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Terék József és barátai
A zenekar 2008-ban alakult. Az alapítók a táncházmozgalom 

egyik első nagy zenekarának, a Dűvő Népzenei Együttesnek 
voltak tagjai 2004-2008 között. A zenekar tagjai az elmúlt 10 év 
alatt közel 30 országban képviselték hazánkat Európában, Ame-
rikában, Ázsiában. A hazai népzenei élet meghatározó alakjai, 
rendszeres fellépői az Országos Táncháztalálkozónak. Évente 
megfordulnak a Budapesti Operettszínházban, a Művészetek Pa-
lotájában, Hagyományok Házában, valamint az ország számos 
településén. Nívós hazai és külföldi fesztiválok zenekara, akiket 
előszeretettel hallgatnak populáris zenei koncertjük miatt.

Néhány fontosabb fellépésük:
2004-2008  Nyugat-Kanadai Magyarok Folkfesztiválja, Kanada
2004-2008  Seattle (WA), USA, Ti-Ti Tábor népzenei és 

néptánctábor
2004   USA, Bend (OR) – Cascade Festival of Music
2005-2006  London (ENG) – St. Ceciliatide International Festival 

of Music

2006  Berlin,Kesselhaus (GER) – Koncert Sebestyén Mártával
  Linköping (SWE) – Folkmuzikfestival
2008  Calgary (AB), Canada – Calgary Folk Fest
2010  Budapest, Pálinkafesztivál
  185. Balatonfüredi Anna Bál
2012  BBC tévéfelvétel Tápiószentmárton, Kincsem Lovaspark
2014  Dankó Rádió Gálaest, Budapest, Thália Színház
2009- napjainkig a Duna TV Kívánságkosár műsorának rendsze-
res fellépői
A zenekar tagjai:

Hrúz Szabolcs  –  hegedű
Dezider Olah Axmann  –  cimbalom
Tóth Gergely  –  brácsa
Terék József  –  nagybőgő, szaxofon, tárogató
Hetényi Mihály  –  ének
Seres Vilmos  –  klarinét
Kubinyi Júlia  –  ének

BEHARANGOZÓ A XI. FARMOSI KULTURÁLIS NAPOKHOZ

2014. szeptember 19-től 21-ig 
immár tizenegyedik alkalommal 
rendezzük meg a FARMOSI KUL-
TURÁLIS NAPOKAT. Az aktív 
évei alatt számtalan sikeres rendez-
vényt megszervezett és lebonyolított 
ÉLETMÓD EGYESÜLET által meg-
álmodott, először 2003-ban megren-
dezett kulturális rendezvényt az idő 
multával már falunapként emleget-
tük. Most visszatérünk az eredeti 
rendezvénynév használathoz, és XI. 
rendezvényünket újból a születéskor 
kapott névvel, FARMOSI KULTU-
RÁLIS NAPOK név alatt hirdetjük 
meg. Biztosak vagyunk abban, hogy 
a régi-új név használatának – a köz-
reműködő szereplők eddigi életútját, 
teljesítményét ismerve – meg fogunk 
felelni.

Mintegy az előző sorokra rímel-
ve – vendégcsalogató, kedvcsiná-
ló előzetesként – az alábbiakban 
bemutatjuk programunk néhány 
együttesét. 

Horváth László,  
polgármester
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Terék József 1980. november 29-én született Tápiószelén. 
Anyai ágon farmosi származású. Édesanyja Inges Mária, aki-
nek családja ma is Farmoson él.

Zenei tanulmányait Tápiószelén kezdte el Szótér Bélánál 
1989-ben, akit követett Nagykátára is, majd egészen 1996-
ig ott tanult klarinétozni. Ez alatt a Nagykátai Fúvószenekar 
tagja volt, illetve a tápiószentmártoni Tóthágas zenekarban is 
rendszeresen szerepelt népzenészként. A népzenét apai nagy-
nénje, a szintén tápiószelei Szívósné Terék Mária és férje Szí-
vós István mellett kezdte el a klasszikus tanulmányok mellett 
1992-ben. Már 15 éves korára számos országban megfordult 
(Németország, Törökország, Görögország, Olaszország, Uk-
rajna, Románia).
A gimnázium után folytatta zenei tanulmányait:
2000-2004 Kőbányai Zenei Stúdió, Budapest  

(jazz klarinét, szaxofon szak)
2004-2008 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza  

(ének-zene, népzenetanár szak)
2008-2009 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza  

(ének-zene mestertanár szak)
2013-2014 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza  

(pedagógus szakvizsga, ének-zene szakirányú to-
vábbképzési szak)

2000. január 1-jétől a nagykátai Tápiómente Táncegyüttes 
zenekarának tagja, a tánckari zongora-korrepetítor. A Dom-
ján Lajos vezette néptáncegyüttessel a legnívósabb budapesti 
idegenforgalmi vendéglátó helyeken szerepelt 4 éven át (Gellért 
Szálló, Márványmenyasszony Étterem, Európa Hajó, Ladik 
Csárda, Vasmacska Étterem, Tanya Csárda, stb).

Mindemellett újabb országokba is eljutott: Finnország, Irak, 
Franciaország, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Portugália.

2004-2008-ig a Dűvő Népzenei Együttes tagja volt, akikkel 
rendszeresen jártak vissza minden évben az USA-ba és Kana-
dába koncertezni, népzenét tanítani, fesztiválokon az ott élő 
magyar néptáncosokat kísérni, illetve neves világzenei feszti-
válokon Magyarországot képviselni.

A Kossuth-díjas, UNESCO Artist foe Peace-díjas Sebes-
tyén Mártát is kísérték itthoni és külföldi koncertjein egyaránt 
2006-2007 között.

Újabb országokba jutottak el: Anglia, Svédország, Hollan-
dia, Belgium, USA, Kanada.

2008 nyarán alakította meg saját zenekarát, mellyel a ma-
gyar zene szeretete mellett elsősorban szülőföldjének népze-
néjét, népdalait muzsikálják, a Tápió-mente 21 településének 
népdalos, népzenei kultúráját.

Az elmúlt 6 évben 7 település népzenei kiadványát készítette 
el (Tápiószele, Tápiószentmárton, Nagykáta, Kóka, Tóalmás, 
Tápiószecső, Sülysáp), valamint elkészült a Tápió-mente nép-
dalai, népzenéje dupla CD is, melyet Farmos Község Önkor-
mányzata is támogatott Horváth László Polgármester Úr jóvá-
hagyásával, a képviselőtestület határozata alapján.

Elkészítette „100 év 1000 népdal a Tápió-mentén” címmel 
az első, vidékünk népdalos kincsét összefoglaló tudományos 
könyvet, mely DVD-ROM hangzóanyag mellékletével egy or-
szágosan egyedülálló értéket képvisel a több, mint 500 oldalas 
kiadvány a benne található 866 népdallal együtt.

A Montreal-i Világtáncversenyen három kategóriában is 
győztes Four 4 Dance zeneszerzője, akik egyben a „Csillag 
Születik” című tehetségkutató verseny döntősei is voltak.
Zeneszerzői eredményei:
2009  International Songwriting Competition (Nashville, USA) 

4. hely
2010 International Songwriting Competition (Nashville, USA) 

2. hely
 UK Songwriting Competition (London, ENG)  

2 számmal is döntős

Terék József az alábbi elismeréseket kapta eddigi munkájáért:
1994 Pest megyei Népdaléneklési Verseny, Gödöllő 

Arany minősítés
2003 Pro Urbe-díj, Nagykáta (tápiómente táncegyüttessel)
2005 Fehér Rózsa Rend díja, Budapest (dűvő Népzenei Együt-

tessel)
2006 Muzsikáló Százhalombatta Alapítvány Zenei Díja 

(dűvő Népzenei Együttessel)
2012 Tápiószeléért Emlékérem
2013 Kállai Kettős Néptáncfesztivál (Nagykálló) –  

Zenei különdíj
2014 Magyar Arany Érdemkereszt 

 Miniszteri Elismerő Oklevél
Népzenei és zeneszerzői tevékenysége mellett 13 éve zenepe-

dagógus a tápiószentmártoni Földváry Miklós Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben. Szeptembertől Farmos szolfézs-
tanára lesz a művészeti iskolások IV. évfolyamáig.

A tápiószentmártoni Kozma Tamás zongoristával (Kovács 
Pál, farmosi zenetanár egykori tanítványa) 2008 szilvesztere 
óta muzsikálnak együtt, akivel idén lesz a tizedik alkalom hat 
éven belül, hogy Kanadában képviselhetik hazánkat, szűkebb 
szülőföldünket a kanadai magyar házakban. 

Terék József zenei munkáját már 25 CD-n hallani lehet 
(ebből 10 közreműködői), melyet reméljük, hogy rövidesen a 
Farmos népdalait, népzenéjét összefoglaló népzenei helyi ki-
advány fog követni.
A XI. Farmosi Kulturális Napokon a zenekar 

Hrúz Szabolcs – hegedű
Dezider Olah Axmann – cimbalom
Tóth Gergely – brácsa
Terék József – nagybőgő, szaxofon, tárogató
összeállításban érkezik hozzánk.

Vendégénekesként közreműködik: Kőszegi Violetta

Nyitrai Tamás és zenekara
Nyitrai Tamás, a népművészet ifjú mestere, farmosi gyöke-

rekkel rendelkezik. A Farmos muszályi részén élt Nyitrai csa-
lád sarja. Édesapját, aki klarinétosként tagja volt a régi Farmo-
si Úttörő Zenekarnak, Kovács Pál tanár bácsi tanította zenére. 
Ahogyan mondani szokták: nem esett messze alma a fájától. 
Béla gyermekét, Tamást is rabul ejtették a zenei hangok. Oly-
annyira, hogy ő már életét tette a zenére. Hogy hogyan és ez 
idáig milyen eredménnyel, íme, néhány adat, fiatal kora ellené-
re is gazdag tanári, zenei pályájáról.
Tanulmányai:
1994-2005 Budakeszi, Czövek Erna zeneiskola. Tanár: 

Danhauser Zoltán
2001-2005 Móricz Zsigmond Gimnázium
2005-2007 Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Bölcsészettu-

dományi és Művészeti Főiskolai Kar Ének-zene-, 
Népzenetanár szak. Tanár: Rőmer Ottó

2007-2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Előadóművészet Népi vonós szakirány. Tanár: 
Jánosi András, Ökrös Csaba

2010-2012  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi vonós 
tanár (hegedű) MA

Munkahelyei:
2008-2009  Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Zsámbéki Tagintézménye: Népi vonós 
tanár (óraadó)
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2010-2011 Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Köz-
pont: Katalogizáló

2011 Magyar Rádió Hajnali című műsorának szerkesztése
2012- Kalász Suli Általános Iskola és AMI: Népi vonós 

tanár
2012-2014  Dohnányi Ernő Zeneiskola: Népi vonós tanár
2014- Magyar Állami Népi Együttes: zenekari tag

MISTRÁL együttes
Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a magyarországi ze-

nei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők 
versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárju-
kon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, 
amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatok-
kal is. Dalaik egyre inkább önálló minőséget, sajátos „Misztrál-
hangzást” hordoznak. A kimagasló vokális képességű, számos 
akusztikus hangszert megszólaltató együttes tagjai különböző 
zenei érdeklődésűek. Ez az indíttatásbeli színesség – az ősiséget 
idéző motívumoktól a kortárs hangzású elemek alkalmazásáig 
terjed. Az alig harmincéves fiatalemberek tudatosan vállalják 
a legkülönbözőbb versek által meghívott zenei megvalósítások 
sokszínűségét. Versválasztásaikban fontos szerepet játszik az 
európai és a magyar történelem iránti érdeklődés. A magyar 
költészet megszólaltatása mellett több alkalommal merítettek 
az európai költészet kincsestárából is (Baudelaire, Garcia Lor-
ca, Villon, Gabriella Mistral). Az elmúlt 15 esztendőben megje-
lentetett hordozók (CD és DVD), valamint Budapesthez közel, 
a Dunakanyar szívében létrehozott és mára hagyománnyá vált 
háromnapos Misztrál fesztivál mellett, országos klubhálózatot 
is létrehoztak. Országjáró koncertjeik sokasága mellett számos 
alkalommal jártak külföldön is – Erdélytől az Egyesült Álla-
mokig. Egyre népesebb rajongótáboruk szeretete mellett a hi-
vatalos elismerés is elérte őket.
 Díjak: 

 2006: Bartók Béla díj
 2008: Balassi Bálint emlékérem
 2010: Fiatalok a Polgári Magyarországért díj
 2012: Magyar Művészetért Díj

Az együttes tagjai:
Csóka Sámuel – hangmérnök – technikus
Heinczinger Miklós – furulyák, klarinét, doromb, fidula, 

duda, ének
Hoppál Mihály – nagybőgő, saz, brácsa, hegedű, gitár
Pusztai Gábor – ütőhangszerek
TóbiszTinelli Tamás – gitárok, nagybőgő, ének
Török Máté – cselló, gitár, mandolin, koboz, szájharmoni-

ka, tambura, ének

Blues Transit együttes
A zenekar 2000 októberében alakult. A régi barátság és a 

közös zenélés mellett a blues és a vele rokon muzsikák hatása 
motiválta az együttest, mikor elkezdték az első próbákat. Egy 
év után lassan kialakult, hogy a rendkívül nagy és szerteága-
zó műfajon belül milyen nótákból álljon műsoruk fő törzse. 
Természetesen meghatározó volt, hogy olyan előadókat válasz-
szanak, akik a legközelebb állnak a szívükhöz és kellőképpen 
dinamikus, erőteljes és széles repertoárt tudjanak előadni. Így 
fellépéseik “esszenciáját” Jimi Hendrix, S.R. Vaughan, szerze-
ményei nyújtják.

Az évek során nem csak feldolgozásokkal, átiratokkal bőví-
tették műsorukat, hanem saját szerzemények írásával is pró-
bálkoztak, melyeket koncertjeiken nagy szeretettel fogad a kö-
zönség.

2007-től elindították a zenekar akusztikus verzióját BLUES 
TRANSIT ACOUSTIC névvel, ahol a hangszeriket akusztikus 

verzióra cserélték, és a műsorba sorra kerültek, kerülnek be 
folkos hangvételű dalok, versmegzenésítések is.

2009-ben készítették el első albumunkat.
Fő filozófiájuk és céljuk: Örömet szerezni a közönségüknek 

és maguknak a blues különös, varázslatos világával.
Az együttes tagjai: 

Hary Attila – dobok
Hoppál Mihály – gitár, hegedű
Légrádi Attila – basszusgitár
Lipták Tibor – gitár, ének

KRÍZIS együttes
A Krízis nevű magyar rock-metál zenekar a 2006-os újjáa-

lakulása óta végre egy stabil és igazán ütőképes zenekari fel-
állással működik sikeresen, ami kijárt már az alapító Stósz 
Lászlónak, aki két évtized alatt mindvégig kitartott a zeneka-
rát többször is szinte teljesen megsemmisítő folyamatos nehéz-
ségek ellenére.
 Az „új” csapatban az énekes frontember mellett a következő 
zenészek vannak:

Gyeniss György – basszusgitár,
Kovács Szabolcs – gitár,
Kürti Krisztián – dob,
Zsíros István – gitár.

 Napjainkban a több nagylemezt kiadó csapat továbbra is a 
gitár-centrikus kemény zenét részesíti előnyben. Ebben az év-
ben jelent meg a zenekar 25 éves fennállására készült jubileumi 
album, ami az elmúlt évek dalainak újragondolása, 2014-es ver-
zióban! A banda rendszeres fellépője a hazai metál fesztiválok-
nak, sportcsarnokoknak és rock kluboknak egyaránt az élvo-
nalbeli zenekarokkal együtt, illetve a médiákban is rendszerint 
hallhatóak, láthatóak. Aki többet szeretne tudni a zenekarról, 
esetleg dalokat szeretne letölteni, klipeket nézni, az látogasson 
el a zenekar hivatalos oldalára: www.krizis.net, vagy keressen 
rájuk a Facebookon!

Baricz Gergő
Baricz Gergely 1990. június 26-án született, 

a romániai Borzonton. Édesapja úgy szoktatta 
meg vele a munkát, hogy gyerekkorában sokat 
kellett otthon dolgoznia. Matematika és in-
formatika osztályban érettségizett, jelenleg az 
egyetemen is informatikát tanul.

2011-ben indult a hazai X-Faktor második 
szériájában. Korábban kocsmákban zenélt, ta-
nult hegedülni. Rockegyüttesekkel is játszott, 
mint például a Mittomén, a Lego, a Neuronkillers vagy a Hot 
Snowstorm, de akkor még nem vált sikeressé. Az X-Faktor nem 
az első próbálkozása volt: a Megasztár ötödik szériájának válo-
gatásán is járt, ám ott nem voltak kíváncsiak rá. Az RTL Klu-
bos versenyen végül harmadik helyezést ért el. 

2012. május 29-én debütált első saját száma, a ‚Baby-
Bebogyó’, melynek szövegét és zenéjét is ő szerezte. Július 29-én 
érkezett második száma, a ‚Némán állni’, melyhez augusztus 
végén egy videóklip is készült. Novemberben jelent meg első 
nagylemeze Némán állni címmel. Az albumhoz több single 
is készült: A Baby-Bebogyó mellett megvásárolható a Némán 
állni magyar és angol (Solemn Silence) változata is, valamint 
a Stuck on You/Húz is. A lemezből két EP is megjelent, ezek 
szintén a Némán állni és a Solemn Silence voltak.

2013 elején indult az M1 műsorán, A dalban Stuck on You/
Húz című dalával, ám sajnos nem nyert, így nem mehetett el az 
Eurovíziós Dalfesztiválra. Májusban hazaköltözött Erdélybe. 
Decemberben megjelent legújabb klipje, a Shit Song. Gergő így 
mesélt a dal létrejöttéről: „ A dal egy kedvtelen pillanatomban 
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született, amikor az összes haragomat kivetítettem a világra. 
Közben az is eszembe jutott, hogy ha szar a világ körülöttem, 
az ugyanúgy az én hibám is lehet és én is pocsék vagyok, akár 
a dalom. Így mielőtt ítéletet mondanék a világra és másokra, 
arra kell gondolnom, hogy a rossz környezet részben az én hi-
bám is, azaz végszó: We’re all to blame! Egyszerű, szeretem dal. 
Remélem lesz majd, akinek tetszik.”

2014 márciusában létrehozta saját Instagram-oldalát is. Áp-
rilisban találkozott egyik példaképével, Tommy Emmanuellel.

Forrás: http://starity.hu/sztarok/baricz-gergo/ 
eletrajz/#ixzz3a167BCVJ

Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Berényi Színjátékos 
Társaság

ZACC 
Jelenetek egy békebeli kávéház életéből

A Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Berényi Színjáté-
kos Társaság egy különleges meglepetéssel szolgál a kedves 

közönségének. 
A Zacc – Jelenetek egy békebeli kávéház életéből című ze-

nés darabjukkal a 120 éve alapított, de ma már nem létező jász-
berényi Lehel Kávéházra kívánnak emlékezni.

A 19. század második felében a számos csárda és kocsma mel-
lett Jászberény két jellegzetes vendéglátó helyisége az 1731-ben 
épített Jászkürt Fogadó és a Főtéren, a mai Déryné Rendezvény-
ház helyén álló Kőpince volt, amelynek építési idejét nem is-

merjük. Az azonban bizonyos, hogy város férfi lakóinak kedvelt 
törzshelye volt, mert a vasárnap délelőtti mise után rendszeresen 
ott folytatták a napot, sokszor még a vecsernye is ott érte őket.

A Kőpince 1863-ban egy istállótűz kapcsán leégett, de újból 
felépítették. 1868-ban pedig dühöngő földrengés áldozata lett, 
s ennek következtében a városi tanács városszépítészeti és tűz-
rendészeti szempontból elhatározta a Kőpince lebontását. A terv 
azonban csak 26 év múlva valósult meg, amikor valóban lebon-
tották a Kőpincét, és helyébe 1894-ben felépítették az egyeme-
letes, elegáns Lehel Szállót és Kávéházat. Ettől kezdve ide járt a 
város közönsége, s rendkívül közkedvelt szórakozó hellyé vált.

A Lehel Kávéház, majd Étterem az 1980-as évekig legendás 
vendéglátóhely volt, az 1990-es években azonban megszűntet-
ték, és helységeiben bankok és üzletek működnek, egykori vi-
rágkorát már csak az emlékezet őrzi.

Idézzük meg hát a 20. század elejét, és pillantsunk be iga-
zi békebeli kávéház életébe, ahol mindig történik valami ér-
dekes. Ahol Miska főpincér és a tulajdonos nagysága folyton 
egrecéroztatja a kézilányokat, a tűoltó parancsnok pedig min-
dennap személyesen belsőleg is leellenőrzi a tűz oltására szol-
gáló folyadékot, ahol a város jó tollú újságírója a múzsát, az el-
hagyott szerető pedig a kedvesét keresi. Ahol a férfiak gyakorta 
múlatják az időt kártyázással, ahol a helyi Nőegylet tagjai az 
üléseiket tartják, miközben éles szócsatát vívnak egymással. 
Csupán akkor vannak egy véleményen, amikor az imádott 
aranyifjú, Stux Izidor megérkezik, akiért mindnyájan eleped-
nek. De itt a törzshelye a helyi műkedvelő színkör direktorá-
nak, Löwinger Edének is, akiért szintén rajonganak a nők, kü-
lönösen, ha szerepet is ad nekik. De rendszeresen itt tanyáznak 
a helyi honvéd alakulat bakái is, akik folyton teszik a szépet a 
fehérnépnek. Így zajlik hát az élet egy igazi kávéházban.

A forgatókönyvet írta: Hortiné Bathó Edit, Pócz István és 
Kormos László.

Rendezte: Pócz István és Kormos László

Farmosi Zenekar
A Farmosi Zenekart a XI. Farmosi Kulturális Napokon, 

szeptember 19-én, pénteken, 20 óra30 perctől hallhatják a Mű-
velődési Házban. A koncert ingyenes, mely után a zenekar ko-
rábbi CD lemezét és a nagysikerű tavaszköszöntő hangverseny 
DVD felvételét meg lehet vásárolni.

Mindenkit szeretettel várunk!

A KÖZELMÚLTBAN  
TÖRTÉNTEK

Megkezdődött a település külterületi 
földútjainak karbantartása. A mun-
kavégzés Farmoson és Tápiógyörgyén 
– Tápiógyörgye önkormányzatával 
kooperálva – a Tanyafejlesztési Prog-
ram pályázatán elnyert ROME típusú 
gréderrel, felváltva történik. Tápió-
györgye biztosítja a megfelelő teljesít-
ményű vontató járművet és kezelőjét, 
mi pedig a grédert. Farmoson eddig a 
Paskomi út, a Báró tanya és a Múszály 
dűlő karbantartása történt meg. A kö-
vetkező földutak – a gép Tápiógyör-
gyéről visszaérkezése és az időjárás 
kedvezőre fordulása után – a Szent-
györgyi út, a Szegedi sor, a Györgyei 

út első szakasza lesz. Kérem addig is a 
lakosság türelmét.

Június 29-én, Péter és Pál napján bú-
csú volt nálunk. Az 1786-ban Szent Pé-
ter és Szent Pál apostoloknak ajánlott 
templomban szentjeink tiszteletére ün-
nepi szentmise, majd a templom körül 
körmenet volt. A szertartások után a pa-
rókia épületben János atya és a farmosi 
hívők vendégül látták a Farmosról 18 éve 
elvezényelt László atyát és a kíséretében 
érkezett lőrinci hívőket.

Július 19-én Cseri János és Németh ist-
ván sikeres lovas napot rendezett. Ehhez 
a sikerhez segítők és szponzorok sokasá-
ga járult hozzá. Ez évben először – a kép-
viselő-testület döntésének köszönhetően 
– az önkormányzat is jelentős összeggel 
támogatta a rendezvényt. A lovas baráti 
találkozóra kilátogatók színvonalas ver-

senyt és profi rendezést láthattak. Kár, 
hogy a rettenetes hőség sokakat elriasz-
tott a rendezvénytől. 

Az iskolában és az óvodában folyama-
tosak a nyári karbantartási munkálatok. 
Az évente szokásos kisebb javításokon 
túlmenően nagyobb feladatot és ezzel 
együtt jelentősebb költséget az óvoda és 
a Zrínyi úti iskola esetében a veszélyessé 
és feleslegessé vált kémények lebontása, 
illetve az alsó tagozatos Zrínyi úti iskola-
épület cserépcseréje jelent. Mint az előző 
években, úgy ez évben is két osztály isko-
labútorzata lett újra cserélve.

Az M-HÍD Kft. bemutatta a muszályi 
gyaloghíd szélesítésére tett műszaki ja-
vaslatát.

Horváth László
polgármester

ÖNKORMÁNyZATI HíREK
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Önkormányzati választás 2014. 
Áder János Magyarország köztársasági elnöke az önkormányzati választások időpontját 2014. október 12. napjára tűzte ki a 

270/2014.(VII.23.) KE határozatával. Az igazságügyi miniszter 4/2014.(VII.24.) IM rendeletében közlemény kiadására kötelezi a 
Helyi Választási Irodát, melyben közölni kell a választópolgárokkal a szavazás helyét és idejét, a szavazás módját.

 Farmos község Helyi Választási Iroda tagjai

Név Beosztás Elérhetőség Szakterület

Turóczi István Zoltánné HVI vezető
Farmosi Polgármesteri Hivatal 
2765 Farmos, Fő tér 1. 
Telefon: 53-390-001 Telefax: 53-390-244 
E-mail: farmos.polg@upcmail.hu

jog, igazgatás

Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna HVI vezető helyettes ua. jog, igazgatás, pénzügyi

Lajos Zita HVI munkatárs ua. jegyzőkönyvvezető Helyi Választási 
bizottság mellett

Mohácsi Gézáné HVI munkatárs ua. jegyzőkönyvvezető a 001. szavazó-
körben Közösségi Ház, fő tér 2.

Tóth Ferencné HVI munkatárs ua. jegyzőkönyvvezető a 002. szavazó-
körben Könyvtár Rákóczi út 1.

Szöllősi Tünde HVI munkatárs ua. jegyzőkönyvvezető a 003. szavazó-
körben Művelődési Ház Zrínyi út 2.

Varga Adrienn HVI munkatárs ua. szervezés, szállítás

A szavazás helyei:
1. számú szavazókör  Általános Iskola 

2765 Farmos, Szelei u. 4-6. 
 ÁTHELYEZVE: 2765 Farmos, Fő tér 2. ( Közösségi Ház)

2. számú szavazókör Általános Iskola 
2765 Farmos, Zrínyi u. 9. 
ÁTHELYEZVE: 2765 Farmos, Rákóczi u. 1. Közművelődési 
Könyvtár

3. számú szavazókör  Művelődési Ház nagyterem
 2765 Farmos, Zrínyi u. 2.

A szavazatszámláló bizottságok elnökei:
1. szavazókör: Kovácsné Terék Éva
2. szavazókör: Fehér Zsófia
3. szavazókör: Ács Sándorné

A választási bizottság (szavazatszámláló bizottság, helyi vá-
lasztási bizottság) megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 
26-án (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási 
Iroda vezetőjénél. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó 

nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és sze-
mélyi azonosítóját. Választójogosultságát a Helyi Választási 
Iroda ellenőrzi.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 
nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített 
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-
ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. 
október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási 
Irodához.

Az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én (hét-
főn) lehet az igénylő részére átadni.

Az egyéni listás jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 
2014. szeptember 8-án (hétfőn) 16.00 óráig kell bejelenteni a 
Helyi Választási Irodánál. A nyilvántartásba vételről a Helyi 
Választási Bizottság dönt. 

További részletes, naprakész tájékoztatás olvasható a  
www.valasztas.hu

Farmos, 2014. augusztus 6.
Turóczi István Zoltánné sk.

jegyző, Helyi Választási iroda vezető

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a  
HELYI ÖNKORMÁNYZATI  

KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK  

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁRA  
a FAIR újságnak  

választási különszáma  
jelenik meg októberben.

Kezdődik az iskola!
Értesítjük a kedves Szülőket és Gyerekeket, hogy a  

TANÉVNYITó  
üNNEPSÉG  

2014. szeptember 1-jén  
8 órakor  

a nagyiskola udvarán lesz.
a tankönyvosztás idejéről plakátokon tájékoztatunk 

mindenkit.
Kollár Ferenc

igazgató

Lapzárta:  
2014. október 10.
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A CSATORNÁZÁSRÓL
Ez év tavaszán, Farmoson is megkez-

dődött a csatornázás kivitelezése. A Tápió-
mente települései közül a tápiószelei régió-
hoz tartozó községekben igen nagy késéssel 
indultak a munkavégzések. A hatóságok vé-
geláthatatlannak tűnő ügyintézéseinek ki-
szolgáltatva, aggódva éltük át a napok, hetek, 
hónapok múlását. Minden e régióhoz tartozó 
település vezetője tudta, hogy az EU pályá-
zatának elszámolási határideje vészesen kö-
zeledik. A leszűkült kivitelezésre fordítható 
idő miatt a fővállalkozónak a lehető legtöbb 
alvállalkozóval, a település 5-6 helyén egy-
szerre kell munkát végeztetni, már-már az 
elviselhetőség határát feszegetve. Közleke-
dési nehézségek, felforgatott, csatatérre em-
lékeztető utcák, tűrő, megértő, kevésbé tűrő, 
kevésbé megértő lakosok. Hogy a nehézsé-
gek fokozódjanak, soha nem látott, már-már 
monszun szerű délutáni esők, zivatarok.

Augusztus 6-án, szerdán, tájékoztatást 
kértem Csepregi András úrtól, az A-HÍD 
Zrt. projektigazgatójától a munkálatok állá-
sáról, a következő fontosabb munkafolyama-
tokról, az esetleges nehézségekről.

Tájékoztatása szerint a kivitelezést fe-
lügyelő mérnök elégedett a kivitelezés üte-
mével. augusztus 6-án, Farmoson a gerinc-
fektetés készültsége 38%-os volt, ami 8700 
méter hosszban lefektetett csővezetéket jelent. 
Megítélése szerint a vezetéképítés az év vé-
gére el fog készülni. Szeptember hónapban 
megkezdődik az átemelő szivattyútelepek 
építése is. Ez szintén be fog fejeződni ez év 
végére. Újabb hatósági eljárási veszélynek a 
Farmos-Tápiószele közötti csőszakasz vasúti 
pálya alatti áthaladásának engedélyezteté-
se ígérkezik. Ennek az engedélynek megléte 
pedig feltétele a regionális rendszer felállásá-
nak, majd a próbaüzemnek. Csepregi András 
úr tájékoztatott arról is, hogy a Szabadság 
úton egy ingatlantulajdonos már rákötött 
egy házi bekötést, és szennyvizet juttattak 
a még épülő rendszerbe. Ráengedve ezzel a 
szennyet a vezetékfektető dolgozókra. Em-
bertelenségükön túl, egyúttal fertőzésve-
szélyt is okoztak. Nyomatékkal kéri ezért 
a lakosságot, hogy elkészült utcai gerincre 
semmiképpen sem kössenek rá házi bekötést 
mindaddig, míg a Polgármesteri Hivatal 
erre engedélyt nem ad. Az engedély nélküli 
rákötők rendkívül szigorú büntetést fognak 
kapni.

A Tápiómenti Települések Csatornamű 
Vízgazdálkodási-társulata településeinek 
polgármesterei, valamint a Tulajdonosi Ta-
nács egyhangúlag, ellenszavazat nélkül úgy 
döntött, hogy a lakosság terheinek enyhíté-
se érdekében – a felszabadult, mintegy 1,2 
milliárd Ft erejéig – a Társulat fedezi a házi 
bekötések költségét. További kedvező, a he-
lyi vállalkozókat segíteni szándékozó döntés 
volt a házi bekötések kivitelezésének helyi 
vállalkozókkal való kivitelezésének szándé-
ka. Farmos esetében, az ajánlatkéréssel meg-
keresett vállalkozók a kiírt feltételekkel a fel-
kérésre nem adtak árajánlatot, felelősséggel 
nem tudták vállalni a farmosi házi bekötések 
kivitelezési feladatát.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói adat-
egyeztetés, valamint a házi bekötés kivitelezé-
sének felmérése céljából felkeresik az ingatlan-
tulajdonosokat. A felkeresettek az „ADATLAP 
ÉS IGÉNYBEJELENTÉS – házi bekötések 
díjmentes megvalósításához – nyomtatványon 
nyilatkozhatnak bekötési igényükről.

Horváth László

Kérdések és Válaszok a Házi Bekötések Fel-
méréséhez
Valóban díjmentes lesz a házi bekötés?

IGEN. Több támogatást kapott a szenny-
vízberuházás, amelyet arra lehet felhasz-
nálni, hogy a társulati tagoknál teljes kö-
rűen kiépüljön a csatorna.

Hogy lesz ez az egész megvalósítva?
– Most felkeressük az érintett ingatlano-

kat, felmérjük az igényeket és beszerez-
zük a hozzájárulásokat.

– Ezt követően, aki igényelte a bekötést, 
annak ellenőrizzük a társulati egyen-
legét és ha (időarányosan) befizette a 
hozzájárulását – tehát NEM az EGÉSZ 
ÖSSZEGET, csak azt, amit „minden 
hónapban” teljesíteni kell – akkor ki-
adjuk a munkát az önkormányzat által 
kijelölt kivitelezőnek.

– A kivitelező megkeresi az ingatlantu-
lajdonosokat, pontosan felméri a mun-
kát és megépíti a bekötést.

– Ön fogja leigazolni a teljesítést – ha 
mindennel elégedett – a kivitelezőnél 
lesz erre formanyomtatvány, a társulat 
csak akkor fizet a kivitelezőnek, ha Ön 
mindent rendben átvett.

– A szennyvízszolgáltató szakembere 
később ellenőrzi majd, hogy rendben 
van-e a bekötés (ha hibát talál, azt a ki-
vitelező garanciában javítja(!)).

– Amint rá lehet majd kötni a hálózatra, 
a kivitelező „élőre köti” a rendszert.

Milyen cégek fogják megcsinálni a bekö-
tést? Meg lehet bennük bízni? Nem akarok 
ismeretlen kivitelezőt beengedni a portám-
ra!

Épp ezért a helyi önkormányzatok által 
javasolt helyi-környékbeli cégek fogják 
megépíteni a bekötést. (illetve sok esetben 
az önkormányzat cége fogja elvégezni a 
munkát)
A társulat és az önkormányzat által aláírt 
megbízólevéllel fognak jönni, lehet, hogy 
már ismeri is őket.

Hány méter bekötést fizet a társulat? Ne-
kem mit kell még fizetnem?

A társulat a teljes körűen, műszakilag sza-
bályosan megépített bekötéseket fizeti ki 
a kivitelezőnek. Mindegy milyen hosszú 
a bekötés. Természetesen a kivitelező – 
Önnel is egyeztetve – a legrövidebb sza-
bályos csatornaszakaszt fogja megépíteni. 
Amúgy is igaz, hogy minél rövidebb a 
bekötés, annál kevesebb az esély a meghi-
básodásra később. Fizetnie – ezért – nem 
kell. Ha gondolja, azért főzzön egy kávét a 
munkásoknak J!

…nekem úgy kellene megépíteni a vezeté-
ket, hogy…

Ezt nem most kell, hogy egyeztessük (én 
nem is vagyok műszakis), most csak az 
igényeket mérjük fel, a kivitelező később 
PONTOSAN felméri majd a munkát.

Mikor jön a kivitelező?
A felmérést követően 1-2 hónapon vagy 
akár 1-2 héten belül. Ez attól függ, hogy 
a gerincvezeték és a szennyvíztelep épí-
tése hogy halad előre. (Amíg nincs mire 
rákötni…)

Már megépítettem a bekötést!
Akkor is ki kell küldenünk egy szakem-
bert, aki ellenőrzi a bekötést, ha már meg-
építette. Rákötni csak a bekötés átvételét 
követően lehet, ezért is vesszük fel most az 
adatokat, az adatlapon jelöljük, hogy már 
megépítette.

Mikortól lehet használni a rendszert?
(A tápiószelei régió kivételével) A szenny-
vízhálózat próbaüzeme – a tervek szerint 
– 2014 szeptemberében megkezdődik. 

Minek kell most ez az egész felmérés?
Csak akkor lehet hozzáfogni a munkához, 
ha Ön (aláírásával) igényli a bekötést, il-
letve csak azok kapják meg díjmentesen 
a bekötést, akiknek nincs elmaradásuk. 
Azért keresünk meg mindenkit, hogy 
tudjuk, hová küldhetjük a kivitelezőt.

Miért kell ennyi adatot megadni?
Pontosan be kell azonosítsuk az ingatlant 
és a társulati tagot a nyilvántartásban 
(hogy ellenőrizhessük a befizetéseket). 
Felvesszük az Ön elérhetőségeit is, hogy 
később könnyebben haladhassunk.

Mi van, ha nemet mondok?
Természetesen dönthet így is (sőt, kérjük 
ezt jelezze az adatlapon is), ebben az eset-
ben később saját költségére kell megépíte-
nie a bekötést.

Mit jelent az, hogy nincs elmaradásom?
Egyszerűen fogalmazva, ha rendesen, 
rendszeresen (havonta, stb…) fizeti a tár-
sulati hozzájárulását, akkor nincs elma-
radása. Nem azt nézzük, hogy az összes 
(teljes futamidőre) fizetendőt teljesítette-e, 
hiszen azt még nem is kellett volna.

Mi a teendő, ha elmaradásom van? 
Javasoljuk, gyorsan „érje utol” magát! El-
tart pár hétig, amíg lezajlik a szervezés és 
elindulnak a kivitelezők. A társulat folya-
matosan figyeli a befizetéseket, amit nem 
lesz elmaradásban, kiadjuk a kivitelező-
nek az ingatlant. Viszont, ha a kivitelezés 
végéig (pár hónap), nem rendezi a tarto-
zást, már nem lesz további lehetőség.

Eddig még nem fizettem a hozzájárulást. 
Meddig van időm befizetni?

Az adatlapon jelölje meg, hogy 15 napon 
belül megkezdi a befizetést és keresse fel 
mielőbb a társulat irodáját!

Most akkor már nem kell fizetni a hozzájá-
rulást sem?

Sőt! Most kell csak igazánJ! Nehogy pont 
most legyen elmaradása, amikor épp ezt 
vizsgáljuk! A két dolog nem függ össze. 
A hozzájárulást – ahogy eddig – továbbra 
is fizetni kell. Épp azok kapnak most díj-
mentesen házi bekötést, akik határidőre 
teljesítették/teljesítik a befizetést.
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Házi Bekötés
0 Ft!

TÁJÉKOZTATÓ
Önnek sem kell fizetnie a házi bekötésért?!

A szennyvízcsatorna beruházásban a közelmúltban megváltozott támogatási arányok 
miatt képződött céltartalékból lehetővé vált, hogy a Víziközmű-társulat (hozzájárulásukat 
teljesítő) tagjainál díjmentesen építhessük meg az ingatlanon belül a hálózatra 
rákötést lehetővé tevő csatornaszakaszt, a házi bekötést. 
A Társulat úgy döntött, hogy ezt a munkát a csatornaépítésben részt vevő települések 
önkormányzatai által javasolt kivitelezők fogják elvégezni, a tagok számára teljes körűen, 
műszakilag szabályosan és díjmentesen.

A felmérés rövidesen kezdődik, jelezze igényét Ön is! Hogyan teheti meg?

ź A víziközmű-társulat munkatársai hamarosan mindenkit felkeresnek, aki csatorna-
csonkot kapott, vagy kapni fog.

ź A felmérőknél jelezheti, hogy Ön is igényt tart a díjmentes házi bekötésre. 

ź FONTOS: Kérjük készítse elő LTP szerződését vagy társulati azonosítóját, 
adókártyáját és az ingatlan helyrajzi számát.

Jól járnak a rendesen fizető társulati tagok!

ź Ellenőrizzük, hogy van-e elmaradása az érdekeltségi hozzájárulással (időarányosan), 
ha nincs tartozása, hamarosan jelentkezik Önnél a kivitelező, aki pontos felmérést 
követően megépíti a házi bekötést.

ź Amint az lehetséges (a szennyvízhálózat üzemkész) „élőre kötik” Önnek a bekötést.

ź A hálózat próbaüzemének első szakaszában szennyvízdíj fizetése nélkül élvezheti a 
szolgáltatás előnyeit.

Sikeres összefogásunkkal még többet elértünk! 

Ezúton is köszönjük a víziközmű-társulat tagjainak kitartó támogatását!

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata 

A KÖZVILÁGíTÁS  
MEGHIBÁSODÁSAIRÓL

Településünkön a korszerűtlen lámpatestek nagy fény-
erejű, energiatakarékos lámpatestekre cserélésével, a fény-
erő változtatás idővezérlésével, közvilágítás korszerűsítést 
hajtottunk végre. A korszerűsítés részét képezte a Muszály 
dűlő közvilágításának kiépítése is. Utcáink bevilágítottsága 
látványosan javult. Sajnos azonban sorozatban tapasztaltuk, 
hogy a Szelei-, Táncsics-, Béke-, Apponyi utakon több alka-
lommal, folyamatosan, tűző nap fénye mellett is napokig vi-
lágítottak a nevezett utcák lámpái. A hibabejelentéseket úgy 
a lakosság, mint a Polgármesteri Hivatal a szolgáltató felé 
időben megtette, de a javításra szinte minden alkalommal, 
napokig várni kellett. A hibaelhárítás terén mutatkozó zava-
rok súlyát az illetékesek felmérték és minden valószínűség 
szerint karbantartó, javító cég váltásával megoldást keres-
nek a kialakult helyzet megoldására. Szeretném megnyug-
tatni a lakosságot, hogy az indokolatlanul világító közvilá-
gítás villamos plusz fogyasztása nem növeli közvilágításunk 
villanyszámláját, mivel Farmos Község Önkormányzatának 
az energiaszolgáltatóval éves fix üzemóraszámra vetített fo-
gyasztásra van szerződése. Az indokolatlanul világító lám-
patestek fogyasztása nem terheli költségvetésünket.

Horváth László, polgármester

Tisztelt Lakosok!
Az előző számban teljes körű jogi tájékoztatást adtam a parlagfű 

és egyéb allergén növényektől történő mentesítési eljárásról.
Ezt követően megindult a település feltérképezése és a figyelem fel-

hívó levelek megküldése. Első körben 23 ingatlan 60 tulajdonosa ke-
rült felhívásra. A 23 ingatlanból 19 rendbetételre került. 4 ingatlan tu-
lajdonosai nem a környezetük rendbetételére koncentráltak, hanem 
a másokra mutogatásra, arra, hogy az önkormányzat elhanyagolja a 
külterületi dűlő utakat és ez alapján az önkormányzatot jelentették 
fel a területileg illetékes Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatóságra. A bejelentő tájékoztatott ezen intézkedéséről. Én meg-
köszöntem neki. Megtekintettem az ingatlanát, ahol továbbra is 60-
80 cm magas a gaz, az ecetfa kinövések, egyéb allergén növények.

Tehát, nem a környezetünket kell rendbe tenni, hanem felje-
lentéseket kell készíteni. Ez igazi közösségi magatartás! Köszö-
nöm még egyszer a feljelentőnek.

Turóczi István Zoltánné, jegyző

A HAJT-A CSAPAT EGyESüLET  
AUGUSZTUSI 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!
2014. augusztus 1-től december 31-ig tart az idei második kifi-

zetési kérelem benyújtási időszak, amely a III. és a IV. tengely jog-
címeihez kapcsolódik. A hatályos rendelkezés alapján a kifizetési 
kérelem benyújtási időszak 2014. december 31-ig áll nyitva, ezért 
a támogatási rendeletekben megjelölt végső benyújtási határidő 
(2015. január 31.) ellenére kizárólag ez év végéig áll fenn a benyúj-
tási lehetőség. Kifizetési kérelem továbbra is csak elektronikus for-
mában nyújtható be. Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e 
adatváltozás a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcím-
változás), mert így akadályba ütközhetnek a belépéskor. 

A www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a vonatkozó közle-
mények a kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.

Ismételten felhívjuk a 35/2013. (V. 22.) VM rendelettel (további-
akban: támogatási rendelet) érintett LEADER nyertes pályázóink 
figyelmét, hogy a támogatási rendelet módosult. Ennek értelmé-
ben: „Amennyiben a támogatási rendelet 3.§ (9) bekezdése szerinti 
6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos 
határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem 
benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva 
álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyí-
lásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.” 
A támogatási rendelethez kapcsolódó 91/2013. (VI. 06.) számú 
MVH közlemény is módosult a fentiekkel összhangban.

Tisztelt ügyfeleink!
Örvendetes tény, hogy a Darányi Ignác Terv Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program III-IV. tengelyének keretein belül a 2007-
2013-as európai uniós költségvetési időszak pályázati fordulóiban 
a HAJT-A Csapat Egyesület tervezési területéről összesen 419 db 
támogatási kérelem érkezett be, és ebből 263 db támogatásban is 
részesült. Térségünk az említett időszakban 2 milliárd 240 millió 
forint fejlesztési forrást tudott mozgósítani. 

Faragó Júlia  
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet vezető 
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Farmoson találkoztak a Tápió-menti 
Nyugdíjas Klubok vezetői

Egyesületünk június 27-én fogadta és 
az Általános Iskola étkezdéjében látta 
vendégül a Tápió-menti Nyugdíjas Klu-
bok vezetői értekezletét. 14 Tápió menti 
településről mintegy 60 vendég érkezett. 
Az értekezletet megtisztelte jelenlétével 
Horváth László, Farmos polgármestere, 
Bodnár Gábor, a Nyugdíjas Klubok „Éle-
tet az éveknek” Pest Megyei Egyesületé-
nek elnöke, Korponai Lászlóné megyei 
alelnök, Wagner Árpádné, megyei alel-
nök, térségi vezető is. 

Kovács Istvánné, Tarjáni Józsefné, Csík 
Zoltánné, Varga Györgyné, Erdélyi István-
né, Kenyó Ferencné, Tóth Istvánné tagja-
inknak, és a belevalókért: Urbán Pálnénak, 
Gecse Jánosnénak, Tóth Pálnénak.

Az esemény zárónapjára paprikás 
krumplit főztünk, mely Szegedi Tibor-
nak, Tarjáni Józsefnek és Kovács István-
nak, – az ebéd utáni finom almás lepény 
Kovács Istvánnénak és Szabó Sándorné-
nak köszönhető.

Idén is szívesen segítettünk a III. Far-
mosi Amatőr Fogathajtó Baráti Talál-
kozó szervezőinek. Egyesületünk, – Sze-
gedi Tibor elnök vezetésével – most is 
felvállalta, hogy reggelit, ebédet főz a ta-
lálkozó mintegy 400 résztvevője részére.

Az előkészületek már pénteken meg-
kezdődtek, majd a találkozó napján tag-
jaink már hajnali ½ 4-kor a helyszínen 

CIVIL SZERVEZETEK HíREI

Nincs nyári szünet  
a Rózsa Klubban 
Farmos-Aggtelek-Sárospatak-

Hercegkút-Farmos
Ez volt az útvonala a június 21-i kirán-

dulásunknak, amikor is hajnali fél 6-kor 
már buszon volt a nyugdíjas csapat és 
jókedvűen indult a tartalmasak ígérkező 
kirándulásra. 

Első programunk a Világörökség ré-
szét képező Aggteleki Baradla-barlang 
Vöröstói középtúrája volt. Kicsit merész 
volt talán a középtúra bevállalása, mert 
a 2 km-es távon idősebb nyugdíjasaink 
igencsak elfáradtak, viszont mindenki-
nek az volt a véleménye, hogy felejthetet-
len élményt nyújtott a barlanglátogatás. 
Vitathatatlanul a legnagyobb élmény az 
Óriások termében érte a látogatókat, ahol 
zenei aláfestés mellett mutatták be a gyö-

nyörű cseppkőképződményeket. A zene 
és látvány együttes hatása lenyűgöző volt.

Második állomásunk a Sárospata-
ki Rákóczi Vár, melynek a „Rákócziak 
dicső kora” c. kiállítását egyénileg te-
kintettük meg, majd vezetéssel közösen 
meglátogattuk a Vörös tornyot. A torony 
tetején lévő teraszról remek kilátás nyílt 
a Bodrog folyóra.

Kirándulásunk, a Tokaji borvidékhez 
tartozó Hercegkúton ért véget, ahol bor-
kóstolón vettünk részt. A Gombos-hegyi 
pincesor Világörökségi listán szereplő, 
négy sorban egymás felett elhelyezkedő 
pincéit tekintettük meg, melyek látványa 
kívülről is lenyűgöző, de a Götz Pincé-
szet érlelő pincéjét – Götz István kala-
uzolásával – belülről is bejárhattuk, és 
pincéjében kóstolhattuk Tokaj-Hegyalja 
borait. A borkóstolást megalapoztuk a 
sváb település egyik jellegzetes ételének, 
a Tunkinak elfogyasztásával. Götz Ist-
vántól megismerhettük Hercegkút rövid 
történetét, bemutatta a Tokaj Hegyalját, 
a családi vállalkozást és bemutatta a kós-
tolt borokat is.

„A borban öröm, barátság és dal van” 
– szól egy régi magyar mondás. Ez bizo-
nyára így van, mert a nótázást egyébként 
is kedvelő társaság Farmos határáig da-
lolt a buszon.

Az értekezlet hivatalos programját ki-
adós ebéd követte. Miután az értekezlet 
egyik célja, hogy a részt vevők megismer-
kedjenek a vendéglátó település életével, 
helyi adottságaival, ebéd után vendégeink- 
Horváth László polgármester vezetésével – 
megtekintették a nemrégiben felújított Kö-
zösségi Házat, az Óvodát, az Információs 
Parkot, a Kovács Pál Zenetermet, a Közsé-
gi Könyvtárat. Egyesületünk klubhelyisé-
gében ért véget a séta, ahol az asszonyaink 
által sütött finom, házias süteményekkel 
kínáltuk vendégeinket. 

Mindkét programunkat pályázat út-
ján támogatta a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap.

Nyugdíjasaink – óvónőkkel, tanárok-
kal, a közösségi munkában részt vevő gim-
nazistákkal egyetemben – „segítettek” a 
családsegítőknek az I. Farmosi Játékhét 
szervezésében, lebonyolításában. Volt, aki 
az elejétől a végéig ott volt a segítők között, 
volt, aki túrázott a gyerekekkel, mások 
palacsintát sütöttek, míg mások főztek. 
Köszönet a több mint 300 palacsintáért: 
Bodócsné Nyitrai Margit, Skribek Katalin, 

voltak, hogy időre elkészüljön a reggeli-
re szánt lecsó. De még jóformán fel sem 
szolgáltuk a lecsót és a sült hurkát, már 
rotyogott a hatalmas üstökben a babgu-
lyás és a csülökpörkölt. Az ebédosztással 
azonban még nem volt vége a konyha-
szolgálatnak, ebéd után három üstben 
főtt a zamatos csemegekukorica. 

Úgy érezzük, hogy az ízletes ebéddel 
nagymértékben hozzájárultak nyugdí-
jasaink a rendezvény sikeréhez, melyet a 
nap végén a hölgyeknek átnyújtott egy-
egy szál rózsával és a férfiak részére át-
adott itallal ismertek el a szervezők. De 
ami még legalább ilyen jól esett nyugdí-
jasainknak, az a hatalmas taps, mellyel a 
résztvevők köszönték meg munkánkat.

Szegedi Tibor, a főzést irányító fősza-
kács köszöni a segítséget: Varga Györgyné, 
Kenyó Ferencné, Szabó Sándorné, Balogh 
József, Kósa József, Csík Zoltán, Csík Zol-
tánné, Kovács István, Kovács Istvánné, 
Csákó Csaba, Csákó Csabáné szombati 
segítőknek és rajtuk kívül még pénteken 
segítő: Bodócsné Nyitrai Margit, Skribek 
Katalin és Domonics Sándorné tagoknak.

 De nem csak mi segítettünk, mi is 
kaptunk segítséget fiataloktól. Köszön-
jük a kerítésfestést Bugyi Kristóf, Ézsiás 
Beatrix, Latyák Krisztina és Kiss Enikő 
középiskolás diákoknak.

Szegedi Tiborné
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Edzőtábor Farmoson
A Farmos SE utánpótlás csapatainak júliusban edzőtábort 

szerveztünk. Korábban már írtam a Bozsik programról cikket, 
de azért most is megemlíteném Sebesi Ferenc nevét, aki nélkül 
nem tartanánk itt, és aki nélkül nem tudtuk volna ezt az edző-
tábort megálmodni és létrehozni. Ha ő nem szedi össze az U7, 
U9, U11 és U13-as csapatokat, és csupán csak a foci és a gyere-
kek szeretete nem vezérli, akkor most nem tudnék miről írni.  
1 hetes tábort szerveztünk, amelyen 6-14 éves korig 22 gye-
rek vett részt. 5 napon keresztül kemény edzéseken és szí-
nes programokon vettek részt a gyerekek. Az edzéseket 
Némedi Tivadar a Farmos SE felnőtt csapatának játékosa 
vezette. Tivadar a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Pedagógusképző karán, testnevelő-edző szakon tett si-
keres vizsgát és már egy jó ideje segíti Feri munkáját. Feri 
sajnos a munkája miatt nem tudott részt venni, pedig na-
gyon készült és várta. Mindenkinek nagyon hiányzott. 
Az első nap vendégül láttuk Lengyel Bélát és Rokszin 
Ádámot a Szolnoki MÁV FC meghatározó játékosa-
it, akik nagyon türelmesek voltak a gyerekekkel, meg-
osztották tapasztalataikat, életútjukat és sikereiket. In-
teraktív foglalkozás keretén belül 2 edzésük közt 2 órát 
töltöttek velünk, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik.  
Elfogadta meghívásunkat Pataki Gábor sportpszichológus is, 
akinek szintén sokat köszönhetünk. Beszélgetett a gyerekek-
kel a konfliktuskezelésről, a siker és kudarc feldolgozásáról és 
minden kérdésükre válaszolt. 

A kicsik is úgy jöttek ki a foglalkozásról, hogy „Hú, ez na-
gyon jó volt!” És ami számomra a legkedvesebb volt, egészség-
napot is tartottunk. A jászberényi mentőállomásról Molnár 
Sándor mentőtiszt járt nálunk. Sportbalesetekről, sérülésekről 
esett szó és nagy örömömre azt is megmutattuk a gyerekeknek, 
hogy mit kell tenniük, ha eszméletlen sérültet találnak és újra-
élesztést kell alkalmazniuk. A legkisebbek próbálták ki először 
és gyorsan elsajátították az alapokat. Az én hivatásom, a mun-
kám, a szerelmem ez a szakma és nagyon fontosnak tartom, 
hogy eljusson mindenkihez ennek a fontossága, hogy tudjunk 
segíteni embertársainkon. 

Remélem nem csak én éreztem jól magam.  
De nem csak szigorúan előírt programok voltak. Volt szabad-
foglalkozás, ahol ping-pongozni, kártyázni, filmet nézni, me-
sélni lehetett, és Tivadar is válaszolt minden személyes, hozzá 
irányuló kérdésre is.

A kicsiknek sátor volt felállítva, hogy ha elfáradnának, ak-
kor tudjanak az edzések közt pihenni. Azonban senki nem 
fáradt el, úgy nyüzsögtek, szaladgáltak, önfeledten játszottak. 
Folyamatosan kellett foglalkoztatni őket. Írtak verset, és paró-
diát adtak elő a tábor életéről, amin nagyon sokat nevettünk.  
Szombaton a tábor utolsó napján a szülők is eljöhettek a gyere-
kekkel. Bográcsban főzött nekünk Tóth László és Károly Lász-
ló „mester szakácsok”. Este disco volt Némedi Zalán jóvoltá-
ból. Alig tudtuk „hazazavarni” a gyerekeket, mindenki táncolt. 
Elmondhatom, hogy kicsi és nagy egyaránt jól érezte magát. 
Én személy szerint nagyon sok élménnyel lettem gazdagabb. 
Amikor az edzéseken veszünk részt, vagy különböző torná-
kon, akkor a focira, a teljesítményre koncentrálunk és elsősor-
ban arra, hogy a gyerekek élvezzék, amit csinálnak, szeresse-
nek mozogni, játszani. Ez a tábor még jobban összekovácsolta 

Emléktöredékek
Üres hasú borsóhéjakból emelt sápadt hegyeket, 
-az eperfa alatt hessegettem bágyadt legyeket- 

szelíd lankájú dombokká csiszolta 
az emlékezet jóságos,tisztító mivolta, 

 
zománcos szélű tálkába kergetném, 

És újra csak napestig pergetném 
az apró borsószemeket,vidáman dobolva. 

de itt állok egy fagyott testű mirelittel  
-elcsatangolt régi hittel-, 

a kasszához sorolva.
 

a vén eperfa -szegény- birkózott a széllel, 
zsuzsika néniéknél-erre jól emlékszem. 

Jeges ostorával csapkodott a vihar. 
Nyolc éves voltam, és-még nem volt radar. 

az ablakon zuhantak fekete-holt seregélyek. 
a felnőttek arcán torz, hamuszín remegések. 
s a kiskonyha sarkában félve azt gondoltam; 
Haragszik az isten, mert én nem jó voltam.

Tarjáni Zsolt

a gyerekeket. Akad olyan testvérpár, akiket az alatt az idő alatt 
amióta csatlakoztak hozzánk, nem hallottam annyit beszélni, 
nevetni, mint itt a 6 nap alatt. És nagyon érdekes volt, hogy 
védelmezték, óvták egymást. 

Segítették a nagyok a kicsiket, dajkálták Bencét, aki az ép-
pen aktuális 6 éves védőoltását kapta meg. Igazi csapatként 
működtek. Megtanulták már, mit jelent egy közösséghez 
tartozni. Feri és Tivadar nem csak a sípot fújják az edzése-
ken, hanem komoly mentális és lelki felkészítés is történik.  
Többen kérdezték, hogy mikor lesz következő tábor és csiná-
lunk-e még a nyáron valamilyen programot, mert szeretnének 
jönni. 

Ezért is és azokért a boldog pillanatokért és pillantásokért, 
amit kaptunk a gyerekektől, úgy gondoljuk, hogy nem volt hi-
ába való. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Én szeret-
ném megköszönni Sebesi Ferinek és Némedi Tivadarnak, hogy 
ennek a csodának a részese lehettem. Tivadarnak köszönöm, 
hogy olyan felkészült volt, minden nap percre pontosan be volt 
osztva, mindenre volt B terve és hogy napi 6 edzés után is tu-
dott ugyanolyan lelkesedéssel foglalkozni a gyerekekkel. Sze-
retném még a szülők segítségét megköszönni. Köszönjük azt a 
sok finomságot, amivel elhalmoztak minket. Prága Sándornak 
a fagyit, Farmos Pizzériának a pizzát, Tele Kosár ABC-nek az 
alapanyag hozzájárulásukat. 

A vendégeknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Azt hi-
szem, Tivadar nevében is mondhatom, hogy a családtagjaink-
nak is köszönjük, hogy támogattak bennünket ebben, mert 
nem sokat láttak minket ezen a héten. Ha valakit kihagytam 
elnézést kérek, mindenkinek köszönjük. Az a legfontosabb, 
hogy a gyerekek jól érezték magukat és remélem, sokáig be-
szélnek róla, esetleg életük végéig emlékezni fognak rá. Én biz-
tosan elmesélem majd az unokáimnak.

Sós Gabriella
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Gyermekjóléti Szolgálatként fontos felada-
tunk, hogy a gyermekek érdekeit, „jó létét” 
szolgáljuk. A hétköznapokban legtöbbször, 
ez leginkább a meglévő problémák megol-
dásában nyújtott segítségben nyilvánul meg. 
Nekünk is ünnep, ha kiléphetünk e keretek 
közül, és a nehézségek helyett örömszerzésre 
összpontosíthatunk. Ez megtörtént a nyár fo-
lyamán. Mindhárom ellátott településünkön, 
Farmoson, Tápiógyörgyén és Tápiószelén is 
szabadidős foglalkozásokat szerveztünk a 
helyben élő gyermekeknek. A kezdeménye-
zés tőlünk eredt, de a kivitelezés, lebonyolítás 
széles körben mozgósította a helyi lakosokat, 
civilszervezeteket, pedagógusokat, szülőket, 
vállalkozókat. Bőségesen kaptunk adományo-
kat, és sokan a személyes közreműködésükkel 
segítettek a tervezésben, szervezésben, lebo-
nyolításban. Köszönjük Nekik! 

Farmoson különösen sokan álltak mellénk, 
ezzel jelezve, hogy érték a gyermekekkel való 
törődés, a hasznos, jó hangulatban és közös-
ségben eltöltött idő.

Meg is kapta a rendezvény az „Első Far-
mosi Játékhét” nevet, bízva abban, hogy lesz 
folytatás. 

A programok 2014. július 9.,10., 15., 16.,17-
én kerültek megrendezésre. Az öt nap alatt 53 
gyermek vett részt a programokon, több mint 
40 segítő közreműködésével. Az adományo-
zók száma is 40 fölött volt.

Az első napon a Farmosi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületet látogattuk meg a gyermekekkel. 
Részletes tájékoztatást kaptunk a tűzoltóság 
munkájáról, felépítéséről. Megmutatták ne-
künk felszereléseiket, tűzoltáshoz használt 
eszközeiket, autóikat. Nagy sikert aratott, 
hogy a táborozók beülhettek a tűzoltóautóba 
és felvehették a sisakjukat. A Nagykátai Rend-
őrkapitányság kerékpáros ügyességi versenye 
után tesztlapokat töltöttek ki a gyermekek.

A tábor ideje alatt folyamatosan volt krea-
tív kézműves foglalkozás. Ennek keretén belül 
készíthettek origami hajtogatással virágokat, 
hajókat, repülőket, különböző tárgyakat. Ra-
gasztottak képeket, legyezőket, alkottak aján-
dék zacskókat, amit maguk díszítettek ki. Egy 
kis segítséggel kókuszgolyókat formázhattak. 
Meglepetésként lovagolhattak a Művelődési 
Ház udvarán. Aki kellőképpen elfáradt, néz-
hetett „ Retro” mesefilmeket.

Zumbával kezdhették a következő napot, 
majd egy kis mozgásként sorversenyeken 
vehettek részt. Kicsik és nagyok számára pi-
hentetőként mesemondás is szerepelt a prog-
ramban. A Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai 
sok-sok palacsintát készítettek a gyermekek 
részére. A gyerekek gipszöntéssel is próbál-
koztak, bár nem mindig sikerült a megfelelő 
arányt kikeverni. A táborozók nagy örömére 
meglepetésként mindenki kapott egy gombóc 
fagyit. 

A Tanösvényen voltunk túrázni. Nagyon 
tetszett mindenkinek, hogy túravezetőink 
részletesen elmondták, milyen növényeket 
láthatunk, milyen területen járunk. A nap 
fénypontja pedig a sündisznó simogatás volt. 
Az utolsó napon kavicsot, gipszmintákat 
festettek, homok- képeket készítettek. Ismét 
előkerültek a pecabotok is és kipróbálhattak 
különböző játékokat.

A játékhét befejezéseként a Rózsa Nyug-
díjas Egyesület minden résztvevőt megven-

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyári tábora

Személyes részvételével, segítő tevékenységgel:
Árva Jánosné
Balázs Klaudia
Baranyiné Deák Mária
Baráth Adrienn
Baráth Angéla
Bércesiné Tóth Julianna
Bobály Bence
Bugyi Kristóf
Bugyiné Gyürki Andrea
Faragó Tünde
Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Gál Barbara
Gúth Nikolett
Juhász Lászlóné
Juhászné Darvas Gyöngyi
Kasza Krisztina
Kasza Laura
Kasza Luca
Kasza Tamás
Kenyó Márta
Kollár Ferencné
Kovács Boglárka

Kőszegi Violetta
Megyes Jánosné
Merczel Zoltánné
Molnár Roland
Mucsinyi Bianka
Nagy Gáborné
Nagykátai Rendőrkapitányság
Nyitrai István
Nyitrai Viktória
Nyitrainé Vetyek Hajnalka
Oláh Éva

Parázs Lajosné
Prága Sándor
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
Solti Rebeka
Spenger László
Szegedi Tiborné
Terék Katalin
Tillyné Lipták Linda
Vankó Csilla
Varga Józsefné
Visnyei Pálné

Dologi, pénzbeli adománnyal: 
Községi Önkormányzat
131-es Coop-üzlet
Babinszki Zsanett
Babinszki Lászlóné
CBA élelmiszer
Czira Gábor
Czira Gáborné Tóth Tímea
Czira Zsolt
Ezerjó ABC
Farmosi Gyógyszertár
Gecse József

Kasza Krisztina
Kasza Tamás
Kenyó Márti
Kenyó Mónika
Klaudia Presszó
Kovács Boglárka
Liget Közért
Matula Lászlóné
Mediterrán Pékség
Megyes Jánosné
Miknai Ferenc

Mini Abc
Molnár Tamás
Nyúzó Zoltánné
Parázs Lajosné
Poli Dress KFT
Prága Sándor
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
Sebesi Ferencné
Seregleyné Szűcs Anita
Szilágyi Mihályné
Tamasi Katalin

Tele-Kosár ABC
Tündérkert Vegyesbolt
Urbán Tüzép
Varga Anett
Varga József
Varga Józsefné Ilonka
Vas Varázs Csavar KFT
Visnyei Pálné
Zöldség -Gyümölcs üzlet

dégelt egy ebéddel és süteménnyel. Minden 
résztvevő kapott emléklapot, a gyerekek egy 
kis ajándék- csomagot és lufit is átvehettek, és 
ragyogó arccal távoztak.

A programok utáni gondolatok, vissza-
jelzések alapján, néhány szempontra szeret-
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nénk rávilágítani; úgy tűnik, nagy igény van 
a gyermekek foglalkoztatására, a tartalmas 
időtöltésre. A közösségi élmény hatalmas 
összefogó erővel bír. Új barátságok szület-
tek, fegyelmezésre szinte nem is volt szükség, 
mert a felnőtt és fiatal segítők figyelmessége 
„átragadt” a gyerekekre, ők is figyelmesek 
voltak egymáshoz, türelmesen igazodtak a 
programokhoz. Semmi nem volt kényszer, 
helyette volt lendület, kezdeményezés, az al-
kotás és rácsodálkozás öröme. (Ugye milyen 
jó lenne ilyet látni a gyereken, mondjuk házi 
feladat írás közben!?) 

Közösség nem csak a gyerekek között épült, 
hanem a munka során a segítők között is.

A részvétel bárki számára elérhető és té-
rítésmentes volt. Térítésmentes, mert a szó-
rakozásnak számtalan módja van, ami nem 
pénzzel vehető meg, és mert a mégis felmerülő 
költségeket (tízórai, kreatív eszközök) átvállal-
ták a szülőktől az adományozók, segítők. 

Non Stop  
Dance Group siker

Óriási siker a 2014. május 18-án meg-
rendezett XXVI. Zuglói Országos Tánc-
fesztiválon! A Non Stop Dance Group tán-
cos lányai a tavalyi versenyen elért remek 
helyezéseken felbuzdulva, idén is vállalták 
a megmérettetést e rangos országos verse-
nyen. Több száz csapattal mérték össze tu-
dásukat. Színvonalasabbnál színvonalasabb 
produkciókat láthattunk a színpadon. A 
farmosi lányok azonban nem riadtak visz-
sza a kihívástól, hanem egymást buzdítva, 
lelkesítve remekül teljesítettek. Az előkelő 
helyezéseknek köszönhetően csapataink 
ismét beírták Farmos nevét e rangos tánc-
viadal nagykönyvébe.

Ezúton is gratulálunk nekik!
Kis csoport: III. helyezés

Baráth Petra, Fekete Lívia, Kolonics 
Dorina, Sóspataki Petra, Szarvas Kata, 
Szécsényi Evelin

Középső csoport: IV. helyezés
Csirke Dominika, Szécsényi Laura, 

Major Nikolett, Kovács Dominika, Major 
Krisztina, Solti Luca, Kasza Luca, Fekete 
Cintia, Urbán Barbara.
Nagy csoport: III. helyezés

Baráth Angéla, Csákó Rebeka, Gál Barba-
ra, Gúth Nikolett, Merczel Dóra, Nyitrai Vik-
tória, Kasza Laura, Kasza Luca, Solti Rebeka.

Hajrá lányok! Mi mindig itt leszünk 
mellettetek!

Kasza Tamás

Köszönet!
 Július hónapban megrendezésre került, tudomásom szerint az első nyári tábor, 

melynek fő szervezője a családsegítő szolgálat volt! Ez a programokból összeállított 
rendezvény sok-sok gyerek örömére szolgált! Mint szülő, azt gondolom, az összes 
résztvevő gyerek szülei nevében köszönetet szeretnék mondani elsősorban a szerve-
zőknek, és a segítőknek egyaránt! Kívánjuk, hogy ez a lelkesedés maradjon meg hosz-
szú-hosszú évekig, további sok sikert a munkájukhoz!

A résztvevő gyerekek szülei

Kedves Szülők! Fordítsunk több figyelmet 
gyermekeink időtöltésére, használjuk ki az ott-
hon adódó lehetőségeket beszélgetésre, közös 
játékra, közös tevékenységekre, ne a számító-
gép és a tv legyen a „bébiszitter”.  Hála és kö-
szönet mindenkinek, aki részt vállalt, lehetővé 
tette az „Első Farmosi Játékhét” létrejöttét!!!

Köszönjük, és várjuk a lakosság részéről 
felajánlott ruha- és egyéb dologi adományo-
kat, melyeket rászorulók részére juttatunk el.

Az év folyamán továbbra is segítséget tu-
dunk nyújtani a hozzánk fordulóknak: hi-
vatalos ügyek intézésében, nyomtatványok 
kitöltésében, tájékoztatást adunk a külön-
böző ellátásokról (pl. segélyezések, szociá-
lis és egészségügyi), munkalehetőségekről, 
ellátjuk őket életvezetési, gyermeknevelési 
és mentálhigiénés tanácsokkal stb. Szolgá-
latunknál pszichológiai segítségnyújtást is 
kaphatnak az ügyfeleink.

Szolgáltatásaink ingyenesek. 

MuNKATÁRSAINK: 
Bobály Ágnes  

gyermekjóléti családgondozó

 Varga Józsefné  
családsegítős családgondozó

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
2765 Farmos, Fő tér 1.  Tel.: 53/390-006,  
E-mail: csaladsegitofarmos@gmail.hu, 

üGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: 
Hétfő, szerda: 8-12
Kedd: 12:30-16:30

Csütörtök, péntek:  
8-12 előzetes egyeztetés alapján

Juhászné Darvas Gyöngyi 
intézményvezető, pszichológus

Varga Józsefné 
családgondozó
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ARCKÉPEK
Ha az Isten elég időt ad 

a földi létre, sok-sok em-
berrel meg lehet ismerked-
ni. Életútjaikat figyelni. A 
kezdetet és néha véget is 
megélni.

2013. decemberében 
a farmosi Nagycsaládo-
sok Egyesületének elnöke 
Bertalan Ignác bejelen-
téssel élt: 2014-től nem fog 
Farmoson működni az 
Egyesület. Belefáradt. Az 
utóbbi években az Egyesü-
letben lévők száma folyamatosan csökkent, és vele együtt 
a dolgozni, tenni vágyók száma is.

Hogyan is kezdődött az Egyesület élete?
1992-től lettem az Egyesület elnöke. Előtte Petkovics 

József vezette 1986-tól, de akkor még nem önálló egyesü-
let volt, hanem Sülysáphoz tartoztunk. Amikor 50 család 
csatlakozott 1989-ben, akkor önállóak lettünk. 

Milyen volt a vezetőség?
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOÉ), akkor 

még nagyon sok pénz felett rendelkezett, amikor kezd-
tünk. A vezetőségnek tulajdonképpen csak tájékoztatni 
kellett az 50 családot a lehetőségekről. Az anyagi támo-
gatás megvolt, a tagdíj is sokkal kevesebb volt, de az egye-
sület jóval többet tudott nyújtani. Az évek múlásával a 
központi támogatás fogyott, a tagdíj emelkedett és lassan 
fogytak a tagok 1990-től 2013-ig.

Amikor megvolt a támogatás milyen programok vol-
tak?

A NOÉ-ban volt gyereknap pl. Budapesten Margit-szi-
geten, Vasúttörténeti Parkban. Ősszel összejövetel volt 
„Őszi találkozó” a Budai Várban, Nyíregyházán, Pécsett, 
Zalaegerszegen, Sopronban, Kecskeméten, Orosházán 
Gyopárosfürdőn, Nagykállón. Külön vonattal utaztunk, 
mindig szombaton. Bejártuk az országot, sok emlékkel 
gazdagodtunk. 

Fényképek készültek?
Akkor nem igazán volt meghatározó a fényképezés, 

magát a kirándulást élveztük, jól éreztük magunkat. 
Mostanság divat már ez a mindent lefényképezek, min-
dent megosztok. Sokszor nem is figyelnek az élményre, 
amit elraktározhatnak az emlékeikben, hanem csak fo-
tóznak.

Milyenek voltak a helyi rendezvények?
A nagycsaládok gyermekei számára legfontosabb volt 

a Gyermeknap, amit a sportpálya melletti kiserdőben 
rendeztünk. A legnagyobb támogató mindig az Önkor-
mányzat volt, de támogattak a településen működő vál-
lalkozások, vállalkozók, magánszemélyek. Mindazok, 
akik úgy érezték adni szeretnének a gyerekeknek. Min-
den gyerek kapott több tombola jegyet, így a már előre 
összegyűjtött adományokat megnyerhették. A napi prog-
ramban segítettek a farmosi Önkéntes Tűzoltók, Cseri 
János és Német István a lovas fogataikkal. Köszönöm ne-
kik. Nagyon kedvelték a gyerekek az ugróvárat, a sergőt. 

A nap fontos eseménye volt az ebéd, aminek a költségeit 
mindig az Önkormányzat állta. Azt akartuk minél töb-
ben jól érezzék magukat azon a napon, szülők és gyere-
kek együtt.

A másik nagy rendezvényünk a Mikulás ünnepség 
volt. Sok-sok éven keresztül én voltam a Mikulás. Tud-
tam gyakorolni, hiszen nekünk is három gyermekünk 
van. Nagyon fontos feladat volt. A gyerekek nagyon jó 
megfigyelők. Az ünnepségen miután elmondtam a kö-
szöntőt átöltöztem. Figyelnem kellett, minden ruhát le-
cseréljek. Egyszer megtörtént, annyira siettem, hogy a 
cipőmet nem cseréltem le. A kisfiú azt mondta az apjá-
nak, ez a bácsi volt a Mikulás, mert ugyanolyan a cipője. 
A másik történet, a félős gyerekekről szól. Nem jöttek a 
Mikuláshoz a csomagért, inkább sírtak, de nem jöttek. 
Nekik a szülők adták át a csomagot. A műsort a gyerekek 
adták elő, készültek a Mikulás számára.

Az ünnepségek között, évközben többször volt ado-
mányosztás, melyben tartós élelmiszereket, tisztítósze-
reket osztottunk ki. Az élelmiszereket az un. Élelmiszer-
bank bocsátotta rendelkezésünkre. El kellett menni érte, 
amihez a járművet vagy az Önkormányzat, vagy Miknai 
Ferenc vállalkozó biztosította. 

Mi a legemlékezetesebb, mire emlékszel legszívesebben 
az elmúlt 24 év elnöki munkájából?

Nagyon nehéz választanom. Mindegyikben volt vala-
mi. Emlékezetes, amikor az egyik Falunapra megleptek 
a budapesti irodából a kollégák. Nem értesítettek, csak 
lejöttek és elébem álltak. Ebből azt gondolom, nagyon 
kedveltek, ha a farmosi kollégájukat meglátogatták. Em-
lékezetes, amikor Zalaegerszegre utaztunk és a moz-
donycserére közel két órát vártunk. Emlékezetesek az 
éves közgyűlések, ahol tulajdonképpen az éves támoga-
tásokat ki lehetett harcolni. 

A lemondásom elsősorban az érdektelenség miatt tör-
tént. Belefáradtam a rengeteg könyörgésbe. Az egyesület 
működéséhez, az adományok megszerzéséhez szüksé-
günk lett volna a tagdíjakra, de az már nem működött.

Számomra mindig a gyerekek voltak a legfontosab-
bak. Az ő örömüket látni, az első sergőzés, csúszdázás, a 
gyopárosfürdői strandolás….Nehéz felidézni, de mindre 
szívesen emlékezem, és mind emlékezetes.

Mit üzensz az utánad jövőknek?
Szaporodjanak egészségben! DE! mindenkinek meg 

akarom köszönni, aki az elmúlt 24 évben a lelkesedése-
met támogatta anyagiakban, munkában. Elsősorban a 
felségemnek és gyermekeimnek, aztán a falu minden la-
kosának, akik nem voltak az Egyesület tagjai, de akartak 
adni az Egyesületnek. Mindazoknak, akik a településen 
dolgoznak, de az itt élő gyerekeknek akartak adni.

Kedves Ignác!
Nem hazudtolod meg magad, mindig emberszerető 

voltál és vagy. Tudom, nem könnyű döntést hoztál, és 
fáj a szíved az Egyesületért, elsősorban a gyerekekért. 
Bízom benne, hogy lesz követőd, aki összefogja a gye-
rekek érdekében a családokat. 

Köszönöm, hogy ismerhetlek, és köszönöm, hogy 
ennyit tettél az ebben a faluban élő gyerekek boldog 
gyermekkoráért.

Turóczi István Zoltánné, jegyző
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EGÉSZSÉGüGyI HíREK

Tisztelt Olvasó!  
Sorozatot szeretnénk indítani szemészet 

témakörben. 

A szemüveg története
A szemüveg a mai kor általánosan használt, 

nélkülözhetetlen gyógyászati segédeszköze. 
Viselőjénél természetesnek tartjuk, hogy öltö-
zékének kiegészítője, egyik darabja. A gyógy-
ászat sok fajtáját ismeri, és fejlődése nem men-
tes a divat változásaitól sem. A szemüvegnek 
csak elterjedését tudjuk nyomon követni, de az 
első példányra még nem találtak rá. A szem-
üveg kialakulása a korai változatoktól a mai 
formáig hosszú, évszázadokon át tartó lassú 
fejlődési folyamat volt. Az elmélet alapját Dr. 
Mirabilisnek, Roger Bacon angol szerzetesek-
nek köszönhetjük, akiknek leírása szerint az 
üveggömbök síklapú metszeteit az írásra téve a 
betűket megnagyítják.

Ez a szemüveg őse 1200-ból. Német neve 
(Lesestein = olvasó kő) bizonyítja, hogy olva-
sáshoz használták. Az első szemüveg keretei-
nek alapanyaga finom fa volt, puszpáng, a körte 
vagy a hárs. A legrégibb alakút – Nietbrillet 
– puszpángfából faragták. 1300 körül a szem-

üvegkeretek teknőcből készültek, és inkább 
a hivatali hatalom, a tudás jelképei voltak. Az 
üvegek anyaga általában ametiszt, hegyi kris-
tály, vagy teakő. A velencei nagy tanács 1301-
ben határozatot hozott, hogy a szemüvegcsiszo-
lók lencséiket csak kristályüvegből készíthetik. 

Hódító útjára indult a szemüveg. 
A keretbe foglalt lencsét eleinte kézben tar-

tották a szem előtt, majd zsinórral a fejre vagy 
a fülre erősítették, későbbiekben az orra csíp-
tették. A tulajdonképpeni szemüveg, mely kö-
zéprésszel és két szárral rendelkezik 1746-ban 
született meg, alkotója egy párizsi optikus volt. 

Olaszországban – Trevisoban – a domini-
kánus szerzetesek kolostorának dísztermében a 
falak freskóin található Miklós kardinális képe, 
aki a kezében tartott nagyító segítségével olvas. 
A XV. században jezsuiták vitték a szemüveget 
Kínába, ahol a hagyományokhoz ragaszkodó 
nép azokat a maga ízlésére alakította. Innen 
került át Japánba. Európában évszázadokon át 
Velencében volt az üvegkészítés központja. Az 
üveg felületének optikai célból történő meg-
munkálására csak a VIII. században került sor, 
és csak a XV. századtól tudtak konkáv lencsét 
is készíteni. A szemüveg feltalálásának helye és 

készítésének központja szükségszerűen Észak-
Itália lehetett, mert ebben a korban ott volt a 
minőségi üveggyártás központja. A velencei 
tanács már 1301-ben rendeletileg szabályozta a 
szemüvegkészítését, hogy óvja a muránói üveg 
jó hírét. Muránóban volt az egyetlen gyár, mely 
le tudta gyártani a lencsekészítéshez feltétlenül 
szükséges lágy üveget. 

 1455-1500 körül a kor elképzelései szerint a 
szemüveg a tudás szimbóluma volt. Az áltudós 
szemüveget viselt „tudását” kihangsúlyozza. A 
szemüvegek iránt egyre fokozódott az érdeklő-
dés, növekedett a vágy megszerzésére. Tulajdo-
nosa bizonyos tiszteletet ébresztett, de ugyan 
akkor sajnálták csúfolták is. Bár idegenkedtek 
az egyre népszerűbbé váló okulárétól, az lassan 
mégis tért hódított. Elképzelhető, hogy már jó-
val korábban is tudtak arról, hogy az időseknél 
elősegíti a jobb látást. A szemüvegeknek e cso-
dája megmozgatta az emberek fantáziáját. Aki 
anyagilag tehette meg is szerezte a látást vissza-
adó varázsszert. 

Az optika történetében fontos évszám 
1517. Raffaello ebben az évben festette meg X. 
Leó pápát. A képen a pápa a kezében tartja a 
bekeretezett üveget, amely az első művészileg 
megörökített konkáv lencse volt. X. Leó pápa 

Sokak örömére idén is megrendezésre 
került a III. Farmosi Amatőr Fogathajtó 
Baráti Találkozó.

Mindent megtettünk azért, hogy minél 
magasabb színvonalon tudjuk megrendez-
ni ezt az eseményt. A sok támogatónak és 
az összefogásnak köszönhetően úgy érez-
zük, ezt sikerült is megvalósítani. A nagy 
forrósággal dacolva, nagyon sokan láto-
gattak ki nem csak Farmosról, hanem más 
településekről is.

A megmérettetésben 39 fogat állt rajthoz, 
melyben Farmost Cseri Arnold képviselte, a 
tőle megszokott remek teljesítménnyel.

Megmutatkozott a verseny alatt a lo-
vasok összetartása, mindenki segítette a 
másikat. Sokszor egy pohár víz, egy jó szó 
kellett ahhoz, hogy vidáman, sportszerűen 
hajtsanak végig a versenybíró által felépí-
tett pályán.

Óriási erőt adott nekünk a rengeteg se-
gítség, amit a civilektől és civil szervezetek-
től kaptunk. A Farmosi Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület tagjai fáradhatatlanul dolgoz-
tak, hogy a finom ebéd elkészüljön, amiért 
nagy köszönet jár nekik, ugyanúgy mint 
az önzetlen segítségért Kovács Sándor-
nak (A-TRUCK Kft.), Mogyoró Lászlónak, 
Csákó Bélának, Hostyinszki Ferencnek, 
Németh Csabának. Délidőben a Non Stop 
Dance Group csapata nagyszerű tánccal 
szórakoztatta a kintlevőket. Utána Fazekas 
Katalin a szabad idomítást bemutató lovas 
produkciójával kápráztatta el a közönsé-
get. Amikor véget ért a verseny, akkor sem 
hagytuk abba a programot, gondolván a 
maradni vágyó vendégekre, fiatalokra. Fer-
geteges discoval zártuk a napot.

Öröm volt látni a fiatalokon, hogy egy-
re többen hódolnak a lovas sportoknak. 
Nemcsak itt a versenyen, hanem hétvégen-
ként, esténként az utcáinkon is egyre több 
lovassal találkozhatunk. Itt most meg is ra-
gadnánk az alkalmat arra, hogy a lovasok 
nevében egy kéréssel forduljunk a kedves 
olvasókhoz: ha lovast lát az úton, akkor 

legyen nagyon körültekintő, hisz a ló egy 
ösztönösen menekülő állat, könnyen meg-
riad egy dudálástól vagy egy hirtelen gyor-
sító járműtől.

Köszönjük a támogatóknak a sok segít-
séget, és természetesen azoknak is köszö-
netet mondunk, akik megtisztelték jelenlé-
tükkel a rendezvényünket!

Támogatók:
A-TRUCK Kft. Kovács Sándor, 3 ÁSZ 

Kft., Ábrók Józsefné, Aranyos Mózes, 
Brindzik István és családja, Csákó Béla, 
Farmos Község Önkormányzata, Farmo-
si Polgárőr Egyesület, Gunics Imre, JVB 
Trans Kft., Kasza Tamás Ezo KLUB, Tápió 
Nyomda Kft. Katona Krisztián, Kerekes 
Gábor, Kézér Imréné Erzsike, Kalacsi Péter 
és családja, Kovács Zoltán, Kövér Sándor 
és családja, Mini Presso, Mogyoró László 
és családja, Mucsínyi László, Nagy Béla pá-
linkafőző Nagykáta, Németh Csaba és csa-
ládja, Németh József és családja, ifj. Nyitrai 
István, Simica Bt. Simon Gábor, Farmosi 
Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Ezerjó ABC 
Tóth Károly, Tóth László és családja, Tóth 
Szilvia, Uti Attila, Üveges József és család-
ja, Privát Üzlet Ábrók Jutka és Megyes Csa-
ba, Palotás Pálinka, Farmos TV, Horváth 
László, Czakóné Irénke, Kulcsár Lajos és 
családja, Vankó Gábor és családja, Mizsei 
István és családja, Gabika Fodrászat.

Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!
Cseri János, Németh István,  

Kasza Tamás

III. Farmosi Amatőr Fogathajtó Baráti Találkozó
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FELHÍVJuK  
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy FARMOS községben
2014. szeptember 02 – 2014. szeptember 10-ig

TüDŐSZŰRÉST TART 
A TÖRÖKBÁLINTI TÜDŐGYÓGYINTÉZET, 

az alábbi feltételekkel:
A vizsgálat ideje:

Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:00 – 14:00 óráig
Hétfő, Szerda: 12:00 – 18:00 óráig

A tüdőszűrés helye: Farmos Művelődési Ház
A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT 
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL. 

40 ÉV FELETTEIK SZÁMÁRA A SZŰRÉS INGYENES (lelet kérése esetén 1700 Ft költségté-
rítési díj), m40 ÉV ALATT TÉRÍTÉSKÖTELES (1700 FT),  

CSEKK A HELYSZÍNEN KÉRHETŐ.

14-18 éves kor közötti fiatalok részére ingyenes, abban az esetben,  
ha rendelkezik az alábbi dokumentumokkal:

Érvényes iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló, Szülői vagy gondviselői beleegyező 
nyilatkozatm Érvényes személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. 

Amennyiben leletre is szükség van, azt saját névre kitöltött felbélyegzett (postakész) válaszbo-
ríték ellenében három héten belül megküldjük.

a Medici-családból származott, akik között a 
feljegyzések szerint sok volt a rövidlátó. X Le-
óról köztudott, hogy nagyon gyengén látott, és 
lencséjét szinte sosem tette le. Angliában 1629-
ben egyesületbe tömörültek a szemüveg lencse 
– csiszolók. Nevük: Worshipful Company of 
Spectacte Makers, vagyis Tiszteletreméltó Len-
csecsiszolók Társasága. 

A bifocális üveg gondolata a tudós és dip-
lomata Franklin Benjámintól származik. Egy 
párizsi optikusnál 1784 körül állította elő. A 
korabeli optikusok hosszú ideig csak konvex 
(domború) lencsét készítettek, ráadásul nem 
is személyre szabottan, hiszen a lencsék diopt-
ria értékét nem tudták mérni. A XVIII. század 
elején a szemüveget vándorkereskedők árulták, 
akik árujukat kézbe adva engedték, hogy az 
érdeklődők próbálgatás alapján válasszák ki 
a megfelelőt. Az ezt követő évszázadok egyik 
legjelentősebb fejlesztése a XVI. századra tehe-
tő, ekkor jelentek meg ugyan is az első konkáv 
(homorú) lencsék, amelyekkel a rövidlátást 
lehetett kompenzálni. Fordulópontot jelentett 
a szemészetben és az orvostudományban az 
1851-es év, amikor von Helmholtz feltalálta a 
szemtükröt, amellyel lehetővé vált a szemfenék 
orvosi vizsgálata. A XIX. században a szem-
üvegek manufakturálisan, de már tömegével 
készültek. Hozzájutni azonban nehéz volt. Az 
1900-as évek elején még azt tartották, hogy jól 
nevelt diák szemüveg nélkül nem vizsgázik. 
A katonai parádékon semmiféle szemüveget, 
csíptetőt, viselni tilos volt. 

Külön említést érdemel a luxemburgi nagy-
herceg, akit egy 1906-ban kiadott bélyegen – a 

világon elsőként – mint szemüveges uralkodót 
ábrázoltak. A legrégibb magyarországi szem-
üveg bőrből készült, horonnyal, núttal az üve-
gek befogadására. A budai királyi palotában 
folytatott ásatások során egy finom megmun-
kált szemüveg is előkerült. Amint a magyar 
szemüveg – történelem kutatói feltételezik, 
Magyarországra a XV. században kerültek az 
első példányok. Ki, mikor, hogyan, hozta be 
az országba a szemüveget, és hogyan honoso-
dott meg nem igen tudni sajnos semmi bizto-
sat. Legnagyobb annak a valószínűsége, hogy 
Hunyadi Mátyás uralkodásának idejére esik 
a szemüveg szélesebb elterjedése. Reneszánsz 
kora ez, a kulturális élet, tudósok, művészek 
látogatása állandó a királyi udvarban. Való-
színűleg ebből az időből származik a Nemzeti 
Múzeumban található liptószentandrási szem-
üveg lelet, amely egy oltár restauráció során 
került elő. Ebből az időből származik az a fest-
mény, amely szemüveget is ábrázolt, és jelenleg 
az Esztergomi Keresztény múzeumban látható. 

A Magyar Tudományos Akadémián, a Tu-
dós Klub egyik szobájának falát díszíti egy a 
XIII. században készült flamand gobelin, ame-
lyen gyönyörű színekkel azt a jelenetet örökí-
tette meg a szerző, amikor egy vándor szem-
üvegárus portékáját kínálja. Érdekességként 
említjük, hogy Görgey Artúr honvéd tábornok 
lovas tiszti kardján egy beillesztett nagyítólen-
cse volt, amelyet térképolvasáshoz használt. 
Pápaszem 

A szemüveg elnevezésére egyedül álló a 
pápaszem szavunk, ennek megfelelője nem 
található semmiféle nyelvben. Művelődés-

történeti tanúságok szerint a magyarok közül 
jó néhányan személyesen találkoztak X. Leó 
pápával. Közülük is kiemelkedik Bakócz Ta-
más és társaságában a magyaroknak egy egész 
csoportja, akik huzamosabb időt töltve Rómá-
ban több ízben láthatták a pápát, és akiknek 
közvetlen közelből nyílt alkalmuk megfigyelni 
– megcsodálni szemüveghasználatát. Ennek 
az élménynek a hatására a pápa látási fogyaté-
kosságát pótló szemről nevezték a kuriózum-
nak számító díszes kivitelű optikai eszközt így 
valószínűleg ők nevezték el a hazánkban akkor 
még kevésbé elterjedt okulárét pápaszemnek. 
A pápaszem keletkezése a „szemüveges” X. Leó 
uralkodásának éveire, tehát 1513-tól 1521-ig 
tartó időszakra esik.

 A szemüvegek csak a múltszázad első évti-
zedeiben kapták meg a jelenlegi kinézetüket, és 
az anatómiailag tökéletes kivitelüket. 

Manapság a szemüvegek gyakorlatilag min-
den formában és anyagban megvásárolhatók, 
a lehetőségek száma végtelen. A szemüvegek 
világszerte a legfontosabb vizuális segédesz-
közök lettek, egyre kifinomultabbá váltak az 
évek folyamán. Így a szemüveg ma már sokak 
számára nem csupán egy látásjavító eszközként 
funkcionál, hanem hozzájárul viselőjük megje-
lenéséhez, melynek segítségével jobban kifejez-
hetik saját egyéniségüket. 

 Dr. Badari Edit szemész szakorvos 
 Szentiványi Dóra asszisztens 

 Szele Optika Tápiószele Kossuth L. u. 2. 
 Rendel: csütörtök 13:30 – 17:00-ig. 

 Bejelentkezés 06-53-380-550

Ideje:  
2014. szeptember 20.  

(szombat)  
9:00-14:00-ig

Helye:  
Farmosi Közösségi Ház

VÉRADÁS
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Újszülöttek
2014. 06. 04.  

Horváth Vivien 
Horváth Renáta Mária  

és lehoczky Krisztián kisleánya

2014. 06. 11.  
Schuszter Levente Árpád  

Fülöp tünde és schuszter Árpád kisfia

2014. 06. 12.  
Csányi Viktória 

Palotai Katalin és Csányi Balázs kisleánya

2014. 07. 26.  
Makai Dorina 

Kovács Erzsébet és Makai tamás kisleánya

Elhunytak
2014.06.18. 
urbán Jenő 

68 éves

2014.07.09. 
Berei Dezső 

73 éves

2014.07.05. 
Kovács Levente 

23 éves

2014.07.12  
Schuszter Jánosné 

szül. Nagy Gabriella Piroska 82 éves

Házasságkötések
2014. 07. 04. 

Kenyó Béla – Fehér Tamara 

2014. 07. 11.  
Safranyik Viktor – Simon Anna Ilona

ANyAKÖNyVI HíREK

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága jó édesanyánk 
Pászti Pálné szül: Molnár Mária teme-
tésén részt vettek, örök nyughelyére ko-
szorút, virágot helyeztek és mély fájdal-
munkban osztoztak.

Gyászoló család

Hirdetések
LOGOPÉDUS vállalja beszédproblémával / tanulási ne-
hézséggel küzdő gyerekek és felnőttek fejlesztését. Tel: 
06/70 2044-930

Kukoricával hizlalt kacsa eladó, rendelésre pucolva is. Tel: 
53-390-261 06/30-582-3727

FAGYIZÓ
FARMOSON!

Kézműves Fagylalt Tápiószecsőről 
a Hisztéria Cukrászdából!

Nyitva Tartás:
Hétfő: 12-20

Kedd-Vasárnap: 11-20
Kerthelyiséggel várjuk kedves 

Vendégeinket!
Farmos, Fő tér 6., Sárga üzletsor
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„A SZOMJÚSÁGNAK CSENGETÜNK!”
Kedves Farmosi Lakosok!

ÚJABB LEHETŐSÉG  

INGYENES SZÓDÁSFLAKON 
IGÉNYLÉSÉRE !!!

Minden HÉTFŐN és PÉNTEKEN
kérjük, figyeljék a 

 JELEGZETES CSENGŐHANGUNKAT
és bátran ÁLLÍTSÁK MEG autónkat

kérjék a 2 literes újratölthető, környezetbarát 
szódásflakonjainkat, amelyet

INGYEN és BÉRMENTVE
bocsájtunk minden helyi lakos rendelkezésére. 

A SZÓDAVÍZ MELLETT,

KEDVEZŐ ÁRON
ásványvizet, szénsavas üdítőt, rostos üdítőt is 

HÁZHOZ SZÁLLÍTUNK
az önök részére. 

Nagy Buborék Kft. Nagykáta 06-20/278-22-69

...HOGY MINDEN NAP FRISS PEZSGÉS, TISZTA VÍZ 
KERÜLJÖN ASZTALÁRA!”

– szekrénysorok
– 3+2+1-es ülőgarnitúrák
– kárpitozott sarokülők
– székek és asztalok
– konyhaszekrények
– francia ágyak, heverők
– előszobafal
– dohányzó asztal, íróasztal
– egyéb bútorok és kiegészítők

BIANKA BÚTORBOLT
JÁSZBERÉNY ADY E. UTCA 24.

(Nyitva tartás: H-P-ig 9-18 óráig Sz.: 9-12-ig) Tel.: 06-57/404-120

BÚToRoK NAGY váLASZTÉKBAN ÉS KEdvEZŐ áRoN!

E hirdetés felmutatója minden termékből 10 % engedményt kap. 50.000 Ft. 
vásárlás felett és 25 km-en belül a házhoz szállítás ingyenes.

Az AKCIÓ 2014. augusztus 21-től szeptember 13-ig tart.
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PÉNTEK: 
Művelődési Ház és környéke:

14:00 Ügyességi versenyek deák Katival az 
aszfaltpályán

16:00 Megnyitó – Horváth László polgármester
 a rendezvény házigazdái:  

Mucsányi János és Banner Géza  
a közszolgálati média műsorvezetői

17:00 a Farmosi Általános iskola alsó tagozatos 
dráma szakkörének Bab Berci a városban 
című előadása (Művelődési Ház)

18:00 táncbemutatók: Elektro dance, Non stop 
dance group, Menő Manó tánccsoport 

18:30 Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Berényi 
színjátékos társaság előadása: zaCC – 
Jelenetek egy békebeli kávéház életéből 
címmel (Művelődési Ház)

20:00 Bíró lászló, Kaizer Kata és Plavecz sára 
kiállításának megnyitója (Közösségi Ház)

20:30 a Farmosi zenekar koncertje (Művelődési 
Ház)

SZOMBAT:
Szabadtéri színpad:

09:00 a szombati nap megnyitója
09:20 Elektro dance táncbemutatója
09:30 a tápiószelei Csicserke Óvoda és a Farmosi 

Óvoda csoportjainak a fellépése 
10:30 szotyola zenekar gyermekműsora 
11:30 a Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadása
12:30 aranyosszéki Néptánccsoport bemutatója
13:30 Nyitrai tamás és zenekara
14:30 „Farmosért” kitüntetések és díszpolgári cím 

átadása
15:30  terék József és Barátai
17:00 Eredményhirdetések
18:00 Baricz gergő, az X-Factor sztárjának 

fellépése
19:00 tombola
20:30-02:00 utcabál, a zenét szolgáltatja Van-kó 

dance Band
22:00 tűzijáték 
02:00 zárás

XI. Fa rmo sI  Ku lt u rá lI s  NapoK
2014. szeptember 19-21.

A rendezőség a műsorváltozás jogát fenntartja!

Infó: Spenger László +36 70 3222684,  
Wébel Tibor +36 20 3561013

A rendezvény média támogatói:
Farmos TV, FAIR, Tápió Kultúra,  

Farmosi Programok és a Farmos.hu
A rendezvény kiemelt támogatója Farmos Község 

Önkormányzata 

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 

Felelős szerkesztők: Cziráné Fehér Anita, Visnyei Pálné, Bugyiné Gyürki Andrea 
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 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!

Szabadtéri színpad:
10:00 Farmosi trapp Németh Csabával és sebesi 

Ferenccel
12:30 tűzoltó bemutató a Kúria mellett 
09:00 – 14:00 Véradás a Közösségi Házban 

Egész nap
Harci bemutató, íjászat a toportyán 
hagyományőrzőkkel a Kúria mögötti 
területen 
Kirakodóvásár, 
ugrálóvár, 
lovaskocsikázás, 
Kézműves sátor gyerekeknek, 
Kefir sátor látványszínházzal, meglepi 
programokkal, este teaházzal.

Versenyek
Aszfaltrajzverseny

Nevezési díj nincs. Kategóriák 0-10 illetve 11-14 éves 
korig. Nevezni a helyszínen, a regisztrációs sátorban 
szombat délelőtt 11:00 óráig lehet.  a rajzverseny 
kezdete 12:00 óra.

Főzőverseny
Nevezési díj 3000 Ft/ csapat. Nevezni szeptember 1. 
és 18. között a Könyvtárban. a nevezési feltételek 
megegyeznek a korábbi évek feltételeivel.  

Véradó toborzó verseny
a legtöbb véradót gyűjtő gyermek ajándékban 
részesül.  

Művelődési Ház:
18:00 Kapunyitás 
18:45 MisztRÁl koncert
20:15 BluEs tRaNsit koncert
22:00 KRÍzis koncert 

Belépő 500.-Ft, mely egyben a Krízis koncert 
előtt megtartott rock tombola is.  

VASÁRNAP:
utánpótlás labdarúgó torna u11-es korosztály. 
Résztvevők: Farmos sE, Nagykáta sE, Jászberény sE, 

tápiószecső sE
09:00 Megnyitó
09:10 – 12:00 Mérkőzések
12:30 Eredményhirdetés 



18. oldal 2014. Július-augusztus

XI. Farmosi  

Kulturális Napok

Sátorhely foglalás a főzőversenyre 09.01-09.18-ig a könyvtárban, díja: 3000 Ft
A rendezvény házigazdái:  

MucSányi JánoS és BAnner GézA a közszolgálati média műsorvezetői
A rendezvény média támogatói: Farmos TV, FAir, Tápió Kultúra, Farmosi Programok és a Farmos.hu  

A rendezvény kiemelt támogatója Farmos Község Önkormányzata. A rendezőség a műsorváltozás jogát fenntartja!

2014. szeptember 19-21.

Terék József 
és barátai

Krízis

Baricz Gergő

Jászsági  
Színjátszók

Nyitrai 
Tamás és 
zenekara

Blues  
Transit

Mistral

Szeptember 19. péntek
14:00 Ügyességi versenyek Deák Katival 
16:00 MeGnyiTó – Horváth László polgármester
17:00 A Farmosi Iskola dráma szakkörének előadása
18:00 Táncbemutatók  

(Elektro Dance, Non Stop Dance Group, Menő Manó tánccsoport)
18:30 Jászsági Hagyományőrző Egylet és  

a Berényi Színjátékos Társaság előadása
20:00 Bíró László, Kaizer Kata és Plavecz Sára  

kiállításának megnyitója (Közösségi Ház)

20:30 A Farmosi Zenekar koncertje (Művelődési Ház)

Szeptember 20. szombat
Park:
09:00 MeGnyiTó – Horváth László polgármester
09:20 Elektro Dance táncbemutatója
09:30 Tápiószelei Csicserke Óvoda és a Farmosi Óvoda  

csoportjainak a fellépése 
10:30 Szotyola Zenekar
11:30 A Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadása
12:30 Aranyosszéki néptáncsoport
13:30 Nyitrai Tamás és zenekara
14:30 Farmosért kitüntetések és Díszpolgári cím átadása
15:30 Terék József és Barátai
17:00 Eredményhirdetések
18:00 BAricz GerGő (X-Faktor) fellépése
20:30-02:00  Utcabál – Van-kó Dance Band
22:00 Tűzijáték
Művelődési Ház:
18:45 MISZTRÁL koncert
20:15 BLUES TRANSIT koncert
22:00 KRÍZIS 25 éves koncert  

(Belépő 500 Ft, mely egyben a Krízis koncert előtt megtartott rock tombola is)

Szeptember 21. vasárnap
Utánpótlás Labdarúgó Torna U11-es korosztály


