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Farmos Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

2014. március 7-én (pénteken)  
18 órai kezdettel, 

közmeghallgatást tart.

Minden községünk közös ügyei iránt érdeklődőt 
tisztelettel várunk.
Képviselő-testület

Szalai Pál: Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga,  
a szüntelen változás,  
Az anya, akinek testén át e világba léptünk,  
az első és végtelen önfeláldozás. 
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink,  
testéből etet, szeretetéből nevel,  
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el,  
ő a fény, a meleg és minden ami jó,  
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. 
 
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik,  
ő maga is átalakul, megváltozik. 
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma,  
költők ihletője, szerelem és őrület forrása,  
Majd társunk a jóban és rosszban,  
életünk néma napszámosa,  
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital,  
kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,  
az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. 
 
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele,  
aki értünk létezik és mi őérte. 
Köszöntöm hát őket, a nőket,  
kívánom nekik mindazt a szépet,  
amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

Március 8-a, a nemzetközi nőnap alkalmá-
ból köszöntök minden kedves ünnepeltet,  

és az irányukban érzett tiszteletem 
jeléül az alábbi verset ajánlom min-
den nőnek szeretettel.

Horváth László
polgármester

Tervezett program:
•	 Himnusz
•	 Szavalat
•	 A Közösségi Ház átadása 

Átadja: Czerván György 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
agrárgazdaságért felelős 
államtitkára,  
országgyűlési képviselő

•	 Ének
•	 Díszpolgári cím átadása 

Árva Gábor 
kenu világbajnoknak
Átadja: Horváth László 
polgármester

•	 Szózat
•	 A Közösségi Ház 

megtekintése
•	 Berényiné Szilády Sarolta 

fafaragó kiállításának 
megnyitása
Megnyitja: 
Bihari József  
a Pest Megyei Múzeumok 
nyugalmazott igazgatója

Minden érdeklődőt szeretettel vár Farmos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

MEGHÍVÓ
Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és 

kedves családját
2014. március 29-én (szombaton) 14 órára,  

a
KÖzÖsségi Ház ünnepélyes 

ÁtadÁSÁra.
A Közösségi Ház címe: Farmos, Fő tér 2.

MEGHÍVÓ
Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja  

Önt és családját 

 március 14-én (pénteken) 18 órára
 a Művelődési Házba, 

az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezendő ünnepi megemlékezésre

Az ünnepi megemlékezésen mindenkit szeretettel vár Farmos 
Község Önkormányzata

Lakossági közéleti tájékoztató  XXVI. évfolyam 1-2. szám • 2014. január-február
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Önkormányzati Hírek
2013. december 20. napján délután 14.00 órára meghívót 

küldtünk a községi Önkormányzat 49 volt dolgozója részére. 
2012-ben kaptak először ilyen meghívót. Akkor 21 fő fogadta 
el a meghívást. Látszott rajtuk, hogy szívesen beszélgetnek. 
Ezen fellelkesedve készültünk a 2013. évi rendezvényre. Mű-
sort szerveztünk a következő lelkes személyekkel:

Tóth Tamás a szolnoki Varga Katalin Gimnázium 9. évfo-
lyamos tanulója verset mondott

Az általános iskola 3. osztályos tanulói (40) fő betlehemes 
játékot adtak elő Megyes Jánosné és Bérczesiné Tóth Júlia 
tanítónők segítségével.

Kőszegi Violetta a fellépés napjára elvesztette hangját – 
megfázás miatt – így zongorán kísérte Matula Márton és Kő-

szegi noémi karácsonyi dalait.
A műsor végén a sándor nóra tanító néni által vezetett 

Menő Manó tánccsoport lépett, melynek tagjai: Adamecz 
Anna, Boros panka, Domonik natália, Kenyó Janka, Józsa 
Viktória, Ország panni, szabó Kincső, Csík Ramóna, és a 
beugró: Tóth Janek. 

Szeretném megköszönni a lelkes csapatnak a fellépést. Akik 
eljöttek, igazán kellemes délutánt tölthettek együtt. 

Bízom benne, hogy a 2014. évi meghívást többen eltudják 
fogadni és a csapatnak nem múlik el a lelkesedése, hiszen ők 
ugyanolyan lelkesen játszottak, énekeltek, szavaltak, meséltek 
és táncoltak, mintha egy gombostűt sem lehetett volna elejteni 
a nézőtéren.

Turóczi István Zoltánné
jegyző
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Talán minden 
évről elmondha-
tó, hogy az ember 
cselekedeteit dec-
emberben inkább a 
szíve és lelke, janu-
árban pedig inkább 
az esze uralja. Az év 
utolsó hónapjában 
az emberek többsé-
ge igyekszik mind-
azt a szeretetet, 
együttérzést, oda-
figyelést bepótolni, 
mivel az év többi 
hónapjában valami-
lyen okoknál fogva 
adós maradt. 

Az első hónap 
pedig mindig egy 
újrakezdés ideje, 
számtalan fogada-

lommal, ígérettel, elhatározással.
2013 december hónapja Farmoson is a karitativitás jegyében 

telt el. 
A hónap első napján a nagycsaládosok Egyesülete tartotta 

Mikulás ünnepségét. Sajnos elnökük, a hosszú évek óta fárad-
hatatlanul szervező Bertalan Ignác az elnöki tisztségről való 
lemondás szándékával foglalkozik. 

december 7-én a Xantus jános Gyakorló Gimnázium tanu-
lóinak népes csoportja látogatott el Farmosra. Vezetőjük Má-
tyásné Oroszi Erika igazgatóhelyettes asszony – aki farmosi 
születésű és édesanyja ma is körünkben él – elmondta, hogy 
pedagógiai programjuk fontos része, a tanulóik döntő többsé-
gét kitevő, jó módú családokban élő gyerekekkel a vidéki élet 
megismertetése, a falusi környezetben nevelkedő gyermekek 
életkörülményeiről, életlehetőségeiről a diákjaik által minél 
több ismeret megszerzése. A farmosi gyerekeknek közös játék 
és kézimunkázás mellett ajándékokkal is kedveskedtek látoga-
tóink.

december 14-én deák Kati szervezésével a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Farmosi Gyülekezete rendezett jótékonysági 
koncertet. A koncert hallgatósága által adományozott összeg 
felajánlásával csatlakoztak a Farmos Község Önkormányzata 
és a római Katolikus Egyház Farmos által indított, immár ha-
gyományosnak mondható gyűjtéshez. A pénzbeli adományok-
ból vásárolt élelmiszerek és egyéb természetbeni adományok a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segít-
ségével, a községünkben élő, nehéz helyzetben lévő családok 
között került kiosztásra. 

december 19-én a Művelődési Házban az általános iskolások 
tartották meg karácsonyi ünnepségüket. Előadásuknak egyik 
színpadi díszleteleme volt az Adamecz lászlóné Éva által ön-
kormányzatnak felajánlott gyönyörű fenyőfa. Czira jános fel-
ajánlásában szintén kaptunk egy hatalmas fenyőfát, mely az 
ünnepek idején, a Polgármesteri Hivatal előtti teret ékesítette. 
Ezúton is köszönöm mindkettőjüknek. Ez utóbbi fa feldíszíté-
sében – óvónőik, tanítóik vezetésével – szorgos gyerek kezek is 
részt vettek. 

december 20-án az érdeklődés hiánya miatt kissé nyomasz-
tó hangulatúra sikeredett az önkormányzat intézményeiből 
nyugdíjba vonult volt dolgozóink tiszteletére rendezett kará-
csonyi ünnepi köszöntő. Külön köszönet illeti azokat a diák 
előadókat, akik szorgalmasan készültek műsorszámaikkal sze-

A 2013. és 2014. éV FORDUlÓJán TÖRTénTeKRŐl

replésükre és egy érdektelenség okozta csalódást kellett átél-
niük.

december 22-én és 23-án Fehér István, Kollár Ferenc, Csá-
szár Gábor jancsovics György és jómagam Erdélybe utaztunk. 
40 db leselejtezett iskolapadot és 36 db szintén leselejtezett szé-
ket vittünk Várfalva – Aranyosrákos testvér-településünk ál-
talános iskolájának. Ezeket a tantermi bútorokat iskolánkban 
az elmúlt esztendőkben újakra cseréltük. Így segíthettünk ado-
mányunkkal az erdélyi testvértelepülésünkön.

december 28-án Gál Zoltán főszervezésével 2013-ban is 
megrendezésre került a már hagyományossá vált Karikás Os-
torcsattogtató év végi lovas találkozó és felvonulás. Gratuláció 
és köszönet a főszervezőnek és segítőinek.

Szintén a 2013. év utolsó hónapjának krónikájához tartozik 
még a 85 év feletti farmosi lakosok személyes karácsonyi köszön-
tése. A karácsonyi ünnepnapok előtt Szöllősi Tünde szociális 
előadó asszony társaságában végiglátogattuk falunk valameny-
nyi 85 évesnél idősebb lakosát és egy szerény kis ajándékcso-
mag átadása mellett elbeszélgettünk velük eddig megélt életük-
ről, szívükhöz közel álló szeretteikről, és bizony betegségeikről 
is. Megható és felemelő érzés volt érezni és tapasztalni a vára-
kozást, mely kevésbé a kis ajándékcsomagnak, sokkal inkább 
a sorsuk, egészségük iránt érdeklődő látogatók érkezésének 
szólt.

2014 január havában megérkezett a sokak által várva-várt 88 
erdei m3 szociális tűzifa. Kiosztása 72 családnak, a képviselő-
testület által elfogadott rendelet szerint történt. A fa anyagárát 1 
341 120 Ft értékben a magyar állam, szállítási költségét 240 000 
F értékben Farmos község költségvetése fedezte.

Szintén ez év elején kaptuk az örömteli híreket lnyerest pá-
lyázatainkról.

Gréder vásárlására 6 057 900 Ft-ot, információs pont létesí-
tésére – más néven a volt könyvtár helyének parkosítására és 
információs táblák elhelyezésére – 

2 966 675 Ft-ot nyertünk. A gép beszerzésére és a park elké-
szítésére rövidesen sor kerül.

A gépbeszerzés után – kooperálva a gazdákkal – megkezdő-
dik majd a külterületi földutak feljavítása, majd állapotmegőr-
ző karbantartása.

december és január során két új buszváróval is szépült, gaz-
dagodott településünk. Ezeket a közeljövőben további kettő te-
lepítése fogja követni. Szintén ebben az időszakban lett felállítva 
az „Öregszőlő kapujában” – Major Csaba ingatlanja előtt – egy 
igényesen kivitelezett útbaigazító információs tábla. Sajnálatos, 
egy barbár néhány nap elmúltával kidöntötte.

január közepén megtörtént a vasútállomás sikeres műsza-
ki átadása. Sokan mondjuk, hogy éppen ideje volt már. 2011. 
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februárja óta, három év elteltével, számtalan telefonos és levél-
beli sürgetésem után jutottunk el végre idáig. Minden remény 
szerint rövid időn belül ki fog nyílni a ma még kulcsra zárt 
bejárati ajtó is, és az utazók birtokba vehetik ezt az igényesen 
tervezett és felújított épületet. Most már rajtunk lesz a sor, hogy 
vigyázzunk állagára, óvjuk a vandál rongálóktól.

Január 25-én a Tápió – Menti Földtulajdonosok és Gazdák 
Egyesülete, január 2-án pedig a Rózsa Nyugdíjas Egyesület tar-
totta meg közgyűlését és számolt be egyesületük 2013-ban elért 
sikereiről. 

Január 7-én a gazdák még egy jó hangulatú, sikeres gazda-
bált is rendeztek, ezzel zárták le az elmúlt esztendőt.

Kaptunk egy kis ízelítőt az igazi télből is. Volt hó, hideg és 
csúszós út. Felkészülve fogadtuk azonban az égi áldást. Far-
most három területre osztva végeztük a hó eltakarítását. Az 
Öregszőlőben és környékén Major Csabának, a Vasút közeli 
településrészen Gyürki Kiss Józsefnek, a központban és a ke-
rékpár úton az önkormányzat dolgozóinak, az intézményeink 
környezetében pedig a közfoglalkozottaknak jár köszönet a hó 
eltakarításáért és a síkosság mentesítéséért.

Végül, de nem utolsósorban, szeretném megköszönni mind-
azoknak a munkáját, akik szívüket, értelmüket adták e két hó-
nap sikeres történéseihez.

Horváth László
polgármester

VÁLASZTÁS 2014.
Tisztelt Választópolgár!

A központi névjegyzékbe való felvétel alapján Ön 2014. január 1-jétől az alábbi nyomtatványokon
-  kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét
-  a szavazáshoz segítséget igényelhet
-  megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek

A kérelmek letölthetők és benyújthatók online a www.valasztas.hu, vagy a www.magyarorszag.hu oldalakon.
Mindazok, akik 2014. január 01. napján Farmos községben bejelentett állandó lakcímmel rendelkeztek és a fent megjelölt 

lehetőségekkel nem kívánnak élni semmi teendőjük nincs a 2014. április 06. napjára kitűzött országgyűlési képviselő válasz-
tással kapcsolatban.

Az országgyűlési képviselők választásának napján Farmos községben 3 szavazókör fog működni, mely a Pest megyei 09. 
számú országos egyéni választási körzethez tartozik.

- 001. számú szavazókör Általános Iskola 2765 Farmos, Szelei u. 4-6.
- 002. számú szavazókör Általános Iskola 2765 Farmos, Zrínyi u. 9.
- 003. számú szavazókör Közművelődési Könyvtár 2765 Farmos, Zrínyi u. 2.
A szavazókörökhöz tartozó utca jegyzék a www.farmos.hu oldalon megtalálható.

Turóczi István Zoltánné
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Közigazgatási tájékoztatás
Adóigazgatás

Farmos községben 2014. január 01. napjától a helyi adó 
mértékének fizetési kötelezettsége nem változott.

Jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint az alábbi 
adókat kell fizetni: 

– építmény adó 500 Ft/m2

– kommunális adó: magánszemélyek kommunális adója: 
– belterület 8.000 Ft/adótárgy
–  Belterület Muszály, Öregszőlő 6.000, -Ft/adótárgy
– Krizsán, Újföld, Szegedi föld, Peres, Györgyei föld, Re-

kettyés 4.000, -Ft/adótárgy
– helyi iparűzési adó mértéke: adóalap 1, 65 % 

ideiglenes jelleggel  
végzett iparűzési tevékenység 1.000, -Ft/nap
tételes átalányadó: 10.000, -Ft/év

– Gépjárműadó – mint részben átengedett központi adó, 
amit itt kell megfizetni.

2014 évben pótlékmentesen fizethető az adó: 
március 17. hétfő
szeptember 15. hétfő.

Eljárási szabályok
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) módosítása alapján az ügyintézési határidő 2014. ja-
nuár 01. napjától huszonegy (21) nap. (Ket. 33.§ (1))
Bevezetésre került egy új jogintézmény: a támogató. (Ket. 
40/B.§)

Szociális igazgatás
2014. január 01. napjától új jogintézményként működik az 
önkormányzati segély, melyben az addigi 
átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás összevonásra került és egy ún. önkor-
mányzati segély néven funkcionál.
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ARCKÉPEK
2012-ben ismertem meg 

Kenyó Lajosné Kósa Ilonkát 
– akik régen ismerik, annak 
Cila. Még sem gondoltam 
róla, hogy nyugdíj előtt áll. A 
hatályos jogszabályok szerint 
még dolgoznia kellene 64 éves 
koráig, de mivel rendelkezik 
40 év teljes jogú nyugdíjra 
jogosító idővel úgy döntött, 
hogy ezt igénybe veszi. 

A búcsúztató megszervezé-
sére Márai Sándor gondolatai 

figyelmeztettek.
„A formákat pedig az utolsó pillanatig be kell tartani. 

Étkezés közben, társalgás közben. ágyban és Asztalnál. S 
mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együtt-
élés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, 
érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kris-
tályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt kö-
veteli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen 
zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak, ölts fekete ru-
hát. nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget 
a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak 
fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és 
udvariasan, úgy hogy megemeled a kalapod. nem tehetsz 
mást.”

Ennek szellemében beszélgettem Ilonkával. A nagy 
kérdés: hogyan is érzi magát?

1990. november 24. napján működött közre mint anya-
könyvvezető az első házasságkötésénél. Ettől az időpont-
tól a település lakosai úgy keresték a Hivatalban, mint az 
ANYAKÖNYVVEZETŐT. 

Ez a terület a közigazgatásban többnyire a kellemes 
részt jelenti. Sok-sok bölcs és szívet melengető idézettel. 
Ezzel indít Ilonka is a válaszában.

„Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt!”
Vártam, nagyon vártam és készültem erre a napra. Sok-

sok tervet szőttem magamban és közben végig gondoltam 
eddigi életemet. Nagykátán születtem egy kellemes ápri-
lisi szombaton a Kósa család első gyermekeként. Utána 
született két húgom és egy öcsém. Kislányként Farmoson 
a Bethlen Gábor utcában nevelkedtem. Általános iskolai 
tanulmányaimat a farmosi kisiskolában végeztem, akkor 
még délelőtt délután volt tanítás. Középiskolába Nagykő-
rösre jártam és az estéket a kollégiumban töltöttem. 

1974. június 15-én reggel 6órakor a tápiószelei kastély-
ban kezdtem dolgozni mint műszakvezető a nagykőrösi 
konzervgyár telephelyén. Nagy kihívás volt számomra. A 
gyermekeim megszületése után munkát kerestem hely-

ben. Úgy gondoltam az orvos melletti asszisztensi felada-
tokat el tudom látni. Megkerestem az akkori községi ve-
zetőket, Bencze József tanácselnököt és Pál Sándorné vb 
titkárt. A tanácselnök azt mondta „ jó lesz neked a Hiva-
talban”. Akkor a Hivatal tiszteletet jelentett az emberek-
nek, nagy dolog volt, ha valaki idekerülhetett dolgozni.

Így kezdtem a közigazgatásban 1985. április 01. napján. 
Az eltelt időszakban sokan megfordultak a tanácselnöki, 
majd a polgármesteri székben így: Bencze József, Tarkó 
Gyuláné Juli, Gecse János, Boros Zoltán, Horváth László. 
Majdnem ugyanennyien a vb titkári, később jegyzői 
székben: dr. Verbulecz László, dr. Busai György, Kudett 
Magdolna, Turóczi István Zoltánné és folyamatosan Tóth 
Julianna mint helyettesítő. Tehát nem lehet mondani, hogy 
nem tudtam alkalmazkodni, tanulni, az új elvárásoknak 
megfelelni. Eleinte nagy volt a hivatali apparátusban 
a cserélődés, de amióta kevesebb a munkahely jobban 
maradnak a kollégák, még akkor is, ha anyagi megbecsülés 
nincs. Halász Icuval kezdtem egy irodában, akinek igen 
sokat köszönhet, hiszen sokat tanultam tőle.

Az eltelt időben 275 házasságkötésnél működtem köz-
re, képviseltem a hatóságot. Magamat éreztem rosszul, 
amikor megjöttek az első válási lapjai azoknak, akiket az 
évek során összeadtam.

A halotti anyakönyvezés már sokkal embert próbálóbb. 
Elveszíteni valakit, majd utána a hagyatéki eljárás, meg-
viseli az embert a hozzátartozók kérdezése, vigasztalása. 
Ilyenkor egész életutak jelentek meg előttem. A bizalmuk-
ba fogadtak, s a későbbiekben is bizalommal fordultak 
hozzám. Jó volt az emberek bizalmát élvezni, ez kárpótolt 
az állam által meg nem becsült munkáért. 

A közigazgatási képzéseken sok-sok kolléganővel is-
merkedtem meg, akikkel még ma is tartom a kapcsolatot. 
Az évek során a szakmai problémákat is megbeszéltük. 
Egy- egy személyes ügy megbeszélése többet jelentett, 
mint a jogszabályok olvasása.

A napokat fárasztónak érezhettem. Vártam a szabad-
ságot, de amikor hazamentem a családom körében feltöl-
tődtem és pár nap után már hiányzott a hivatal. 

Csak pár dologra tértem ki, mivel sok-sok apró ügy volt 
még nálam – szabálysértés, birtokháborítás, választások, 
lakcímváltozás, tüdőszűrés -, hogy még párat említsek. 
Azt gondolom még sem lesz könnyű nyugdíjasnak lenni. 
Amíg nem találom meg a napi rutint, az elfoglaltságot, az 
építő munkát hiányozni fog a Hivatal, a kollégák, és az 
ügyfelek. Bízom benne, hogy még aktívan közreműköd-
hetek a falu életében, és még sokat tehetek érte.

Kedves Ilonka/Cila! Tudod minden történet véget ér 
valahol, de az életben minden vég, valami újnak a kez-
dete! Kezdődjön hát akkor Neked is ez az ÚJ!

Turóczi István Zoltánné 
jegyző
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KI VOLT MATOLCSY MÁTYÁS
2014. január 23-án egy küldeményt kaptam Dr. Matolcsy 

Mátyástól, a szüleink, nagyszüleink körében igen tisztelt és 
nagyra becsült Matolcsy család egyik tagjától. Felbontván a 
küldeményt, egy nekünk, farmosiaknak dedikált könyvet és 
egy magánlevelet találtam a borítékban. A könyv borítója, va-
lamint a dedikáció itt látható. A nekem írott levélben pedig egy 
két évvel ezelőtti személyes találkozásunkra emlékeztet Dr. 
Matolcsy Mátyás, majd kifejezi reményét, hogy egy következő 
alkalommal talán lehetőségünk lesz hosszabban beszélgetni a 
Matolcsy család és Farmos közös történetéről. Ez a beszélgetés 
talán hasznos lehet majd Farmos helytörténetének megírása-
kor is.

Mint a könyv farmosiaknak szóló bejegyzésében olvasható, 
ez a példány a történelem, a Matolcsy család története után ér-
deklődőknek szól. Ezért felhívom minden érdeklődő figyelmét, 
hogy a polgármesteri irodában tárolt példány megtekinthető, 
vagy az állagmegóvás garanciáját is magába foglaló átvételi el-
ismervény ellenében olvasásra kölcsönözhető.

Végezetül e helyütt is szeretném megköszönöm Dr. Ma-
tolcsy Miklós úrnak, a községünknek adott, dedikált tisztelet-
példányt.

Horváth László
polgármester

Negyed évszázadon át a farmosiak szolgálatában

25 éves a FAIR
 1990 novemberében jelent meg Farmosi Információk ri-

portok címmel lakossági közéleti tájékoztatónk bemutatkozó 
száma. A szerkesztők már az első pillanattól kezdve igyekeztek 
egy olyan hasznos kiadványt összeállítani, amely az aktuális 
helyi események bemutatásán túl emberközeli, a mindennapi 
élethez kapcsolódó cikkeket tartalmaz, mely tájékoztat, szóra-
koztat és elgondolkodtat. A község életének számos aspektusát 
igyekezett bemutatni, és mind a mai napig töretlenül ezt teszi. 

 Az önkormányzati hírek, információk állandó helyet kaptak 
a lap hasábjain, biztosítva azt, hogy a lakosság közvetlenül érte-
süljön a községet érintő legfrissebb eseményekről, döntésekről. 
A különféle rendezvények programjainak közzététele, az azok-
ról készült beszámolók, valamint az egyesületek életéről szóló 
cikkek nem kevésbé fontos tényezők, hiszen ezen keresztül tá-
rul a szemünk elé, hogy községünk tagjai milyen mértékben, 
és milyen módon vettek/vesznek részt a közösségi kulturális 
életben. Különösen szeretném kiemelni a természetvédelem-
mel, természeti értékeinkkel, állat- és növényvilággal foglalko-
zó írásokat, mivel Farmos méltán híres természeti kincseiről. 
Számos FAIR számban találkozhatunk az iskolai életről beszá-
moló cikkekkel, valamint a lakosság tagjai által írt munkák-
kal – versekkel, receptekkel, egészségügyi tanácsokkal, de ezen 
kívül a lapból értesültünk az egyházi hírekről, sporthírekről, 
rendőrségi hírekről, és még folytathatnánk a sort. 

 Pályakezdő történészként mindenekelőtt a helytörténettel 
kapcsolatos cikkeket igyekeztem felkutatni a FAIR-ban. Kiss 
Béla Tanár úr – akiről meg kell jegyezünk, hogy több évfolya-
mon keresztül közölt cikkeket (leginkább) 20. századi magyar 
és egyetemes történeti témákról – Farmos község története 
című szakdolgozatának fejezeteit részletekben közölték1, mely 

1 1990. év, 2. sz. – 1991. év, 9. sz.

az ősidőktől kezdődően egészen az 1960-as évekig tárja elénk 
a történelmi tényeket. Az 1992. évben Jezsikné Kármán Teréz, 
a FAIR főszerkesztője Kenyó Sándornéval és Maletinszki Gyu-
lánéval folytatott interjúját közölte a lapban2, ahol az említett 
két személy életúttörténetével ismerkedhettek meg az olvasók. 
1993-ban Orosz Imréné Barta Margit adta közre édesapjának, 
Barta Istvánnak II. világháborús visszaemlékezéseit Egy hadi-
fogoly feljegyzései címmel3. Ezután – sajnálatos módon – hosz-
szú ideig nem találkoztam helytörténeti vonatkozású cikkel. 
2001-ben végül Matolcsy Miklósné élettörténetével ismerked-
hettünk meg, unokája, Pásztor Jánosné tolmácsolásában (Ma-
tolcsy Miklósné – A vakok misszionáriusa című cikksorozat)4. 
2002-ben Dr. Bertha Gézáné Seress Ilona közölte visszaemlé-
kezéseit édesapja életéről5; 2003-ban Petényi Ferencné ismer-
tette élettörténetét6, 2005-ben pedig Szegedi Szilveszter cikké-
ben olvashattunk utalásokat Farmos múltjával kapcsolatosan7. 
A FAIR-ban megjelent utolsó helytörténeti vonatkozású cikk A 
Községháza építésének története címmel Németh Csaba Tanár 
úr munkája.

 Úgy gondolom, hogy a következtetést minden olvasó levon-
hatja: számos olyan terület van, amely homályba burkolózik. 
Az a személy, aki érdeklődik a múlt iránt, rögtön kérdéseket 
tesz fel. Rengeteget. Vonatkozzanak ezek akár a kezdetekre, 
akár a közelmúlt történetére. Egyelőre nincs olyan kiadvány, 
mely községünk történetét részletesebben felölelné. A magam 
részéről igyekszek majd tenni annak érdekében, hogy Farmos 
történek kutatása végre elkezdődhessen. 

Gál Klaudia
középkorász, helytörténész

2 1992. év, 7. sz. és 1992. év, 9. sz..
3 1993. év, 4. sz. – 1994. év, 2. sz.
4 2001. év, 5. sz. – 2003. év, 2. sz.
5 2002. év, 5. sz.
6 2003. év, 4. sz.
7 2005. év, 3. sz.

Kedves Olvasók, tisztelt farmosiak!
Ezelőtt 25 évvel írtam le először ezeket a szavakat az akkor 

induló FAIR című lap szerkesztői jegyzetében.
Most pedig elérkezett az idő, amikor búcsúzom Önöktől. 
Megköszönöm a sok-sok évi kitartó türelmüket, szerete-

tüket, segítségüket. Mert amikor kritizáltak, akkor is segítet-
tek. Szerencsére csak ritkán maradtam egyedül a munkában, 

mindig voltak mellettem lelkes munkatársak. Velük együtt 
dolgozva talán sikerült egy kicsiny építőkövet hozzátenni fa-
lunk történetéhez.

A leendő szerkesztőknek szívből kívánok sok sikert nem 
könnyű munkájukhoz.

Tisztelettel: Jezsikné Kármán Teréz
könyvtáros, alapító szerkesztő
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Elkészült a FAIR digitalizált változata
 Mai világunkban a fontosabb dokumentumokról készült di-

gitális változat nem csupán a gyors kutatási lehetőségeket szol-
gálja, hanem az adott dokumentumok megóvását is. A sérülé-
keny iratokat ugyanis nagy odafigyeléssel kell forgatni, nehogy 
kárt tegyünk bennük. Az elektronikus úton való elérés tehát az 
utókor számra is segít megőrizni az emlékeket. 

 Az önkormányzat honlapjáról (http://www.farmos.hu) a 
2011. évtől lehet elérni a FAIR egyes számait. Ettől az ötlettől 
vezérelve kerestem fel 2013 októberében a Községi Könyvtárat, 
ahol végül rendelkezésemre bocsátották a közéleti tájékoztató 
számait. Munkám során, mely az egyes példányok befényképe-
zéséből állt, igyekeztem minél jobb minőségű fotókat készíteni 
az oldalakról, de ezt sajnos nem minden esetben sikerült meg-
valósítani az adott dokumentumok minősége miatt. 

 A digitális változat ugyan elkészült, azonban nem szabad el-
tekinteni a hiányosságoktól sem. Alább látható a lista azokról 
a FAIR számokról, amelyeket nem leltem fel a rendelkezésem-
re álló anyagban. A későbbiekben érdemes figyelmet fordítani 
ezek pótlására. Javaslom továbbá, hogy az összes (teljes) év-
folyamokról készítsenek fénymásolatokat, és külön kötetekbe 
rendezve tegyék elérhetővé a nagyközönség számára a könyv-
tár polcain. A digitális változat elérhetőségéről hamarosan ér-
tesítjük a Tisztelt Olvasókat! 
 

1990. év → teljes

1991. év → hiányos (9. szám)

1992. év → teljes

1993. év → hiányos (a 6-7. szám utáni példány(ok) hiányoznak)

1994. év → hiányos (a 6. szám, valamint a 8-9. szám utáni példány(ok) 
hiányoznak)

1995. év → hiányos (a 9. szám utáni példány(ok) hiányoznak)

1996. év → teljes

1997. év → teljes

1998. év → teljes

1999. év → hiányos (az 1., illetve a 4. szám hiányzik)

2000. év → teljes

2001. év → teljes

2002. év → teljes

2003. év → teljes

2004. év → teljes

2005. év → teljes

2006. év → hiányos (a 2.szám hiányzik)

2007.év → hiányos (a 2. szám, illetve a 6-7. szám utáni példány(ok) hiányoznak)

2008. év → teljes

2009. év → teljes

2010. év → hiányos (a 7. szám hiányzik)

Gál Klaudia
középkorász, helytörténész

FELHÍVÁS

A Fő tér 2. szám alatti volt jegyzői (állatorvosi) lakás – 
felújított állapotban – március 29-én, ünnepélyes keretek 
között átadásra kerül. A felújítás költségét LEADER pályá-
zaton nyert, valamint az önkormányzat költségvetéséből 
biztosított összegből fedezzük. Az épület teljes bebútorozá-
sára jelenleg önkormányzatunk nem rendelkezik elegendő 
anyagi forrással. 

Ezért kéréssel fordulunk a tisztelt lakossághoz.

Kérjük mindazokat, akik véglegesen, vagy ide-
iglenesen le tudnak mondani fölösleges, jó álla-
potban lévő, nem nagy restaurálást igénylő, az 
1945. év előtti korszak paraszti, vagy polgári stí-
lusában készített bútorukról, vagy bútoraikról, 
hogy a Közösségi Ház berendezésére ajánlják fel 
önkormányzatunknak. 

A felajánlott bútorokon szándékunkban áll feltüntetni 
a felajánló nevét, valamint azt, hogy a felajánlás végleges, 
vagy időleges.

Hasonló céllal és feltétellel várjuk a településünkön rég-
múlt időkben gyakorolt mesterségek eszközeinek felajánlá-
sát is. 

Együttműködésüket, felajánlásaikat egész közösségünk 
nevében előre is köszönöm.

Információ, kapcsolat: 
 tel.: 06 70 322 2648 spengilaci@citromail.hu

06 20 471 5533 farmos.polg@upcmail.hu

Tisztelettel: Horváth László
polgármester

F E L H Í VÁ S
A

TRIANON 
EMLÉKMŰ

építéséhez továbbra is várjuk pénzbeli 
adományukat, vagy a kivitelezéshez 

szükséges munka felajánlásukat.

Az adományokat átveszi, a munkafelajánlásokat 
fogadja Varga Adrienn,  

a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
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Civil szervezetek hírei

Biztatást kaptunk évértékelő cikk megírására, hogy ezen a 
fórumon is értékeljük a mögöttünk álló 2013-as évet. Mozgal-
mas, tartalmas év áll a Rózsa Nyugdíjas Egyesület mögött. A 35 
éve alakult szervezet múltjához méltó módon valósította meg 
programjait, alkalmazkodva a mai korhoz és a jelenlegi tagság 
igényeihez is. 

Akit érdekelt, eddig is figyelemmel kísérhette működésün-
ket, konkrét rendezvényeinkről eleddig is rendszeres tájékoz-
tatást kaphattak az újságból, ill. a Farmos TV közvetítéseiből, 
most egy általánosabb összefoglaló értékelést olvashatnak.

Egyesületünk egyik fő törekvése, hogy saját belső életünkön 
túl kapcsolatot építsünk ki és ápoljunk más, kívülálló szerve-
zetekkel, csoportokkal is. Ennek a programnak megfelelően si-
keresen ápoltuk kapcsolatainkat más nyugdíjas szervezetekkel. 
Jól éreztük magunkat a környező nyugdíjas klubok által szer-
vezett rendezvényeken, és a meghívásokat igyekeztünk viszo-
nozni. 2013-ban a környező falvakból mintegy 150 nyugdíjast 
csábítottunk Farmosra, hogy különböző rendezvényeinken 
részt vegyenek. Ezeknek a rendezvényeknek az a célja, hogy 
hasonló korosztályú emberek megismerjék egymás problémá-
it, megbeszéljék gondjaikat, de az is célja, hogy ezeken a ren-
dezvényeken jól érezzék magukat, saját igényeik szerint szóra-
kozzanak az idős emberek.

Az egyesület újabb tervei között szerepel, hogy nyissunk 
más korosztályok, elsősorban fiatalok, gyermekcsoportok felé. 
Már sok-sok éve, hogy óvodás csoportok rendszeresen fellép-
nek rendezvényeinken, színesítik, színvonalas műsorukkal 
gazdagítják programjainkat, ugyanakkor tőlünk lehetőséget 
kapnak arra, hogy megmutathassák tudásukat. Még csak két 
éve, hogy ezt viszonozni is próbáljuk az óvodának. Az óvo-
davezetés pozitív hozzáállásának köszönhetően egy nagyon 
kellemes délelőttöt tudunk eltölteni a gyermekekkel. Az ovi-
sok örülnek a közös palacsintázásnak, mi idősek pedig feltöl-
tődünk a gyermekekkel való játszás, a gyermekkacaj hatására. 
A két év jó tapasztalata után szeretnénk ezt az ovis-nyugdíjas 
találkozót folytatni.

Szeretnénk közös programokat az iskolásokkal is. Örömmel 
vettük, hogy a költészetnapi rendezvényen több, verset szerető 
gyermek is vállalta, hogy együtt szaval az idősekkel. Örültünk 
akkor is, amikor elhozták hozzánk az ÖKOBOLDOK vándor-
kiállításukat, vagy bemutatták fergeteges táncukat a Non Stop 
Dance Grup tagjai. Viszonzásul a falunapi rendezvényen saját 
gyűjtésű teákat, saját készítésű levendula zsákocskákat, hagyo-
mányosan készült lekvárjainkat ajánlottuk fel az iskolásoknak, 
azzal a céllal, hogy az árusításból befolyt pénz az egyes osztá-
lyok osztálypénzét gyarapítsa. Hasznosítva az első alkalommal 
szerzett tapasztalatokat, a „Nagymama stelázsija” elnevezésű 
kezdeményezést is szeretnénk folytatni, kiteljesíteni.

A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás terén még 
van mit tenni. Míg egyes szervezetekkel igen jó kapcsolatot 
ápolunk, addig jó néhány szervezet teljesen elhatárolódik az 
idősektől. 

Egy időseket tömörítő szervezetnek célja kell, hogy legyen 
a hagyományok ápolása, továbbadása is. Ebbe sok minden 
beletartozhat, esetünkben pl. az énekkar már régóta őrzi és 
közvetíti az elfeledett nótákat, visszaidéztük a betlehemezés 
szokását, kézműves csoportunk feleleveníti a különböző kéz-
műves technikákat. Nagyanyáink hagyományos, természetes 
életmódjának életre keltését céloztuk meg pl. gyógynövények 
gyűjtésével, hagyományosan eltett befőttek, lekvárok népsze-

rűsítésével. Kezdeti, apró lépéseket tettünk a tavalyi évben, 
azért, hogy felderítsük, mit tehetnénk a hagyományok ápolása, 
átadása terén.

Bevalljuk, a hagyományőrzésnek egyelőre nem sok nyoma 
lelhető fel a tánccsoportunk működésében, inkább annak tu-
datosítása a cél, hogy idősebb korban is kell és lehet mozogni, 
és jókedvűen bolondozni. A próbák alatt sokat nevetünk, kel-
lemesen elfáradunk, és nem mellesleg előadásunkkal mosolyt 
csalunk sok-sok ember arcára.

A mozgalmas és tartalmas évet jellemzik a kirándulások, 
nyaralások, színházlátogatások is. Tavaly először fordult elő az 
egyesület életében, hogy nagyobb létszámmal közös szervezés-
ben vettünk részt gyógyüdülésben. A gyógyvíz jótékony ha-
tását élvezhették tagjaink Cserkeszőlőn. Örömünkre szolgált, 
hogy meg tudtunk tölteni egy buszt akkor is, amikor az Erkel 
Színházba látogattunk el a János vitéz c. előadásra, ill. amikor a 
poroszlói ÖKO-centrumba szerveztünk kirándulást. 

Egyesületünk célját, programját hűen tükröző rendezvé-
nyünk az Idősek Világnapja alkalmából szervezett időseket 
köszöntő műsorunk. Szeretnénk elérni, hogy azok, akiknek a 
műsor, a köszöntés szól, – Farmos idős polgárai – minél na-
gyobb számban vegyenek részt a rendezvényen. 

Fontos esemény volt egyesületünk életében a X. Farmosi 
Napok programjához kapcsolódó kapcsolatfelvétel a Várfal-
váról ide látogató erdélyi magyarokkal. Nagy öröm volt, hogy 
elfogadták meghívásunkat a klubhelyiségünkbe, és vendégül 
láthattuk őket családjaink körében és a falunapon is.

Köztudott, hogy klubhelyiségünket az önkormányzattól an-
nak fejében kaptuk használatba, hogy azt megóvjuk, karban-
tartjuk. Az egyesület ezen feladatának maradéktalanul eleget 
tesz. Tagjaink a tavalyi évben összesen 620 munkaórát dolgoz-
tak annak érdekében, hogy a falu központjában, frekventált 
helyen lévő ingatlan arculata a falu összképét javítsa. 

Az előző évekhez képest 2013-ban is igyekeztünk kihasz-
nálni a pályázási lehetőségeket, két elnyert pályázat mellett pá-
lyáztunk a helyi önkormányzat által kiírt pályázatra is. Az itt 
elnyert támogatást a 35. évfordulónk alkalmából, és az Idősek 
Világnapja alkalmából szervezett rendezvényekre használtuk 
fel.

2013-ban hat új taggal bővült tagságunk, de veszteség is érte 
egyesületünket, két kedves tagunktól kellett elbúcsúznunk, 
februárban Lesták Dezső bácsitól, míg júliusban Tóth Józsefné 
Ilonka nénitől vettünk végső búcsút. 

Az elmúlt évben is nagyon sok farmosi vállalkozó és magán-
ember érezte úgy, hogy tevékenységünk, egyes rendezvényeink 
támogatásra méltóak. Mindenkinek hálásan köszönjük a ter-
mészetbeni vagy pénzbeli támogatást, mellyel megkönnyítet-
ték programjaink megvalósítását.

 Lehetőség van arra, hogy családtagjaink, barátaink támo-
gassák egyesületünket adójuk 1 %-ának felajánlásával. Nagy 
segítség ez minden civil szervezet, így az egyesületünk számá-
ra is. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki ily módon támo-
gatta szervezetünket, és kérjük, hogy idén is ajánlják fel adójuk 
1 %-át egyesületünk támogatására!

Rendezvényeinkről részletesebben olvashatnak honlapun-
kon: rozsa-farmos.gportal.hu

Végül tekintsék meg 2014. évre vonatkozó programterveze-
tünket!

 Szegedi Tiborné

Évértékelés a Nyugdíjasoknál
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A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület 2014. évi programter-
vezete

Hónap  Program 
Január Elnökségi ülés I.
Február 
 

Rendes évi közgyűlés
Farsangolás környező nyugdíjas klubokban

Március 
 

Nőnapi ünnepség
Elnökségi ülés II.
Ismeretterjesztő előadás
Borverseny

Április Költészet napja 
Föld napja – Kerékpáros Kirándulás a 
Tsztmártoni Kincsem Parkba

Május 
 
 

Majális – nyársalás, bográcsozás a 
klubhelyiség parkjában
Tápiószelei Nyugdíjas Béketalálkozó
Rózsa bál

Június
 

Gyermeknapi ovis-nyugdíjas találkozó
Aggtelek-Sárospatak-Hercegkút kirándulás
Tápió-menti Térség Nyugdíjas Szerv. Vez. 
értekezlete

Július Mindenki névnapja – Közös névnapi 
ünnepség
Fogathajtó verseny
Elnökségi ülés III.

Augusztus 
 

Családi Piknik 
Várfalva Hagymafesztivál

Szeptember
 
 

Színházlátogatás
Farmosi Falunapok
Egészségügyi ismeretterjesztő előadás

Október Idősek Világnapja rendezvény
Őszi kirándulás 
Elnökségi ülés IV.

November 
 

Nemzetközi férfinap
Évzáró bál

December 
 

Karácsonyi ünnepség
Óévbúcsúztató bejglis, pezsgős túra

állandó összejövetelek: kéthetente hétfőnként 
 – nyáron du. 15 órától
 – télen du. 14 órától
Programjaink várhatóan kiegészülnek a községi rendezvé-

nyekkel, és a környező települések nyugdíjas szervezeteinek 
meghívásos programjaival.

Kérjük hozzátartozóinkat, barátainkat, ismerőseinket, 
szimpatizánsainkat, hogy adójuk 1 %-ával támogassák egye-
sületünket az alábbi módon:

 
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 

A kedvezményezett adószáma:

1 8 7 2 1 2 3 0 - 1 - 1 3
 

A kedvezményezett neve:
FARMOS RÓZSA NYUGDÍJAS EGYESüLET

 
Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot tegye egy szabvány 

méretű borítékba. A boríték elején tüntesse fel a nevét, állandó 
lakcímét és adóazonosító jelét, majd zárja le, és a boríték hát-
oldalán írja alá úgy, hogy az aláírás átnyúljon a ragasztáson.

 KÖSZÖNJÜK!

Kedves Farmosiak!
 A rendszerváltoztatást követően Farmos község akkori ve-

zetőjeként, talán a sors kegyelméből én kaptam a lehetőséget, 
hogy egy Alapítvány létrehívásával „falumozgalmat” indítsak 
a farmosi Általános Iskola támogatására.

Az alapítók közé állt, és jelentős hozzájárulást tett az akko-
ri „Tápiómente Mgtsz”, és a Tápiószele és Vidéke ÁFÉSZ, va-
lamint ha emlékeim nem csalnak Balaska Miklós tanár úr, és 
jómagam.

Az eltelt években az alapítók megfogyatkoztak, hiszen a két 
jeles cég akkori formájában már nem létezik, de az alapítvány 
a gondos Kuratórium jóvoltából ma is létezik, jól gazdálkodik, 
és az eredeti céljai megvalósítására törekszik.

Melyek is voltak a „falumozgalom” fő céljai?
Legfőképpen az, hogy a kinyíló, rohanó, és átalakuló vilá-

gunkban a Farmosi iskolából kikerülő végzős diákok olyan 
képzést kaphassanak, amellyel felvehetik a versenyt akár a fő-
városi elit iskolákban tanuló társaikkal is.

Célunk, és célom volt, hogy a farmosi gyerekek ne hátrány-
nyal induljanak a felsőbb iskolákba, hogy ne váljanak másod-
osztályú polgárokká sem Európában, sem kis hazánkban.

Már akkor látszott, hogy idegen nyelv, és informatikai tudás 
nélkül a legkiválóbb tanárok igyekezete, a legjobb szándék, és 
szorgalom ellenére évről – évre nőni fog a hátrány az elitkép-
zés, és a vidéki iskolák között.

Volt még egy célunk, és ezt ma is felvállalja az Alapítvány, 
nevezetesen, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges farmosi 
gyerekek továbbtanulását támogassa. A gazdasági válság, a 
piac farkas törvényei ma egyre több tenni, és dolgozni akaró 
honfitársunkat juttatják hátrányos helyzetbe, mert elveszítet-
ték/elveszítik állásukat, munka, és jövedelem nélkül maradtak/
maradnak. Az ő tehetséges gyermekük sorsa is megpecsételőd-
ne, ha nem segítene a falu közössége, az Alapítvány.

Arra biztatom a Farmosiakat, Szülőket, Nagyszülőket, 
mindazokat, akik valamikor a Farmosi Általános Iskola tanu-
lói voltak, hogy gondoljanak az iskolánkra, az ott tanuló diá-
kokra, és adják adójuk 1 %-át „Az egy falu az iskoláért” Alapít-
vány részére.

Amióta az adótörvények lehetővé teszik, hogy adónk 1%-
ában alapítványt támogathatunk, én minden évben a farmosi 
iskola, és óvoda támogatására létrehozott alapítványt támoga-
tom, és másokat is arra biztatok. Jó szívvel teszem, pedig már 
évek óta nem élek Farmoson, gyermekeim nem járnak itt is-
kolában, de alapítóként úgy érzem, hogy ez elvárható, egykori 
Farmosi diákként pedig kötelességem.

Kedves Farmosiak!
Engedjék meg, hogy saját versemből idézve adjak biztatást, 

mely szerint:

„Múltunk emlékezés, 
jelenünk ajándék, 
Ma írja jövőnket
A teremtő szándék.”

Írjuk ma közösen a gyermekeink, unokáink, és a Farmosi is-
kola sikeres jövőjét teremtő szándékunkkal, támogatásunkkal!

Reményik Sándor már  1925-ben a Templom és iskola c. ver-
sében előrelátóan figyelmeztetett:

„ne hagyjátok a templomot, 
A templomot, s az iskolát”

dr.Bencze József
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NYÍLT KÖSZÖNET
Elkezdődött egy új esztendő és ilyenkor az ember visszate-

kint az előző évre, végiggondolja mi történt, mit is tett a közös-
ségért, ahol lakik. Természetesen ki-ki a saját életében és tevé-
kenységével kapcsolatban. Magam részéről én is megtettem, és 
nagyon jó érzés töltött el, mikor a Farmoson megrendezésre 
kerülő lovas rendezvényekre emlékeztem vissza.

Kezdődött a Trianoni emléktúrával, ami az előző évekhez 
hasonlóan kétnapos rendezvény volt. A környező települések 
emlékműveit koszorúzta meg a csapat. Az első nap Farmos, 
Györgye, Újszilvás, Szele és Farmos volt az útvonal. A második 
napon Farmosról, Nagykátára mentünk, onnan Jászberénybe 
és vissza Farmosra. A túra második szakaszára kissé megfo-
gyatkozott a csapat, de egy emlékezetes Jászberényi beszéddel 
felejthetetlenné tettük ottlétünket. Köszönet a településeknek, 
akik fogadtak bennünket és itt hadd emeljem ki Újszilvás ön-
kormányzatát, ők minden várakozást felülmúlva támogatták 
a csapatot. Természetesen köszönöm, Szarvas Atillának és fe-
leségének, Major Csabának, Wébel Tibornak, Oláh Pálnak és 
nem utolsó sorban Önkormányzatunknak, mert nélkülük nem 
tudtuk volna teljesíteni a túrát.

Nagy várakozás előzte meg a tavalyi fogathajtó rendezvényt, 
hisz az azt megelőző évben Farmos egyik leglátványosabb 
programja volt. Kimondhatjuk, hogy így volt 2013-ban is. Kö-
szönet a szervezőknek, Cseri Jánosnak és családjának, Németh 
Istvánnak és családjának és Önkormányzatunknak.

A sorban következik az országos Fénylánc ünnepi sorozat-
hoz tartozó, az Önkormányzat által szervezett Szüreti Tobor-
zó. Bár nagyon rövid idő állt a szervezők rendelkezésére, még 
is nagyszerűen sikerült. Külön meg kell említenem a Farmo-
si jegyzőasszony Turócziné Erika szervezőkészségét, akinek 
nagyban köszönhető, hogy ez a program megrendezésre ke-
rülhetett. Szívszorító érzés volt, mikor a lobogó tűz fényénél 
összegyűlt emberek népdalokat énekelve fejezték ki együvé 
tartozásukat a nemzethez.

Köszönet az Önkormányzatnak és a szorgos szervezőknek, 
Szarvas Atillának és feleségének, Major Csabának, dr.Ácsné 
Hild Jolánnak, Kasza Tamásnak és családjának, Baráth Ferenc-
nek, Mészáros Istvánnak, Kovács Lajosnak.

Az október elején megrendezésre kerülő Farmosi Szüre-
ti felvonulásról minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy a 
Tápiómenti régió egyik legszínvonalasabb felvonulása volt, 
beleértve az azt követő programokat és nem utolsósorban a 
finom ételeket. Óvatos becslés szerint is több mint 300-an vet-
tek részt a felejthetetlen eseményen. Mielőtt rátérnék a köszö-
netnyilvánításra, előre elnézést kérek azoktól, akik segítettek a 
rendezvényen és kimaradtak a felsorolásból. 

A sort a fő támogatónkkal kezdeném Major Csabával, nél-
küle talán a rendezvényt nem is lehetett volna megrendezni, 
külön köszönet. Folytatásban köszönet Ivanics Mihálynak és 
családjának, Szarvas Atillának és feleségének, Mészáros Ist-
vánnak, Kovács Lajosnak és feleségének, Kasza Tamásnak, 
Oláh Pálnak, Csákó Bélának, Pető Györgynek, Tóth Józsefné-
nek, a Farmosi Polgárőröknek, az Önkéntes Tűzoltóknak, Ön-
kormányzatnak, Nyugdíjas klubnak.

A december 28-án megrendezésre kerülő Évbúcsúztató lo-
vas felvonulás, méltó lezárása volt a Farmoson 2013-ban meg-
rendezett lovas programoknak. A december nagyon enyhe 

időjárással köszöntött be és végig kitartott, ennek köszönhető-
en 100-140 fős lovas társaság jött össze és vidám hangulatban 
búcsúztatta a 2013-as évet. Köszönet az évbúcsúztató szerve-
zőinek, Szarvas Atillának és feleségének, Lepedus Viktornak, 
továbbá Lampért Zoltánnak, Major Csabának, Oláh Pálnak, 
Kovács Lajosnak és feleségének, Mészáros Istvánnak, Kasza 
Tamásnak, Tóth Józsefnének, a Farmosi Polgárőröknek, Ön-
kormányzatnak.

Összefoglalva egy tartalmas éven vagyunk túl és azt gon-
dolom, hogy rendezvényeink méltán öregbítették Farmos ven-
dégszeretetének hírét. A fent leírt programokon a résztvevők 
80%-a ugyan is a Tápió-menti településekről látogatott el hoz-
zánk. A visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy szeret-
nek idejönni és szívesen látogatják rendezvényeinket.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult, hogy az írásban 
említésre kerülő lovas rendezvények létrejöhettek és Farmos jó 
híréhez hozzájárultak a Tápió mentén. Végül nagyon köszö-
nöm feleségemnek, hogy türelemmel, segítséggel végig mellet-
tem volt és fiamnak, Gál Ádámnak. Ádám az egész évi rendez-
vénysorozaton elkísért és aktívan kivette részét a munkákból 
is. 

Gál Zoltán 

Mozgáskorlátozottak helyzete  
2013-ban

Bíztunk benne, hogy ez az év jobb lesz, de nem! Mindig 
akadályokba ütköztünk. Betegségek mellett még akadtak 
ROSSZAKARÓK is. De azért összejött egy szentendrei ki-
rándulás, ahol sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, mi-
vel áztunk- fáztunk. A kirándulás költségét megkaptuk a 
REHAB-tól, amit nagyon köszönünk. 

Sikerült október hónapban nagyobb csomagok osztására 
sort keríteni, amiben besegített a Csillik Zokni üzem. A ta-
gok örömmel fogadták, ami nekem is jólesett, mert adni jó!” 

Ami nagyon megnehezíti az életünket az az ÚT! 
Sajnos, csak gyalog, vagy ha autó jön, az is nehezen tud 

rajta közlekedni. 
Itt szeretném tudatni minden farmosi lakossal, hogy vál-

tozatlanul lehet jelentkezni ORTOPÉD rendelésre. Ennek 
keretében segédeszközök kerülnek felírásra pl.: fürdőkád 
beülő, wc magasító, járókeret, bot, cipő, elektromos három 
– négykerekű EL-GO moped stb. Minden olyan eszköz, ami 
egy mozgáskorlátozott ember életét segíti. 

 
Itt szeretném főleg a mozgáskorlátozott tagokkal közölni, 

hogy 2014. április 3-án, csütörtök, 15 órakor a Művelődési 
Házban gyűlést tartunk. NAGYON FONTOS VÁLTOZÁ-
SOK történtek az Egyesület életében. Ezekről kívánok tájé-
koztatást tartani.

Kívánok mindenkinek 2014-ben is jó egészséget.
A mozgás szabadsága mindenkit megillet! 

Szécsényi Gáborné 
Mozgáskorlátozottak vezetője 
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Az „EG Y FALU AZ ISKOLÁÉRT” 
ALAPÍTVÁNY nevében

köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2013-ban támo-
gatták céljaink megvalósulását személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával. Kérünk minden tisztelt adózót, aki 
tevékenységünkkel, céljainkkal azonosulni tud, támogassa 
Alapítványunkat a 2013. évi adója 1%-ának felajánlásával, me-
lyet az alábbiakban közölt rendelkező nyilatkozattal tehet meg.

Segítőkész támogatásukat előre is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT BEFIZETETT ADÓ EGY 
SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1 9 1 8 1 9 0 5 - 1 - 1 3
A kedvezményezett neve:

„EGY FALu AZ ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY
TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai 
szabvány méretű borítékba amely a lap méretét csak annyiban 
haladja meg, hogy a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a 
borítékon az ÖN nevét, lakcímét, és az adóazonosító jelét pon-
tosan tüntesse fel!

A Zenélő Ifjúság Alapítvány 
2013. évi beszámolója.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik adó-
juk 1 %-val a Zenélő Ifjúság Alapítványt támogatták a 2013. 
évben. Alapítványunk egyik kezdeményezője volt az erdélyi 
testvértelepülési kapcsolat kialakításának, ezért a „Farmos 
község testvértelepülési kapcsolatainak ápolása” tevékenységet 
felvettük alapítói céljaink közé. Ezen célok megvalósítása érde-
kében 80 ezer Ft-tal támogattuk az általános iskolások erdélyi 
kirándulását, amely során az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc erdélyi emlékhelyeit felkeresve néhány napot eltöl-
töttek Aranyosrákoson is. A támogatást utazási költségekre és 
ajándék könyvekre költötték. Harmadik alkalommal készítet-
tünk és juttattunk ki az aranyosrákosi gyerekeknek karácsonyi 
ajándékcsomagokat. A csomagok az édességen kívül történel-
mi-, szépirodalmi- és mesekönyveket is tartalmaztak, amellyel 
ösztönözni kívánjuk a gyermekeket magyarságuk megtartásá-
ban. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Farmos Község 
Önkormányzatának, Csillik Bélának és feleségének, Csillik 
Csabának és családjának, Kasza Tamásnak és családjának, 
Kollár Ferencnek és családjának, hogy adományaikkal hozzá-
járultak a csomagok elkészítéséhez.

Az Alapítvány kuratóriuma 100 ezer Ft-os támogatást sza-
vazott meg a „Kovács Pál Zeneterem” berendezésére. A tá-
mogatási összeget a zeneoktatáshoz kapcsolódó eszközök, 
szekrények vásárlására ajánlottuk fel, amelyek beszerzése fo-
lyamatban van. 

A támogatásaink mértéke nagyban függ a felajánlott sze-
mélyi jövedelemadó 1%-tól, amelynek összege a 2013-as évben 
23.364 Ft volt. 

Kérjük, amennyiben tevékenységünket támogatni szeretné, 
adója 1%-át ajánlja fel a 

ZENÉLŐ IFJÚSÁG ALAPÍTVÁNYNAK. 

Adószámunk: 1 8 7 0 4 0 5 3 – 1 – 1 3 
Köszönettel: 

A Zenélő Ifjúság Alapítvány Kuratóriuma

FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET FELHÍVÁSA!

Tisztelt Adózó!
Vannak olyan események, amikor a tűzoltókra nagyon gyor-

san szüksége van a község lakosságának, a tűzesetek a kataszt-
rófák felszámolásánál. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mint 
civil szervezet, ezen feladatok elvégzésére alakult, a község lako-
saiból. A község lakosságának a biztonságos védelme érdekében, 
a munkánk hatékonyabb ellátása végett, folyamatosan töreked-
nünk kell a technikai eszközeink fejlesztésére, védőeszközök biz-
tosítására és zavartalan működés fenntartására.

A Tűzoltó Egyesület 114 éve megszakítások nélkül műkö-
dik, a község tűzvédelme érdekében, a további működés biz-
tosítása érdekében, az önök 1 %-ára nagyon nagy szükségünk 
van. Ennek érdekében kérem a Község adózó lakosságát, hogy 
adójuk egy százalékát a civil szervezetnek a Farmos Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek.

Arra kérjük, most ne feledkezzen meg a segítségnyújtásnak 
erről a nagyszerű lehetőségéről, mert ez önnek egy forintjába 
sem kerül, de a mi munkánkat segíti. Segítségüket köszönjük 
mindazok nevében, akiknek a védelmét az Ön adóforintjai-
val segíteni tudjuk.

Tarkó Gábor
Egyesület Elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁSZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 

1 8 6 6 1 2 5 3 – 1 – 1 3
A kedvezményezett neve: 

FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
(nem kötelező kitölteni)

A rendelkező nyilatkozatát -a befizetett adó 1+1 százaléká-
ról- töltse ki és tüntesse fel nevét és adóazonosító jelét, a kedvez-
ményezett adószámát, a kedvezményezett technikai számát és 
küldje el az APEH címére.

TAVASZ ÉS SZERELEM – A ZENE NYELVÉN 
A  Farmosi Zenekar  2014.március 29-én, 16 és 19 órai kez-

dettel,   ismét egy szórakoztató és tartalmas időtöltést ígérő, ta-
vaszköszöntő – szerelmes koncertre invitálja a zenekedvelőket a 
Művelődési Házba. 

A falunapon – a tavalyi koncert bevételének és az adományok-
nak köszönhetően – átadásra került a Kovács Pál emlékszoba, 
amely jelen formájában is helyet tud adni különböző programok-
nak. Felszerelése, berendezése, bútorzata azonban még hiányos. 
A korábban elkészült tervek alapján szeretnénk tovább komforto-
sítani annak érdekében, hogy ne csak múzeum jellegű teremként 
álljon, hanem más módon is hasznára legyen a falunak. A Farmosi 
Zenekar Egyesület különböző tudományos, művészeti, egészség-
ügyi előadások, programok, kamaraestek szervezését tervezi ebbe 
a szép környezetbe, amelyek révén a terem aktív részese lenne az 
itt lakó emberek életének. 

Aki egyetért céljainkkal, támogassa azzal, hogy március 29-
én eljön a zenekar koncertjére, amely a muzsika mellett ezúttal is 
számos meglepetést tartogat a hallgatóknak. Tánc, öröm, nevetés, 
közös beszélgetés egy kis sütemény mellett...egyszóval felhőtlen 
kikapcsolódás várja Önöket.

Belépőjegyek( felnőtt 1500 Ft, gyerek 500 Ft) február végétől 
kaphatók a Művelődési Ház vezetőjénél.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Lestákné Czeróczki Judit  

karnagy
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XI. FARMOSI BORVERSENY
2013. március 21-én (pénteken) 18 órai kezdettel a 

Művelődési Házban

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megrendezzük a 
Farmosi Borversenyt. Az immár XI. alkalommal meghirdetett 
verseny kiírásán nem kívánunk változtatni.

A versenybe benevezett borok legjobbjait ezúttal is szakava-
tott, borszerető tagokból álló zsűri választja majd ki, miközben 
tartalmas műsor szórakoztatja a megjelent bortermelőket, ér-
deklődőket. Az est során ízletes vacsora felszolgálásával igyek-
szünk elejét venni a nagyobb mérvű borfogyasztás okozta min-
denféle gyomor- és fejfájdalomnak.

Néhány fontos tudnivaló a versenyről:
•	 A megmérettetésre Farmoson készített bor nevezhető
•	 A verseny szőlőborok között kerül meghirdetésre, egyéb 

gyümölcsbor a zsűrivel versenyen kívül véleményeztethető
•	 Eredményhirdetésre fehérbor, vörösbor, rosé és siller 

kategóriában kerül sor
•	 A nevezett bort 3x7dl mennyiségben, a szervezők által 

biztosított palackban kell leadni
•	 Palackátvétel március 18-án és 19-én, borleadás március 

19-én és 20-án naponta 8 és 16 óra között a Művelődési 
Házban

•	 nevezési díj boronként 2000 Ft
•	 Hozzátartozói-, vendég-, vagy támogatói jegy 1000 Ft
•	 díjazás: serleg, oklevél.

Szeretettel várunk minden versengő bortermelőt, borszere-
tő kóstolgatót, minden szórakozni vágyót!

Horváth László polgármester

Köszönet
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat köszönetét fejezi 

ki mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy hagyományaink-
hoz híven karácsonyi ajándékot adhassunk rászorulóknak. Az 
idén az adományokból (tartós élelmiszer, játék, mesekönyvek, 
ruhaneműk) 41 családot (64 gyermek) tudtunk meglepni. 
Az adományozók:

Farmosi Római Katolikus Egyház, 
Adventista Gyülekezet, 
Zanati Nóra kecsketenyésztő és sajtkészítő, 
Községi Önkormányzat, 
Farmos község lakosai, 
Budapesti Xantus János Szakközépiskola tanulói.

Minden adományozónak köszönjük a felajánlását.

Tisztelt Farmosiak 
Kedves szórakozni, művelődni vágyók!

 Az utóbbi időben új helyszínek létrejöttével bővültek lehetősé-
geink kulturális rendezvények nagyobb számú megrendezésére. 
A részlegesen felújított Művelődési Ház, az elmúlt év során át-
adott új könyvtár, valamint a közeljövőben átadásra kerülő Kö-
zösségi Ház (volt állatorvosi lakás) egyaránt alkalmas színvonalas 
rendezvények lebonyolítására. 

Ezért gondoltam arra, hogy éljünk lehetőségeinkkel! Az igé-
nyes szórakozást adó, kulturális, sport és szabadidős rendezvé-
nyek mellett elindítunk új klubokat is, amik majd havi rendsze-
rességgel várják a látogatókat. 

Persze nem csak terveink vannak, hanem már kész programok 
is. Ezeknek a plakátját már többen láthatták a Facebookon vagy a 
TápióKultúra.hu-n, de már a Fair ezen lapjain is szerepel.

Egy pár szót a már fix programokról.
Az első és legfontosabb az I. világháború centenáriumi ünnep-

ség sorozata. Ennek részletes programját a következő számban 
olvashatják. Közzé teszünk előbb egy felhívást is, ami a rendez-
vénysorozathoz kapcsolódik.

Áprilisban elindul a Tápió-vidéken egyedülálló film klub
A nyáron megemlékezünk Tolnay Kláriról is, aki idén lenne 

100 éves.
Június 12-től, július 13-ig együtt nézzük a Művelődési Házban 

a Brazíliában rendezendő labdarúgó világbajnokságot.
Októberben pedig felelevenítjük az aradi vértanúk emlékére 

tartandó emlékfutást.
Természetesen még több programmal is készülünk idén, ezt 

hamarosan megosztjuk önökkel. Újra indul a ping-pong és lesz 
sakk klub is. Idén ismét természeti és terrarisztikai kiállítás, 
természet fotó kiállítással egybekötve. A gyerekeknek újra lesz 
bábszínház és elhozzuk Farmosra a Sülysápi Szotyola zenekart 
is. Terveink között szerepel ősszel színházi előadás is. Remélem 
megnyerte tetszésüket ez a pár sor és örömmel jönnek program-
jainkra, ugyanis résztvevők nélkül mit sem ér megannyi jó szán-
dékkal szervezett rendezvény.

Tisztelettel: Spenger László
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BUDAPESTI KÖZÉPISKOLÁSOK 
LÁTOGATÁSA FARMOSON

2013. november közepén Miklós Erika a budapesti Xantus 
János Gyakorló Középiskola közismereti igazgatóhelyettese 
telefonon megkereste a farmosi Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálatot, hogy karácsony közeledtével diákjaival, a 12. C 
osztállyal szeretnének eljönni Farmosra, hogy iskolás gyerme-
keket ajándékozzanak meg és egy kellemes délelőttöt töltsenek 
el közösen. A találkozás napja 2013. dec. 7-e volt, munkanap 
lévén Kollár Ferenc igazgató úr 20 kisdiák távollétét engedé-
lyezte a tanórákról. A gyerekekkel együtt nagy izgalommal 
vártuk a találkozást. 

Horváth László polgármester úr köszöntötte a vendégeket. 
A középiskolások közül Megrelisvili Michael gyönyörű zon-
gorajátéka után, Mátyás Ákos tanár úr segítségével megpró-
báltunk egy angol dalt megtanulni, majd a középiskolások 
ajándékkal kedveskedtek a kis iskolásoknak. A középiskolá-
sok segítségével mindenki egy-egy karácsonyi díszt készített, 
amihez az ötletet és az anyagot is a budapesti diákok hozták. 
A farmosi kisdiákok minden vendéget 1-1 mikulással ajándé-
koztak meg. A kicsik és a nagyok hamar összebarátkoztak. A 
munka fáradalmait a tízórai elfogyasztása közben pihentük ki. 
Meglepetésként Maca néni, Erika édesanyja és két középisko-
lás lány finom süteménnyel kedveskedett.

Mind a két gyermekcsapat szeretné, ha ez a találkozás meg-
ismétlődne, mert visszajelzésük szerint nagyon jól érezték ma-
gukat. Reméljük tavasszal ismét találkozni fogunk és hasonló-
an kellemes napot tudunk együtt eltölteni. 
 Jobb adni, mint kapni

Így szólt a Farmosi Önkormányzat és a Családsegítő Szolgá-
lat felhívása. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztunk Buda-
pesten, a Xántus János Gyakorló Középiskolában. 

Az iskolánkban hagyomány: úgy készülünk a karácsonyra, 
hogy gyűjtünk kinőtt, megunt ruhákat, játékokat, könyveket 
és annak ajándékozzuk, akinek szüksége van rá.

Az idén a Kárpátalján, a rahói járásban élő árváknak és 
szegény sorsú családoknak gyűjtöttünk. A rahói járában 
Körösmező az V. kerület testvérvárosa, ezért esett erre a vá-

lasztás. Szép csomagokat készítettünk, a diákjaink lelkesek 
voltak, de ebben a kapcsolatban nem volt lehetőség arra, hogy 
a megajándékozottakkal személyesen is találkozhassunk.

12.C osztály a Farmosi Családsegítő által támogatott hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel ünnepelt. Az osztály 
adományait Farmosra hoztuk, és a Xántus diákjai találkozhat-
tak és megismerhették a farmosi kisiskolásokat.

A farmosi kultúrházban Horváth László polgármester úr 
köszöntött minket. 

Egy rövid műsorral készültünk: Megrelisvili Michael zon-
gorázott, Mátyás Ákos tanár úr megtanított egy angol dalt, 
átadtunk minden gyereknek egy kicsi, személyes ajándékot és 
közösen készítettünk egy ünnepi díszt. Papp Nikolett vezette a 
kézműves foglalkozást, a gimnazisták és a kisdiákok egyaránt 
nagy lelkesedéssel vágtak, színeztek, ragasztottak.

Némethné Magdika, Vargáné Jutka, Boros Mónika és az 
Anyukám, Oroszi Imréné gondoskodtak róla, hogy néhány fi-
nom falat és meleg tea is jusson mindenkinek.

Az adományokat a családsegítő munkatársának adtuk, ő 
osztotta ki a következő napokban.

A xántusos diákok napok múlva is elérzékenyülve nézegették a 
közös képeket. Sajnos a rossz idő miatt nem tudtunk sétálni a fa-
luban. Polgármester úr meghívott minket néhány napra tavasszal, 
reméljük, újra találkozunk a gyerekekkel is. Elekné Fábik Gabri-
ella osztályfőnök társammal megbeszéltük, hogy eleget teszünk a 
meghívásnak és az évzáró pikniket Farmoson tartjuk.

Polgármester úr mondta, hogy mennyire könnyű és egysze-
rű volt megszervezni egy ilyen jó hangulatú összejövetelt. Mi-
ért? Talán, mert közösek a gyökereink, az alapvető normákat 
ugyanott, Farmoson tanultuk meg a szüleinktől és a tanára-
inktól, és az értékrendünket ez határozza meg.

Mi egy-egy mikulást kaptunk ajándékba és egy csodálatos dél-
előtt élményét, amin megtanultuk, hogy az odafigyelés, a kedves-
ség, egy ölelés a legnagyobb ajándék, amit jó adni és kapni.

Budapest, 2013. december 19.
Mátyás Erika

közismereti igazgatóhelyettes
Xántus jános Gyakorló Középiskola vagy egyszerűen:  
oroszi Erika

Tisztelt Ügyfeleink!
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 értelmében támogatási 
kérelem benyújtására 2014. január 15-ig nyílt lehetőség. A 
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti irodájához beé-
rkezett 12 kérelem iktatása, rögzítése megkezdődött.

Örvendetes tény, hogy az elmúlt évben a 35/2013. (V. 22) 
VM rendelethez kapcsolódóan összesen 152 darab LEADER 
pályázatot nyújtottak be akciócsoportunkhoz. A pályázatok 
értékelése lezárult, a hamarosan sorra kerülő ünnepélyes 
eredményhirdetés után nyilvánosságra hozzuk a nyertesek 
listáját és a részletes adatokat. 
Tisztelt Ügyfeleink!

2014. február 1-jén nyílik és május 31-ig tart az idei első 
kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely a III. és a IV. 
tengely jogcímeihez kapcsolódik. Kifizetési kérelem továb-
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A HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET JANUÁRI HÍREI

bra is csak elektronikus formában nyújtható be. 
Az ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott MVH 

regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfelek időben in-
tézkedjenek, hogy elszámolásaikat határidőben be tudják 
adni!

Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás a 
meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímváltozás), 
mert így akadályba ütközhetnek a belépéskor. A www.mvh.
gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.
html honlapról letölthetőek a vonatkozó közlemények a ki-
fizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.
9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisz-
tikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás ki-
fizetésének igényléséről 
8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fa-
lumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizeté-
sének igényléséről
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Mezőgazdasági hírek
MEGHÍVÓ

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara farmosi agrárgazdasá-
gi bizottsága 2014. február 27-én bizottsági ülést tart, amely-
re minden farmosi agrárgazdasági bizottsági tagot tisztelettel 
meghívok. 

A bizottsági ülés ideje: 2014. február 27. 16 óra
A bizottsági ülés helye:  2765 Farmos, Zrínyi út 2.
 Farmosi Művelődési Ház, nagyterem

Napirendi pontok:
– Tájékoztatás a természetvédelmi területeken folytatott 

mezőgazdasági tevékenységek feltételeiről;
– Tájékoztatás a földhasználati bejelentési kötelezettségekről és a 

2014. évi területalapú támogatások igénybevételéről;
– Tájékoztatás a települési földbizottságok megalakulásáról, felada-

tairól;
– Egyebek;

Az ülés határozatképtelenség esetén azonos napirendi pon-
tokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő 30 perc múlva, 
16:30-kor kerül megtartásra. A megismételt ülés a jelen lévő 
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 Czira Zsolt elnök

Tisztelt Agrárkamarai Tagok!
2014. január 9-én megalakult a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara farmosi agrárgazdasági bizottsága. 
A bizottság vezetőségének megválasztott tagjai:

Czira Zsolt (elnök)
Sülyi József
Csirke Ferenc 
Bozóki Attila 
Gyürki Kiss Róbert
Major Nándor
Palotai Zoltán

A települési agrárgazdasági bizottság a településen lakóhely-
lyel, székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai tagok terüle-
ti, illetve ágazati érdekei egyeztetési és képviseleti fóruma. A 
települési agrárgazdasági bizottság részt vesz a kamarai tagok 
részére nyújtandó tájékoztatási tevékenységben is. A települési 
agrárgazdasági bizottság ellátja mindazokat a feladatokat is, 
amelyeket jogszabály vagy a kamara által kötött megállapodás 
a kamara részére meghatároz.

üdvözlettel: Czira Zsolt 

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

Gazdák Figyelem!!
Amint azt már biztosan tudják 2013. december 15. napján 

életbe lépett a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvény, amely több lépcsőben lép hatályba május 1. napjáig. A 
következő változás március 1-jén lesz. A jelen cikkben erről a 
változásról szeretnék röviden írni, kiemelve a legfontosabb vál-
tozásokat.

Ahogyan a haszonbérleti szerződéseknél mostanra már meg-
ismerhettük, márciustól az adásvételek kifüggesztésével kapcso-
latban is megváltozik a törvény. Márciustól nem a vételi ajánlatot 
kell kifüggeszteni, hanem miután ügyvéd előtt megkötöttük a 
szerződést, 8 napon belül a tulajdonos kötelessége azt 4 példány-
ban bevinni az Önkormányzathoz annak érdekében, hogy azt a 
jegyző a hirdetőtáblára kifüggessze 60 napra (kivéve a tulajdo-
nostársak közötti adásvételi szerződést, azt a továbbiakban sem 
kell kifüggeszteni). Fontos változás, hogy a szerződésbe bele kell 
foglalni bizonyos nyilatkozatokat is (amiket az új haszonbérleti 
szerződéseknél is kell), pl. megfelel a földműves fogalmának; a 
föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja; eleget 
tesz a földhasznosítási kötelezettségének; vállalja, hogy a földet 
a tulajdonszerzéstől számítva 5 évig más célra nem hasznosítja; 
nincs fennálló földhasználati díjtartozása.

Itt szeretnék tisztázni bizonyos fogalmakat, melyeket az új 
törvény vezet be. Az egyik a földműves fogalma. Földművesnek 
számít, aki Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi termé-
szetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a földforgalmi 
törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mező-
gazdasági, vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezik, 
vagy ennek hiányában legalább 3 éve mező-, erdőgazdasági tevé-
kenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját 
kockázatára folytat, és ebből árbevétele származott, vagy legalább 
25%- ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mező-
gazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, 
erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 
személyes közreműködésként végez. A fentiek alapján egyértel-
mű, hogy termőföldet márciustól csak az vehet, aki bizonyítani 
tudja, hogy megfelel a földműves fogalmának. Ez a gyakorlatban 
úgy néz ki, hogy ha valaki azt mondja szakirányú végzettséggel 
rendelkezik, annak be kell csatolnia az ezt bizonyító okiratot is.

A másik a Helyben lakó: az a természetes személy, akinek az élet-
vitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek 
közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti 
szerződés tárgyát képező föld fekszik. Ez is egy lényeges változás a 
korábbihoz képest, hiszen egy farmosi lakóhellyel rendelkező gaz-
dálkodó már csak Farmoson számít helyben lakónak!

Továbbá felhívnám mindenki figyelmét, hogy az adásvételi és a 
haszonbérleti kifüggesztésekre is van már nyomtatványa a földhi-
vataloknak, ami a földhivatal.hu weboldalukon tölthető le. 

Fehér Zsófia

7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mik-
rovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó tá-
mogatás kifizetésének igényléséről 
3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 
támogatás kifizetésének igényléséről 
13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
Elektronikus feltöltéssel kapcsolatos probléma esetén for-
duljanak a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti 
irodájához a 06-53-583-550-es telefonszámon, vagy az MVH 
ügyfélszolgálatos munkatársaihoz a 06-1-814-8900-as tel-
efonszámon.

Faragó Júlia
HAjT-A Csapat Egyesület  

munkaszervezet vezető
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Elhunytak
2013. október 21.  

Szentgyörgyi Béláné  
szül. Lénárt Terézia 64 éves

2013. november 16.  
Laczkó Zoltán 66 éves

2013. november 17.  
Jurás Istvánné  

szül. Nyúzó Julianna 72 éves

2013. november 19.  
Oroszi Józsefné  

szül. Laczkó Ilona 84 éves

2013. november 27.  
Boros Andrásné  

szül. Kósa Anna 78 éves

2013. december 4.  
Sallai Gyula 67 éves 

2013. december 7.  
Jezsik Jánosné  

szül. Turóczi Mária 84 éves

2013. december 8.  
Pesti Ferencné  

szül. Moravcsek Erzsébet 87 éves

2013. december 9.  
Vitáris Imréné  

szül. Tóth Terézia Margit 85 éves

2013. december 15.  
Fekete Sándor 49 éves

2013. december 21.  
Pénzes István 82 éves

2013. december 26.  
Ócsai Jánosné  

szül. Sipka Julianna 91 éves

2013. december 27.  
Boros László Dénes 62 éves

2014. január 10.  
Michel Ferenc 78 éves

2014. január 15.  
Csordos János 93 éves

Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik édesapám, 
Batu Sándor 

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
hoztak 

lánya, Jucó és unokája Zsolti

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik a felejthetetlen 
édesanya, nagymama, dédmama 

özv. Jezsik Jánosné  
szül. Turóczi Mária 

temetésén részt vettek, sírjára a szeretet 
és tisztelet virágát helyezték
köszöni a gyászoló család

„Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 
 A fájdalmat az élők érzik!
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te soha nem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik 

özv. Vitáris Imréné 
elhunyta alkalmából részvétüket

nyilvánították. Utolsó útjára elkísérték, 
osztozva fájdalmunkban.

Fia, Laci és menye, Katica

Hálás szívvel mondunk köszönetet Őszi-
rózsa minden dolgozójának. A korrekt, 
segítőkész intézkedésért, színvonalas 
munkájukért. Attilának különösen a gyö-
nyörű búcsúztatóért! Munkájukhoz kívá-
nunk sok erőt, egészséget! 

Köszönettel:  
Vitáris László, Vitárisné Kiss Katalin

EBOLTÁS FARMOSON
Március 10-én  8:30-12:00  Művelódési Ház
Március 10-én  16:30-18:00  Művelődési Ház
Március 12-én  15:00-16:30  Liget Presszó, Öregszőlő
Március 14-én  8:30-12:00  Állatorvosi Rendelő
Március 14-én  16:30-18:00  Állatorvosi Rendelő

NAGYON SZÉPEN 
KÖSZÖNJÜK...

...a jótékonysági est meg szer-
vezését Kasza Tamásnak, Tóth 
Szilviának és a fellépőknek és 
mindenkinek, aki az est lebo-
nyolításában, szervezésében se-
gített!!!!

Nagyon szépen köszönjük 
annak aki ott volt és hozzájá-
rult bármivel, ha a részvételével 
is Ivanics Boglárka gyógyulásá-
hoz!!!!

KÖSZÖNETTEL:  
IVANICS CSABA ÉS CSALÁDJA

Újszülöttek:
2013. október 3.  

Győrffi Márton és Győrffi Gergely 
Kovács Krisztina és Győrffi István kisfiai

2013. október13.  
Balázs Boglárka  

balázs béla és Szőllősy Erika kisleánya

2013. október22.  
Balázs Gabriella 

balázs Tibor és Seregley Gabriella kisleánya

2013. október 29.  
Sántha Noémi Klaudia 

balogh Szilvia és Sántha lajos kisleánya

2013. november 23. 
Miknai Zoé 

Fejős brigitta és és Miknai dávid kisleánya

2013. december 3.  
Gróf Jázmin 

Máthé Csilla és Gróf István kisleánya

2013. december 4.  
Németh Marcell  

Pataki Emese és németh Zsolt kisfia

2013. december 14.  
Darók Mercédesz Enikő 

Kovács nikolett és darók Sámson kisleánya

2014. január 5.  
Hajdú Zoltán 

Ivánka – Tóth Andrea és Hajdú józsef kisfia

2014. január 13. 
Safranyik Dávid Krisztán  

Safranyik renáta és Vörös Viktor kisfia

2014. január 14. 
Till Dorina 

Gyenge brigitta és Till róbert kisleánya

2014. január 17.  
Polyák Lilla 

Ivanics Margit és Polyák józsef kisleánya

Érdeklődni a  
06-20/9410-568  

telefonon és a  
feldedr@gmail.com  

e-mailen lehet
Az összevezetéses  

oltás díja összesen 4200 Ft.

szeleKTíV 
HUllADéK

Szelektív 
újrahasznosítható 
hulladékgyűjtési 
szállítási napok  

2014 első fél évben:   

március 10. hétfő
április 14. hétfő
május 12. hétfő

június 12. csütörtök
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Autó Javító  
és Gumis műhely!

Farmoson a Jászberényi és az Előd utca sarkán

(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 felké-
szítést 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

- Számítógépek, laptopok szervizelése, beállítása 
- Különféle rendszerek telepítése  
- Hálózatok kiépítése 
- Nyomtatók szervizelése 
- Gps ek, telefonok javítása 
- Weboldalak tervezése, programozása 
- Web tárhely biztosítása (papírok jogi ügyintézése) 
- Informatikai termékek beszerzése, árusítása

 
Nyitva tartás: 

Kedd – Péntek: 8:00 – 16:30, Szombat: 8:00 – 12:00

Elérhetőség:

Molnár Tamás 
Rendszer informatikus, web programozó

Tel: +36-30/ 229-7231 
E-mail: info@mtservice.hu 
Web: www.mtservice.hu
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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

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,  
Visnyei Pálné • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1300 példányban

Nyomda: Tápió Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: tapionyomda@gmail.com

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!

TISZTELJENEK MEG BENNÜNKET 
JELENLÉTÜKKEL! 

Szülői Munkaközösség

Tisztelt Szülők!  
Kedves volt farmosi Diákok! 

Tisztelt Támogatóink!

A farmosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

a Művelődési Házban 
2014. február 22-én, szombaton 19 órától

rendezi a 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.


