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„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabadmellű örömök,
S pusztuljatok bilincses iskolák!”

(Ady Endre)

BAllAgás Az IskoláBAn
Az alábbiakban Kollár Ferenc igazgató úr 
ballagási ünnepségen elhangzott beszédé-
ből közlünk részleteket:

A ballagás az iskolák, a tanárok, a di-
ákok életében minden évben visszatérő, 
ismétlődő ünnep. Ünnep, mert lezár egy 
időszakot, az élet egy szakaszát elhatá-
rolja a többitől. Ünnep, melyet hagyomá-
nyainknak megfelelően minden évben 
hasonló módon ünnepelünk.

Ennek ellenére minden évben más és 
más a ballagás. A különbözőséget első-
sorban a résztvevők változása okozza. 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
A különbözőség okozói most Ti vagy-

tok. Különleges érzés látni benneteket, 

ahogy most utoljára vagytok így együtt 
ezen az oly jól ismert helyen. Hiszen a 
legelső közös iskolai élményeink éppen 
itt kezdődtek el nyolc éve. 

Amint velem szemben ültök, ki köny-
nyes, ki mosolygós szemmel, biztosan 
felidéződik bennetek sok-sok iskolai 
emlék. A sok együtt töltött óra, kirán-
dulások, versenyek, örömök – bánatok, 
sikerek – kudarcok, bulik, bálok. Lehet, 
hogy eszetekbe jutott az is, ahogy egy je-
lentősebb dolgozatírás alkalmával, vagy 
puskázás közben a torkotokban dobo-
gott a szívetek. Életre szóló barátságok, 
diákszerelmek, meghitt kapcsolatok. 
Ezek mind-mind itteni életetek termé-
szetes velejárói, melyek szorosan ide köt-
nek benneteket.

De nem csak Ti idéztek fel magatok-
ban maradandó emlékeket, én is ezt tet-
tem az utóbbi napokban. A két osztály-

ban négy év alatt 666 természetismeret, 
földrajz és biológia órát töltöttünk el 
együtt, és ehhez még hozzá lehetne adni 
az egyéb együttléteket. Az egyik ilyen 

esemény alkalmával szóba került, hogy 
mennyi mindent meg kell tanulni, és 
hogy ennek fele biztosan felesleges. Én 
akkor erre nem reagáltam. Engedjétek 
meg, hogy most válaszoljak.

Egyetértek veletek, igazatok volt. Hogy 
miért kellett mégis mindent megtanulni? 
Mert nem tudom, hogy melyik fele a feles-
leges, azt meg végképp nem tudom, hogy 
kinek melyik fele. Szerintem nincs az az 
ember, aki meg tudja ma mondani, hogy 
melyik fele felesleges a tanultaknak, kinek 
mire lesz szüksége ebben a gyorsan válto-
zó világban és mire nem.

Kedves Gyerekek!
Azt mondják, hogy az emlék, a tu-

dás, a megszerzett tapasztalat az ember 
kincse, kiváltsága és megkülönböztető 
jegye. Ennek a kincsnek csak kisebbik 
részét alkotja az, amit a múltból siker-
nek tartunk, amire büszkék lehetünk. A 
nagyobbik része a tévedések emléke, ami 
lehetővé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne 
kövessük el újra és újra. Mi mást kíván-
hatnék most nektek, mint azt, hogy a si-
kereitek gyűjteménye számosabb legyen 
a tévedéseknél, hogy sokkal több min-
denre gondolhassatok vissza büszkeség-
gel, mint az okulás miatt.

Kedves Szülők, Hozzátartozók!
Önök tudják, hogy a mai napig mennyi 

mindent tettek a ma elballagó gyermekeik 
boldogulásáért. Kérem Önöket, álljanak 
meg a mindennapi munka rohanásában, 
és gondoljanak vissza az elmúlt nyolc évre, 
azokra az áldozatokra, amelyeket vállaltak 
értük! Most egy olyan időszak következik, 
amikor gyermekeiknek a küzdelmeiket 
egyre önállóbban kell megvívniuk, de még 
nagyon sokszor támogatásra szorulnak az 

folyt. a 9. oldalon
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2765 Farmos, fő tér 1.
e-mail: farmos.polg@upcmail.hu

Ügyiratszám: 411-4/IG/2014
Tárgy:  Szavazókörök kialakításának módosítása Farmos 

községben

H A t á R o z A t
Farmos Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a válasz-

tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 
Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatás-
körömben eljárva Farmos Község szavazóköreinek számát, 
sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyisé-
gek címét meghatározó 2475-2/IG/2013. számú határozatot az 
alábbiak szerint módosítom:

•	 001. számú szavazókör Általános Iskola 
2765 Farmos, Szelei u. 4-6. 
áthelyezve: 2765 Farmos, Fő tér 2. ( Közösségi Ház)

•	 002. számú szavazókör Általános Iskola 
2765 Farmos, Zrínyi u. 9. 
áthelyezve: 2765 Farmos, Rákóczi u. 1. Közművelődé-
si Könyvtár

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

A szavazókörök részletes leírását jelen határozat 1. számú 
melléklete tartalmazza. A szavazókörök területi felosztása (tér-
kép, utcajegyzék) Farmos község honlapján (www.farmos.hu) 
és a Farmosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthető 
meg. Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbeje-
lentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Farmos község 
megnevezését tartalmazza, a kijelölt 001. számú szavazókör-
ben (2765 Farmos, Fő tér 2. Közösségi Ház) szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Farmos község hivatalos honlapján 
(www.farmos.hu), valamint a Farmosi Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama 
alatt nyújtható be fellebbezés Farmos község Helyi Választási 
Iroda vezetőjéhez (2765 Farmos, Fő tér 1.). A fellebbezés ille-
tékmentes. 

A fellebbezést a Pest megyei Területi Választási Iroda veze-
tője (Budapest, Városház utca 7.) bírálja el három napon belül. 
A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a határidő 
utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napok-
ban kell számítani.

I N D O K O L Á S
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (to-

vábbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket 
első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. 

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, 
sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek 
címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy 
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a köz-
ponti névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. 

A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező tele-
pülésen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt 
a szavazókört, ahol a település szintű lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 79.§ (1) A szavazókörök kialakítását érintő változáso-
kat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel 

kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
Az eddig kialakított szavazókörök aránytalanságot mutat-

tak, mivel aa 002 és 003. szavazókörben 868fő és 863 fő válasz-
tópolgár volt, míg a 001. szavazókörben 1169 fő.

Az átrendezést követően: 001. szavazókörben 989 fő + 2 
fő településszintű, 002. szavazókörben 998 fő, 003. szavazó-
körben 975 fő. 

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a 
szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szoká-
sos módon 15 napra közzé kell tennie, megjelölve a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti 
számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakó-
hellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szava-
zókört is. 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) 
bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése 
alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el három na-
pon belül. 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a 
Ve. 10. § (1) – (3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Farmos, 2014. június 02.
Turóczi István Zoltánné

jegyző Helyi Választási iroda Vezetője

1. számú melléklet 

001. számú szavazókör 
Választópolgárok száma: 989 fő
Közösségi Ház, 2765 Farmos, Fő tér 2.

Apponyi u. teljes 21 fő
Arany J. u. teljes 41 fő
Árpád u. teljes 15 fő 
Bacsó B. u. teljes 51 fő
Béke u. teljes 71 fő
Bocskai u. teljes 41 fő
Damjanich u. teljes 37 fő
József A. u. teljes 27 fő
Kiss u. teljes 6 fő
Mátyás kir. u. teljes 108 fő
Muszaly teljes 46 fő
Nagykátai u. teljes 75 fő
Posta u. teljes 10 fő
Rákóczi F. u. teljes 103 fő
Rigó u. teljes 5 fő
Sport u. teljes 30 fő
Táncsics M. u. teljes 98 fő
Toldi  u. teljes 9 fő
Tüzér u. teljes 13 fő
Új u. teljes 43 fő
Vadász u. teljes 17 fő
Vasút sor teljes 15 fő
Vasút utca teljes 14 fő
Viola u. teljes 93 fő

002. számú szavazókör 
Választópolgárok száma: 998 fő
Közművelődési Könyvtár, 2765 Farmos, Rákóczi út 1.

Bajcsy-Zsilinszky köz teljes 4 fő
Bajcsy-Zsilinszky utca teljes 6 fő
Bartók B. u. teljes 22 fő
Báthori u. teljes 7 fő
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Bem u. teljes 23 fő
Bercsényi u. teljes 57 fő
Deák F. u. teljes 19 fő
Eötvös u. teljes 9 fő
Fő tér teljes 0 fő
Hásfa u. teljes 9 fő
Hunyadi utca teljes 46 fő
Jászberényi u. páratlan 47 fő
Jászberényi u. páros 83 fő
Kossuth u. teljes 98 fő 
Nyárvesztő teljes 43 fő
Pénztárnok u. teljes 30 fő
Petőfi u. teljes 57 fő
Rózsa köz teljes 10 fő
Széchenyi u. teljes 76 fő
Szelei út teljes 162 fő
Tavasz u. teljes 43 fő 
Templom u. teljes 27 fő
Tó köz teljes 20 fő
Virág u. teljes 7 fő
Zrínyi u. teljes 93 fő

003. számú szavazókör 
Választópolgárok száma: 975 fő
Művelődési Ház nagyterem, 2765 Farmos, Zrínyi út 2.

Ady E. u. teljes 64 fő
Bethlen Gábor utca teljes 35 fő
Dózsa Gy. u. teljes 92 fő
Előd u. teljes 10 fő
Györgyei föld teljes 11 fő
Jászberényi út páratlan 67-tól  109 fő
Jászberényi út páros 106-tól 46 fő
Jókai u. teljes 64 fő
Karinthy u. teljes 22 fő
Kölcsey u. teljes 39 fő
Krizsán teljes 25 fő
Mikszáth u. teljes 7 fő
Öregszőlő teljes 209 fő
Paskomi u. teljes 60 fő
Peres teljes 0 fő
Rekettyés  teljes 15 fő
Szabadság u. teljes 114 fő
Szegedi föld teljes 2 fő
Szentgyörgyi u. teljes 38 fő
Újföld teljes 13 fő

tájékoztató Farmos község Önkormányzat  
Képviselő-testületének megtartott üléseiről

2014. április 29.

2014. május  20.  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

2014. május 21.  
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.27.) 
rendeletének módosítására
 

Előterjesztés Farmos Község Önkor-
mányzat 2013 évi zárszámadási rende-
let-tervezetére
A községi Önkormányzat által támoga-
tott civil szervezetek 2013 évi pénzügyi 
beszámolója
 

Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőr-
zésről
 

Előterjesztés a helyi önszerveződő kö-
zösségek pénzügyi támogatására
 

Előterjesztés „Farmos Községért” ki-
tüntető díj adományozásáról szóló 
../2014.(IV.29.) rendelet-tervezetre

Az Általános Iskola igazgatói pályáza-
tának véleményezése

Az Általános Iskola igazgatói pályáza-
tának véleményezése

2013 évközben kapott plusz állami támogatásokat – 
összesen 36.182,-e Ft – be kellett építeni az éves költ-
ségvetési rendeletbe

A 2013 évben támogatásban részesült helyi és nem he-
lyi civil szervezetek beszámoltak a kapott támogatás 
felhasználásáról. Amelyik szervezet nem tudott elszá-
molni, az 2014 évben támogatásban nem részesült.

Ellenőrzésre került a Polgármesteri Hivatal pénzke-
zelési szabályozottsága, a Községi Óvoda pénzkezelé-
si szabályozottsága, a Közművelődési Könyvtár pénz-
kezelése, az Önkormányzat Európai Uniós forrásból 
megvalósított feladatainak végrehajtása (ivóvízminő-
ség javító projekt)

2014-ben a civil szervezetek támogatását 10%-kal nö-
velte a képviselő-testület.

A rendelet-tervezetet további átdolgozásra visszaad-
ta a képviselő-testület. Módosító indítványok a civil 
szervezetek és a lakosság részéről nem érkeztek.

Határozatképtelenség miatt az ülés elnapolásra került

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Emberi Erőforrások Minisztere által a Farmosi Ál-
talános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztás ellátására kiírt pályázatára benyújtott pályá-
zatról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

Ülés időpontja Napirendek Döntés
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Ülés időpontja Napirendek Döntés

2014. május 27. Értékelő jelentés a Nagykátai Rend-
őrkapitányság 2013. évi szakmai tevé-
kenységéről és Farmos település köz-
biztonsági helyzetéről

 

Beszámoló Farmos Község Önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról

 

Beszámoló a Farmosi Polgármesteri 
Hivatal 2013. évi munkájáról

 

törvény 83.§ (3)-(4) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva, mint a Farmosi Általános Iskolát működ-
tető önkormányzat az alábbi véleményt alkotja:
1.  A képviselő-testület a pályázati anyagot megis-

merte. 
2.  Kollár Ferenc pályázó által a pályázatban meg-

határozott tárgyi feltételek javítását elfogadja, a 
megvalósítás terén az éves költségvetés figyelem-
be vételével együttműködik.

3.  A továbbiakban is együtt kíván működni a köz-
ség kulturális életében, Falunapok, községi ün-
nepségek, egyéb községi rendezvények. 

4.  A képviselő-testület segíteni kívánja vezetői 
munkájában.

5.  A képviselő-testület támogatja Kollár Ferenc pá-
lyázó pályázatát az Emberi Erőforrások Minisz-
tere által történő elbírálásnál.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8.-§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta a Nagykátai 
Rendőrkapitányság beszámolóját a 2013. évi szakmai 
tevékenységéről és Farmos település közbiztonsági 
helyzetéről.
1. A beszámoló mindenre kiterjedően tartalmazza 

a Kapitányság működési területét.
2. A Farmoson működő körzeti megbízottra vonat-

kozó megállapításokat elfogadja és megerősíti. A 
lakossággal a kapcsolata jó, bizalmat tanúsítanak 
irányába. 

3. A Testületi üléseken napirendi pontok előtt tájé-
koztatást ad a körzeti megbízott az előző ülés óta 
történt közbiztonsági eseményekről.

4. A Tápiószelei Rendőrőrs közreműködése a tele-
pülés közbiztonságában jó.

5. A Polgárőrség által pályázaton nyert térfigyelő 
kamera rendszer eredményesen működik közre a 
település közbiztonsági helyzetének javításában.

6. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kapi-
tányság vezetőn keresztül valamennyi munka-
társának, akik a település lakosainak szubjektív 
biztonságérzetének javításához hozzájárulnak.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a települési önkormányzat és a Tápió-
szele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszá-
molót.

1. Elfogadja Farmos község Jegyzője és a Tápiósze-
le Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által készített 
beszámolót.

2. Elismeri és támogatja a jelzőrendszer munkatár-
sainak (védőnők, óvoda- és iskolapedagógusok, 
egyházi képviselők, rendőrség és polgárőrség, 
hivatali szakügyintézők) a megelőzésben végzett 
munkáját. 

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 
szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
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Ülés időpontja Napirendek Döntés

Előterjesztés a „Farmos Községért” ki-
tüntető díj adományozásáról 
 

 Előterjesztés az Európai Unió „Euró-
pa a polgárokért” program 2014-2020: 
Testvérváros-projekt 2014 pályázat be-
nyújtására

Javaslat a Községi Óvoda óvodavezetői 
pályázat elbírálására
 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Hivatal 
köztisztviselőinek a Képviselő-testület üléseire elké-
szített előterjesztések előkészítéséért, melyek a Testü-
let döntéseihez szükséges információkat tartalmaz-
zák.
A Képviselő-testület elismeri
 a Hivatal hatósági ügyintézésének jó színvonalát, 
melyet a fellebbezések és panaszok minimális száma 
támaszt alá;
a Hivatal pénzügyi köztisztviselőinek az intézmények 
mindennapi működéséhez szükséges gazdálkodási 
munkáját. 

Ismét visszaadta átdolgozásra a képviselő-testület

A pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület. 
A pályázatot a Goodwill Consulting cég készíti el.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete megtárgyalta az óvodavezetői állásra benyújtott 
pályázatokat és az alábbi döntést hozta: 
1. A Községi Óvoda óvodavezetői feladatinak el-

látására Tóth Józsefné (Tóth Elvira Nagykáta, 
1963. március 19. an.: Czilyó Teréz) 2767 Tápió-
györgye, Rudas László út 6. szám alatti lakost 
2014. augusztus 01. napjától 2019. július 31. nap-
jáig  kinevezi.

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7.-8. számú melléklete és  a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján  
garantált illetmény 280.292,- Ft  
magasabb vezetői pótlék  
(illetményalap 40%) 64.066,- Ft 
összesen        344.358,- Ft 
kerekítés szabályai szerint  344.400,-Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, hogy gondoskodjanak az intézményve-
zetői megbízásával együtt járó, a változásból adó-
dó bejelentési kötelezettségek ellátásáról.

Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igény-

bevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen 
tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, 
különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő 
erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi 
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betar-
tása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás 
tűzvédelmi szabályai

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz 
mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, 
illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-össze-
húzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelmé-

nyeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos 
szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltó készü-
lékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű ve-
het részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást 
megelőzően az üzemeltető elvégezte. 

A mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a jármű-
tűz eloltására a 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12 000 
kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 
db 6 kg-os, 12 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24 000 kg 
megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 
kg-os, a 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb 
össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os szabványos, por-
ral oltó készüléket kell készenlétben tartani, melyek szabvány 
szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó 
készülékkel helyettesíthetőek: a 3 kg-os porral oltó készülék 1 
db 5A és 34B, a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B, a 12 kg-os 
készülék 1 db 34A és 144B.
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A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. 
Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. 
A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy pél-
dányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc 
napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell 
küldeni.

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illet-
ve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztí-
tása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol 
se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez 
nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a 
munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal 
feltölteni. Át kell vizsgálni a jármű biztosíték tábláját is, a tűz-
védelmi hatóság több esetben találkozott már vastag alumíni-
um kábellel, ami nem tud kiolvadni.  A járműveken nyílt láng 
használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni 
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e 
munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra 
lobbanthat. 

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén 
kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter 
széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszán-
tást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kom-
bájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 mé-
ter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás 
veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a 
járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad 
dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre 
kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt 
kell elhelyezni.

A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak 
olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy 
az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufo-
gócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. A be-
takarítást végző járművek (különösen a kombájn, bálázó, stb.) 
az aratás során folyamatosan súrlódnak a növényekhez, amely 
miatt a jármű elektrosztatikusan feltöltődik. A kisüléskor ke-
letkező szikra kialakulásának megelőzése érdekében ezeken a 
járműveken földelő láncnak kell lennie.

Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 
ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között 
legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól 
legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre 
kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, 
amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, 
hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon 
táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megje-
lennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyi-
ségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására 
alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelmé-
ről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyér-
telműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesz-
téssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. 
Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. 
A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezet-
védelmi bírsággal sújtható.

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az al-
kalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 
24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen 
írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell 
tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, 
biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak 
tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. 
Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett 

már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló ga-
bonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos 
tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szaka-
szosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással 
kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethe-
tő. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy trak-
tort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizet-
lenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell 
oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, 
parázsló részeket el kell oltani.

A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy 
megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése 
esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljá-
rás kezdeményezhető.
A terményszárítás szabályai:

A növények szárítása szellőztetéssel és/vagy szárítóberen-
dezéssel történik. Mindkettő módszernek meg vannak a maga 
veszélyei. A szellőztetéssel történő szárításnál a még vizes ter-
ményből összehúzott kazlak belsejében ún. termofil (hőtűrő) 
baktériumok telepednek meg, melyek anyagcseréjük során hőt 
termelnek. A mikroorganizmusok által termelt hő elérheti a 
növény gyulladási hőmérsékletét, mely gyulladáshoz vezethet. 
Ennek a megelőzése érdekében szálas takarmányt kazalozni 
csak akkor lehet, ha a takarmány nedvességtartalma 40–45% 
alá csökkent, a kazlak méretének meghatározásánál a szellő-
zőventillátor teljesítőképességét és a fentebb már említett elhe-
lyezési előírásokat kell figyelembe venni. A takarmányt felületi 
víztől mentesen kell a megfelelően előkészített kazalszárító be-
rendezésre behordani, és – előírt rétegvastagságig és magassá-
gig – kazalozni, a szénát egyenletes rétegbe, tömör gócok nél-
kül kell teregetni, a rétegenkénti kazalozás során új réteg csak 
az előző réteg teljes kiszáradása után rakható fel. Védeni kell a 
kazlat a beázástól és a belső hőmérsékletét rendszeresen mér-
ni kell. Szárítóberendezéssel történő szárítás során a megtar-
tandó tűzvédelmi szabályok a berendezés típusától függenek, 
ezért a berendezést a gyártói kezelési utasításának megfelelően 
kell használni. A szárítást végző személyeket minden esetben 
ki kell oktatni a betartandó tűzvédelmi szabályokról.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, 
felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazda-
sági munka, a termés!

Parlagfű menetesítés hatósági eljárási 
menete belterületen

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése ér-
telmében köteles a földhasználó az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetáci-
ós időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az ön-
kormányzat jegyzője vagy a Megyei Kh NTI-k végzik 
hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről 
az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető. 

Belterületen ha az Önkormányzat minősül földhaszná-
lónak és nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor 
a területileg illetékes Kh NTI tart helyszíni szemlét, és ren-
deli el a közérdekű védekezést.

A helyszíni ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv 
készül.
 Közérdekű védekezés elrendelése: 

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fer-
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tőzött, akkor – a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan - 
közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. évi 
Korm. rendelet (R.) értelmében a közérdekű védekezést 
belterületen a jegyző rendeli el (önkormányzati kezelésű 
területen Kh NTI is elrendelheti). A közérdekű védekezést 
elrendelő határozat hirdetmény útján is nyilvánosságra 
hozható.
  Ügyfél értesítése: 

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a 
jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű 
elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.
  A közérdekű védekezés végrehajtása: 

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó 
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 
eleget tesz kötelezettségének. 
 A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek: 

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat 
jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült 
költségeket, melyek magukban foglalják:

•	 a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést vég-
rehajtotta),

•	 a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az 
ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga 
elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszín-
re),

•	 a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban 
felmerült hivatali költségét. 

 A növényvédelmi bírság kiszabása: 
Bírság kiszabására belterület esetében is a Kh NTI jogo-

sult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően az 
önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továb-
bítja az eljárásra jogosult Kh NTI-nek. 

A Kh NTI értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene par-
lagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egy-
ben tájékoztatja arról, hogy ügyében 8 napon belül észrevételt 
tehet.

A Tv. 60. § 1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi bír-
ságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekin-
tetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság 
mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 
kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 
31.) Korm. rendeletben (194/2008. Korm. rendelet) foglaltak 
szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület mérete hatá-
rozza meg. 

Amennyiben 3 éven belül több alkalommal   sor kerül egy 
földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság 
kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke 
már az irányadó bírságtétel másfélszerese.
 A fellebbezési eljárás: 

 A jegyző által első fokon hozott közérdekű védekezést el-
rendelő határozat, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolat-
ban felmerült költségekről szóló végzés esetében másodfokon 
a Kh NTI jár el.

 A Kh NTI által hozott növényvédelmi bírság határozat ese-
tében másodfokon a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága jár el.
  A fellebbezési eljárás illetéke: 

 Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés il-
letéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden 

Farmos hulladékgazdálkodás   
2013. 1-12 havi eredménye

Tétel 
szám

A tétel megnevezése Összeg

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 12 329 054
02. Export értékesítés nettó árbevétele 0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 12 329 054
II. Egyéb bevételek 78 166
03. Anyagköltség 36 791
04. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke 

összesen
20 082 995

04-ből: Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 0
04-ből: Felügyeleti díj 362 100
04-ből: Hulladékszállítási díj (ÚJKOM) 12 169 175
04-ből: Hulladéklerakási díj I.-IV. negyedév 4 970 568
04-ből: Hulladéklerakási díj éves 2 581 152
04-ből: Hulladéklerakási díj havi 0

05. Egyéb szolgáltatások értéke 0
II. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 20 119 786
06. Bérköltség 0
07. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
08. Társadalombiztosítási járulék 0
III. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0
IV. Értékcsökkenési leírás 0
V. Gépköltség 0
VI. Ágazati általános költségek 2 500 345
VII. Igazgatási költségek 6 086 117

Költségek összesen 28 706 248
IX. Anyageladás 0
X. Egyéb ráfordítások 237 566

Költségek, ráfordítások összesen 28 943 814
A. Üzemi tevékenység eredménye -16 536 594
XI. Pénzügyi műveletek bevételei 23 956
xn. Pénzügyi műveletek ráfordításai 456 520

B. Pénzügyi műveletek eredménye -432 564
C. Szokásos vállalkozói eredmény -16 969 158
xm. Rendkívüli bevételek 4 563

XIV. Rendkívüli ráfordítások 1 185
D. Rendkívüli eredmény 3 378
E. Adózás előtti eredmény -16 965 780

Társasági adó 63 090
F. Adózott eredmény -17 028 870

Kintlévőség 2013. december 31. 10 008 129 Ft

megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 
forint, legfeljebb 500 000 forint.

 Az első fokú közigazgatási végzés elleni fellebbezés illetéke 
3 000 forint.

A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, a helyi 
lakosság, a társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt . 
A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal olda-
láról, a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/Content/User/Login.aspx 
címen közvetlenül elérhető.

Farmos, 2014. június 13.
Turóczi István Zoltánné

jegyző
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Trianon emlékmű átadása
2014. május 31-én, a versailles-i Nagy-Trianon palotában 

1920. június 4-én megkötött trianoni békediktátumra, a nyu-
gati nagyhatalmak Magyarország elleni gyalázatára emlékez-
ve, községünkben emlékművet avattunk. Az emlékműavatón 
megemlékező beszédet dr. Molnár István, a Nagykátai Kato-
likus Általános Iskola igazgatója mondott. E helyen a nemze-
tünkre nézve tragikus történelmi esemény okozta fájdalmunk-
nak, a mindennapi emlékezés állandóságát biztosító, a tragédia 
súlyához méltó emlékművet kívántunk közös adakozásból 
állítani. Megvalósításához az önkormányzaton kívül számos 
magánszemély ajánlotta fel anyagi támogatását, vagy kétkezi 
munkáját. 

A farmosi emberek nevében megköszönve támogatásukat, 
kétkezi munkájukat, álljon itt nevük felsorolása! 

•	 Dr. Ács József
•	 Dr. Ács Józsefné Hild Jolán 
•	 Bagyinszki Katalin
•	 Baráth Ferencné
•	 Csillik Béla 
•	 Csontos Ferencné
•	 Faragó János
•	 Fehér István
•	 Fehér Péter
•	 Gál Zoltán
•	 Horváth László
•	 Ilonka Zoltán 
•	 Kasza Tamás
•	 id. Kármán Mihály 
•	 ifj. Kármán Mihály 
•	 Kármán Zsolt 
•	 Kenyó Gábor
•	 Kiczkó Károly
•	 Kovács Lajos
•	 Matula Árpád
•	 Matula László és felesége 
•	 Miknai Ferenc
•	 Miknai Zoltán
•	 Mohácsi Péter
•	 Molnárné Ócsai Zsuzsanna
•	 Sutus Viktor 
•	 Spenger László 
•	 Tarjáni Zsolt
•	 Tóth József (Széchenyi út, sírköves)

•	 Tóth József 1 (Apponyi út)
•	 Tóth József 2 (Jászberényi út)
•	 Várfalva (Erdély) 
•	 Velkei Lajos
•	 Wébel Tibor
•	 Zala Zsolt

 Az Erdély hegyeiből származó, kettős keresztet adó tölgyfát, 
valamint az emlékművet ékesítő sziklatömböket köszönjük az 
erdélyi testvér-településünk, Várfalva-Aranyosrákos polgárai-
nak, elöljáróinak.

I. világháborús dokumentumok, 
emléktárgyak kiállítása 

A közelmúltban átadott Közösségi Ház kiállító termében 
2014. május 24-én nyílt meg az I. világháború kitörésének 100. 
évfordulójára emlékező kiállítás. Spenger László és Wébel Ti-
bor szervezői és rendezői munkájának, valamint a kiállítási 
anyagot kölcsönző farmosi embereknek köszönhetően meg-
ismerhettünk számos I. világháborús dokumentumot, fény-
képet, emléktárgyat, melyek többsége a kölcsönzők családtag-
jaihoz kapcsolódik. Sajnos a nem kis munkával összeállított 
kiállítást, a személyes meghívók kézbesítése mellett sem kísér-
te a témájához és színvonalához mérhető lakossági érdeklődés.

tRIAnon
Takaró Mihályné Palágyi Márta kutató történelem tanár 

előadása
2014. június 04-én, a trianoni békediktátum 94 évvel ez-

előtti aláírásának napján, a Farmosi Zenekar Egyesület rende-
zésében, Takaró Mihályné Palágyi Márta tartott nagysikerű 
előadást a békeszerződés előzményeiről, országunkra, nem-
zetünkre máig ható következményeiről. A Kovács Pál Zene-
teremben helyet foglaló, a magyar történelem iránt érdeklődő 
közönség egy felkészült kutató történelem tanár közérthető 
előadásában, összefüggéseiben ismerhette meg Trianon teljes 
XX. századtól a mai napig tartó történelmünkre, a napi politi-
kára gyakorolt hatását.

A rendezvény a Farmosi Zenekar Egyesület első Kovács Pál 
Zenetermi ismeretterjesztő rendezvénye volt, melyet az egye-
sület vezetőinek ígérete szerint a jövőben - évi 3-4 alkalommal 
- hasonlók fognak követni. 

Horváth László
polgármester

Rendezvények az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 
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A kÖzelmÚltBAn tÖRtÉntek
A Rákóczi úton, valamint a vasúti buszfordulóban kihelye-

zésre került két új buszváró.
Saját, ivóvízhálózattól független vízellátó rendszer kiépíté-

sével megoldottuk a faluközpont parkjainak, a Közösségi Ház, 
valamint a Rózsa Nyugdíjas Egyesület parkosított előkertjének 
öntözését.

A Tanyafejlesztési Program pályázatán nyert forrásból vásá-
rolt ROME gréderrel a Páskomi úton megkezdődött a külterü-
leti földutak gréderezése.

Befejeződött a település közvilágításának korszerűsítése, va-
lamint a Muszály közvilágításának kiépítése.

 Ünnepélyes keretek között átadásra került a Trianon em-
lékmű.

A lebontott könyvtár helyén befejeződött a pályázati nevén 
„Információs pont” – lényegében közpark – építése.

kÖszÖnetnyIlVánítás
Megköszönöm mindazok munkáját, akik az I. világháború 

kitörése alkalmából rendezett rendezvényeink sikeres lebonyo-
lításához munkájukkal, szerepvállalásukkal hozzájárultak.

Külön köszönet illeti meg Spenger Lászlót, Wébel Tibort, 
és Fehér Ágnest a rendezvények szervezéséért. A Rózsa Nyug-
díjas Egyesület vegyeskarát szerepléseiért. Farsang Lászlót a 
jelentős kedvezménnyel biztosított pörkölt alapanyagért, és a 
Hunor Bérkilövő Vadásztársaság vezetőségét a vendéglátás-
hoz szükséges vadhús adományozásáért. Balaska Miklóst, 
Pallagi Antalt, Török Pált, Szegedi Tibort, és Tarjáni Józsefet 
a fenséges ételek elkészítéséért.  Árva Gábor kenus világbaj-
nokunkat a Közösségi Ház evőeszköz készlet beszerzésének 
anyagi támogatásáért. Fehér Istvánt és családját, a Czira csa-
ládokat, valamint a Spenger családot az erdélyi vendégek fo-
gadásáért. 

ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSE
Értesítjük a lakosságot, hogy 2014. június 30-i (hétfő) Érte-

sítjük a lakosságot, hogy 2014. június 30-i (hétfő) kezdettel, 2 
heti gyakorisággal - ideiglenes jelleggel - megkezdjük a biológi-
ailag lebomló, PVC fólia, papír, vagy juta zsákba gyűjtött zöld-
hulladék, valamint a max. 1méteres hosszban kévébe kötött, 
max. 3cm átmérőjű gallyak begyűjtését és elszállítását.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak az előzőkben meg-
határozott feltételek szerint csomagolt, (nem lebomló hulladé-
kot, szemetet nem tartalmazó) rendezett formában, az ingatlan 
elé kihelyezett zöldhulladék kerül elszállításra. Kérjük a lakossá-
got, hogy a meghatározott feltételek betartásával, segítő együtt-
működéssel járuljon hozzá a begyűjtés kulturált módon való 
fenntarthatóságához mindaddig, míg a Tápió-menti kistérség 
összehangolt, szervezett, központi begyűjtése el nem kezdődik!   

Az együttműködés reményében köszönöm megértésüket:
Horváth László

polgármester

IskolAI HíRek
élet nehézségeinek leküzdésében. Kívánom Önöknek, hogy mél-
tán lehessenek mindig büszkék gyermekeikre, és azt a szeretetet, 
gondoskodást, amellyel Önök körülvették, és még hosszú évekig 
körülveszik gyermekeiket, sokszorosan kapják vissza tőlük!

Kedves Kollégák!
Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat 

eljuttatni idáig. Köszönöm a tartalmas, türelmes, következetes 
munkát, köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, 
amit a nyolc év alatt kaptak a gyerekek. A mi megbizatásunk 
most véget ért, nem követhetjük tanulóinkat az útra. A követ-
kező állomásig már nélkülünk kell eljutniuk, de tegyünk ígé-
retet: mi továbbra is megtalálhatók vagyunk, és készen állunk 
arra, hogy biztatást, eszközt, útravalót adjunk egykori tanítvá-
nyaink számára.

Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok!
Útravalóul hallgassátok meg Shakespeare Hamlet című mű-

véből Polonius intelmeinek fiához szóló részletét:
„Mindenek fölött
légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.
isten veled: áldásom benned ezt
Érlelje meg majd.”

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Kollár Ferenc

folyt. az 1. oldalról

Az alábbiakban Kollár Ferenc igazgató úr évzáró ünnepségen elhangzott 
beszédéből közlünk részleteket:

„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabadmellű örömök,
S pusztuljatok bilincses iskolák!”

(Ady Endre)

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!
E sorokat Ady Endre írta több mint száz évvel ezelőtt, és be-

vallom, ezt éreztem én is annak idején, úgy negyven éve, s egy-
általán nem baj, hogy ti is ezt gondoljátok most, gyerekek. Így 
van ez rendjén.

A tanévzáró azonban nem csak ünnep, hanem számadás is 
az elvégzett munkáról. Az iskola két alapfeladata az oktatás és a 
nevelés. A kettőnek összhangban kell lennie egymással. Ezt az 
összhangot úgy gondolom, sikerült megtalálni az idei tanévben 
is. Legfőbb pedagógiai célunk természetesen az alapkészségek 
folyamatos fejlesztése, a továbbtanulás megalapozása.

Az idei tanévben elvégzett alapos és pontos munka jutalma-
ként ma 51-en kitűnő bizonyítványt vehetnek át. Összességében 
az iskola tanulmányi átlagával, amely 4,11 , elégedettek lehetünk. 

Elnézve az iskola 4,56-os magatartási átlagát, azt mondha-
tom, nem rossz gyerekek a mi diákjaink. Persze néha elevenek, 
csintalanok, de hát gyerekek, legyenek is azok!

Évzáró az iskolában
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Nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén is sok iskolai, járá-
si, megyei, országos tanulmányi és sport versenyen, kulturális és 
ünnepi műsorokban vettek részt diákjaink, szép eredményekkel. 
Köszönöm a gyerekek hozzáállását, kollégáim munkáját és a szü-
lők segítségét. Ezek az eredmények az iskola jó hírét viszik tovább.

Örömmel számolok be arról is, hogy két héttel ezelőtt peda-
gógusnap alkalmából 7 pedagógusunk kapott munkája elisme-
réseként kitüntetést.

Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) minisztere ál-
tal adományozott miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Dr. 
Ácsné Hild Jolán, Kollár Ferencné és Merczel Zoltánné.

A KLIK elnökének és tankerületi igazgatójának elismerő ok-
levelét pedig Kasza Krisztina, Németh Csaba, Oláh Éva és Vis-
nyei Pálné vehette át.

Kedves Pedagógustársaim!
Ez a tanév különösen sok változást hozott az életünkben, sok 

feladat rakódott a vállunkra. A rengeteg változásból a gyerekek és 
a szülők csak a pozitívumokat tapasztalták. Köszönöm mindenki-
nek az aktív részvételt ebben a nehéz, de mégiscsak szép tanévben.

Kedves Gyerekek!
Pihenjetek sokat, játsszatok, strandoljatok, kiránduljatok! De 

arra kérlek benneteket, hogy legyetek óvatosak, vigyázzatok maga-
tokra! Mindannyitokat épségben, egészségben és kipihenten sze-
retném köszönteni a szeptember elsejei tanévnyitó ünnepségen.

 Kollár Ferenc

Tanulmányi versenyek a felső tagozaton
- Országos Orchidea Pangea Matematika Versenyen Mol-

nár Martin és Csikós Dániel vettek részt Szabó ildikó felkészí-
tésével. Török Tamás és Brindzik Bálint pedig dr ácsné Hild 
Jolán felkészítésével juthatott be a középdöntőbe. Természete-
sen az iskolai fordulót is ők szervezték meg.

- Kistérségi Kvíz Vetélkedőbe vitte tanulóit dr ácsné Hild 
Jolán, ahol a 3 csapat tanulói eredményesen részt is vettek.

A csapattagok:  Brindzik Bálint, Török Tamás, Kolonics 
Kristóf, Nyitrai Petra, Bugyi Gergő, Mikhel László, Pomázi 
Orsolya, Kovács Dominika, Kasza Laura.

K&H csapatverseny I. fordulóján vettek részt Dr Ácsné 
Hild Jolán vezetésével, de a középdöntőbe nem jutottak be. 
Csapattagok: Bögre Boglárka, Szécsényi Laura, Bugyi Gergő, 
Mikhel László, Fehér Benjámin.

- Körzeti népdaléneklési versenyre ács Mária három tanu-
lót készített fel: Csákó Esztert, Kövér Zsófiát, Solti Lucát, ahol a 
tanulók eredményesen helyt álltak.

- Savaria Országos Történelem Verseny megyei forduló-
jában Kolonics Kristóf és Csákó Mihály 7. b osztályos tanulók 
eredményesen szerepeltek. Felkészítőjük: németh Csaba

- Kiskunlacházán, a megyei történelem versenyen németh 
Csaba 8 diákkal vett részt. Közülük 

3. helyezést ért el Bögre Boglárka(6.a)
4. helyezett Csikós Dániel(8.a)
6. helyezett pedig Kolonics Kristóf (7.b) lett, a többiek a kö-

zépmezőnyben végeztek. Fehér Jakab, Hanka Enikő, Varga 
Krisztián, Kovács Dominika, Rafael Emese.

- Kálti Márk Országos Történelem Versenyen a tanulók a 
második fordulóig jutottak:

Fehér Jakab 5.b
Bögre Boglárka 6.a
Kolonics Kristóf 7.a
- Bódiné Bíró Erika a Play and Win országos angol nyelvi 

levelező versenyen tanítványaival  Csákó Eszterrel a 3. helye-
zést érte el. Csákó Eszter, Kasza Luca és Tóth Boglárka ( 5.b) 
a Titok országos angol nyelvi levelező csapatversenyen a 22. 
helyezést érték el.

Szécsényi Laura (6.b) pedig szintén ezen a versenyen egyé-
niben a 47. lett.

Varga Krisztián pedig a London Bridge országos feladat-
megoldó angol nyelvi versenyen 6. helyezést érte el.

-CsatANGOLók Angol Nyelvi Levelező Versenyen ered-
ményesen indította tanulóit Kollár Ferencné: 

Funny Grammar nyelvtani levelező verseny: Hanka Enikő 
-Czokoly Bálint 118. (5.a)

Tóth László Bendegúz: 124. (5.a)
Bögre Boglárka – Fehér Benjamin: 120 (6.a)
Reader’s Club (szövegértő verseny) Tóth László Bendegúz : 78.

-TITOK Angol nyelvi levelező versenyre Kollár Ferencné a 
következő tanulókat készítette fel:

Bögre Boglárka: 20. helyezést érte el,
Brindzik Bálint – Fehér Benjamin: a 43.(6.a)
Solti Luca 22. helyezést (7.b)
Kasza Laura és Kovács Dominika (7.b) a 22. helyezést érték el.
- London Bridge Angol Nyelvi Tesztversenyen 10 fő indult az 

iskolai fordulóban, közülük ketten kerültek be az országos döntőbe:
Bögre Boglárka 4. helyezést,
Kasza Laura Pedig a 9. helyezést érte el az országos verse-

nyen Kollár Ferencné felkészítésével.
-A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium által a nyolcadikos 

tanulóknak meghirdetett angol nyelvi versenyén Kollár Fe-
rencné felkészítésével:

Csikós Dániel az 5. helyezést 
Rafael Emese pedig a 12. helyezést érte el.
-A Szent István Egyetem jászberényi gyakorló iskolájának 

angol nyelvi versenyén Kollár Ferencné felkészítésével Csikós 
Dániel az első helyezést érte el.

-Teleki Pál földrajz és földtan verseny iskolai és megyei for-
dulójára Kollár Ferenc készítette fel tanítványát , Katona Krisz-
tiánt, aki a középmezőnyben végzett a megyei versenyen.

A Herman Ottó biológia versenyre is készültek, mindeköz-
ben de az időpontütközés miatt a nevezésük elmaradt.

-Tokajiné dancsó Szilvia és nagy Gáborné számos tanulóval 
írták meg a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai 
fordulóját. 

-Tokajiné dancsó Szilvia Szécsényi Laurával és Kasza Lucá-
val eredményesen képviselte iskolánkat a Kazinczy Szép Ma-
gyar Beszéd térségi versenyen.

-Kasza Krisztina a térségi Szent-Györgyi Albert Termé-
szetismeret Versenyre 4 tanulóval készült fel:  Csákó Eszter 
(5.b) 1. helyezés Szécsényi Laura (6.b) 2. helyezés Nyitrai Petra 
(6.a) 3. helyezés, Tóth Boglárka (5.b)  5. helyezés

Csákó Eszter (5b) HEBE Országos Természetismereti leve-
lező versenyén 2. helyezést ért el.

- Sport versenyek:  
IV. Korcsoportos teremfoci bajnokság: Tápiószentmárton 

november 28.
IV. Korcsoportos kispályás körzeti foci bajnokság: Szent-

mártonkáta március 25., ahol a csapat I. helyezést ért el.
IV. Korcsoportos kispályás területi foci bajnokság döntője: 

Mogyoród április 30., ahol a csapat II. helyezést ért el.
Csapattagok:  Kovács Martin, Prága Kristóf, Baráth Ri-

chárd, Tilly György, Szabó Máté, Nagy Richárd, Farkas Gergő, 
Szalontai Máté, Mogyoró László

Felkészítőjük: Pozsonyi Zsolt

– Térségi Ki Mit Tud? versenyen a 7. a osztály Elektrodance 
csapata modern tánc kategóriában 1. helyezést ért el.

Májusban nagy Gáborné körzeti atlétika versenyre vitt 6. 
és 8. évfolyamos tanulókat, ahol eredményesen szerepeltek.
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Mozaik tanulmányi verseny

Alsó tagozat
Anyanyelv
4. évfolyam: 
Janoch Péter Sándor
Matula Márton
Tóth Zsófia
Kőszegi Noémi
Tóth Tímea
Felkészítő: Visnyei Pálné

3. évfolyam: 
Fekete Lívia
Kolonics Dorina Krisztina
Szarvas Kata
Bozóki Bendegúz
Tóth Krisztián
Felkészítő: Bércesiné Tóth 
Júlia

2. évfolyam: 
Matula Máté
Felkészítők: Gálné, Majorné

Döntőbe nem jutottunk, 
de iskolánkból a 
legeredményesebbek 
voltak:
Kovács Krisztofer
Tóth Zsófia 4.a
Kolonics Dorina Krisztina 
3.a
Matula Máté 2.a

Magyar irodalom
4. évfolyam: 
Dávid Patrik, Tóth Tímea
Felkészítő: Visnyei Pálné

3. évfolyam: 
Fejős Lili
Felkészítő: Bércesiné

2. évfolyam: 
Kovács Kinga 2.b, aki 
bejutott a döntőbe is, ahol 
35. helyezést ért el
Felkészítő: Majorné urbán 
Erika

Matematika
4. évfolyam:
Ákos Szilvia
Tóth Tímea
Csajbók Csenge
Janoch Péter Sándor
Matula Márton
Till Kitti
Tóth Zsófia
Vankó Eszter
Bükkösi Ottó
Dávid Patrik
Palotai Roland
Tóth Tímea
Vigh Vendel
Felkészítő: Bagyinszki 
Boglárka

3. évfolyam:
Kolonics Dorina Krisztina
Wébel Tibor Kurszán
Bozóki Bendegúz
Fejős Lili
Felkészítő: Megyes Jánosné

2. évfolyam:
Matula Máté
Czokoly Barnabás
Kovács Krisztofer
Pálinkás-Szabó Zoltán 
Kende
Schuszter Dániel
Szamosvölgyi Dominika
Felkészítők: Gálné n. 
Zsuzsanna, Majorné u. 
Erika

A döntőbe senki nem 
jutott be, de iskolánkból 
a legeredményesebbek 
voltak:
Matula Máté 2.a
Kolonics Dorina Krisztina 
3.a
Vankó Eszter 4.a

Környezetismeret
4. évfolyam: 
Janoch Péter Sándor
Tóth Zsófia
Kőszegi Noémi
Rácz Evelin
Tóth Tímea
Felkészítő: Bagyinszki 
Boglárka

3. évfolyam: 
Danileszk Zoltán
Felkészítő: Megyes Jánosné

2. évfolyam:
Kovács Laura Leila
Sédtői Attila Benjámin
Szabó Réka Anna
Felkészítő: Majorné urbán 
Erika

Döntőbe jutottak: 
Tóth Zsófia, aki a kézilabda 
bajnokság miatt nem 
tudott részt venni.
Tóth Tímea 42. helyezést 
ért el.

Orchidea Pangea 
Matematika Verseny

A 3. évfolyam tanulói közül 
15-en írták meg a helyi 
forduló feladatlapját. Mivel 
kiemelkedő eredmény nem 

született, felkészítőjük 
Megyes Jánosné úgy 
döntött, senkit 
nem küld tovább az 
országos fordulóra.
A 4. osztályos matematika 
szakkörösök 11 fővel vettek 
részt. Közülük Tóth Tímea 
volt 
Kecskeméten az országos 
fordulón, ahol 50% alatt 
teljesített.
Felkészítő: Bagyinszki 
Boglárka

Bagyinszki Boglárka és Oláh 
Éva szervezésében lezajlott a 
Szépírás verseny.

1. évfolyam: 
1. Józsa Viktória 1.b
2. Kenyó Kira 1.b
3. Zala Zsombor 1.b

2. évfolyam: 
1. Kovács Laura Leila 2.b
2. Bába Benjámin 2.a
3. Kovács Kinga 2.b

3. évfolyam:
1. Tóth Krisztián 3.b
2. Török Alíz Eszter 3.b
3. Kolonics Dorina 
Krisztina 3.a

4. évfolyam:
1. Tóth Zsófia 4.a
2. Kőszegi Noémi Violetta 
4.b
3. Vigh Vendel Gábor 4.b

Drámaszakkörösök év 
végi előadása: Bab Berci a 
városban c. mesejáték.
(Felkészítő: Visnyei Pálné)

sűrű emelkedők és lejtők közepette kellett a versenyzőknek a 42 
km-es távot futva teljesíteni. A korai kezdés mellett a hirtelen 
jött kánikulai meleg és a párás levegő nehezítette a megméret-
tetést. Az egyéni maraton mellett könnyített számok is várták 
a jelentkezőket. Kettes és négyes váltófutás, valamint bicogó 
szerepelt a programban. Ez utóbbi szám lényege, hogy a négy-
fős csapatból egy futót hárman kerékpárral kísérnek. Váltani 
bármikor lehet, a távot aránytalanul is el lehet egymás között 
osztani. Lényeg, hogy a csapattagok egyszerre érjenek a célba. 
Farmosról középiskolás korú diákok csoportja nevezett a ver-
senyre, név szerint Csákó Rebeka, Hostyinszki Zoltán, Lénárt 
Márton, Lénárt Tamara, Pallagi Eszter, Pallagi Zoltán, Mucsi-
nyi László, valamint Németh Csaba kísérőtanár személyében. 
A farmosiak a bicogó számot választották, mégpedig olyan for-
mában, hogy a két futót hat kerékpáros váltotta. Végül a nagy 
küzdelem során az előkelő második helyet sikerült a csapat 
tagjainak megszerezni. A verseny nagy kihívás volt mindenki 
számára, a legfontosabb célja azonban a kellemes időtöltés és a 
barátság erősítése volt. A következő évben szeretnénk minden 
farmosi lakost hasonló részvételre biztatni!

Németh Csaba

Farmosi diákok a Tápiómenti 
maratonon

A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 2014. május 24-én 
harmadik alkalommal rendezte meg a Tápiómenti Maratont. 
A helyszín Nagykáta és Sülysáp között került kijelölésre, ahol 
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Farmos és Farnas történelmi 
találkozása

— 1944-2014 —

Egy település történelmi emlékeinek ápolásához fontos se-
gítséget nyújtanak a helyi események kerek évfordulóira való 
megemlékezések, amelyek nem csak az egykoron és ma élők 
számára elevenítik fel a régmúltat, de a jövő generációinak is 
segítenek megőrizni mind- azt, amely a közösség összetartozá-
sának alapja lehet. Farmos történelmének elfeledett epizódjai 
közé tartozik a két világháború közötti Magyarország revíziós 
céljait támogató helyi kezdeményezések folyamata, melynek 
egyik különleges hozadéka volt az Erdélyben, Kalotaszegen 
található Farnas településsel való kapcsolatfelvétel ötlete is. A 
Pest Megyei Levéltár dokumentumai között ma is megtalálha-
tóak azok a lentebb idézett képviselőtestületi jegyzőkönyvek, 
amelyek hiteles forrásként ismertetik az említett korszak ide 

rő magyar testvéreink megsegítése, ezen célra 150 P-t szavaz meg 
és utasítja az elöljáróságot, hogy fedezetül az 1939. évi költség-
vetésben gondoskodjon. A képviselő testület átérezvén a nemes 
célt, szívesen állapította meg ezen hozzájárulást, de figyelembe 
vette azt, hogy a község közönsége méltán kivette részét az egyé-
ni adakozásból és azt a körülményt, hogy az adózás terén 1939. 
évre a közönség nagymértékben meg lesz terhelve, s ezért ma-
gasabb összeget nem tud megállapítani, bármennyire szívesen 
fekszik is a segítés szükségessége. Előadó kéri a képviselőtestü-
letet, adjon felhatalmazást, hogy a Magyar a Magyarért moz-
galomba befolyt természetbeni adományokat értékesíthesse az 
elöljáróság, s a befolyt összeget a pénz adományok gyűjtő ívére 
vezesse át.” 

A mozgalom országos eredményeként rövid időn belül je-
lentős nagyságú pénzbeli adomány gyűlt össze, mellette élel-
miszerek, tüzelőanyag, élőállat felajánlása érkezett a felajánlók 
részéről. Farmoson 1939. január 16-án döntött a képviselőtes-
tület a korábban megkezdett támogatás folytatásáról. „Előadó 
ismerteti a főszolgabíró úr 9848/1938. sz. rendeletét a Felvidék 
egyes magyar községeinek tenyészállatokkal való megsegítésére 
vonatkozólag, s javasolja, hogy a legeltetési Társulat pénztára 
25 P-t utalványozzon ezen célra. Határozat: A képviselőtestület 
átérezve a cél fontosságát igaz magyar szeretettel siet felvidéki 
testvérei megsegítésére, s anyagi erejéhez mérten a Farmosi Kis-
birtokosság legeltetési Társulat terhére 10 P-t, a Farmosi volt 
Zsellérbirtokosság terhére 10 P-t és a Farmosi volt úrbéres Bir-
tokosság terhére 5 P-t szavaz meg és utasítja az elöljáróságot, 
hogy ezen összegeket a Gazdaságnak 1939. évi költségvetésében 
irányozza elő.” 

A Felvidék visszatérését 1939. március 15-18. között a ma-
radék Kárpátalja elfoglalása követte. Az anyaország segítő 
szándéka itt is széles körben megmutatkozott. A „Magyar a 
Magyarért” mozgalom 1939 nyarán befejezte működését, az 
egyre inkább kimerülő anyagi lehetőségei miatt nem volt mód 
annak addigi formában történő reményteljes folytatására. A 
kezdeményezés így is szép eredményeket hozott: pénzben és 
természetbeni adományban közel 7 millió, pontosan 6.880.750 
pengő és 35 fillér folyt be országosan a mozgalom javára!

Ezek után 1940 augusztusában, a második bécsi döntésnek 
köszönhetően Észak-Erdély visszatérése következett. Ez utóbbi 
terület 43 ezer km² nagyságú, az 1941. évi népszámlálási ada-
tok szerint 54 %-ban magyarlakta országrész volt. Az újabb re-
víziós sikert minden eddiginél nagyobb örömmámor kísérte. 
A visszatérő terület magyarságának maradéktalan boldogsá-
gában a hazai közvélemény továbbra is egy emberként oszto-
zott.  A magyarországi társadalom részéről természetes volt, 
hogy az erdélyi területek lakosságát is valamilyen formában 
meg kellett segíteni, még akkor is, ha erre a korábbi éveknél 
szűkebb anyagi keretek álltak rendelkezésre. Ennek hatására 
az országban ismét gyűjtés indult, széles rétegek, önkormány-
zatok, társadalmi szervezetek, intézmények keresték a segít-
ségnyújtás újabb lehetőségét. 

A farmosi képviselőtestület 1941. március 14-én tűzte na-
pirendre az ügyet, melynek keretében egy erdélyi kisdiák ne-
velési költségeit igyekezett előteremteni. „Előadó ismerteti 
az alispán 72849/1940 számú rendeletét „erdélyi gyerekeknek 
neveltetése az anyaország területén” tárgyában és jelenti, hogy 
maga is állami támogatás útján tudja csak biztosítani a szük-
ségleteit, teljes egészében nem vállalkozhat egy gyerek nevelési 
költségeinek viselésére. Javasolja, hogy e célra 1942. január 1-től 
évi 100 P-t ajánlott fel a község. Határozat: a képviselőtestület 
előadó indítványára egyhangú határozattal kimondja, hogy er-
délyi gyermekek neveltetési költségeire évi 100 pengőt ajánl fel, 
évente visszatérőleg, mind addig, amíg erre szükség lesz, utasít-

vonatkozó fejleményeit.
A történet szálai 1938. november 2-ra vezetnek bennünket 

vissza, amikor az első bécsi döntésnek köszönhetően sikerült 
a trianoni békeszerződés által megszabott határvonalakon a 
magyarság javára változtatni. Az etnikai revíziót megvalósít-
va, a Felvidék déli sávjából nagyjából 12 ezer  km² nagyságú 
területet tért vissza az anyaországhoz, 869 ezer fős lakosság-
gal, akik közül 752 ezer fő (86,5%) volt magyar és 117 ezer más 
nemzetiségű. A döntést a magyar társadalom érthető okokból 
kitörő lelkesedéssel fogadta, melynek közvetlen hatása a „Ma-
gyar a Magyarért” mozgalom megszületése volt. A mozgalom 
célja a visszatért települések adományok által történő megse-
gítése, ezáltal a nemzeti összetartozás érzésének erősítése volt. 
A falvakban és városokban nagyszabású gyűjtőmunka indult, 
melyhez a lakosság széles rétegei mellett önkormányzatok, tár-
sadalmi szervezetek és intézmények is jelentős mennyiségben 
csatlakoztak. A Felvidékre küldöttségek indultak, a találkozá-
sok alkalmával testvér-települési kapcsolatok születtek.

Farmos község képviselőtestülete 1938. novemberében, Né-
meth Pál községi bíró és Holovicz József főjegyző működése 
alatt tárgyalta először a Felvidék visszatérésével kapcsolatos 
fejleményeket. A jegyzőkönyv soraiból kiderül, hogy a község-
ben lakossági gyűjtést szerveztek, majd az önkormányzat tett 
segítő felajánlást. „Előadó ismerteti Alispán úr 56.909/1938. sz. 
rendeletét „Magyar a Magyarért” mozgalom támogatása tár-
gyában és kéri a képviselő testületet, hogy erre a célra 150 P-t 
szavazzon meg az 1939. évi költségvetés terhére. Határozat: A 
képviselőtestület megértve azt, hogy szent kötelessége a visszaté-

Farnasi református templom
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Zeneiskolai hírek!
Minden kedves farmosi diáknak jó feltöltődést és pihenést 
kívánunk a nyári szünetre. Szeptemberben találkozunk.
NE FELEDD: A HANGSZERED A SZÜNETBEN IS A 
BARÁTOD, NE HANyAGOLD EL.

A Művészeti Iskola tanárai 

ja az elöljáróságot, hogy ezen összeget jóváhagyás után évente 
irányozza elő a költségvetésben. A képviselőtestület megértve az 
ügy fontosságát szívesen állana nagyobb összeggel ezen cél ren-
delkezésére, de mert anyagi ereje ezt nem engedi meg, kénytelen 
a megszavazott módon elősegíteni a nemes célt.” 

Az elkövetkező időkben országosan számos kezdeményezés 
született az erdélyi magyarság támogatása ügyében. A közsé-
gek és városok nevében ismét küldöttségek indultak, akiket 
kirándulók tömegei követtek az ezeréves határ felé, hogy sze-
mélyes kézfogással, testvéri öleléssel köszöntsék a visszatért te-
rületek lakosságát. Ekkoriban Farmos vezetőiben is felmerült 
egy testvér-települési kapcsolat létesítésének gondolata. A ki-
választott helység a Kalotaszegen található Farnas volt, amely 
nagy bizonyossággal a rokon hangzás miatt kelthette fel a kép-
viselők érdeklődését. Végül 1944. augusztus 16-án a testület 
úgy döntött, hogy szűkös anyagi lehetőségei miatt mégsem 
tudja vállalni a testvér-települési kapcsolat kialakítását, helyet-
te a farnasi diákok egyikét részesíti tanulmányi támogatásban. 
A történelmi pillanat alkalmából érdemesnek tartottam név 
szerint feltüntetni az ülés jelenlévő tagjait: Oroszi István bíró, 
Vincze István, Kenyó Kálmán, Bugyi Dániel, id. Megyes Ist-
ván, Kovács Lajos, Csákó János, …. László, Baranyi János, Vi-
téz Radnay Antal, Káplár István, Dr. Galántai József, Seress Já-
nos, Visnyei Márton, Perlaki István képviselőtestületi tagok és 
Holovicz József főjegyző. „Előadó ismerteti: »erdélyi gyermekek 
neveltetésére előirányzott összegek felhasználása« tárgyában al-
ispán úr 40.149/1944. számú rendeletét. Emlékezteti a képvise-
lőtestületet, hogy a 6/… 1941. számú határozattal 100 pengőt 
szavazott meg e célra a képviselőtestület, melyet az elöljáróság 
elő is irányzott a költségvetésben. 1942. évben a 100 pengős elő-
irányzatot alispán úr meghagyta a költségvetésben, 1943. évben 
azonban csak 50 pengő hagyatott jóvá, s így jelenleg 150 pengő 
áll rendelkezésre. Tekintve, hogy ilyen csekély összegből a neve-
lési költségek nem fedezhetők, s mert a község belátható időn 
belül nem lesz abban a helyzetben, hogy egy évi neveltetésnek 
megfelelő összeggel tudná segélyezni a rászoruló erdélyi gyerme-
ket, javasolja, hogy a község ne nevezzen meg testvérközséget, 
hanem pillanatnyi segélyezés címén jutassa el az összeget vala-

melyik erdélyi község elöljáróságához, hogy 
az a község használja föl valamely gyermek 
segélyezéséhez. Javasolja, hogy a most meg-
lévő összeget a Kolozs vármegyében fekvő 
rokon hangzású Farnas községnek utalja 
ki. Határozat: a képviselőtestület az előadó 
indítványát elfogadva kimondja, hogy sze-
génysége miatt testvér községet nem nevez 
meg, mert annak igazi testvéri segítséget 
úgysem tudna juttatni, hanem a meglévő 
összeget Farnas községnek utalja át, hogy 
az legalább egy szegény tanulónak pillanat-
nyi segélyt tudjon nyújtani tanulmányai 
folytatásához.” 

A kis falu Kalotaszeg meglehető-
sen félreeső pontján fekszik az Almás 
patak völgyében, a Bánffyhunyad–
Almásszentmihály műútról Alsófüld után 
jobbra letérő földút mentén. A település 
korábban Bihar, ez időben Kolozs várme-
gyéhez tartozott. Legfőbb látnivalója a XV. 
században épült gótikus temploma, amely 
a református magyar közösségnek ad ma 
is otthont. Lakóinak száma 1850-ben 365 
fő, melyből 203 magyar volt. Napjaink-
ban alig több mint száz fő él a településen, 

akiknek fele része magyar. A helység 1272-ben Fornos, 1391-
ben  Farnos, 1441-ben  Farnas, 1666-ban pedig  Fárnas néven 
fordul elő az oklevelekben. Érdekességként megemlítendő, 
hogy Farmost a régi írásokban ugyancsak Farnos-ként említik, 
ezt az elnevezést olvashatjuk Bél Mátyás munkájában is. 

A fenti történet folytatását sajnos nem ismerjük, a levéltá-
ri iratok nem nyújtanak ezzel kapcsolatban több információt. 
Bálint Ferenc Váralmáson élő, helyben is szolgáló református 
lelkész elmondása alapján a támogatás ötlete abban az időben 
született, amikor a szovjet csapatok már Magyarország hatá-
rát ostromolták. A polgári közigazgatás ekkorra felbomlóban 
volt, sokan elhagyták lakóhelyüket, emiatt is nehéz ma kide-
ríteni, hogy a személyre szóló támogatás végül megérkezett-e 
Farnasra. Az elmúlt hetven év pedig, túl hosszú idő ahhoz, 
hogy még élő tanúval találkozhassunk az akkori döntéshozók 
közül. 

A Farmosi Általános Iskola diákjainak hála, a történet em-
lékei mégsem vesztek el örökre. Az intézmény tanulói kísérő-
tanáraikkal együtt előbb egy 2012-ben szervezett önköltséges 
kiránduláson, majd 2014. május 1-jén az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által támogatott Határtalanul pályázat kere-
tében látogattak el az apró kalotaszegi településre. Ez utóbbi 
alkalommal a vendégek Bálint Ferenc tiszteletes társaságában, 
a református templom falai között megemlékeztek az 1944. évi 
döntés 70. évfordulójára. A találkozás maradandó emléke Far-
mos község fából faragott címere, mely Nyitrai István önzetlen 
munkájának köszönhetően díszíti napjainktól a gótikus mű-
emlék belsejét.

Németh Csaba

Farmosi diákcsoport a farnasi református templomban  
Bálint Ferenc tiszteletessel (jobbról)
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CIVIl szeRVezetek HíReI
A nyugdíjas klub első féléve

Az év első felére visszatekintve, megállapíthatjuk, hogy eseménydús féléven vagyunk túl. Néhány programunk képekben:

Május 1-jét májusfa-állítással és majálissal tettük emlékezetessé. Kellemes három napot töltöttünk el a Nagykátai Katica Nyugdíjas 
Klub tagjaival a Mátrafüredi Ifjúsági Táborban.

A Föld Napját kerékpáros kirándulással ünnepeltük, nyugdíjasaink 
mintegy 25 km-t megtéve,  

a Tápiószentmártoni Kincsem Parkba látogattak el.
Az ovisok rózsabáli műsorát ovis-nyugdíjas találkozón viszonoztuk.  

A gyermekekkel közösen megnéztük az óvó nénik előadását,

közösen játszottuk, 

ügyességi feladatokat teljesítettünk, 

Májusi hagyományos rendezvényünk a Rózsabál, melyen a helyi  
óvoda néptáncos csoportja és meghívott  

nyugdíjas vendégeink adtak műsort.

A tavaszi események zárásaként kórusunk katonadalokat énekelt az 
I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából szervezett 
megemlékezésen és énekeltünk a Trianoni emlékmű felavatásán is.
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Végezetül szeretnénk köszönetet mondani 

Böjti Károlyné 
óvodavezetőnek azért a hozzáállásért, mellyel évek óta elősegítette az óvodás gyermekek és az idős, nyugdíjasok közötti 
kapcsolat ápolását. Köszönjük, hogy irányításának köszönhetően az óvodás gyermekek színesítették, színvonalasabbá 

tették rendezvényeinket, hogy mindig számíthattunk rájuk.

Ültettél fákat, neveltél embervirágot,
Próbáltad jobbra bírni a világot.
Ha kiáltott a baj, siettél, hogy szűnjön,
Saját fájdalmad, mindig kisebbnek tűnjön.

 
Emberi szívekhez építettél utat,
lelkeddel kövezted ki rajta a hidat.
dolgoztál értelmes, emberibb életért,
Pihenj most egy kissé, csupán ÖNMAGADÉRT!

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai kívánnak Neki hosszú, boldog, tartalmas nyudíjas 
éveket, vigye magával azt az erőt, szépséget, mit a gyerekektől a sok-sok év alatt kapott. Kívánjuk, hogy a gyermekeink, 
unokáink még nagyon sokáig emlékezzenek ANNI ÓVÓ NÉNIRE!

Szegedi Tiborné

az árnyékban békákat gyártottunk.

Miután elnökünk minden ügyességi feladatot teljesített,  
nyakába kerülhetett a békakirály.

Végül nagyot palacsintáztunk, 

és nagy sikere volt az ajándékba vitt ugráló békának is.
Hála az óvodai dolgozók vendégszeretetének, ismét egy felejthetetlen, örömteli délelőttöt töltöttünk el az ovisokkal. Az ovis-nyugdíjas találkozón 
készült képek tanúsítják, hogy mind az óvodások, mind a nyugdíjasok nagyon jól érezték magukat.
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Tisztelt farmosi lakosság!
A 2014-es év első félévében történt eseményekről szeretnék 

Önöknek hírt adni. A Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevé-
kenységű Szervezet korábbi időben az éves közgyűlését január 
utolsó napjaiban mindig megtartotta. Ebben az évben is tervez-
tük, hogy február elején megtartjuk az éves beszámolót. Sajnos 
mikor kitűztük a közgyűlés időpontját, mások azt a szombati 
napot lefoglalták különböző báloknak. Nekünk március 1-jére 
sikerült időpontot kapni a közgyűlésünk megrendezésére. A 
korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat házasságkötő 
termében tartottuk meg a beszámolót az előző évről. A be-
számolón elhangzott, hogy 2013. évben szervezetünk átlagos 
létszáma 46 fő volt. Az elmúlt évben 8 fő lépett be közénk. A 
kilépők, illetve kizártak száma 11 fő volt. A tervezett szolgá-
latokat maradéktalanul elláttuk (egy alkalom sem maradt el). 
A szolgálatban eltöltött órák száma 2010 óra volt. A rendőr-
ségtől használatra kapott Skoda Octavia személygépkocsival 
9940 km-t tettünk meg. A korábbi évekhez hasonlóan zebra-
szolgálatot láttunk el reggel 7 és 8 óra között. Egy polgárőr, és 
két nyolcadik osztályos tanuló segítette a gyermekek átkelését 
a forgalmas kereszteződésben. A községünkben működő civil 
szervezetek felkérésének eleget téve biztosítottuk a különböző 
rendezvényeket. Szervezetünknél már hagyomány, hogy meg-
ajándékozzuk jelképesen azokat a tagjainkat, akik átlagosnál 
többet tesznek a közrend és közbiztonság érdekében. Ők a kö-
vetkezők voltak: Balázs Béla, Baráth Béla, Boros Sándor, Jezsik 
József, Fehér József, Nagy Sándor, Mázsás László, Kovács La-
jos, Kovács Péter, Kovács Zsófia, ifj. Kucza László, Safranyik 
Gábor. 10 éves szolgálat elismerésben részesült Major Csaba, 

Németh István, Poór Imre. 15 éves szolgálat elismerésben ré-
szesült: Nyúzó István. 17 éves szolgálatért elismerésben ré-
szesült: Árva Mihály (egészségügyi okok miatt kérte tagsága 
megszüntetését). 20 éves szolgálatáért elismerésben részesült: 
Dombai László.

A közgyűlés után vacsorával vendégül láttuk tagjainkat és 
meghívott vendégeinket a Művelődési Házban. A vacsora el-
készítésében közreműködő és egyéb adományokkal történő 
támogatásért köszönetet mondok farmosi vállalkozóknak és 
lakosoknak.

2014 első felében a szolgálatok a terveknek megfelelően el 
lettek látva. Felkéréseknek eleget tettünk. Május 10-re tűzte a 
Vidékfejlesztési Minisztérium a TeSzedd szemétgyűjtési ak-
ciót. Ezúton köszönöm meg az általános iskolás tanulóknak, 
és polgárőr társaimnak az önzetlen segítséget. Nélkülük nem 
tudtunk volna összegyűjteni 54 zsák hulladékot. Május 24-én 
ott voltunk Százhalombattán a megyei közgyűlésen. Június 
14-én az általános iskola 8. osztályos tanulóinak ballagási ün-
nepségén vettünk részt, melyen a zebraszolgálatban részt vevő 
15 tanulónak megköszöntük a munkáját, és jelképes ajándékot 
adtunk át.  

Kirándulást szervezünk a július 5-én Békés településen ren-
dezendő Országos Polgárőr Napra. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki adója 1%-át 
szervezetünknek ajánlotta fel. A közrend és közbiztonság meg-
őrzése ezután is fő céljaink között szerepel. Köszönöm minden 
polgárőrnek az önzetlen támogatást és a szolgálatokban az ak-
tív részvételt.
Farmos, 2014. június 15.

Kovács Pál, elnök

Tízszeresen Köszönet!
A gyermeki szeretetért megéri az ál-

dozat, munka, fáradság, izgalom...! Ám 
az idén is feltettem magamnak a kérdést: 
- megéri újra átélni a szervezés viszon-
tagságait, mely a gyermeknapot megelő-
zi?

Ezen gondolkodva, hátradőltem a 
székemben, s becsuktam a szemem. A 
képzelet szárnyán, máris a Ligetbe repül-
tem, ott álltam egyedül, de hamarosan 
gurgulázó kacajt, egyre erősödő hang-
foszlányokat hallottam. Láttam, ahogy 
benépesül az imént még a magánytól 
szomorú hely. Elképzeltem a szemekben 
megcsillanó örömöt, hálát. Éreztem a 
derekamat átölelő karokat, hallottam azt 
a mindent elmondó szót: Köszönöm....
ekkor kinyitottam a szemem, s nem volt 
kétség szívemben, csak sziklaszilárd el-
határozás: - Igen újra nekilátok. Éltető 
erő lett számomra a farmosi gyermek-
nap. Csodálatos érzés átélni évről-évre 
minden pillanatát!

Köszönöm minden gyermeknek, 
szüleiknek, nagyszüleiknek, akik meg-
tisztelték, s jelenlétükkel gazdagították 
programunkat. Köszönöm mindazok-
nak, akik ebben az évben is mellettem 
álltak, és segítették munkámat. Köszö-
nöm mindazoknak, akik áldozatkész 
kisebb, vagy nagyobb mértékű adomá-
nyaikkal támogatták a gyermekeket.  
Isten áldását kívánom életükre.

A Szervező Csapat nevében  
Deák Katalin

Van jövője Farmoson a focinak!
Most, hogy tombol a fociőrület a világban és mindenki a VB-re kon-

centrál, azért ne felejtsük el gyerekeinket. Persze szülőként elfogult 
vagyok és számomra ezek a gyerekek többet érnek Ronaldónal, 
Messinél vagy szeretett csapatom játékosainál. 

Évadzáró U9-es foci tornát rendeztek Tápiószecsőn, három 
csapat részvételével. A rendező Tápiószecső mellett Úri és Far-
mos csapatai léptek pályára. 

Mindenki 2x20 percet játszott mindenkivel, így négy mérkő-
zés volt a gyerekek lábában a szezon végén. 

Gyerekeink végül 8 ponttal megnyerték a tornát, hisz Tápiószecsőt kétszer meg-
verték úgy, hogy még gólt sem kaptak. Úrival pedig kétszer 1-1 es döntetlent játszot-
tak. 

Jól látszott, hogy a gyerekek megértették edzőjük Sebesi Feri kéréseit.
Reméljük ezek a fiúk egy pár év múlva már eredményesen fognak szerepelni a Far-

mos SE felnőtt csapatában és közülük talán néhányan még esetleg magasabb szinten 
jegyzett csapatban is játszhatnak.

Szeretném kiemelni kapusunk Károly Balázs teljesítményét, aki 80 percen át 
mindössze kétszer kapott gólt és több komoly védése volt. Gratulálunk! Persze ez 
a csapat minden tagjára vonatkozik, hisz hatalmas szívről és a játék iránti alázatról 
tettek ezen a napon bizonyságot.

A torna végeredménye
1. helyezett:  Farmos   8 pont
2. helyezett:  Úri   5 pont
3. helyezett:  Tápiószecső   3 pont

A gólkirályi címet Németh Roland (Farmos) szerezte meg

A csapat tagjai: Németh Roland, Wébel Tibor, Sebesi Bence,  Sebesi Ferenc,  Ledacs -Kis  
Balázs, Károly Balázs, Szegedi Péter, Urbán Kálmán, Károly Bálint, Molnár Bence. 
A vezető edző Sebesi Ferenc.

Wébel Tibor
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Hajrájához érkezik a térségi szennyvízberuházás csatornaépítési szakasza
A térség húsz szennyvízberuházással érintett településéből 16 esetében szeptember közepén véget ér a csatornahálózat fektetésének 
alapüteme. Erre az időpontra elkészülnek a várt és végleges helyreállítási munkálatok, mind az úthálózat, mind pedig az útpályán kívüli 
csatornafektetés esetében. Az úthálózat helyreállítása sávosan történik a szilárdburkolattal rendelkező utak esetében. Ettől eltérni csak 
a Magyar Közút által kezelt két, illetve három számjegyű főutak esetében az előírások alapján tud az építési vállalkozó. Az útburkolaton 
kívül fektetett csatornaszakaszok esetében a vállalkozónak az eredeti állapotot kell helyreállítania.
Kérjük az érintett lakosságot, hogy az útpályán kívüli esetleges problémákat mielőbb jelezze helyben, vagy a központi Információs 
Irodán munkaidőben, Hétfő-szerda: 8.00 - 16.00 óra, Csütörtök: 8.00 - 17.00 óra, Péntek: 8.00 - 14.00 óra (Nagykáta, Dózsa György út 
2., Telefon: /csak munkaidőben/ 06-29-641-115 vagy 06-80-980-081), hogy azok javítása folyamatos lehessen és a szükséges javítá-
sok szeptember elejére elkészülhessenek. E-mail: info.szennyviz@gmail.com 
A kisrégiókhoz tartozó szennyvíztisztító telepek és a központi komposztáló telep kivitelezése is az ütemezés szerint halad. A nagyká-
tai szennyvíztisztító telep próbaüzeme május végével megkezdődött.
A tápiószelei kisrégió négy településén a csatornahálózat a vállalkozóval folytatott egyeztetések alapján még ebben évben lefekte-
tésre kerül. A végleges helyreállítási munkálatok áthúzódnak a jövő évre, azokat 2015. május 31-ig kell befejeznie a kivitelező kon-
zorciumnak. Ezzel az ütemezéssel biztosíthatónak látszik az egyébként már kész állapotban lévő tápiószelei szennyvíztisztító telep 
próbaüzeme is.
A csatornahálózatra rákötni még továbbra sem szabad! A rákötések ütemezése, és az ehhez szükséges feltételrendszer kidolgo-
zása folyamatban van. Ezek véglegesítése után, kellő időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Az esetleges problémák elkerülése vé-
gett kérjük a lakosság türelmét ebben az ügyben is. Továbbra is hangsúlyoz-
zuk, a jelenlegi kivitelezők nem végezhetnek ilyen munkálatokat és nem 
javasoljuk a településekre érkező idegen brigádok megbízását az ingatlanon 
belüli bekötések kivitelezésére.
Kérjük a lakosság további közreműködését és türelmét, hamarosan végzünk!
Tápió PR
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A HAJT-A CSAPAT EGYESüLET JúnIUSI 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!
Ismét felhívjuk a 35/2013. (V. 22.) VM rendelettel (továbbiak-

ban: támogatási rendelet) érintett LEADER nyertes pályázóink 
figyelmét, hogy a támogatási rendelet módosult. Ennek értelmé-
ben: „A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meg-
határozott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint 
augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő 
szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfél-
kapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó doku-
mentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a 
kérelemhez.”

Továbbá: „Amennyiben a támogatási rendelet 3.§ (9) bekezdé-
se szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése sze-
rinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva 
kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kére-

lem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első 
benyújtási időszak megnyílásától 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!
Fontos határidőhöz közeledünk. A 2007-2013-as programozási 

időszakban az ÚMVP III. tengelyes vagy a LEADER-es támogatási 
határozattal jóváhagyott művelet megvalósításának határideje a tá-
mogatási döntés kézhezvételét követően legkésőbb 2014. december 
31 (amennyiben a megvalósítási határidő korábban le nem járt). 
Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület, munkaszervezet vezető

újszülöttek
2014. 04. 07.  
Jezsik Illés 

 Molnár Mónika és Jezsik Szabolcs kisfia
2014. 04. 14.  

Császár Nikoletta 
Gogui Erzsébet és Császár dániel kisleánya

2014. 04. 22.  
Mohácsi Zalán 

Farkas Mariann és Mohácsi Péter kisfia
2014. 05. 04. 

Vigh Tímea Irma 
 Hevesi irma és Vigh Gábor kisleánya

2014. 05. 05. 
Safranyik Ramóna 

Simon Anna ilona és Safranyik Viktor 
kisleánya

2014. 05. 09.  
Darók Sándor 

Mohos Andrea és darók Sándor kisfia

Elhunytak
2014.04.03. 

Pető Lászlóné 
szül. Lukács Ilona 87 éves

2014.04.06. 
Mikhel Pálné  

szül. Rabotka Aranka 76 éves

2014.04.17. 
Kenyó Pál 78 éves

2014.04.25. 
Nádas László 71 éves

2014.04.26. 
Faragó János 67 éves

2014.04.27. 
Tóth Ferencné  

szül. Adamecz Ilona 91 éves

2014.05.06. 
Boros József 79 éves

2014.05.23. 
Pászti Pálné  

szül. Molnár Mária 83 éves

Köszönetnyilvánítások
Köszönetemet fejezem ki mindazok-

nak, akik 2014.április 17-én elhunyt 
férjem KENYó PÁL temetésén részt 
vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot hoztak. Fájdalmunk-
ban osztoztak.

Külön köszönöm Dr. Ács Attila házi-
orvosnak és Kaszásné Marikának az ön-
zetlen segítségüket.

Gyászoló felesége

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk 
id. NÁDAS LÁSZLó temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 
osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazok-
nak akik MIKHEL PÁLNÉ született 
Rabotka Aranka temetésén részt vettek, 
utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot- 
koszorút hoztak.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk 
FARAGó JÁNOS temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot hoztak, fáj-
dalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Házasságkötések
2014. május 30. 

Petkovics József János - Tóth Sára 
2014. június 12. 

Váradi János – Misztl Béláné  
(sz.: dobrovitz Anna) 

Megemlékezés
KISS JóZSEF (1941-1994) halálának 

20. évfordulójára
„Húsz éve már, hogy örök álom

zárta le szemed
Szomorú az út amely

sírodhoz vezet.
Sohasem halványul

szívünkben emléked.
Sohasem szűnik meg

lelkünk gyásza érted.”
Szerető családod
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A napszemüveg  
A téli, borús időben, amikor hetekig nem süt a Nap, sze-

münk szinte elszokik a napfény ragyogásától. Ezért tavasszal 
kezdődik, és nyáron még fokozódik az a sokaknak kellemet-
len, sőt fájdalmasan rossz érzés, amelyet az erős napfény okoz. 
Az emberek igénylik a napfényt, és szeretnek világos helyen 
élni, dolgozni. A szem jó világítást követel a munkahelyen és 
az otthonunkban is. A napfény és a mesterséges fényforrások 
azonban nemcsak látható, hanem láthatatlan – ultraibolya – 
sugarakat is kibocsátanak. A kelleténél több sugárzás kelle-
metlenné válhat.

Mindenki tapasztalta már, hogy az erős fény kápráztat. 
Teljesen mindegy, hogy közvetlenül vagy visszaverődve éri a 
szemet. A visszaverődés csillogó vízfelületről, a strand fehér 
homokjáról, a világosra festett házak faláról, a fehér felhőkről 
– egyaránt zavaró lehet. A Nap vakító ragyogása ellen védeke-
zésként összehúzott szemrés előbb-utóbb fejfájást okoz. Pedig 
a Nap – mindezek ellenére – maga az élet. A Napból áradnak 
felénk az életet fenntartó sugarak. A tudomány ma már pon-
tosan kimutatta a napsugarak összetételét és azt is, hogy az 
életet tápláló sugarak között káros sugárzások is vannak. A 
láthatatlan és ezért közvetlenül nem is észlelhető sugarak ellen 
nyújthat védelmet a napszemüveg.

A napvédő szemüvegek megszűrik a sugarakat, elnyelik a 
szemre ártalmasakat. Az UV sugárzás mindenhol jelen van, 
és veszélyezteti szemünk világát. Nap, mint nap ki vagyunk 
téve az UV sugárzás káros hatásainak, ráadásul a káros UV 
sugárzás 40%-a nem napos időben ér bennünket. Szemünk 
rendkívül érzékeny, különösen  UVA és UVB sugárzás káros 
hatásaira, melyek szürkehályogot és más szembetegségeket 
okozhatnak, ezáltal rontva látásunk minőségét.  A szem kör-
nyéki bőr szintén nagyon érzékeny. Az UV sugárzás ráncok 
kialakulását okozhatja ezen a területen, és hozzájárul külön-
böző bőrbetegségek, pl. a bőrrák egyes típusainak kialakulá-
sához. Szemünk és szemkörnyéki bőrfelület védelme az UV 
sugárzás káros hatásaitól kiemelten fontos szemünk egészsége 
és látásunk védelme érdekében.

Védje szemét, ahogy bőrét is védi a káros  
UV sugárzástól.

Ahogy a napvédőkrémek faktorszáma, úgy a szemüveglen-
csék faktorszáma is minél magasabb, annál nagyobb védelmet 
jelent. Az utak szürkésfehér felülete a kora tavaszi napfényben 
szemrontó, éles szemfény reflexeket ad. A járművezetők és a 
gyalogosok egyaránt hunyorogni kényszerülnek, szemrésüket 
a bántó napfényben kénytelenek szűkebbre húzni. Sokszor lát-
hatunk az utakon szemüket újsággal vagy kalappal beárnyékoló 
gyalogosokat és kezüket a szemük elé tartó gépkocsivezetőket. 
Ez nem megoldás, sőt veszélyes is lehet. Tökéletes védelmet a 
szemrontó és a látást zavaró, éles napsugarak ellen csak egy jól 
kiválasztott napszemüveg nyújthat.

E bevezetés után felmerülhet a kérdés, milyen a jó nap-
szemüveg?
● kerete legyen az arc formájának megfelelő jellegű, de emellett 

divatos és kényelmes is, ne sértse sem az orrot, sem pedig a 
fület.

● látómezeje optikailag kifogástalan, olyan színű és árnyalatú 
legyen, amely a szemnek kellemes és kiszűri az ártalmas ult-
raibolya és infravörös sugarakat
 A szaküzletekben kapható napszemüvegek ezeknek a szem-

pontoknak tökéletesen megfelelnek. A szemek eltérő érzé-
kenysége különböző színű, árnyalatú és fényelnyelő képességű 
napvédő üveget igényel, ezért a napszemüvegek kevés kivétellel 
25-50-75 %-os fénytompító hatással készülnek. Mindenképp 
egyszínű, tükrözésmentes üveget válasszon! Aki napszemüveget 
visel, nem fárasztja el a szemizmait, nem fájdul meg a feje, ösz-
szehúzott szemrése nem okoz idő előtt ráncokat. A napszem-
üveg viselete kellemes, és minden archoz előnyös. Eddig álta-
lában beszéltünk a napszemüvegről, de nem említettük azokat, 
akik egyébként is szemüveget viselnek. Szemük érzékenyebb és 
ezért is szívesen hordanak – a dioptriaértéknek megfelelő – 
napszemüveget.

Az ő számukra is van megoldás. Kiválasztják az igényüknek 
megfelelő – és optikailag kifogástalan méretű – szemüvegke-
retet, ahhoz elkészíttetik a szükséges erősségű lencséket és ez 
alkalommal megrendelhetik ezek színezését is, amely több ár-
nyalatban, metallizálással készíthető.  A napszemüveg ma már 
divatcikk és természetes, hogy a mindennapi öltözék kiegészí-
tőjeként hordják. Ez azt is jelenti, hogy nem mindegy, milyen 
napszemüveget vásárolunk. Célszerű a vásárlásnál meghallgat-
ni, kikérni a szakemberek tanácsát, amely elsősorban az üvegek 
árnyalatára, sötétségére vonatkozik – de a keret választásánál is 
hasznos lehet. A jól megválasztott napszemüveg fénytompítása 
kellemes, a szemet pihentető és megnyugtató. Fel sem lehet so-
rolni a napszemüvegeknek keret és látómező kínálatát, és ami 
nem kevésbé fontos: e területen is igyekszünk lépést tartani a 
divat változásaival. Minden évben a legújabb típusokból vá-
laszthatnak vásárlóink.

Dr. Badari Edit, szemész szakorvos
Szentiványi Dóra, adminisztrátor

Rendelés: Csütörtök 13:30-tól
SZELE OPTIKA (Tápiószele, Kossuth l. u. 2.)
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Kedves Farmosiak!

Boglárka a 3 éves beteg 
kislány gyógyulásának 
segítésére gyűjtünk műanyag 
kupakokat.
A kupakok leadhatók: Családsegítő szolgálat, Védőnői 
szolgálat, Polgármesteri Hivatal és a 

Szabadság u. 10. sz. alatt.

Segítségüket köszöni: Boglárka és családja

2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 2.

A tápiógyörgyei, Györgyey Kastély Étterem, vállalja, 
minden az étlapján szereplő étel házhozszállítását. 

Pizza házhozszállítását 16 órától, 

Farmosra: 500.- Ft/szállítás

Rendelés leadása: 
06/53-583-546 telefonszámon. 

www.gyorgyeypanzio.hu,

Két személyes tálak (8 féle): 3.200.- Ft
például:

Betyár tál: cigánypecsenye, zsivány buksza, rablóhús, 
parasztburgonyával, rizi-bizi, vegyes vágott savanyú

PIZZÁK: ALAPANYAGOK:

MARGARETHA paradicsom, mozzarella sajt,

A LA FUNGHI paradicsom, gomba, sajt,

PROSCIUTTO paradicsom, sonka, sajt

SZALÁMIS paradicsom, szalámi, mozzarella sajt

PICANTE paradicsom, csípős szalámi, pepperoni, sajt,

NÉMET tejföl, virsli, tojás, sajt, 

HAWAI paradicsom, sonka, ananász, sajt

CALZONE sonka, gomba, túró, sajt,

VEGETARIÁNUS paradicsom, vegyes zöldségek, sajt,

KOTKODA paradicsom, sonka, kukorica, sajt,

CSIRKEMÁJAS paradicsom, csirkemáj ragu, sajt,

MAGYAROS paradicsom, kolbász, bacon, hagyma, sajt,

POLGÁRMESTER tejföl, sonka, őszibarack, füstölt sajt, 

BOLOGNESE paradicsom, bolognai ragu, mozzarella sajt,

PESARO tejföl, bacon szalonna, hagyma, sajt,

CAPRICCOZA paradicsom, sonka, gomba, szalámi, sajt,

NÉGY ÉVSZAK paradicsom, kukorica, gomba, szalámi, zöldborsó, 
sajt,

NÉGY SAJTOS paradicsom, 4 féle sajt, (kék penészes, mozzarella, 
trapista sajt, füstölt sajt,

GYÖRGYEY KASTÉLY  ÉTTEREM
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• Számítógépek, laptopok szervizelése, beállítása
• Új és használt garanciális számítógépek árusítása
• Új és használt LCD, LED monitorok árusítása
• 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
Cím: 2765 Farmos, Rákóczi út 6. 

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

FAGYIZÓ NYÍLT
FARMOSON!

Kézműves Fagylalt Tápiószecsőről 
a Hisztéria Cukrászdából!

Nyitva Tartás:
Hétfő: 12-20

Kedd-Vasárnap: 11-20

Farmos, Fő tér 6., Sárga üzletsor

Hirdetések
Éljen az igazi rezsicsökkentéssel!

Szigeteltesse régi nyílászáróit  
(ajtó-ablak)

Nútbemarásos, szilikon szigetelő profillal, fehér-barna 
színű Ø 6-12 mm-ig!

Bővebb felvilágosítás: 06 30/355-6175 vagy a  
Barkácsboltban: Farmos, Szelei u. 8.

Friss házi tojás
Egész évben folyamatosan kapható! Ár: 29 Ft/db!
Lozsi Erika Farmos, Öregszőlő első dűlő 1431/2, Mé-
száros Józseffel szemben.

Közművesített telek eladó Farmos központjában 3086 
m2. Tel: 20/521-6587

Vállaljuk 25 éves külföldi tapasztalattal: vizes falak 
utólagos acéllemezes belövését, salétromos falak ve-
gyi injektálását, amire 10 év garanciát vállalunk! Min-
denféle térkövezést, betonozást, vakolást, kúpolást, 
ajtó-ablakbeállítást, csatornázást. Dryvitozást, nemes 
vakolat behúzását, színezését, garázskapuk, keríté-
sek készítését. Megrepedt falak gömbacéllal történő 
összehúzását. 

Nyugdíjasoknak a tavalyi áron! Ingyenes felmérés 
kiszállás, a helyszínen biztosított árajánlat készítés. 
20% kedvezmény! 06- 30/419-5805 

Schwinn Csepel Corsair 24-es fiú gyermekkerékpár, 
gyermek szekrénysor, 4 db Opel alu felni, nyári gumi-
val eladó. Tel: 06/30-771-5131

Tisztelt farmosi Gazdálkodók!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Kerekes Zoltán 

falugazdász minden pénteken délelőtt 8 és 12 óra között 
ügyfélfogadást tart Farmoson a Közösségi Házban. 

Időpontot a 06-20/247-7847-es  
telefonszámon egyeztethetnek vele.

Tisztelettel: Czira Zsolt

Lapzárta:  
2014. augusztus 8.

III. Farmosi Fogathajtó baráti találkozó
2014. július 19. 9:00 óra 

Farmos, Paskomi út, Vásár tér
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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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 

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!

A Trianon emlékmű

A bajnok U9-es focicsapat Ovisok néptánccsoportja

Ballagó nyolcadikosaink A dráma szakkörösök

Csoportkép a Táncvizsgán

Farmos természeti értékeit bemutató „Információs Pont” – Park


