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KARÁCSONY és az ÚJ ÉV alkalmából magam és Farmos község volt-, valamint jelenlegi 
képviselő-testülete nevében köszönetemet és hálámat fejezem ki minden jóakaratú farmosi 

embernek, aki hitéből, emberségéből, önön maga eredendő jóságából erőt merítve,  
szóban vagy cselekedetben, rendíthetetlen reménnyel tett és tesz a farmosi emberekért,  

a békés, szebb és jobb Farmosért. 

Wass Albert sorait ajánlva kívánok a Jegyző Asszonynak, a Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottjainak, az Önkormányzathoz tartozó intézmények valamennyi vezetőjének és 
dolgozójának, a községben működő civil szervezetek és egyesületek vezetőinek, tagjainak 
valamint minden farmosi embernek áldott karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet.

Karácsony készül, emberek!  
Szépek és tiszták legyetek!  

Súroljátok föl lelketek,  
csillogtassátok kedvetek,  
legyetek újra gyermekek,  
hogy emberek lehessetek!

Horváth László
polgármester
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A HAJt-A CsApAt egyesület deCembeRI HíReI

A HAJT-A Csapat Egyesület 
Munkaszervezetének 

ügyfélfogadási rendje:

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

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

tisztelt ügyfeleink!
A 2007-2013-as EU-s programozási időszak EMVA III. és IV. tengelyes beruházásainak végső elszámolási határideje közele-

dik. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM (módosító) rendelete a HAJT-A Csapat Egyesület területén 
III. tengelyes vagy LEADER pályázatot megvalósító ügyfeleinket is érinti, amennyiben még nem zárult le fejlesztésük. 

Az említett rendelet több részletében módosítja az úgynevezett Végrehajtási rendeletet (röviden: Vhr., illetve 23/2007. (IV. 17.) 
FVM rendelet). A teljesség igénye nélkül néhány elemre külön is felhívjuk a figyelmet. Lényeges változás, hogy az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásának végső határideje: 2015. május 31. 

Mint ismeretes, a Vhr. 24.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hó-
napon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 
hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése 
szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni.” Ehhez kapcsolódóan most a Vhr. 24. §-a kiegészül egy (2a) 
bekezdéssel: „azon ügyfél, akinek a támogatási kérelme kapcsán a (2) bekezdésben foglaltak megsértése miatt a 35. § (9) bekezdé-
se szerinti szankció került alkalmazásra, vagy e szankció alkalmazásának lenne helye, de a műveletet a támogatási döntés 
közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósította, 2015. március 31-ig benyújthatja utolsó kifizetési kérelmét és ennek 
megtörténte esetén a 35. § (9) bekezdése szerinti szankció nem alkalmazandó”.

A Vhr. 30. §-a építéssel járó tevékenység esetén előír több, az első vagy az utolsó kifizetési kérelemhez csatolandó hiteles máso-
lati dokumentumot (jogerős építési engedély, jogerős használatbavételi engedély, jogerős létesítési vízjogi engedély, jogerős üze-
meltetési vízjogi engedély, engedélyköteles út építése esetén a jogerős közlekedési hatósági engedély, jogerős forgalomba helyezési 
engedély). A Vhr. kiegészül egy 30/B. §-sal, amely szerint amennyiben az ügyfél az előbb említett dokumentumok közül az adott 
fejlesztésnél releváns okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert 
azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély 
egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 
30. napját követően, a releváns okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vhr. közbeszerzéssel foglalkozó rendelkezései is módosulnak, továbbá a 8/2014. (XI. 19.) MvM 
rendelet többek között módosítja még a 112/2009. FVM („IKSZT”) rendeletet, a 122/2009. FVM („LEADER”) rendeletet, a 
76/2011. VM („LEADER”) rendeletet, a 99/2012. VM („LEADER nemzetközi”) rendeletet, a 11/2013. VM („LEADER térségek 
közötti együttműködés”) rendeletet, valamint a 35/2013. VM („LEADER”) rendeletet is.

A 8/2014. (XI. 19.) MvM módosító rendelet elérhető az alábbi linken:  
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14157.pdf

tisztelt ügyfeleink!
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete alapján térségünk ügyfeleit érintő legfontosabb vál-

tozások a következők:
A LEADER TK3-as pályáztatást szabályozó 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása alapján a fejlesztéseket 2015. március 

31-ig kell megvalósítani és kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.
A turisztikai pályázatokkal kapcsolatos 104/2013. (XI.14.) VM rendelet módosítása alapján az ügyfél a támogatási határo-

zat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem 
minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan (első) kifizetési kérelmet benyújtani. Akciócsoportunk 
területén a fejlesztéseket 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a pályázat megvalósítását követő 
6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM  módosító rendelet az alábbi linken érhető el: http://www.umvp.eu/sites/default/files/mk14126.pdf
 

Faragó Júlia 
HAJT-A Csapat Egyesület 

munkaszervezet-vezető 
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Segített a rendőr 
Tápiógyörgye közelében fe-

küdt az út szélén egy eszméletlen 
férfi. A Nagykátai Rendőrkapi-
tányság munkatársa lett figyel-
mes 2014. november 18-án 9 óra 
15 perc körüli időben a 3118-as 
számú úton egy eszméletlen férfi-
ra, aki az árok partján feküdt.

A főtörzsőrmester rádión 
kért segítséget és mentőt hívott 
a helyszínre. Közben szólítgatta 
a mozdulatlanul fekvő férfit, aki 
semmiféle ingerre nem reagált és 
a pulzusa érezhetően gyenge, lég-
zése alig érezhető volt. 

Az egyenruhás rendőr ekkor 
stabil oldalfekvésbe helyezte a 
férfit, így biztosítva annak légzé-
sét. Időközben egy állampolgár is 
megállt és segítette a rendőr élet-
mentő tevékenységét.

Néhány perc elteltével a 20 
éves férfi magához tért és el-
mondta, hogy vérszegénységben 
szenved és a mellkasában erős 
szúrást érez. Az út szélén sétált, 
amikor rosszul lett és elvesztette 
az eszméletét.

  A helyszínre érkező mentők 
a tápiószelei fiatalt további ellátás 
céljából kórházba szállították. 

A szélvédő
A látni és látszani elvvel már foglalkoztunk a 

Közlekedésbiztonsági tippsorozatunkban, azon-
ban a szélvédő ellenőrzésére és karbantartására is 
nagy hangsúlyt kell fektetni! A hideg éjszakákon 
a szabadban „alvó” gépkocsik szélvédője az autón 
belüli és kívüli hőmérsékletkülönbség miatt bepá-
rásodik, majd a fagypont körüli és az alatti hőmér-
sékleten a lecsapódott pára ráfagy a szélvédő kül-
ső oldalára. Ezekben a hónapokban számítanunk 
kell erre a jelenségre, így a reggeli készülődési idő-
nél a szélvédő letakarításával is számolnunk kell! 
A gépkocsi szélvédőjével kapcsolatosan az 
alábbi előkészületek szükségesek:
– A jármű ablakmosó tartályát töltsük fel jó 

minőségű téli ablakmosó folyadékkal! 
Ennek elmaradása egyrészt a folyadék 
megfagyásával a tartály szétrepedéséhez, 
illetve a kispriccelt folyadék szélvédőre 
történő ráfagyásához vezethet.

– Ellenőrizzük az ablaktörlő lapátokat! A 
téli hónapokban a megnövekedett csa-
padék miatt sokkal többet használjuk az 
ablaktörlőt, így elengedhetetlen annak 
hibátlan működése. Az ellenőrzés terjed-
jen ki a gumicsíkokra (azok állapotára, 
szennyezettségére, állagára), a mozgató 
motor működésére, valamint arra, hogy 
a lapát gumis része teljes hosszában 
feküdjön a szélvédő üvegén. 

– Minden elindulás előtt mentesítsük a 
szélvédőt belülről a párától, kívülről a ráfa-
gyott csapadéktól! Érdemes korábban kimen-
ni a gépkocsihoz, hiszen ezek a műveletek 
hosszabb időt is igénybe vehetnek. A gépkocsi 
fűtését állítsuk a szélvédőre, ezzel egyszerűen és 
csíkmentesen tudjuk párátlanítani a szélvédőt, 
valamint a kívülről ráfagyott csapadék is 
elkezd olvadni. A jég lekaparásánál figyeljünk 
arra, hogy ne sértsük meg az üveg felületét. Ha 
kavicsfelverődést észlelünk az ablakon, azt még 
a tél beköszönte előtt javíttassuk meg, akár a 
látótérben, akár azon kívül található.

Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

közlekedésbiztonsági tippsorozat- 4. rész
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IskolAI HíRek

Célegyenesben a 8. évfolyam!
Az általános iskolások első megmérettetése a napokban 

zajlik. A környező középiskolák levelezőversenyeken mérik a 
legjobbakat, majd akik sikeresen veszik az akadályokat, azok a 
helyszínen élőben, versenyhelyzetben adhatnak számot a felké-
szültségükről, gyors és pontos feladatmegoldásukról.

Az elmúlt napokban a 8. osztályosok közül így a Kossuth 
Gimnáziumban Cegléden és a Szent István Egyetem Gyakorló 
Gimnáziumban Jászberényben voltak meg a döntők matema-
tikából.

A levelező versenyeken Csákó Mihály, Kolonics Kristóf, 
Csillik Luca, Kovács Dominika, Kasza Laura és Török Tamás 
vettek részt.

A Kossuth Gimnáziumban szép eredménnyel zárt: 7. holt-
versenyben Kasza Laura és Kolonics Kristóf.

A Szent István Gyakorló Gimnáziumban 1. helyezett cso-
portban Kasza Laura és Török Tamás. A többiek is iskolánk jó 
hírét öregbítették matematikából.

Úgy érzem, nem volt hiábavaló az eddigi munkánk!

Azért még nem lazíthatnak ők sem és a többi 8. osztályos 
tanuló sem, bár közeledik a szünet, az év vége, a sok ünnep! JA-
NUÁR végén ITT kopogtat a felvételi MATEMATIKÁBÓL és 
MAGYARBÓL! A NET-en megtalálható felvételi feladatsorok 
gyakorlása biztonsággal tölthet el minden tanulót!

Dr Ácsné Hild Jolán, 
 felkészítő matematika tanár

Tisztelt Szülők! Kedves volt farmosi Diákok! 
Tisztelt Támogatóink!

A farmosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége

a Művelődési Házban
2015. február 07-én, szombaton 19 órától

 Retro party-t  
(Szülők bálját) 

rendez, melyre szeretettel meghívja Önöket.

Minden belépőjegy egy lépcsőfok ahhoz, hogy 
gyermekeink magasabb színvonalon teljesíthessenek, 

iskolánk megőrizhesse eredményességét.
Kedves Érdeklődők, jöjjenek el a party-ra!

Belépőjegy: 1.000 Ft.
Szendvics és üdítő a büfében kapható.

Tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel!

Szülői Munkaközösség

CIvIl szeRvezetek HíReI

egy sikeres év lezárása
Utolsó őszi rendezvényünk az Évzáró bál, ami már évek óta 

a számvetés, a köszönetnyilvánítás jegyében telik. Most is visz-
szatekintettünk a tartalmas 2014-es évre, visszaemlékeztünk 
arra a sok-sok rendezvényre, kirándulásra, melyet közösen 
megéltünk, és köszönetet mondtunk mindazoknak, akik elő-
segítették, lehetővé tették, hogy mindez létrejöjjön. A vezetőség 
fontosnak érezte, hogy példaként állítsuk ide azokat, akik so-
kat tettek valamennyiünk érdekében.

Emléklappal köszöntük meg a segítséget külső  
támogatóinknakt: 

Nyúzó Zoltánné Mariannkának, azért, mert évek óta virá-
gok felajánlásával lehetővé teszi, hogy színvonalas dekorációt 
tudjunk készíteni rendezvényeinken; Ábrók Józsefné Juliská-
nak, akinek köszönhetően tavasszal gyönyörű virágokkal 
ültethetjük be parkunkat; Szegedi Péternek, aki a  számítás-
technika, a net világában segít kiismerni magunkat, hiszen 
az ő közreműködésével tudunk online kapcsolatot tartani a 
különböző hivatalos szervekkel.

Oklevéllel mondtunk köszönetet azon tagjainknak, akik 
kiemelkedően sokat tettek a többiek érdekében:

Nagy Sándornak, aki éveken keresztül állt gépkocsijával az 
énekkar rendelkezésére, és természetbeni juttatásokkal támo-
gatja az egyesületet; Sinka Józsefné Ibolykának, aki évek óta 
sokat tesz azért, hogy az énekkar és tánckar egységes visele-
tei, fellépő ruhái elkészüljenek; Csík Zoltánné Pannikának, 

aki alapító tagja a tánckarnak, és évek óta szívvel-lélekkel 
kiveszi a részét minden munkából; Kovács Istvánné Boriká-
nak, aki nélkül nem működhetne az egyesület, hiszen pénz-
tárosi, könyvelési munkája nélkülözhetetlen, és emellett segít 
az egyesület valamennyi teendőjének ellátásában. 

Negyedik alkalommal adtuk át a „Rózsa díj”-at, melyet 
idén először egy olyan férfiú nyert el, akire minden munkában 
lehet számítani, mivel egy ezermester. Nyugdíjas társai szere-
tik, tisztelik, mindenkivel barátságos, remek humora van. A 
legfontosabb, hogy hosszú éveken át, kiemelkedő mértékben 
munkálkodik a többiek érdekében. Az idei „Rózsa díj”-at Ko-
vács István kapta, aki nekünk csak „Kokó”!

Köszönjük valamennyiüknek, hogy hozzájárultak ahhoz, 
hogy egyesületünk élete könnyebb és szebb legyen!

A vacsora előtt magyar nóta és operett műsorral szórakoz-
tatta a jelenlévőket Almási Klára újszászi népdal- és operett 
énekesnő, Kökény Gábor, a Jászapáti Színjátszó Kör vezetője, 
zongorán kísért Balogh József zongoraművész és korrepetitor, 
konferált Kökény Gáborné. 

Köszönjük, hogy rendezvényünket tombolatárgyakkal tá-
mogatták: Privát ABC - Ábrók Judit, Liget ABC - Szarvas Atti-
la, Szolárium-Illatszer-Fagyizó - Kenyó Mónika, Mini Presz-
szó - Prága Sándor, Mariann Virágbolt - Nyúzó Zoltánné. 

Végezetül szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik úgy 
döntöttek, hogy 2013. évi adójuk 1 %-ának felajánlásával a 
Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesületet támogatják. Az ilyen 
címen befolyt 38.812.- Ft-ot működési költségünkre fogjuk 
felhasználni. 

Szegedi Tiborné
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A Rózsa Nyugdíjas Egyesület nevében szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik 2014-ben is hozzájárultak ah-
hoz, hogy a közösségi életet élő idős emberek élete Farmoson szebb lehessen.

Köszönöm az Önkormányzat, a Művelődési Ház és Könyvtár, a Farmos TV munkatársainak segítségét! Köszönöm az általá-
nos iskola és óvoda vezetésének, pedagógusainak, az iskolás és óvodás gyermekeknek, hogy részvételükkel emelték rendez-
vényeink színvonalát! Köszönöm Farmos azon vállalkozóinak a segítségét, akik az év folyamán támogatták az egyesületet!

Az egyesület vezetősége nevében köszönöm mindazon tagok segítségét, akik egész évben önzetlenül tevékenykedtek a többiek érdekében!
Kívánok a Rózsa Nyugdíjas Egyesület nevében a falu minden polgárának és családtagjaiknak áldott, békés karácsonyt és szeretet-

ben, egészségben gazdag, boldog új esztendőt!
 Szegedi Tibor

A Művelődési Házban 2014.12.07-én tartottuk meg a 
Farmos SE évzáró és Mikulás ünnepségét. Az egyesület tagjai, 
gyerekek és a felnőtt játékosok, valamint a szülők egy jó han-
gulatú, kellemes délutánt töltöttek együtt.

A köszöntés után Sebesi Ferenc vezetőedző értékelte az 
évet:

„A felnőtt csapat eredményével kezdem, mely ebben az 
évben kiesett a Megye II-ből. 

A vezetőedző, Tószegi István - akinek köszönjük a mun-
káját - lemondott. A Megye II-es szereplés alatt szétesett az 
ifi csapat, mert Farmosról elmentek a felnőtt játékosok, így 
az ifiből lettek folyamatosan pótolva a csapattagok. Tószegi 
István lemondása után, nyáron a vezetőség engem bízott meg 
az edzői teendőkkel. A csapat nagyrészt farmosi játékosokkal 
kezdte meg a felkészülést. Az első torna a Fejős Pál Emléktor-
na volt Nagykátán, amin 3. helyezést értünk el.  
Sajnálatos módon külföldi munkám miatt az első öt fordulón 
nem tudtam részt venni, és a csapat közben szétesett. Mikor 
hazaérkeztem, már csak hatan-heten voltunk. Ekkor létszám 
szempontjából kellett feltölteni a csapatot, és az utolsó fordu-
lóra sikerült is, hiszen négy - öt cserejátékosunk is lett. Az új 
játékosaink is nagy sportemberek és jó futballisták. Amikor 
az utolsó bajnoki mérkőzéshez érkeztünk, a csapaton olyan 
győzni akarás lett úrrá, amilyet én nagyon régen nem tapasz-
taltam. A 75. percben 1:2-re állt a meccs, de érezni lehetett, 
hogy ez nem a végeredmény. A 90. percben mikor 2:2-nél 
elrúgtam a labdát, ebben a labdában minden benne volt:

- 2-3 év sikertelensége;
- a gyenge szereplés ellenére kitartó sportszerű játékosok 

labdarúgás szeretete;
- Rózsavölgyi Géza több éves munkája;
- Némedi Tivadar áldozatos munkája mind az utánpótlás, 

mind a felnőtt csapatnál;
- az utánpótlás, akik megtartották az egyesületet sikerek-

ben;
- Sós Gabriella és a szülők munkája, akik sokat tesznek a 

gyerekekért;
- a pálya mindenese Sólymosi István;
- és mindenki, aki szereti a focit és tesz a farmosi csapatért.

...És a labda beakadt!!!

Reméljük, hogy ezzel egy új, szép időszámítás kezdődik a 
farmosi csapat életében, mert terveink vannak és álmaink, 
amiket szeretnék megvalósítani.  
Szeretnék játékosokat hozni, akik jól érzik magukat ebben a 
közösségben, és olyan csapatot létrehozni, amely utat nyit az 
utánpótlásnak.

Szeretnék Bozsik tornát rendezni az U7, U9, U11 és U13 
korosztálynak. Szeretném, ha jövőre az U14-es csapatunk 
nagypályás bajnokságon szerepelne. 

Pár szó az utánpótlásról is:
Már ovifocit szervezünk a legkisebbeknek, hiszen 3-4 kis-

gyermek rendszeresen jár edzésre.
U7-es csapatunk Bozsik napokon és tornákon kiválóan 

teljesít.
U9-es csapatunk ugyancsak Bozsik napokon és tornákon 

szerepel, és nagyon szép eredményeket érnek el.
U11-es csapatunk meghatározó szerepet tölt be a térségben, 

Bozsik tornákon és különböző mérkőzéseken, tornákon.
U14-es csapatunk a területi bajnokság 4. helyén áll, miután 

ősszel nagyon szép eredményeket ért el.
Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm az egész éves 

munkátokat! Remélem, hogy jövőre ismét találkozunk ezen a 
kedves ünnepségen, mellyel szeretnénk hagyományt teremte-
ni. Kellemes karácsonyi ünnepeket, focisikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok mindenkinek!”

Ezután a Polgármester úr, Némedi Tivadar és Rózsavölgyi 
Géza is mondott pár szót. A kicsik már izgatottan várták a 
Mikulás érkezését, aki ellátogatott hozzánk és mindenkinek 
kedveskedett ajándékkal.  
Mindezek után jött a móka, tánc, kacagás. Kicsik és nagyok 
együtt kapcsolódtak ki, mindenki nagyon jól érezte magát. 
 Szeretném megköszönni a szülőknek a kitartó munkájukat: 
azt, hogy egész évben lehetővé tették, hogy a gyerekeink részt 
tudjanak venni a különböző mérkőzéseken, tornákon; az ösz-
szefogást, amivel bizonyították, hogy igenis van értelme Feri 
és Tivadar munkájának - mert valljuk be, bizony volt olyan, 
hogy a saját feladatainkat félre kellett tenni, mert a gyereke-
inknek mérkőzése volt. Köszönöm mindenkinek, és kérlek 
benneteket, hogy továbbra is támogassatok bennünket! Ne 
tántorítson el senki és semmi erről az útról, mert ezekben a 
gyerekekben van a jövő, értük érdemes küzdeni! 

Köszönöm!
Sós Gabriella, Sebesi Ferenc

Farmos se évzáró ünnepsége
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körlevél 
A farmosi evangélikus leánygyülekezet tagjainak 

„Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” 
(103.Zsolt 8)

Rövid visszatekintés 2014. év főbb eseményeire
– Február 9. Presbiteri gyűlés. A 2013. évi zárszámadás át-

tekintése, értékelése és a 2014. évi teendők és költségvetés 
megbeszélése.

– Február 21. Urbán Mihály presbiter temetése. Élt 72 évet. 
– Április 18. Nagypénteki passióolvasás Máté evangéliuma 

alapján a hittanos gyermekek szolgálatával.
– Április 22. Kenyó Pál temetése. Élt 79 évet.
– Május 25. Konfirmációi vizsga és Istentisztelet az imaház-

ban. Konfirmandusok: Bugyi Gergely, Csákó Mihály, Kasza 
Laura, Prága Kristóf. 

– Június 14. Presbiteri gyűlés. A már megkezdett temetőke-
rítés további munkáinak egyeztetése, munkaelosztása a fel-
ajánlások alapján.

– Június: Szennyvíz-csatorna beállás kiépítése az imaház te-
rületére.

– Július 6. Czellár Kira Diána keresztelése. Szülők: Czellár Le-
vente és Kenyó Judit.

– Szeptember 13. Imaház belső takarítása. Résztvevők: Né-
meth Tamásné, Megyesné Kenyó Ilona, Prága Sándorné, 
Majercsik Zoltánné, Németh Mihályné, Molnár Krisztiánné 
és Merczel Pálné.

– Május és október: Megvalósult a temetőkerítés második sza-
kaszának elkészítése. Köszönet ebben Miknai Ferencnek és 
munkatársainak, valamint Tarkó Gábornak a kapuk elké-
szítésében és Fejős Istvánnak a festési munkákban. A teme-
tő szükség szerinti folyamatos kaszálása, illetve bozótirtás, 
a sövény nyírása és szeméttakarítási munkák. Segítők: Ön-
kormányzat dolgozói, Kenyó Gábor, Hack György, Kenyó 
Róbert, Prága Sándor, Kenyó Géza, Csákó Zoltán, Laczkó 
Rezső, Csákó Béla és fia, Adamecz Pál, Mohácsi Gyula és 
felesége, Merczel Pál, Kenyó József, Kenyó Andrásné. Szük-
séges volt a temetői kút szerelésére is. Segítők: Csákó Béla és 
fia, Kenyo József, Fejős István és Prága Sándor. A ravatalozó 
előtti pihenő padokat Tarkó Gábor készítette el.

– Október és november: Egyházfenntartói járulékok össze-
gyűjtése. Segítő: Balogh Imréné.

– November 1. Temetői Istentisztelet a ravatalozóban és id. 
Lipták Tibor síremlékének szentelése.

Amikor a lelkiismeret nem szólal meg
Farmos község evangélikus közössége 2008-ban el-

döntötte, hogy felújíttatja a 1980-as évek elején épült kis 
imaházának külső homlokzatát. A felügyelő úr meg is álla-
podott egy keresztyén lelkületű mesterrel. A munkát 2009 
tavaszán el is végezték. Nagyon szép volt, nagyon örültünk. 
Az örömünk azonban hamarosan ürömmé változott. Már 
késő ősszel jelentkeztek a bajok: a festék felhólyagosodott. 
Megmutattuk a mesternek, aki azt mondta, hogy festékhi-
ba. A következő évben új festéket vásárolt, és a hibák javí-
tásra kerültek. Eltelt egy év, és a hólyagosodás már az egész 
épületen jelentkezett. A mester azt ígérte, hogy megszerve-
zi és újra elvégzi a munkát. Azóta eltelt 4 év, és az ígéret még 
mindig nem valósult meg. Ezek után már kétséges, hogy 
bízhatunk-e az ígéretben.

Evangélikus Gyülekezet presbitériuma

tarjáni zsoltnak szeretettel
December 6-a idén nemcsak a Mikulást, hanem valami egé-

szen mást is elhozott az életünkbe.
Kicsiny falunk egyik szülötte, ki éppen ezen a napon ün-

nepelhette születésnapját is, megosztotta az érdeklődőkkel az 
általa írt versek sokaságát. Mit is mondhatnék az estről? Talán 
ha azokat a szavakat használom, hogy lenyűgöző és magával 
ragadó, akkor sem tudom kellőképpen kifejezni, amit azon a 
délutánon átélhetett a közönség soraiban üldögélő.

Olyan verseket hallhattunk, amelyek visszarepítettek az idő-
ben, vagy éppen csak szavaitól mélyen magunkba nézhettünk, 
vagy csak egyszerűen újra gyerekek lehettünk. Számtalan ér-
zés kavargott a levegőben, s néha bizony nehezen tudta az em-
ber visszatartani a könnyeit, vagy éppen a kuncogását. Jártunk 
fjordokon, eperfa alatt, réteken, hegyeken, vártuk a Mikulást, 
szüreteltünk, pedig a helyünkről el sem mozdultunk, ezt tanú-
síthatom. Olyan élmény volt ez, amit minden résztvevő meg-
köszönhet. Ezek után pedig kaptunk még egy pluszt. Hallhat-
tunk két verset megzenésítve Lipták Tibor előadásában, ami 
ismételten könnyeket csalt a szemünkbe.

Remélem, hogy a következő verses estre nem kell ennyit vár-
ni.

Még egyszer szívből gratulálok Tarjáni Zsoltnak, hogy ilyen 
felejthetetlen estét szerzett nekünk!

Fehér Ágnes,
egy rajongó

– November 3-8. Az imaház előtti kerítés festése. Segítők: 
Csákó Béla és fia, Adamecz Pál, Merczel Pál, és Dobos Imre.

– November 12. Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási 
Hivatal képviselőjének látogatása az evangélikus temetőben.

– November 28. Özv. Kenyó Tamásné, szül. Kenyó Zsuzsanna 
temetése. Élt 81 évet.

– November 30. Paulik Enikő 3. éves teológus szolgálata a 
gyülekezetben.

– December 24. Szenteste (szerda, 15 óra): Családi Istentiszte-
let és ajándékozás a gyermekek szolgálatával. Rövid ünnepi 
közgyűlés.

– December 25. Karácsony ünnepi Istentisztelet.
– December 31. Az évet záró hálaadó Istentisztelet.

Köszönet mindazoknak a testvéreknek, akik adományaik-
kal, segítőkész munkájukkal és imádságaikkal támogatták és 
erősítették a gyülekezet működését és fennmaradását! Külön 
köszönet azoknak a testvéreknek is, akik az evangélikus teme-
tő rendjének megőrzésében, a kerítés felújítás 2014. évi mun-
káiban, az imaház és ravatalozó külső és belső rendezésének 
munkálataiban és a közösség építésében hűségesen segítettek!

 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a következő évben 
is, a közös ünneplésre, Istentiszteletekre és az elvégzendő ösz-
szefogást igénylő munkák megvalósítására! 

Erős vár a mi Istenünk! 
Kustra Csaba lelkész
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AnyAkÖnyvI HíRek
Köszönetnyilvánítások Házasságkötések

2014. október 21. 
Gyüre Sándor – Vaczlavik Orsolya 

2014. november 07. 
Vankó Róbert – Petkovics Judit

HIRdetések

véRAdás
Helye:  

Farmosi Művelődési Ház

Ideje:  
2015. január 6. (kedd)  

13:00-16:00-ig

Újszülöttek
SzEPTEMBERI HELyESBíTÉS:

2014. 09. 02.  
Kocsis Dávid Krisztián 

Haluska Krisztina és Kocsis Péter kisfia

OKTóBER
2014. 10. 30.  

Vonnák Patrik 
bujtás Tímea Ágnes és vonnák Zsolt kisfia

NOVEMBER 
 2014. 11. 03.  

Sánta Katrin Krisztina 
Pető Krisztina és Sánta richárd kisleánya 

2014. 11. 12.  
Molnár Réka 

Kiss Krisztina és molnár attila kisleánya
2014. 11. 13. 

Czokoly Botond 
Szomolányi nikoletta és czokoly Imre kisfia

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik JuHáSz GáBOR temetésén 

részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Felesége és lánya

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk 

JuHáSz GyuLA temetésén részt 
vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

„nem hal meg az,  
akinek emléke örökké szívünkben él”
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik id. KOLLáR FE-
RENC temetésén megjelentek, utolsó 

útjára Őt elkísérték, részvétükkel mély 
fájdalmunkban osztoztak. Sírjára virá-

got-koszorút helyeztek.
Gyászoló felesége és a családja

„megpihen a dolgos jó apai szív,  
áldás és hála övezi a sírt,

Szerető férj voltál, drága édesapa
bánatos családodnak most őrangyala.”

„nem ezt akartam, nem így akartam, 
Szerettem volna még élni, 

de a halál könyörtelen volt, el kellett menni.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik szeretett halottunk 
SPENGER LáSzLóNÉ (szül: Benke Erzsé-
bet) temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

elhunytak
2014.11.24. 

Kenyó Tamásné 
81 éves

2014.11.09. 
Kollár Ferenc 

77 éves
2014.10.30. 

Vasas Andrásné 
91 éves

2014.10.28.  
Incze Sándor 

67 éves

2014.10.26.  
Juhász Gábor 

66 éves
2014.10.12.  

Major Nándor 
Balázsné 

79 éves
2014.10.09.  

Juhász Gyula 
76 éves

2014.11.23  
Spenger Lászlóné 

61 éves
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Farmosi Se

3. osztályos tanulók karácsonyi ünnepsége

3. osztályos tanulók karácsonyi ünnepsége

3. osztályos tanulók karácsonyi ünnepsége

5. osztályos tanulók karácsonyi ünnepsége

Sebesi Ferenc vezetőedző, 
némedi Tivadat edző


