
Óvoda, Non Stop Dance Group Vágó Bernadett, Farmosi Polgárőrség, Farmosi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Fehér István,
Galambász Egyesület, Kis József, Italiano
Pizzéria, Liget söröző, Miknai Ferenc, Mini
Presszó, Qperator Kft., Rózsa Nyugdíjas
Egyesület, Seminis Monsanto Hungaria
Kft., Velkei Lajos, Meggyes Csaba, Der Die
Das Kft., Czakó Irénke, Sóvári Sándor, Cseri
János, Németh István, Mediterrán Pékség,
Szarvas Attila, TTM 2000 Kft. Tóth Tamás,
Kaszás Zoltán és családja, Oriflame Kft.,
Csikós Zsolt Boglárka virág, Búzás Bolt,
Katona Nyomda Kft., Petkovics Imréné,
Farmosi Zenekar, Rózsavölgyi Géza CBA,
Szikszai Méhészet (Tiszakécske), Móczóné
Erzsike, Tápió-Ball, Turul és Sárkány Iskola,
Gyémánt Valentin, Könyvtár és Művelődési
Ház dolgozói, Farmos TV.
Köszönettel: Kasza Tamás és csapata

Régi hangszerek, emléktárgyak

Dokumentumok,
emléklapok, elismerések

Ismételten kérem Önöket, hogy látogassanak el a felújított intézményeinkbe!
Érdeklődésükkel tiszteljék meg az előzőkben megemlítettek közösségünkért
végzett munkáját!
Munkatársaim nevében is ígérhetem,
hogy a jövőben azon leszünk, hogy a javuló feltételeket kihasználva, könyvtári
és zenetermi rendezvényekkel szolgáljuk majd ki a kultúra iránt érdeklődő
farmosi emberek igényét.
Horváth László
polgármester
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Felújítás a falu szívében
Úgy gondolom sokan vagyunk azok, akik értetlenül szemlélték, hogy az elmúlt évtized során hogyan vált enyészet tárgyává a falu talán legértékesebb helyén fekvő volt jegyzői (állatorvosi) lakás. Lomtárként, karbantartók-, közmunkások
körleteként funkcionált e valaha szebb napokat megélt, 200 m2
alapterületű épület.
Célul tűztük ki, hogy véget vetünk a nevezett épület szomorú sorsának, és a falu központjának rendezése során, ezzel
az épülettel is kezdünk valamit. Felújítás után használatra adjuk a farmosi embereknek. Reményünk csak arra volt, hogy
apró lépésekben, helyiségről-helyiségre, anyagi lehetőségeink
függvényében végezzük majd a munkát, melyet 2012-ben két
helyiség felújításával el is kezdtünk. Talán el kellett volna telnie a következő évtizednek is mire az épület teljes felújításának
végére érünk, de némi szerencsénkre, a LEADER pályázatok
egyik célterülete megoldást jelentett az idő lerövidítésére, valamint költségeink jelentős csökkentésére. Pályáztunk, és nyertünk. Több mint 15 millió forintot. De sajnos ez az összeg nem

fedezi a nyílászárókat, valamint a víz-, gáz-, és villanyszerelést.
Ezeknek a munkáknak, valamint az ÁFA-nak a költségét nekünk kell saját erőből állni.
Mint az arra járók már láthatták, a munkálatok elkezdődtek és várhatóan 5 hónapig tartanak. A befejezés határideje
2014. március 31., de bízunk benne, hogy a tél kegyes lesz az
építőkhöz, és a munkálatok időtartamát sikerül bő két héttel
lerövidíteni. Reményünk szerint 2014. március 15-én, illendő
ünnepség közepette átadásra kerül majd egy igényesen felújított, szép épület. A felújított ház neve Közösségi Ház lesz, mely
mint a nevéből is következtethető, funkciójával a közösség széleskörű igényét hivatott majd kielégíteni. Falai között megfér
majd több egyesület, de lesz itt kiállító terem, emlékszoba, és
reményeim szerint a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat
is itt fog helyet kapni.
Az elvégzendő munka nagyságának szemléltetésére, íme néhány kép az épület jelenlegi állapotáról:
Horváth László polgármester

4. oldal

Bizonyságlevél adósságunk
elengedéséről
2013 szeptember 21-én – meghívásunknak eleget téve
– ellátogatott hozzánk Czerván György államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk, aki ez alkalomból átadta az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt bizonyságlevelet,
mely a magyar kormány azon döntését igazolja, hogy Farmost 34 248 000 Ft adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ezúton is köszönjük.
Rövid itt tartózkodása alatt az államtitkár úrnak megmutattam a közelmúlt fejlesztési eredményeit, valamint
felvázoltam jövőbeli elképzeléseinket.
Egyúttal kértem, hogy mint politikus, mint képviselő,
mindezek megvalósításához legyen segítségünkre.
Horváth László polgármester

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról
2013. június 25. és október 8. között
A képviselő-testület a 2014. évre elfogadott munkaterve
alapján ülésezett június 25. napján. A törvények módosulása
következtében meg kellett tárgyalni és dönteni kellett arról,
hogy a kötelező önkormányzati feladatokat – orvosi ügyelet,
házi segítség nyújtás, jelző rendszeres segítség, családsegítő és
gyermekjóléti feladatok – a továbbiakban hogyan, mi módon
látja el az önkormányzat. A 2004 óta működő társulási formában, vagy önállóan. Az önálló feladatellátás anyagilag jóval nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak, ezért a társulás
mellett döntöttek.
2014. július 30. napjára Horváth László polgármester,
mint a Képviselő-testület elnöke rendkívül ülést hívott
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össze a Fő tér 2. szám alatti ingatlanra, az un. Közösségi
Házra megnyert 15,7 millió forint értékben a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési pályázat kiírása érdekében. A
pályázat tartalmát a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.
Szabó Krisztián közbeszerzési tanácsadó működött közre a
feladat szakszerű ellátásában. Az ülésen arról is döntöttek,
hogy 2013. október 01. napjától az önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. A döntést az indokolta, hogy a CIB Bankkal fennálló szerződés a tranzakciós
illetékek és díjak miatt megemelkedett. A hitel nyújtási feltételek nem voltak kedvezőek.
2013. augusztus 27. napján kellett dönteni a Képviselő-testületnek arról, hogy a benyújtott pályázatokból melyik vállalkozót választja ki kivitelezőként. A választás Kármán Mihály
egyéni vállalkozóra esett, aki nettó 15.023.198,- FT plusz áfa
összegért vállalta a munka elvégzését. Az áfa megfizetése az
önkormányzatot terheli, mely összeg 4.056.263,-Ft.
2013. szeptember 17. napján soros ülésen tárgyalta a testület
az I. félévi költségvetés teljesülését. A számok időarányos teljesítést mutattak. A túlteljesítés nem jelentkezett, mivel a Könyvtár, az Zrínyi úti iskola és az óvoda felújítási és karbantartási
munkálatainak számlái július 01. napja után érkeztek, melyek
a II. félévi teljesítésben jelentkeznek.
A település fiatal focistái csatlakoztak az OTP Bank Bozsik program 2013-2014-hez 2013. szeptember 12. napján,
mely a Sport Egyesület pályázatának benyújtásakor – 2013.
március – még nem volt eldöntve. Így az U6-7 csoportban
6 játékos vesz részt az U9-ben 1 csapat és az U11-ben is egy
csapat. Az összefogó és edző Sebesi Ferenc. A felkészülést
és a bajnokságban való részvételt az Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000,-Ft-tal támogatta a Sport Egyesület
1.100.000,- Ft-on felül. A Sport Egyesületet támogatása nem
merül ki ennyiben, hiszen az Önkormányzat fizeti a villanyáramot, a gáz- és vízdíjat. Nyári időszakban biztosítja a
sportpálya fűnyírását és játékosok mezének a mosását egész
évben ellátja.
A község ivóvízminőség javító projektje még nem került a
megvalósítás szakaszába. A kiírások, amelyek alapján megkezdődtek a tervezések, a közbeszerzések, a tájékoztatások még
nem jelentik a tényleges ivóvízminőség javulását.
2013. október 08. napján ismét rendkívül ülést kellett tartani, mivel október 11-én volt határideje a nyilatkozattételnek,
miszerint az Önkormányzat továbbra is részt vesz a Bursa
Hungarica programban. Nyilatkozni kellett arról is, hogy
2013-2014 telén részt vesz-e a szociális tűzifa programban. A
szociális tűzifa program nagy lehetőség az arra rászorulók támogatására, mivel a pénzbeli eseti segélyre igen minimális a
költségvetési keret.
A községi Önkormányzat 500.000,- Ft-tal támogatta a X.
Farmosi Falunap megrendezését. Ebből az összegből kerültek
kifizetésre a meghívók, plakátok, az ugráló vár, Csepregi Éva
művész, a Tápiószelei Önkormányzattól bérelt sátor.

Közigazgatási Hírek:

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) szeptember 1-től hatályba
lépő 1.§ (4a) bekezdése szerint az álláskeresőt három hónap
időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha:
„a) a tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben
aa) szabálysértési eljárás van folyamatban, vagy
ab) e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen
elmarasztalták, vagy
b) önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet (kert,
udvar, jogszabályban meghatározott, az ingatlanhoz kapcsolódó
közterület) rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.”

2013. szeptember-október
2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban e fogalom már
nem szerepel. 2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma
és e tény fennállásnak megállapítása, mint a gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a
gyermekek védelméről s gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXI. törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél
sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
A Gyvt. 67/A.§-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:
„a) a szülő vagy a családba fogadó gyám iskolai végzettsége
alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség;
b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete”
Az Önkormányzat számlavezető pénzintézetének váltása
következtében a szeptember 15-ei adófizetési kötelezettséget
októberben teljesítők esetében a Magyar Posta visszaküldte a
befizetett összeget, miután 20% kezelési költséget elszámolt.

Tiszamenti Régionális Vízművek Zrt.
Igazgatója részére
Tisztelt Igazgató Úr!
Bejelentést kívánok tenni a farmosi IVÓVÍZ ELLÁTÁS
MINŐSÉGÉVEL KAPCSDOLATBAN az alábbi indokaim
(indokaink) alapján:
Jelenleg a HÁZTARTÁSI IVÓVÍZ MINŐSÉGE SZINTE IHATATLAN, ZAVAROS, FŐZÉSRE ALIG ALKALMAS. A csőhálózat erősen vasoxidos. A nagykátai ANTSZ
a vendéglátó egységek működéséhez „szemet hunyva” adja
ki a vízminőségi vizsgálathoz ( ami nem megfelelő) kötött
működési engedélyt.
Ismereteim szerint a Farmos községi vízhálózat, bele
értve a víztornyot is kb. 10 éve volt utoljára tisztítva, fertőtlenítve.
Ebben az évben többünk vízminta kíséretében bejelentést tettünk a helyi Polgármesteri Hivatalban, de sajnos
nem történt semmi.
Én ugyan a magam nevében írom ezt a levelet, de bővebb információt Horváth László Polgármester Úr szélesebb körű tájékoztatást tud adni erről az áldatlan állapotról.
A fent leírtak alapján tisztelettel kérem a hathatós és
sürgős intézkedésüket még a tél beállta előtt, hogy a községünk polgárai az EGÉSZSÉGRE ÁRTALMATLAN TISZTA ivóvízhez jussanak, amit az ANTSZ is okiratban megerősít.
Szíves válaszát várva;
Bánki-Horváth Péter
Kapják:
Címzett,
Horváth László polgármester,
Helyi hírlap

5. oldal
Minden adófizetőtől elnézést kérek ezért az eljárásért. Tájékoztatom, hogy ezzel nem növekszik meg az adófizetési kötelezettsége, mivel nem az ő hibájából, vagy mulasztásából vonták le a
20%-os kezelési költséget.
Augusztus 28-án a Gyvt. 20/A.§ (1) bekezdése szerint:
„A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek,
fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában.”
Összesen 247 fő gyermek és 18 fő fiatal felnőtt részesült ebben az ellátásban, 1.537.000,-Ft értékben.
Szeptember 1-jétől 48 óvodás gyermek, 108 általános iskolás
tanuló részesül 100%-os étkezési kedvezményben, továbbá 7 fő
óvodás és 9 fő iskolás tanuló 50%-os étkezési támogatást kap.
A tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatásában közel
190 fő részesült.
Farmos, 2013. október 22.					
Turóczi István Zoltánné jegyző

Az ivóvizünkről
A vezetékes ivóvizet fogyasztó farmosi lakosok teljes joggal, hosszú évek óta panaszkodnak az ivóvíz minőségére.
Különösen a vizünkben lévő, megengedett határérték fölötti
vastartalom által okozott elszíneződés, valamint a csőtörések, nagyobb vízelvételek okozta zavarosság kelt undort a
fogyasztókban.
A kútjainkból kinyert víz minőségének fokozatos romlása, a vízhálózat leamortizálódása, a régi magyar szabványnál szigorúbb EU szabvány bevezetése együttesen megkövetelte, hogy az egészséges, jó minőségű ivóvíz biztosítása
érdekében csatlakozzunk az ivóvízminőség javítását szolgáló, 85%-os uniós támogatottságú pályázati programhoz. Az
ivóvízminőség javító projekt időrendi történéseinek alábbi
táblázatos bemutatása önkormányzatunk 2011 óta tett intézkedéseit hivatott bemutatni. Mint a 27. pontban olvasható, a Profit Holder Kft.-vel kötött szerződés igazolja, közel
2 évre volt szükség ahhoz, hogy a víztisztító kiviteli terveinek elkészítése megkezdődhessen. A kényszerűen rendkívül hosszúra nyúlt előkészítési szakasz oka számunkra ismeretlen, feltehetően uniós körökben keresendő. A pályázat
lebonyolítását végző cég tájékoztatása szerint a víztisztító
mű építésének 2014 tavaszi kezdésére van remény. A projekt
a vas- és arzénmentesítésen túlmenően hálózattisztítást és
hálózat bővítést is finanszíroz. A TRV Zrt. szakaembere szerint a hálózat kitisztulása, a kifogástalan ivóvíz biztosítása, a
víztisztító berendezések üzembehelyezése után, mintegy fél
évvel várható. Az eddig tartó idő kivárásához kérem megértésüket, türelmüket, a vízmű új üzemeltetője, a TRV Zrt.
nevében is.
Horváth László
polgármester

6. oldal

2013. szeptember-október

26/2012 Ivóvízminőség javító projekt
Ikt.
szám

Tárgy

Megjegyzés

1

2011. december 22.
Iktatás felfüggesztésére
vonatkozó határidő
hosszabbítás

Energia Központ Nonprofit Kft 1134
Budapest, Váci ót 45. A ép. 6. em.

2012. január 05. Válasz

Mellékletek: MÁK törzskönyvi
nyilvántartás

2

Derogációs Víziközmű projektek
előkészítése Farmos Község ivóvízminőség
javítása KEOP-7.1.0/1 pályázati
dokumentáció javítása 2012. január 05.
Projekt költsége: projektmenedzsment
2.300.000,-Ft

9.

2012. március 13.
Teljesítés Igazolás
IMPERIAL TENDER
Kft. KEOP-1.3.0/9-11.
1.000.000,-Ft + áfa

Farmos Község Önkormányzat

10

2012. március 20.
Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
dr. Tihanyi Gergely –
hiánypótlási határidő
hosszabbítás

Farmos Község Önkormányzat

11

2012. április 13.
Tájékoztató a KEOP7.1.0/11-2011-0062
pályázatról

Általános Magyar Önkormányzati
Projektmenedzsment Kft. 1061 Budapest
Paulai Ede utca 3. B épület 613.

12

2012. április 18. Előleg
kifizetés jóváhagyása
3.060.000,-Ft

Energia Központ Nonprofit Kft 1134
Budapest, Váci ót 45. A ép. 6. em.

13

2012. április 23.
Megbízási szerződés

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft. 1038 Budapest,Tamás u. 14.
Nagy László ügyvezető

Közbeszerzés: 2.000.000,-Ft
Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése:
2.200.000,-Ft
Tervezés: 7.400.000,-Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság: 500.000,-Ft
Összesen: 14.400.000,EU Önerő Alap 15% 2.160.000,-

1.Tanulmányok
készítése (RMT, CBA)
dokumentálása 1 forduló

Támogatás 85% 12.240.000,3

4

5

MVH regisztrációs szám
1003092569 regisztráció
2004.05.18.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62 Pf.: 867

2012. január 25.
Befogadó levél
Iktatószám: K-2012KEOP-7.1.0/11.0059920/173

Energia Központ Nonprofit Kft 1134
Budapest, Váci ót 45. A ép. 6. em.

2012. február 20.
Támogatói okirat Farmos
Község ivóvízminőség
javítása KEOP- 7.1.0/11
-2011-0062

8

4. Tervezési, tervfelülvizsgálati
munkálatok 1 forduló

Pályázat azonosítószáma: KEOP-7.1.0/112011-0062

5. Kivitelezés műszaki
ellenőrzése 2 forduló
6. Kivitelező (építési)
közbeszerzés
dokumentációja 2 forduló

Energia Központ Nonprofit Kft 1134
Budapest, Váci ót 45. A ép. 6. em.

7. Kivitelező (építési)
kiválasztása 2 forduló
14

2012. április 23.
Farmos Község Önkormányzat,
Profit Holdr Kft 2030
Farmos község jegyzője
Érd, Szent István u.
60. tulajdonosi és
szakhatósági hozzájárulás

15

2012. május 07.
Megbízási szerződés

2012. február 27. Felkérés Farmos Község Önkormányzat
ajánlattételek kérésére
Dél-Alföldi Fejlesztési,
Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft.
6000 Kecskemét,
Ipoly u. 1/A.
Nagy László ügyvezető

7

3. Tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása
1-2 forduló

Pályázat feldolgozásának nyomon követése
: emir.nfu.hu/nd/uszt

Előlegigénylés a megítélt
támogatás
(12.240.000,-Ft)
25%-a= 3.060.000,-Ft
6

2.Projektmenedzsmenti
szolgáltatások 1-2 forduló

Megbízási szerződés
IMPERIAL TENDER
Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft.
1038 Budapest,Tamás
u. 14. Nagy László
ügyvezető
2012. március 25.
Bánhidi Antal tervező
megkeresése
Profit Holder Kft (2030
Érd, szent István u. 60.)

Általános Magyar
Önkormányzati
Projektmenedzsment
Kft. (1061 Budapest,
Paulai Ede utca 3. B.
épület 613. képviseli:
Sutus Viktor)

Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft-ből 2012. január 04. napján
kiválás, mint jogutód cég.
16

2012. május 07.
Megbízási szerződés
ESZ-DA Kft
(6000 Kecskemét,
Vágó u. 11.
képviseli: Sutus Viktor)

KEOP-7.1.0/11-2011-0062 azonosító
számú ivóvízminőség javítási pályázat
projektmenedzsment feladatainak teljes
körű ellátása az előkészítési szakaszban.
2.300,-eFt+áfa melyből 85% az
Energia Központ Nonprofit Kft (1134
Budapest, Váci út 45.) míg 15%-ban az
Önkormányzatot terheli + az áfa.

KEOP-7.1.0/11-2011-0062 azonosító számú
ivóvízminőség javítási pályázat Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT),
Költség-Haszon Elemzés (CBA) készítse el
2.200,-eFt +áfa
melyből 85% az Energia Központ Nonprofit
Kft (1134 Budapest, Váci út 45.) míg 15%ban az Önkormányzatot terheli + az áfa.

2013. szeptember-október
17

2012. május
18. Keletkezett
dokumentumok
megküldése –
Tájékoztatás és
nyilvánosság feladatainak
teljes körű ellátása
2012. május 25.
Megbízási szerződés
Kreatív Press Kft.
(6000 Kecskemét,
Beregszászi u. 21.
képviseli:
Rajnai Attila János)

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft. 1038 Budapest,Tamás u. 14.
Nagy László ügyvezető

2012. június 28.
EU Önerő Alap
támogatásról döntés
Összesen: 2.160.000,-Ft

Belügyminisztérium Önkormányzati
Gazdasági Főosztály

20

2012. június 26.
Bánhidi Antal tervező
megkeresése
Profit Holder Kft
(2030 Érd, szent
István u. 60.) a
Közép-Duna -Völgyi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségnek

a 604 hrsz 212 m2 nagyságú út a már
megszűnt Tápiómente MgSz tulajdonából
kerüljön az Önkormányzat tulajdonába
és ez alapján a hálózatfejlesztési
tervdokumentációt engedélyezzék.

21

2012. július 12. Általános
Magyar Önkormányzati
Projektmenedzsment Kft
tájékoztatása a
KEOP-7.1.0ivóvízminőség javítása
keretében benyújtott
pályázatról.

18

19

25

2012.október 16.
Számlával egy tekintet
alá eső okirat a
KEOP-1-3-0/9-11
azonosító számú
„Ivóvízminőség-javítás
„MÓDOSÍTOTT
SZÖVEG : KEOP7.1.0/11-2011-0062
„Derogációs víziközmű
projektek előkészítése”
1. részszámla

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft. 1024 Budapest,Budai
László u. 2. I/2.
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2012. október 29.
MÁK Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

A megítélt EU Önerő Alap támogatás
meghatározott része előlegként kifizetésre
kerülhet

Kommunikációs tevékenység, tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása
500,-eFt +áfa

27

Tájékoztatás EU
Önerő Alap támogatási
előleg kifizetésének
lehetőségéről
Vállalkozási szerződés
5.200,-e Ft + áfa
Profit Holder Kft –
tervezési feladatok
ellátása a FIDEIC
Piros Könyv ajánlati
dokumentáció
III-V. köteteinek az
összeállítására vonatkozó,
a jelen szerződésben
foglalt feladatainak
ellátását

Farmos, 2013. szeptember 12.
Turóczi István Zoltánné
jegyző
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2012. július 16.
Megállapodás
a Tápiómente
Mezőgazdasági
Szövetkezettel

604 hrsz – hozzájárulás betápláló
nyomóvezeték kiépítéséhez
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2012. szeptember
24. Nemzeti
Környezetvédelmi
és Energia Központ
Nonprofit Kft
(1134 Budapest,
Váci út 45.)

Vízigény alapadatok, koncepcionális
változatok 2012.06.30.

Értesítés változás
bejelentés tudomásul
vételéről

Jogerős engedélyek 2012.10.15.

Változatelemzés 2012.08.15.
Megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés 2012.09.15.
Engedélyes tervek 2012.10.01.
Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési
dokumentáció elkészítése 2012.11.01.
Előkészítési projekt zárójelentésének
benyújtása 2012.12.01.

24

7. oldal

2012. október 02.
Ez még a 2012. január 11. napján aláírt
Megbízási szerződés
megállapodás
közbeszerzési tanácsadás
tárgyában a Dél-Alföldi
Fejlesztési, Közbeszerzési
és Tanácsadó Kft (6000
Kecskemét, Ipoly u. 1/A
képviseli: Nagy László)

A szemétszállításról
2013.10.16-án Rudics Ákos úr, a HÍRÖS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT: ügyvezető igazgatója tájékoztatott
arról, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Duna-Tisza Közi Nagytérség Településeinek Tulajdon Közössége képviseletében, gesztorként eljárva döntött
arról, hogy 2013. december 31. napján megszünteti az Alföld
Konzorcium képviselőjével, a „HÍRÖS” Hulladékgazdálkodási Kft-vel létrejött „Közszolgáltatási és Vagyonkezelési
Szerződés” hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részeit.
Mint a fenti sorokból olvasható, a szemétszállítás problémája tehát nem állt meg a zöldhulladék begyűjtésének elmaradásánál, hanem tovább gyűrűzött. A konzorcium és az
Unió között fennálló szerződés, valamint a magyar törvények azonban számunkra garanciát jelenthetnek a szemétszállítás konzorcium szintű folytatására, de a zöldhulladék
begyűjtését – remélhetőleg csak időlegesen – településenként vagyunk kénytelenek megoldani.
A gyűjtés idejéről, módjáról a helyben szokásos módon
fogjuk a lakosságot értesíteni.
Horváth László
polgármester

8. oldal

2013. szeptember-október

Tartalmas, szép őszi programok a nyugdíjas egyesületnél

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

behajózott a Tisza tó közepén, a víz fölé
kiépített vízi sétányra. Az 1500 m hosszú
pallósoron sétálva gyönyörködhettünk
az érintetlen Tisza madárvilágában.
Számtalan érdekes látnivaló várta a főépületbe látogatókat is, a hatalmas akváriumnak köszönhetően az állatok víz alatti
életébe is bepillanthattunk. Ennek legérdekesebb része természetesen az alagút
volt. A főépület kilátójából felejthetetlen
kép tárult elénk, föntről – a gyönyörű
tiszta időnek is köszönhetően – pazar kilátás nyílt csaknem a teljes Tisza tóra.
A gyerekek a legtöbb időt a vízi játszótéren, tutajos tónál töltötték, de a tutajon
mi felnőttek is ügyeskedtünk, több-kevesebb sikerrel, a vízbepottyanás elkerülhetetlenül bekövetkezett.
A szomszédos halászcsárdában tiszai
halászlé és túrós csusza elfogyasztásával
koronáztuk meg a napot, amit a Szedte,
Vette, Teremtette nevezetű, jó kis tájjellegű borokkal öblítettünk le.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Nyugdíjasok a
X. Farmosi Napokon!

Petőfi Sándor:
Itt van az ősz, itt van újra...
Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Kirándulás a Tisza-tavi
Ökocentrumban

Még elcsíptük az utolsó felhőtlen,
meleg nyári napot és hozzánk csatlakozó
családtagokkal, unokákkal, farmosi fiatalokkal együtt kirándulásra indultunk
a Tisza tájára.
Előbb Mezőkövesden tekintettük meg
a Matyó Múzeumot, majd Poroszlóra a
Tisza-tavi Ökocentrumba látogattunk
el, ahol a társaság nagy része kishajóval

A X. Farmosi Napok kétnapos rendezvénye a nyugdíjas egyesületnél a várfalvi vendégeink fogadása, vendéglátása
jegyében telt. A megérkezéskor már jó
ismerőként, barátként köszöntöttük egymást a várfalvi és aranyosrákosi vendégeinkkel.
A pénteki nyitórendezvény és a várfalvi tánccsoport fergeteges bemutatója után
vendégül láttuk határon túli barátainkat
klubhelyiségünkben. Késő este a táncházban megpróbáltuk elsajátítani táncaik
egy-két lépését, igen kevés sikerrel.
A szombati nap nagyon mozgalmasnak bizonyult. Elkészítettük a „Nagymama stelázsiját”, melyen megtalálhatók voltak a nagymamák által készített
befőttek, lekvárok, a nyáron gyűjtött
gyógyteák, levendula zsákocskák. A termékek értékesítéséből befolyó bevételt
egyesületünk felajánlotta az általános
iskolásoknak.
A szokásos déli nyugdíjas műsor után
várfalvi, pórtelki, tápiószelei vendégeinkkel együtt mintegy 140-an ültünk
fehér asztalhoz, hogy elfogyasszuk a Szegedi Tibor és Tarjáni József által 100 li-

teres üstben elkészített Tüzes bográcsgulyást. Jófajta borocskával öblítettük le, és
asszonyaink által sütött több mint 10 féle
süteménnyel koronáztuk meg az ebédet.
Felejthetetlen két napot tölthettünk
együtt erdélyi vendégeinkkel és bízunk
benne, hogy némileg sikerült viszonozni
az ő vendégszeretetüket. Mindez nagyban köszönhető tagjaink felajánlásainak,
és annak a tagjaink által mutatott példátlan összefogásnak, amellyel segítették a
program megvalósítását.
Köszönjük az adományokat: Balogh József, Bezzeg Jánosné, Bodócs Imréné, Csík
Zoltán, Domonics Sándorné, Gecse Jánosné, Kósa József, Kövér Istvánné, Lesták
Dezsőné, Nagy Sándor, id. Nyitrai István,
Skribek Katalin, Szajkó Lajosné, Tóth Istvánné, Varga Györgyné tagjainknak, és
külön köszönjük a süteményt felajánlók
adományát.

Idősek világnapja
1991. óta október 1-e az Idősek Világnapja. Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az
volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra. Mi október 12-én
köszöntöttük Farmos idős polgárait. Az
előző két évben is voltak, akiket ebből az
alkalomból megkülönböztetett tisztelettel köszöntöttünk, idei díszvendégeink
a Farmoson élő nyugdíjas pedagógusok
voltak.
Kívánunk ebből az alkalomból jó
egészséget, tartalmas, boldog életet minden idős farmosi embertársunknak!
Köszönjük a farmosi nyugdíjas pedagógusoknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket! Köszönjük
valamennyi közreműködőnek, hogy előadásukkal tisztelegtek az idős emberek
előtt: Kollár Ferenc igazgató úrnak, aki
az ünnepi köszöntőt mondta, a nagycsoportos óvodásoknak, akiket Tarkó
Gáborné és Nyitrainé Vekety Hajnalka
tanított be, Tóth Tamásnak a megható
versmondást, Kőszegi Violetta gyönyörű
énekét, Heimann Győző Pro Urbe díjas
nyugalmazott iskolaigazgató által dirigált Nagykátai Városi Kórus színvonalas
előadását, Nyitrainé Tóth Mónika saját
versét, a Suttogó hangokat, és nem utolsó sorban a Junior Prima Díjas Nyitrai
Tamás és felesége, Nyitrai Lilla profes�szionális előadását.
Köszönjük az Egyesület asszonyainak
a saját készítésű süteményeket, Kasza Tamásnak és Spenger Lászlónak a technikai
segítséget, és támogatóink segítségét: Ádám
Istvánné, Ábrók Judit – Megyes Csaba zöldséges, Fekete Mariann Innoven Kft., Szarvas
Attila Liget Abc, Nyúzó Zoltánné virágbolt.
Szegedi Tiborné
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
KÖSZÖNTŐ
„Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulattal és az udvariassal,
tehát az ünneppel.”
Márai Sándor szavai úgy gondolom különösen igazak ezen
a napon, az Idősek Világnapján, mely az idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól.
Tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntöm a farmosi
Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjait és meghívott vendégeiket, a
nyugdíjas pedagógusokat a mai ünnepségen!
Köszönöm a meghívást és köszönöm a lehetőséget, hogy
együtt emlékezhetek meg Önökkel e Jeles Napon Önökről és
a Föld közel egy milliárd lakosáról, akik ennyi tartalmas évet
tudhatnak maguk mögött.
Számomra, mint a fiatalabb nemzedék képviselője számára
nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nem könnyű feladat, hogy
nálamnál idősebb emberekhez kell beszélnem.
Mindig az a gondolat lebeg a szemem előtt, hogy mi újat
tudnék Önöknek mondani, hiszen Önök jóval többet megéltek
és megtapasztaltak nálam, és ezáltal sokkal több bölcsességet
is gyűjtöttek össze életük során.
Most mégis meg kell szólalnom, és nyilvánvaló, hogy nem
beszélhetek másképpen, mint a tisztelet hangján.
Annak a tiszteletnek a hangján, amely megbecsüli a nálánál
idősebb emberek tudását, bölcsességét, tapasztalatát.
Sütő András szavaival éve:
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi:
a világ nem vele kezdődött.”
Bizony a világ nem velünk kezdődött, hiszen az Önök, -szüleink, nagyszüleink, pedagógusaink– áldozatos munkája és
óvó szeretete nélkül, mi –fiatalabb nemzedék- sem állhatnánk
itt. Az Önök óvó tekintete volt az, amely végig követett minket,
amíg lassacskán felcseperedtünk, és a magunk lábára állhattunk.
A mi világunk Önökkel, az Önök életével, munkásságával
kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a
mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.
Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk
erőt, hitet és bátorságot.
Sokan mondják az idősekre, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a
család, a közösség, s most a megérdemelt pihenés évei folynak.
Kinek aktívan vagy passzívan, gyengülő egészséggel, a gyerekek és unokák nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a lassúbbodó tempójú napokat. Azonban ma is számíthatunk arra a sok tapasztalatra, bölcsességre, amelyet életük
során eddig összegyűjtöttek. A családi kapcsolatokban pedig
számíthatunk a finom ebédekre, süteményekre a nagymamáktól, és a vidám anekdotákra, történetekre, a zamatos borokra a
nagyapáktól.
Kedves Ünnepeltek!
A fiatalság elmúlik, a munkaképesség, a fizikai teherbírás
csökken, viszont az adni akarás, a szeretet az nő. Az időskor
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egy nagyon fontos életszakasz, ajándék annak, aki meg tudja
élni annak lényegét. Ez a lényeg pedig, hogy az kerül előtérbe
ami számít, és ami igazán értékes. Nem pedig a látszat!
A szeretni tudás, a türelem, a megértés művészetének birtokosai Önök. Nagy erő ez. Ezekhez szükségesek a személyes
kapcsolatok, az olyan közösségek, mint az Önöké, a Rózsa
Nyugdíjas Egyesület. Ezt a közösséget is a szeretet, a türelem
és a megértés ereje tartja össze, gyűjti egybe rendszeres időközönként.
Tehát az, hogy ez az Egyesület létezik, működik, él, azt jelenti, hogy itt jelen van ez az erő, s ez az erő felbecsülhetetlen
kincs, melyért mindannyian köszönettel tartozunk. Kérem
Önöket őrizzék ezt meg a következő nemzedéknek örökül.
Sík Sándor kérdésével fejezem be a köszöntőm.
„A legfőbb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!”
E gondolatokkal kívánok Önöknek nagyon jó egészséget,
hosszú boldog életet! Tiszta szívből kívánom, hogy érezzék
környezetük figyelmét, családjuk szeretetét az év minden napján!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kollár Ferenc

Havazások előtti kérés
a lakossághoz
Mint általában, minden bizonnyal ez a tél sem fog havazás nélkül eltelni. Ha már havazás, akkor hóeltakarítás, ha
hóeltakarítás, akkor problémák, szitkozódás.
Hogy a szitok e télen elmaradjon, egy Öregszőlőben
folytatott lakossági beszélgetésen, megfontolandó javaslat
hangzott el. Egy egyszerű gyártású, Liget élelmiszer boltnál
tárolandó hóekét kértek az önkormányzattól. Ezt havazás
esetén az ott élők vontatnák erőgépükkel. Az önkormányzat
megtéríti részükre az elfogyasztott gázolaj árát. Úgy gondolom, ez az együttműködés működni fog. Olyannyira bízom
ebben, hogy célszerűnek tartanám a község más területén
is megkötni ezt az egyezséget az önkormányzat és a vontató tulajdonosa között. Az a vontatótulajdonos, aki a téli
hóeltakarítás e módját támogatja, és segíteni kívánja az utak
tisztítását, kérem, hogy november első felében jelezze ezt a
Polgármesteri Hivatalban.
A gyalogosok által használt hófedte járda, kerékpárút
takarítása az önkormányzat mellett, az ott lakó ingatlan
tulajdonosoknak jelent kötelezettséget. Egyben a felelősség
vállalását a járdaszakaszon esetlegesen bekövetkező baleset
következményeiért. Különösen nagy veszélyt jelenthet az
ingatlanról járdára, kerékpárútra kivezetett víz megfagyása.
Kérem ezért a lakosokat, hogy tegyenek eleget kötelességüknek és az ingatlanjuk előtti járdaszakasz tisztításával
segítsék elő a biztonságos téli közlekedést!
Köszönöm segítségüket.
Horváth László
polgármester
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Tisztelt Olvasóim!
Szeretnék megosztani Önökkel, Veletek néhány információt,
ami főleg az állattartók számára, de azt hiszem mindenkinek
fontos lehet!
Talán sok olvasómnak már nem mondok újat az elmúlt időszak járványos állat-betegségeinek illetve állatról emberre
terjedő betegségeinek felbukkanásával kapcsolatban, hiszen
az Internet, a TV és a média a legtöbbet tálalta már. Mégsem
felesleges, hogy pár szóban felhívjam rájuk a figyelmet, mert
- tapasztalatom szerint - hajlamosak vagyunk az információzivatarban „agyilag zsibbadtan„ fogadni a híreket és a jelentőségüket túl-, vagy alábecsülni!
Mikre is gondolok!?
Fontossági sorrendet nem felállítva elsőként az afrikai sertéspestisről, majd a veszettségről és utoljára a nyugat-nílusi lázról
fogok írni!
Az afrikai sertéspestis:
Sem időm nincsen részletes leírására, de az Újság nyújtotta
hely sem lenne elegendő ezért csak címszavakban!
- Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók heveny,
lázas általános tünetekkel járó vérzéses betegsége, amely
többnyire elhulláshoz vezet. Az őshonos afrikai sertés-fajok
nem mutatnak tüneteket, de terjesztik!
- Emberre nem fertőző, de gazdasági jelentősége határtalanul
nagy! Évekre tönkre teheti hazánk maradék sertés-exportját
és a belföldi sertés-tartást is.
- A kórokozó egy nagy ellenálló képességű DNS-vírus, ami
szerológiailag egységes (a vérből történő kimutatás során
egyformán viselkedik), de genotípusában (géntérképében)
22 különböző válfaja van, ami lehetetlenné teszi a védőoltás
(vakcina) gyártását ellene!
- A járvány lefolyása is eltérő lehet attól függően, hogy magas virulenciájú törzs vagy enyhébb törzs támadja meg az
állományt, emiatt a lefolyás a nagyon heves és az erősen
elhúzódó közt változik. Utóbbi esetek nem a jó, hanem a
rossz kategóriát gazdagítják, hiszen az elhúzódó esetek a
járvány terjedését nagyon segítik, a betegség felismerését
és az ellene való védekezést nehezítve!
- Az elhullások aránya gyakran 100 %
- A kullancsok egy fajtája hordozza a betegséget és a vadon élő sertésfélék a betegség terjedését gyorsítják! Érthető, hiszen az elhullott vaddisznó hullája hónapokig tovább
fertőz, és nehéz megtalálni! A vírus túlélése is szokatlanul
hosszú, 10 héttől akár évekig terjed!
- Honnan jött? Most hol van? Eredetileg Dél-Afrika a származási területe, de hamar fertőzött lett Szardínia szigete,
Olaszország is érintett és a volt Szovjetunió államait sorban
a fertőzött területek közé kellett sorolni, napjainkra pedig
Ukrajna is bekerült a ASP fertőzött országok sorába.
- Az, hogy a vírus minket nem érint – józan gondolkodás
mellett – fel sem merülhet, ezért, hogy a legnagyobb bajt elkerüljük maximális odafigyelés és felelős állattartási szemlélet szükséges.
- Mi fertőzhet? Mindenek előtt az élő házi-és vadsertés, sertés-félék! Ezek hullája, váladékai, az ezekből készült nyersés feldolgozott élelmiszer, vagy hulladék, az ilyen fertőzött
sertéshúsból készült termékek. A fertőzést a nem megfelelően fertőtlenített szállítójárművek, a csomagoló anyagaik és az ember is közvetítheti! A kullancsok egy bizonyos
fajáról már említést tettem! Különösen veszélyes a reptéri
ételmaradékot etető gazdák helyzete! Az ilyen étel sertések-
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kel történő feletetését az illetékes állategészségügyi hatóság
ellenőrzi, vagy meg is tilthatja, de a hőkezelés semmiképpen nem hagyható el!! Helyzetünkből adódóan szerencsére
nem valószínű, hogy bárki is ilyen takarmánnyal etetné a
malacait, de a járványhelyzet miatt most még egy maradék
szendvics hazahozatala is „necces”, ne tegyék!
Tünetek: Olykor csak annyi a tünet, hogy nincs tünet!!
Csak elhullás van, majd gyakori a második hullámban ismételt elhullás. Ez az úgynevezett 2 hullámú elhullási járványgörbe gyakran jellemző! FONTOS! A fertőzött, beteg
vagy betegségre gyanús állatokat NEM ESSZÜK MEG!
Nem azért mert az emberre veszélyes, hanem mert a fertőzés terjesztjük! A leölés, az elégetés és a fertőtlenítés a
fegyverünk!! Ne feledkezzünk meg az orosz, ukrán és általában mindenféle idegenforgalom jelentőségéről! A vadászszezon, a behozott ételek, akár csak a csomagoló-anyaguk
révén elsőrendű gyanúsított! ne hagyjuk, hogy átfertőzzék
az országot!
Tünetek erős virulenciájú kórokozó esetén: 3-4 (esetleg 14)
nap lappangás, magas láz 40-41 Celsius a második naptól,
eszik, de elhullik, a megbetegedést követően 1 (max 4)
nap alatt elhullás, gyógykezelésre nem reagál! Szinte 100
%-ban elhullás, de a pár túlélő tovább fertőz! Utóbbiaknál a
vérzéses jelleg dominál! Sok vérzés testszerte.
Tünetek kevésbé erős virulenciájú kórokozó esetén: 1 hetes
lappangás, 1-3 hetes lefolyás, láz, lehet hullámzó is, levertség, átmeneti étvágytalanság, a már említett vérzéses jelleg
ezekre jellemző főleg (bőrben, bélsárban, bélben, orron, túrókarimán), a halálozás min. 60 %.
Tünetek gyenge virulenciájú kórokozó esetén: lappangás,
mint fentebb, lefolyás kb. 2-3 hét, test szerte vörös foltok
és/vagy bőrelhalások, lábvégek gyulladása lehet, tüdőgyulladás, köhögés, orrfolyás, lesoványodás, visszamaradt kondi, vemhes koca elvetél(-het), esetlegesen túlélő malacai is
fertőznek!
Kórbonctana: az állatorvos és a vizsgáló Intézet, akkreditált labor állapítja meg, a dolgunk mindösszesen a beteg,
beteg-gyanús esetek bejelentése kezelő állatorvosunknak
vagy a leggyorsabban elérhető hatósági állatorvosnak, az
alapos fertőtlenítés és az állategészségügyi igazgatási intézkedések maradéktalan betartása, valamint másokkal betartatása!!!
Bejelentési kötelezettség van már az egyszerű gyanúra is!
Mindenfajta gyógykezelgetési próbálkozás, különös tekintettel az illegális gyógyszer-használatra TILOS! Figyelembe
véve, hogy a betegség megállapítása esetén, ha a gazda kellő
gondossággal járt el, jár neki az állami kártalanítás, de ha rá
róható okból a járvány tovább terjed, nem csak a kártalanítást
veszti el, de állategészségügyi veszélyeztetés, és számtalan
más halmazati büntetés összegzésével jókora bírságot be
lehet gyűjteni, nem éri meg kockáztatni! A fertőző góc MIELŐBBI FELSZÁMOLÁSA AZ EGYETLEN ÚT!
Megelőző intézkedések: vásárolt állomány precíz karanténozása! Moslék-etetés (különösen reptéri) tilalma! Itt nem
a moslékos technológia tilalmára kell gondolni, hanem az
ellenőrizetlen élelmiszer-hulladékok hazaszállítására és feletetésére! A forralás fontosságát már említettem, de adott
esetben az állategészségügyi hatóság teljes tilalmat rendelhet
el rá! A zárt rendszerű tartás és a hatékony járványvédelem
minden kisgazdaságban fontos szerepet kap! Legyen otthon
elegendő hatékony fertőtlenítő szer, Hypo vagy más! 3 %-os
klórlúg, Hypo, az alapos lábbeli és ruházat fertőtlenítésére
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kötelező! Legyünk éberek és óvatosak, főleg idegenekkel, de
az utazgatások vagy más sertés-állományok látogatásakor is!
- Végezetül: ha már megtörtént a baj és megállapították a
betegség előfordulását, a járványügyi intézkedéseket maradéktalanul hajtsuk végre a leggyorsabb és eredményes védekezés érdekében.
Utószó! Aki azt gondolja, hogy rá nem vonatkoznak ezek a fenti sorok, mert nem tart sertést, nagyot téved! A védekezésből, a
megelőzésből mindenkinek képességei szerint ki kell vennie a
részét, mert a betegség gazdasági kártétele az Országot veszélyezteti! Ennek megakadályozása mindannyiunk érdeke!

A veszettség
Nem vagyok boldog, hogy igazam lett! Az elmúlt év chipezéssel és veszettségoltással kapcsolatos polémiái és az azok
során számtalan esetben elmondott érveim az elmúlt hetekben
sokszorosan igazolódtak! Ne higgyék, hogy önelégülten dőlök
hátra: „Na, nem megmondtam!” – felkiáltással! Számomra
ezek az események pontosan előre láthatóak voltak és csak a
történések pontos időpontja volt kérdéses. Még magam is meglepődtem, hogy ilyen hamar igazolt az élet!
Amikor tavaly jó pár ember megkérdezett a chipezés és a
veszettségoltás témakörében, már-már heves viták is voltak,
hiszen nem arról van szó, hogy ha tévedünk elég csak annyit
mondani: „Hoppá!” Itt egyebek mellett az emberi életről is szó
olt!
Aki esetleg nem olvasott, hallott róla vagy hidegen hagyta a
hír, elmondom, hogy a kecskeméti nagy port felvert első rókaveszettség kimutatását követően azóta már 5 újabb veszettség
eset került kimutatásra! Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Lakitelek, majd ismét Pálmonostora és Tiszajenő neve is felkerült
a listára!
Miért fontos ez? Nézzünk a térképre! Ezek a települések itt
vannak körülöttünk az Ország szívében! Aki tavaly azzal érvelt Nekem a évenkénti veszettségoltások ellen, hogy felesleges, mert nincs veszettség, mára csúnyán csalódhatott, ha van
önkritikája, és magába nézett akkor csendben bocsánatot kér!
NEM TŐLEM, AZ ORSZÁGTÓL! Mert az elmúlt hosszú évtizedek veszettség elleni törekvéseit és eredményeit holmi álszakmai lózunggal a sarokba vágni és populáris ömlengéssel a
valódi veszély semmisnek tekinteni pár ezer forint éves kiadással szemben – NA EZ AZ IGAZI OSTOBASÁG! Hallottam
így vélekedő állatorvosról is – nem kis megdöbbenésemre! Az
a „kolléga” ugyan hol kapta a diplomáját?
Amiért biztos voltam a veszettség „újra éledésében” annak
oka az volt, hogy soha nem is tűnt el! Nem tehette, mert ehhez
a világ valamennyi emlősét sőt a madarakat és számtalan más
fajt kellett volna kiirtani.
Nagy örömünkre a 90-es években a rókák csalis- immunizálását az Ország nyugati felén, majd később keletebbre is rendre
elvégezték! Sajnos a pénzügyi helyzet és bizonyos körök hibás
szemlélete miatt a veszély csökkenésével a rókák orális immunizálását sem mindenhol tudták elvégezni, ami súlyos hiba
volt. Tudható volt - és vadászok alátámaszthatják, amit írok,
- hogy a vakcinázott rókaállomány jelentősen megnőtt, sőt az
aranysakál populációk is egyre jobban elterjednek. A vírus nem
ölte, pusztítottra ezeket és ezért sokan lettek, bár gyérítgették
őket. Aztán az abbamaradt védekezés miatt egy újonnan felnőtt, de már védtelen generáció szembetalálta magát az egyéb,
nem vakcinázott állatfajokban, megbújó veszettség vírussal, és
persze megfertőződtek.
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Ez a helyzet pontosan illik a házi ebeinkre is! Ha a védett
ebek száma a kritikus szám alá csökken, ugrásszerűen fog megnőni a veszettségben fertőződő egyedek száma és ezzel egyben
a humán veszélyeztetés. Erre aztán igazán nincs szükségünk,
mert nem győzöm ismételni: a veszettség a tünetek megjelenésétől számítva gyógyíthatatlan, halálos megbetegedés.
Valamelyik közösségi honlapon megrökönyödéssel olvastam
egy hozzászólást, amiben a nem kissé öntelt, de legalább annyira buta hozzászóló a feltett humán-veszettségi videó sokkoló
képeit kommentálva, kijelentette: „ mit izgultok, nem látjátok,
hogy ez 1954-es ghánai film-felvétel?!”! Üzenem Neki: a felvétel valóban 1954-es lehet, nem ellenőriztem, a helyszín Ghána,
ennek utána néztem, de a veszettség vírusa, amiről beszélünk
az magyarországi (sőt internacionalista) és jelentem, itt van!
A vírus éppolyan borzasztó kínok közt öl, senkinek ne kelljen
megtudnia, ez mit jelent!
A chip-ezés tehát, mivel éppen az ellenőrizhetetlenség ellen
van, a zavarosban történő, a teljes anarchiát tükröző magyar ebtartás ellen van, mindannyiunk érdekét szolgálja, még ha nem
is fogják fel sokan! A veszettség elleni védekezést pedig soha
nem lehet alább hagyni!

A nyugat nílusi láz
Megvallom őszintén, ez a hír kicsit meglepett! Tápiószőlősön egy lóban kimutatták a fent nevezett betegség kórokozóját!
nem azért lepett meg, mert azt hittem ilyen nem is lehet, bár
amikor az Egyetem járványtani előadásain szóba került, még
mint ún. exotikus betegségként a „tudj róla, de nálunk nincs
jelentősége” kategóriában szerepelt. Aztán persze hallottam,
hogy a 60-as évek óta elő-elő fordul, de azt gondoltam, ez a
„lovas-társadalom úri huncutsága J”, csak versenylovak oltása
kapcsán került elő!
S most itt van a szomszédban! Elsősorban a lótartók gondolják érintve magukat, pedig ez is zoonózis, azaz az állat fertőzheti az embert és fordítva! Igaz, köztük egy parányi kis semmi
is kell hozzá! Egy nőstény szúnyog, „aki” szeretne innen is,
onnan is „lecsípni” egy kevés vért. Nem sokat kér Ő, sőt ad
is cserébe, nem is akármit WNF víruskát! Állatból állatnak és
embernek, valamint fordítva! Így kerek a világ – mármint a
szúnyognak! Sajnos ez nekünk nem jó hír!
Eddig főleg Afrika, Dél-Európa, Amerika, India és Közel
Kelet volt érintve, bár szórványosan nálunk is járt, de a szúnyog-inváziós évek és a felmelegedés jócskán besegítettek a
vírus terjedésének. Az ember mellett a lovak, kutyák, de más
állatfajok, madarak is megbetegedhetnek.
Nem ritkán halálos kimenetelű is lehet, de főleg „csak” a fiatalok, az idősek és a betegek esetében. A szövődményes esetek
egyébként is okozhatnak halállal járó megbetegedést. Lázas,
főleg idegrendszeri tünetekben megnyilvánuló betegség. A lovakat védőoltással (nagy ára van!!) próbálják megvédeni és a
szúnyog-írtásnak, riasztásnak is nagy a jelentősége! Az antibiotikumok itt is csak a szövődményes esetek enyhébb lefolyását
segítik.
Talán túl hosszú cikkem végeztével köszönöm Olvasóimnak, hogy nem dobták el azonnal az Újságot, aki idáig eljutott igazán érdemel egy nagy dicséretet. Őket arra kérem,
a kevésbé türelmes olvasóknak juttassák el az információt,
mert most ez nagyon fontos! Köszönöm!
Farmos 2013.10.18.

dr. Felde István
feldedr@gmail.com, mobil: 06-230/9410-568
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Mammográfia szűrés

Újszülöttek

Elhunytak:

Kerepestarcsán az ÁNTSZ-től
„behívót” kapott nők számára!

2013. szeptember 9.
Tisza Zoltán
Fári Linda és Tisza Zoltán kisfia

2013. szeptember 11.
Pénzes Istvánné
szül. Kenyó Erzsébet 77 éves

Autóbuszt indítunk:
2013. november 21-én /csütörtök/

2013. szeptember 10.
Árpás Anna Katalin
Ajtai Katalin és Árpás László
kisleánya

2013. október 3.
Lipták Tibor
77 éves

Indulás:
6.25 Klaudia Presszó
6.30 Művelődési Ház
6:35 Vasút állomás
Jelentkezni lehet:
az útiköltség befizetésével /1.200 Ft/ a
polgármesteri hivatalban Varga Adriennél
Kérem, hogy a kitöltött behívót is hozzák
magukkal!

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

2013. szeptember 29.
Brujmann Attila
Balázs Mónika és Szuszics Attila
kisfia
Helyesbítés: előző számunkban a
július 20-án született Kaiser Tamás édesanyja neve tévesen jelent
meg. Ez úton kérünk elnézést az
érintettektől, különösen VELKEI
ANIKÓTÓL. Köszönjük megértését. /a szerk./

2013. október 5.
Bene Jánosné
szül. Czakó Mária 99 éves
2013. október 12.
Bugyi Lajos
78 éves
2013. október 12.
Altmann Lajos Gyuláné
szül. Törzsök Éva 61 éves
2013. október 18.
Rózsássy László József
52 éves

Ne dobja el! Hozza el!

Köszönetnyilvánítások

Cipőjavítás

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Kis Józsefné
szül. Csizmadia Éva
elhunyta alkalmából részvétüket
fejezték ki, temetésén megjelentek,
gyászunkban osztoztak.
Férje, fia, gyászoló hozzátartozói.

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

Sarkalás, talpalás,
ragasztás,
csúszásmentesítés,
egyéb munkák.

06/30 621-21-81
Családi turkáló
és garázs-vásár
Használati tárgyak és olcsó,
mégis jó minőségű használt
felnőtt és gyermek ruhák
kaphatók a
Farmos, Vasút sor 15-ben,
valamint ugyanitt gyászruhák.
(Gyászruha soron kívül is!)
Nyitva: kedden és szombaton
reggel 8-tól este 7-ig.

06-70-397-31-38

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Bene Jánosné
szül. Czakó Mária
temetésén a zord időjárás ellenére
részt vettek, sírjára az emlékezés
virágait elhozták, részvétüket egyéb
módon kifejezték.
Húga, Rózsi
és a gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik szeretett halottunk
id. Bugyi Lajos
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot hoztak, osztoztak
fájdalmunkban..
Gyászoló család

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088, 06 20/283-4995
E-mail: biciklisteri@freemail.hu • Felelős kiadó: Cziráné Fehér Anita, Jezsikné Kármán Teréz,
F a r m o s i I n f o r m á c i ó k R i p o r t o k Visnyei Pálné • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1300 példányban
A szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. Az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi
normákat nem sértő cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet!
Nyomda: Katona Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: katonanyomda@gmail.com
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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

Figyelem!
A Bozsó kerékpárszaküzlet

Tápiószelén
új helyre költözött!
Új cím:
Tápiószele, Kossuth Lajos út 23.
(régi helyünktől kb. 400 méterre farmos felé)

Telefon: 06-20-341-7855
Kerékpárok és alkatrészek
eladása, javítása!

Akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!
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BIANKA BÚTORBOLT
JÁSZBERÉNY, ADY E. UTCA 24.

( Bianka Bútorbolt a város felöl a második bútor
üzlet)
(Nyitva tartás: H-P-ig 9-18 óráig Sz.: 9-12-ig)
T: 06-57/404-120

Bútorok nagy választékban és kedvező áron!
- szekrénysorok
- 3+2+1-es ülőgarnitúrák
- kárpitozott sarokülők
- székek és asztalok
- konyhaszekrények
- francia ágyak, heverők
- előszobafal
- dohányzó asztal, íróasztal
- egyéb bútorok és kiegészítők
E hirdetés felmutatója minden termékből
10 % engedményt kap és 25 km-en belül a
házhoz szállítás ingyenes.
Az AKCIÓ
2013. november 15 – 2013. december 20-ig tart.
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„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”
Petőfi Sándor sorai a napokban elevenednek meg a természetben. A gyönyörű színekben, illatokban, termésekben. A régi
világban a termés betakarítása után következtek a mulatságok.
Az emberek át nem gondolva mondják: „itt nincs semmiféle rendezvény” Ezt most meg kell cáfolnom. Szeretném egy
csokorba kötni a szeptember október hónapban megtartott
községi rendezvényeket, melyek mindegyikére elmondható:
színvonalas, szívet melengető, közösséget építő.
Ebben az évben X. alkalommal került megrendezésre
szeptember 20-21 napján a FARMOSI NAPOK. A megnyitóban a múlt idézésére került sor, hiszen kezdetekben az
Életmód Egyesület lelkes tagjai szervezték. Az elmúlt három
évben Kasza Tamás és csapata. Ez a szeptemberi napfényes
két nap a falu minden lakosának kellemes szórakozást ígért.
A határon túli vendégek is megérkeztek Várfalváról Elhozták a néptáncosaikat, akik nagy sikert arattak. A Farmosi
Általános Iskola diákjai több korcsoportban modern táncot
mutattak be. Megtörtént a régi Művelődési Házban az ÚJ
Könyvtár átadása, ami reméljük még több olvasót vonz. Az
Új Évi koncerten összegyűlt pénzből egy a „farmosi út-törő”
zenekar tagjai emlékszobát alakítottak ki Kovács Pál és felesége tiszteletére, akiktől a zene szeretetét tanulták meg. Az
átadások után fellépett a zenekar. Színvonalas műsorukat
sokan hallgatták. A késő esti órákban az erdélyi néptáncosok vezetésével táncházat tartottak.
A szombati nap igazi közösségépítő volt. A farmosi emberek együtt főztek, játszottak, szórakoztak. Az erdélyi vendégek nagyon jól érezték magukat és a vasárnap délelőtti
búcsú mindenkinek nehéz volt.
A belügyminiszter rendeletet alkotott 2013. augusztus 27.
napján, mellyel az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek”
programsorozatot kívánta támogatni. Farmos község is benevezett és támogatásban részesült. A rendezvény szeptember 28-29-én került megtartásra. Ennek keretében az óvodások Mihály napi vásárt rendeztek, a Sóvirág tanösvényen
lehetett végigsétálni, az új Könyvtár helyiségben a mese világnapja alkalmából mesedélután volt, amit a farmosi zenekar nyílt próbája követett és tánccal zárt. A Szüreti felvonulás toborzója a vasárnap éjszakába nyúlt és a Szent Mihály
napi tűzgyújtás igazán nagyon hangulatos volt. A sötétség,
a tűz fénye, a sámán dob hangja, majd a magyar Himnusz
és az Ácsné Jolika által kínált frissen sült pogácsa és piskóta
kellemes érzéseket keltett a jelenlévőkben. A rendezvények
hangulatát képeken örökítettük meg.
A szüreti toborzó eredményes volt, hiszen az október 5-én
megtartott szüreti felvonuláson több mint 300 résztvevő
volt. Az időjárás is támogatta a rendezvényt, mivel ragyogó
napsütés volt. A farmosi Ligetben a programok egymást érték. Akik úgy döntöttek, hogy ezt a napot a szabadban töltik
kellemesen elfáradhattak.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re
akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő
világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes munkával,
tapasztalataik átadásával. Farmoson október 11-én köszöntötték az időseket. A megemlékezést a Rózsa Nyugdíjas
Egyesület fiatal nyugdíjasai szervezték. Elmondható, akik
ott voltak nagyon színvonalas műsort láthattak. A művészeti óvoda gyermekei és felkészítő pedagógusai megint kitettek
magukért. Nyitrainé Tóth Mónika bizonyította, nem hiába
díjazták az országos versenyen. A jelenlévők megismerhették Nyitrai Tamás és felesége nagyszerű hegedű, brácsa és
ütőbrácsa tudását. Az idősek világnapjának díszvendégei a
nyugdíjas pedagógusok voltak, így a köszöntőt Kollár Ferenc iskolaigazgató mondta.
A jelenlévők megállapították, hogy évente emelkedik a
megemlékezés színvonala. Igaz, szeretnék, ha nem a nyugdíjasok szerveznék a köszöntést, és ezt tekinthetjük felhívásnak is.
Farmos, 2013. október 21.
Turóczi István Zoltánné
jegyző

Közlemény
Az „Egy falu az iskoláért” alapítvány Kuratóriuma
köszönetét fejezi ki azon tisztelt adózóknak, akik 2011.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány javára ajánlották fel.
Egyben értesítjük Önöket, hogy az így befolyt ös�szegből az Óvoda szőnyeget vásárolt 45.152.-Ft értékben, az Általános Iskola pedig az interaktív táblákhoz
szerzett be kiegészítőket 51.200.-Ft értékben.
Kérjük mindazokat, akik az Alapítvány céljával
egyetértenek, és módjukban áll, a továbbiakban is segítsék tevékenységünket a személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával.
Kollár Ferenc
Egy falu az iskoláért Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke
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