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Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évben megtartott ülései
Ülés időpontja Napirendek

Döntés

A házi orvosi feladat-ellátási szerződés az I-II
2014.
január 09.
körzetre vonatkozóan 2014. január 01. napjáRENDKÍVÜLI tól.

A jóváhagyott háziorvosi feladat-ellátási szerződés a www.farmos.hu oldalon megtekinthető.

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet-tervezetre.

A rendelet-tervezet elfogadásra került.

Előterjesztés a Tápiószele Székhelyű Közös
fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálati Társulás 2014 évi költségvetésére.

2014-ben is a Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a kötelező
önkormányi feladatokat.

Előterjesztés Farmos község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezeté- 2014. március 07. péntek közmeghallgatás.
re és a 2014. évi közmeghallgatás időpontjára.
2014.
február 04.

Előterjesztés az un. Információs pont elnyert
pályázat kivitelezési munkáinak megkezdésére.
Előterjesztés a településen megvalósuló
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan un.
deponia kijelölésére.

Matolcsy kúria mögötti terület az illegális
szemétlerakó területe Büdös-lapos lakatlan
oldala.

Tájékoztató a községben 2014 évben megrendezésre kerülő rendezvényekről. Javaslat a
rendezvények megtartásához az önkormányzat
által nyújtandó támogatásokra.
Előterjesztés a községi rendezvények megtartásához szükséges hangtechnikai berendezés
beszerzésére.

A hangtechnikai berendezés 2014. március 14.
napjára megvásárlásra került.

Beszámoló a községi önkormányzat 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról.

2014.
március 11.

Előterjesztés Farmos község Önkormányzatá3/2014(III.12.) önk. rendelet bevételi, kiadási
nak 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetéfőösszeg: 342.706 e Ft.
re.
Előterjesztés a Községi Óvoda óvodavezetői
álláspályázat kiírására.

A pályázat beadási határideje: 2014. április 17.
Elbírálás: 2014.június 10.

Előterjesztés a 2014 évi választások lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló biPályázat beadási határidő: 2014. április 11.
zottságok tagjainak megválasztására Pályázati
felhívás a helyi civil szervezetek számára.
Településrendezéshez ingatlanvásárlás.

2014.
április 02.
Pályázat benyújtása műfüves pálya építésére..
RENDKÍVÜLI

Zöldhulladék begyűjtésének módjáról döntés

Megkezdődtek a tárgyalások.
Megkezdődött a pályázathoz szükséges szakmai anyag összeállítása.
A lerakóhely kialakítása megtörtént.

2014. március-április
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Tájékoztató
A köztársasági elnök által 2014. április 06. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása a településen rendben lezajlott.
Választásra jogosultak száma 2900 fő volt. Ebből megjelent 53,06 % azaz 1539 fő. A települési összesített adatok a következők:
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Tóthné Megyes Katalin
Mikus Csaba
Pukkai Tamás
Győri Tibor
Czerván György
Pető László
Surányi Tiborné
Sárköziné Juhász Gyöngyi
Schiller Roland
Csanádi Gábor Ferenc
Dr. Baja Ferenc
Apáti Tibor

A HAZA NEM ELADÓ
LMP
ÖP
MGP
FIDESZ-KDNP
JESZ
SMS
KTI
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
FKGP

szavazókör
001
6
13
5
0
322
0
1
1
0
186
161
2

Országos lista

MCP
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
ÚDP
FIDESZ-KDNP
SEM
LMP
JESZ
ÚMP
MUNKÁSPÁRT
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
KTI
EGYÜTT 2014
ZÖLDEK PÁRTJA
ÖSSZEFOGÁS
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK
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116

Farmos, 2014. április 14.

szavazókör
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Turóczi István Zoltánné , HVI vezető

Tisztelt Lakosok!
Szeretném felhívni figyelmüket, miszerint 2008. október
15. napján a Képviselő-testület rendeletben szabályozta „az
avar és kerti hulladék égetés” szabályait. A hatályos rendelet értelmében Farmos község közigazgatási területén a
lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme
érdekében az avar és kerti hulladék égetése csak kedd és
szombat napokon 8.00 – 20.00 óra között megengedett.

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése
100.000,-Ft bírságot von maga után.
Farmos, 2014. április 14.

Turóczi István Zoltánné
jegyző
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A Közösségi Ház ünnepélyes átadása, a Farmosi Zenekar 2014. évi dupla koncertje
Az idei év egyik legjelentősebbnek ígérkező napjára – már hetekkel előtte – nem kis igyekezettel és várakozással készültünk.
Terveztünk egy színvonalas délelőtti átadó ünnepséget, majd délután két sikeres zenekari koncertet.
Mintegy az elvégzett munka jutalmaként, a siker egyik esetben
sem maradt el.
A nevezett nap délelőttjén a felújított Közösségi Ház látványán
tekintetemmel pásztázva, elégedetten – és bevallom, kis büszkeséggel – kissé feszülten, izgalommal vártam az átadó ünnepségünk
kezdetét.
Vártam az átadásra felkért Czerván György államtitkár urat, a
Farmosról indult neves meghívottakat, az egyházak képviselőit,
intézményeink-, egyesületeink vezetőit, tagjait, díszpolgárainkat,
a tervezőt, a kivitelezőket, vártam minden meghívottat és érdeklődőt.
Röviddel 10 óra után, a Himnusz eléneklésével kezdődött ünnepségünk. A megjelentek köszöntése után átadó beszédet Czerván
György államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk mondott, majd
az egyházak képviselői mondtak áldást, illetve imát. Ezek után –
megadva ünnepségünk kulturális színvonalát – az átadó ünnepség
résztvevőit Kőszegi Violetta és kislánya, Noémi népdaléneklésével,
valamint Nyitrainé Tóth Mónika versmondásával varázsolta el. A
Közösségi Ház első kiállítását – Berényiné Szilády Sarolta fafaragó
műveinek bemutatását – Bihari József, a Pest Megyei Múzeumok
nyugalmazott igazgatója nyitotta meg. A nyitóprogram zárásaként
a nemzeti színű szalag átvágásával a Közösségi Ház megnyílt.
Kinyílt egy a múltban már-már enyészetbe veszett, de most,
talán az utolsó pillanatban igényesen felújított ház ajtaja egy falu

Lépj közelebb

– Sikeres volt az Esélyegyenlőségi Nap
2014. március 27. – Első alkalommal
szervezte meg a Pest Megyei Kormányhivatal Esélyegyenlőségi Napját. „Az esélyegyenlőség a lehetőséget jelenti mindenki
számára ahhoz, hogy startvonalhoz állhasson” – mondta köszöntőjében Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott.
Nagy tömeg gyűlt össze a Pesti Megyeháza
Díszudvarán március 27-én, hogy részt vegyen a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében létrejött első Esélyegyenlőségi Napon.
Az egybegyűlt munkatársakat Szentendrei
Tibor esélyegyenlőségi referens köszöntötte,
aki elmondta, az Esélyegyenlőségi Nap célja, hogy a fogyatékkal élők megmutathassák
magukat a világnak, és ezen a napon is bizonyíthassák, nem terhei, hanem értékei a társadalomnak.
Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy
érdemes megadni másoknak a lehetőséget,
mert ha ezt nem tesszük, soha nem fog kiderülni, ki mire képes. „Nálunk, a kormányhivatalban teljesen természetes, hogy dolgoznak
nehézséggel élők, akik ugyanolyan értékes
tagjai közösségünknek, mint bárki más. Az

előtt, helyet adva egyesületeknek, intézményi rendezvényeknek,
kulturális eseményeknek. Kívánom, hogy minél többen éljenek e
ház adta lehetőségekkel!
A tartalmas délelőtt után a délután újabb ajándékkal kedveskedett a farmosi, valamint a hozzánk látogató embereknek.
Lestákné Czeróczki Judit zenekarvezető karnagy vezetésével a
Farmosi Zenekar adott két teltházas koncertet. Judit szervezésének
jóvoltából, a koncertek hallgatósága – vendégszereplőként – virtuóz klarinét – és zongora művészek játékában, Kőszegi Violetta
énekében gyönyörködhetett, majd budapesti kisiskolások színpadi
előadását csodálhatta meg. Az est további meglepetése a zenekar
koncertfelvételeinek válogatásából kiadott jogvédett CD volt, melyet az érdeklődők a helyszínen megvásárolhattak. A CD megjelenéséért külön köszönet illeti meg Lestákné Czeróczki Juditot, dr.
Balaska Andreát, valamint a felvételeket készítő Oroszi Tibort. A
CD jelenleg megvásárolható a községi könyvtárban.
Ezen a napon a zenekar jóvoltából egy újabb, Miknai Zoltán által készített bútorral gyarapodott a Kovács Pál Zeneterem is.
Elvonatkoztatva zenekari tagságomtól, mint polgármester,
mindannyiunk nevében köszönöm Lestákné Czeróczki Juditnak, dr.
Balaska Andreának és valamennyi zenekari tagnak ezt a felejthetetlen estét, az ehhez vezető, munkával eltöltött időt. Köszönöm, hogy
a kultúra terén igényességgel felállított szinttel példát mutatnak egy
településnek.
A zenekar eddigi története megmutatja, hogy egy Farmos méretű
kis település barátságban összetartó kis közössége is tud munkával,
önzetlenséggel, már-már erején felül nagyot alkotni.
Horváth László, polgármester

esélyegyenlőség ahhoz segít hozzá, hogy a
képzeletbeli startvonalhoz állhassunk” – tette
hozzá a kormánymegbízott.
Szekeres Pál sportért felelős helyettes államtitkár beszédében kiemelte, ha egy sérült
embernek az a célja, hogy elfogadtassa magát
másokkal, először neki kell elfogadnia saját
magát. Egy ország akkor lehet sikeres, ha minden benne élőnek, így a sérült embereknek is
megvan a maguk feladata. Ehhez az államnak
pedig meg kell teremtenie a feltételeket.
Vid Natasa, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége ifjúsági koordinátora a Lépj Közelebb programsorozat
kapcsán rámutatott, fontos, hogy már gyermekkorban felhívják a figyelmet a mozgáskorlátozottak életének nehézségeire. Így felnőhet egy olyan generáció, amely életének az
akadálymentesített környezet teljesen természetes.
A köszöntők után a Paradance Company
kerekesszékes táncosai mutatták meg az egybegyűlteknek, hogy a zene élvezete és a tánc
nem csak a hagyományos keretek között képzelhető el. A felállított kerekesszékes akadálypályán bárki kipróbálhatta, mekkora ügyességet kívánnak a mindennapi élethelyzetek
mozgássérült társainktól. A Neo Magyar Segítőkutya Egyesület kutyás kiképzői pedig azt
mutatták be, hogy négylábú társaink milyen
sokat tudnak segíteni a hétköznapokon.
„Az első Esélyegyenlőségi Nap sikere és
népszerűsége megmutatta, hogy van igény
egymás életének megismerésére” – mondta a
rendezvény kapcsán Tarnai Richárd, aki azt is
elárulta, az eseményt jövőre is megrendezik.

Felhívás
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Farmos településen 2014 áprilisában megkezdődtek a szennyvízcsatorna építés kivitelezési
munkálatai (a Széchenyi utca környékén).
A beruházás keretében a kivitelező – A-Híd
Építő Zrt. – és alvállalkozói a település utcáiban a szennyvízcsatorna gerincvezetékét, valamint az ingatlanok erre csatlakozó házi bekötő vezetékeit (házi bekötés)
készíti el. A bekötővezeték átmérője 160mm
és a telekhatárától számított 1 méterig tart,
ott tisztítóidommal végződik. A tisztítóidom
helyét a Kivitelező munkatársai az ingatlantulajdonosokkal előzetesen egyeztetik.
Az ingatlanon belüli – a tisztítónyílástól az
épülethez való csatlakozásig tartó – vezetékek
lefektetése és a későbbi rákötés az ingatlantulajdonosok feladata és költsége. Az ingatlanon
belüli, 110 mm átmérőjű vezetékek lefektetésére legkorábban az utcai gerincvezeték és a
házi bekötés elkészültét, valamint a víztartási
próbát követően kerülhet sor, de rákötni még
ekkor TILOS! A rákötésig – az ellenőrizhetőség miatt – a csatlakozási pontot nyitva kell
hagyni. Az engedély nélküli, szabálytalan,
rákötés minden esetben feljelentést von maga
után, valamint a csatorna mosatási, ismételt
lezárási költségeit a tulajdonosoknak kell kifizetniük.
Az új csatornára rákötni csak az
Önkormányzattól
kapott
„Rákötési Engedély” kézhezvétele – a település
teljes területén kiépített hálózat üzembe helyezése – után, az abban foglaltak szerint lehet.
A rákötéshez egy 160/110 mm-es szűkítő
idom beépítésére lesz szükség.
A-Híd Építő Zrt.

2014. március-április
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021)
A 20 települést magában foglaló Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az Új Széchenyi Terv keretében valósítja meg az érintett települések
csatornázását és szennyvíztisztítását. Az egyik legnagyobb magyarországi szennyvízprojekt közel 30 milliárd forintból valósul meg, az Európai
Unió és a Magyar Állam 24 milliárd forinttal támogatja a munkálatokat. A beruházás keretében közel 800 km szennyvízcsatorna-hálózat létesül,
4 db új szennyvíztisztító telep és 1 központi komposztáló telep épül, a már meglévő nagykátai szennyvíztisztító telep kapacitása bővítésre kerül.
A kivitelezési munkák és a próbaüzemi időszak várható befejezése 2015. év közepe.
Az érintett 20 település: Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta,
Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri

Befejezéséhez közeledik a szennyvízcsatorna hálózat építése
Immáron egy éve folynak a szennyvíz csatornázási munkálatok a Tápió vidék 20 településén. A tavaly megkezdődött munkálatok jelentős
változást hoztak minden település, ezáltal a lakosság életébe is. A kivitelezés okozta átmeneti kellemetlenségek a végleges úthelyreállítási
munkálatok után megszűnnek, visszaáll a közlekedési rend és mindenki a korábban megszokott módon közlekedhet a térségben.
Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk a vállalkozók rendkívül jó munkatempót diktáltak, tavaly év végén a csatornahálózat készültsége elérte a 60%-ot a négy kisrégióban. Ez az arány az egyetlen – tápiószelei – kisrégió kivitelezési munkálatainak csúszásából
adódik, ugyanis ott az engedélyezési folyamatok elhúzódása, lassú menete miatt a munkák később kezdődhettek meg, így a vállalkozói
feladatok teljesülése is alacsonyabb szinten van. A lemaradás mihamarabbi behozására törekszik a vállalkozó.
A másik három kisrégióban a vállalt határidőig – szeptemberig – a maradék szakaszok befejezése és a végleges úthelyreállítások elvégzése a cél. Mielőtt azonban az utak aszfaltozásához, az eredeti állapot helyreállításához hozzá kezdenének a vállalkozók, az elkészült
csatornaszakaszokat az előírásoknak megfelelően többlépcsős minőségi ellenőrzés (víztartási-nyomás próba, kamerás vizsgálatok) alá
kell vetni a rendszer tökéletes működéséhez. Emellett a csatornafektetés után visszatöltött anyagnak is néhány hónap tömörödésre, ülepedési időre van szüksége. A végleges úthelyreállítás tehát a komplex minősítési eljárások megfelelősége után kezdődhet csak meg.
A szennyvízcsatorna hálózat elkészülte és az utak végleges helyreállítása természetesen nem a projekt befejezését jelenti, hiszen mindezek mellett folyamatosan és nagyon jó ütemben haladnak a szennyvíztisztító telepek valamint a központi komposztáló telep kivitelezésével is. A komposztáló telep építése olyannyira jól halad, hogy április végével megkezdődhet a komposztáló próbaüzeme. Itt a 20
település szennyvíziszapját alakítják át a projekt végeztével – struktúra anyag (pl. zöldhulladék, fanyesedék) hozzáadásával – további
felhasználásra. A szennyvíztisztító telepek próbaüzeme akkor lehetséges, ha az adott hálózat bel- és külterületi szakaszai teljesen kiépültek és a hozzá tartozó műtárgyak is elkészültek.
Továbbra is fontos megemlíteni, hogy még nem lehet a csatornahálózatra rákötni! Azok az ingatlantulajdonosok, akik az értesítést megelőzően kötnek rá a hálózatra, szabálytalanságot követnek el (emellett az adott szakaszt ki kell tisztítani!).
A rákötések megkezdésének módjáról és időpontjáról előzetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
A projekt zárásáig alig több mint egy év van hátra, de addig is sok a tennivaló
vár még a projekt résztvevőire, hiszen egy ekkora volumenű beruházás sikeres lebonyolítása nem kis feladatot jelent a települések számára. Megértő türelmüket, segítségüket továbbra is kérjük a projekt lebonyolításához.
Tápió PR

MÁRCIUS-ÁPRILIS HÓNAPBAN TÖRTÉNTEK
• EBRD forrásból finanszírozva megkezdődött a közvilágítás korszerűsítése, valamint a Muszály településrészen közvilágítás kiépítése.
Az energiatakarékos fényforrások nagyobb fénykibocsátásúak, valamint 40-45%-al kevesebb energiaigényűek.
• Megkezdődött az ún. Információs Pont építése a volt könyvtár épület
helyén. A lépcsőzetes, 12 db vakablakkal ellátott fallal, valamint növénysövénnyel körülvett terület öntöző rendszerrel, füvesítéssel, növények telepítésével parkosításra kerül. A vakablakokba természetfotók
kerülnek elhelyezésre. A viakolor sétány pihenőpadokkal lesz ellátva.
A kihelyezendő útbaigazító táblán Farmos és környékének természetvédelmi térképe lesz elhelyezve.
• Az I. ütemmel elkezdődött Farmos csatornázása. Az építés mindhárom ütemének megkezdése elől a jogi akadályok elhárultak, a kivitelezés a továbbiakban folyamatos lesz. A részletekről a kivitelező
cég lakossági fórumon fogja majd tájékoztatni a lakosságot.
• A Fő tér 2. alatti Közösségi Ház átadásra került. Az épületben
kerül majd elhelyezésre a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat, a Gazdakör, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Valamint a

•
•
•

•
•
•

felújított épületben lesz egy klubhelység, egy kiállító terem és egy
konyha is.
Megtörtént a muszályi gyaloghíd karbonátosodási vizsgálata, mely
szükséges a szélesítés előtti műszaki döntéshozatalhoz.
A Tanyafejlesztési Pályázaton nyert vontatott gréder beszerzésre került.
A gréderrel várhatóan megoldódik a külterületi földutak javítása, karbantartása.
Az 1848-as szabadságharcra emlékeztünk a községi ünnepségen,
melyen az általános iskola diákjai színielőadással tisztelegtek az
1848-as hősök emléke előtt. Köszönet érte a szereplő diákságnak és
a felkészítő tanároknak, valamint Tóth Tamásnak, Nyitrainé Tóth
Mónikának és Szarvas Attilának a szavalatukért.
A Farmosi Zenekar megtartotta nagysikerű 2014. évi dupla koncertjét a Művelődési Házban.
Folytatódik a TRIANON EMLÉKMŰ építése. Az ünnepélyes átadása május 31-én szombaton, 15 órakor lesz. Az építéshez továbbra
is várjuk pénzbeli adományaikat, valamint munka felajánlásaikat.
A 3. és 4. buszváró is elkészült, kihelyezésük hamarosan megtörténik.
Horváth László, polgármester

6. oldal

Bál, avagy a Szülők Bálja
Tiszteletre méltó farmosi szülött soraiból
merítve kezdeném írásom, amit az előző FAIR
lapjain olvasható.
„...Írjuk ma közösen a gyermekeink, unokáink, és a farmosi iskola sikeres jövőjét teremtő
szándékunkkal, támogatásunkkal!
Reményik Sándor már 1925-ben a Templom és iskola c. versében előrelátóan figyelmeztetett:
„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot, s az iskolát”
dr.Bencze József....”
A fentiek szellemiségében 2014. 02. 22-én a
Szülői Munkaközösség (SZMK) megtartotta az
évek óta már hagyománnyá alakult „Bált” az
iskolás gyermekek javára. Szorgos készülődés
előzte meg mindezt… A bál hangulatát az alsó
tagozatos dráma szakkörös gyerekek alapozták
meg. Lenke tanító néni felkészítésével A pösze
lányok című vidám darabot mutatták be.
A rendezvényhez a termet és a szállításhoz
az autót az Önkormányzat adta. A terítést nagyon ízlésesen alakították ki a lelkes szülők, a
terítéket az iskolai konyhát üzemeltető Innoven
Kft.-től kaptuk. A büfét Prága Sándor üzemeltette, bevételét az iskolának ajánlva. A vacsora
alapanyagait Ábrók Judittól és Meggyes Csabától, valamint a Fanni Hús Kft-től kaptuk. Zenészünk Detvai Gyula volt, aki térítés nélkül
muzsikált a bálon. A finom vacsorát a Rózsa
Nyugdíjas Klub tagjai: Szegedi Tibor, Csík
Zoltán és Kovács István készítették. A sütemé-
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nyeket a szülők adták. A tombolához nagyon
sok felajánlást kaptunk külső adományozóktól
is. A bál vendégei is hoztak tombolatárgyakat
a bálra, azonkívül, hogy jelenlétükkel is megtisztelték törekvésünket.
Szeretném elismerésem kifejezni azokról
az önzetlen emberekről, akik szabadidejüket,
energiájukat, pénztárcájukat nem kímélve felismerték a szándékunk fontosságát. Az sem titok,
hogy kevesen ismerik fel az oktatás és körülményeinek javításának társadalmi fontosságát.
Természetesen ez nem hoz gyors profitot, azonnali eredményeket. Itt hosszú távra kell gondolkodni! A mai világban pedig minden másra nagyobb hangsúly jut, mint az iskolai feltételekre.
Amikor kitűztük a bál időpontját, azért szavaztuk meg ezt az időpontot, mert még semmilyen egyéb hasonló rendezvény nem szerepelt
a Művelődési Ház palettáján. Mégis, ahogy
közeledett a bálunk időpontja, hirtelen előtte és
utána megszaporodtak az egyéb hasonló kezdeményezések.
Kicsiny település ez a miénk, megoszlik a létszám, hogy ki és hová orientálódik. A„Szülők
Bálja” lehetőség a hagyomány tiszteletére, és
azok a vendégek, akik ide eljöttek, tanúbizonyságot tettek hűségükről az iskolánk felé. Kedves
Olvasó, ennek szellemiségében kérem, olvassa
el újra az írásom első részét mementóként!
A bál bevételéből az alsó tagozatosak sportszereket kértek és kaptak. A felső tagozatban a
kémia és a történelem tantárgyakat támogattuk. Ők projektorokat kértek és kaptak.
Támogatóink: Molnár Express Kft, Velavill
Kft, Tóth Tamás TTM 2000Kft, Ifj. Nyitrai

István, Dr. Ács József, Kollár Ferenc, Horváth
László, Marianna Virágbolt, Kenyó Márta,
Bukor Csapágy 2002, Csillik Csaba, Csákó Béláné Erika, Fehér Erzsébet, Bertalan Györgyi,
Kézérné Erzsike, Pásztor Gabriella Gabi Fodrászat, Parádi Éva Szivárvány Optika, 3 Ász Kft,
Fehér István, Szécsényi Attila, Hasznos Holmik,
Vasbolt, Rózsa Nyugdíjas Klub, Bertalan Ignác
és Neje, Rózsavölgyi Géza CBA, Kolonics Zoltán
Portaltech Kft, Gyógyszertár Farmos, Bugyi Lajos, Balázs Klaudia, Nyitrai Ferenc és Neje, Liget
Közért, Guth József, Fanni Hús Kft, Molnárné
Czakó Irénke, Ábrók Judit és Meggyes Csaba,
Csík Zoltánné, Domonics Sándorné, Merczel
Pálné, Csákó Eszter, Csákó Mihály, Miknai Zoltán, Ország József, Prága Sándor, Gáspár Annamária, Csend Szigete Jászberény, Kasza Tamás,
Árva Ferenc, Czira Zsolt, Vankó Attila, Marton
László, Gál Zoltán, Mohácsi Gyuláné
Osztályoktól süteményt felajánlók: Tarkóné
Kovács Anikó, Czira Gáborné Tóth Tímea, Monoriné Juhász Anita, Czokoly Imréné, Görbedi
Ferencné, Poórné Palócz Julianna, Seregleyné
Szűcs Anita, Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna,
Wébel Tiborné, Kiss Renáta, Molnárné Kenyó
Andrea, Kenyó Klára, Petróné Dombai Emese,
Káplárné Perlaki Anita, Bráderné Hajósi Mariann, Majorné Anikó, Császárné Spenger Krisztina, Bagyinszki Andrea, Nagyné Benei Éva,
Mucsinyi Ildikó, Katonáné Barna Zsuzsanna,
Pethőné Dillik Veronika, Vankó Gáborné,
Kochné Ivanics Anita, Pásztor Gabriella,... és a
névtelenségben maradó szülők.
Köszönöm mindenkinek a támogatást!
Dr. Csákó Zoltán , SzMK elnök

ISKOLAI HÍREK
Az alsó tagozatban 2014.04. 15-én Mesemondó versenyt rendeztünk.
Minden évfolyamból lelkesen készültek a gyerekek a megmérettetésre. A
22 versenyzőből minden évfolyamon az első három helyezett könyvjutalomban részesült.
1. évfolyam :
3. évfolyam:
I. Czira Sára
I. Simon Barbara
II. Józsa Viktória
II. Kolonics Dorina
III. Nagy Emma
III. Fejős Lili
2. évfolyam:
4. évfolyam:
I. Seregley János Erik
I. Tóth Zsófia
II. Matula Máté
II. Vigh Vendel Gábor
III. Sédtői Attila Benjámin
III. Matula Márton
A felső tagozatosok április 3-án megtartották szokásos fogalmazásíró versenyüket.
Az 5-6. osztályosok „Életem legjobb napja”, míg a 7-8. osztályosok
„Mentsük meg a Földet!” címmel írtak fogalmazást.

A verseny eredménye:
5-6. évfolyam
7-8. évfolyam:
1. Szécsényi Laura 6.b
1. Lázár Alexandra 7.a
2. Hanka Enikő 5.a
2. Berényi Annamária 8.b
3. Urbán Barbara 6.b
3. Katona Krisztián 8.a
Április 11. József Attila születésnapja, 1964 óta a költészet napja hazánkban. Ezt a napot évek óta szavalóversennyel ünnepeljük a felső
tagozatban. Az idén sem volt ez másképp. Az alábbiakban olvashatják
Tokajiné Dancsó Szilvia tanár néni megnyitóbeszédét.

Kedves Gyerekek, Tanárkollégák és Zsűritagok!

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, a mai napon az
iskolánkban megrendezésre kerülő vers- és prózamondó versenyen.

Holnap, azaz április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját, amely
egyúttal József Attila születésnapja is. Legkiválóbb költőink egyike volt
ő, aki nagyon sok gyönyörű verset írt.
Nehéz azonban megfogalmaznunk, hogy milyen a jó vers, mi a költészet. Én Weöres Sándort hívtam segítségül, hiszen tőle tudjuk: a vers
olyan, mint az alma, mást mond az éhesnek, mást a jóllakottnak, és más
a fán, a tálon és a szájban. A vers tehát olyan, mint az alma, a költészet
pedig, mint az alma íze.
A költő mágus, a költészet varázslat, a költő bölcs, a költészet tanítás. A költő a kezét nyújtja és elvezet bennünket oda, ahol tisztán elválik
egymástól csillag és csillogás, rózsa és rózsaszín, príma és primitív. Oda,
ahol megszólal a néma, és elhallgat a fecsegő, oda ahol megjuhászodik a
vakmerő és bátorságra ébred a félszeg. Oda, ahol leülepedhet az életünkben felhalmozódott mindenféle, és megérthetjük: ember az, aki olvas és
ír. Ki-ki legjobb tudása szerint. A költők, írók kiválasztottak. Ők azok,
akik a legszebben tudják megszólaltatni anyanyelvüket.
Adjuk hát át magunkat a csodának, az élvezetnek, hallgassuk meg
legkiválóbb költőink, íróink legnagyszerűbb alkotásait, amelyek olykor
vidámak, humorosak lesznek, megnevettetnek majd minket, máskor viszont összeszorítják szívünket, könnyeket csalnak a szemünkbe.
Sok sikert, bátorságot és kitartást kívánok minden kedves vers- és
prózamondónak, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy felkészült a mai
napra, és előad nekünk 1-1 értékes irodalmi alkotást.

A verseny eredménye:
5-6. évfolyam:
7-8. évfolyam:
1. Molnár Viktória 5.a
1. Rigó Beatrix 8.a
2. Szécsényi Laura 6.b
2. Kolonics Kristóf 7.b
3. Barad Henriett 5.b
3. Rafael Emese 8.b
Mindkét versenyt Nagy Gáborné és Tokajiné Dancsó Szilvia tanár
nénik szervezték.
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7. oldal

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI

Az Országos kompetenciamérés keretében 2013-ban is a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6.
és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást.
A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez,
vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várták el a tanulóktól.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és
műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). A
javítás és az értékelés is központilag történt, melynek eredményeit megküldték az intézményeknek.
Az alábbi táblázatok a 2012/2013. tanév 6. és 8. évfolyamosainak 2013-ban elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.

Kollár Ferenc
igazgató

Határtalanul pályázat
Erdélyi kirándulás fakultatívan vállalt előkészítő tevékenysége.
2014. március 28-án, pénteken a Farmosi Általános Iskola erdélyi kirándulásra készülő hetedik évfolyamos diákjai szerveztek kerékpártúrát Farmoson, Tápiószelén és Tápiógyörgyén. A program
célja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által 2013-ban kiírt, 2014-től
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul pályázat önkéntesen vállalt feladatpontjának megvalósítása
volt. A délután során, rövid megemlékezések keretében az iskolások felkeresték a három település trianoni emlékműveit, illetve
a határon túli magyarsággal kapcsolatos emlékhelyeket. A fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység többlet pontot jelentett
a győztes pályázat 2013-as elbírálásakor. Ennek is köszönhetően

utazhatnak kedvezményesen a hetedikes tanulók 2014. május 1-6.
között a történelmi Erdély magyarlakta vidékeire.
Németh Csaba
történelemtanár
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FELHÍVÁS!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykáta Tankerülete fenntartásában működő
Farmosi Általános Iskolába történő

beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28-30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától 18.00 óráig
(12:30-13:00 ebédszünet)
a Szelei úti iskolában.

Tanköteles a 2008. augusztus 31-ig született gyermek, akit a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni, továbbá nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról(2014. március 15-től hatályos a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet- A szülői felügyelet gyakorlása-előírásai az irányadók).
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykáta Tankerületének igazgatója hivatott a felülvizsgálati kérelmet elbírálni.
Kollár Ferenc igazgató

Zeneiskolai hírek
Eredményeink:

Kistérségi furulyaversenyen I.
helyezést ért el Kovács Kinga
Felkészítő tanára:
Sántáné Kiss Orsolya
Kistérségi zongoraversenyen sikeresen
szerepelt Matula Márton
Felkészítő tanára: Balogh József

Rendezvényeink:

Iskolánk 2014. május 12-16-ig
nyílt hetet tart, minden érdeklődőt
szeretettel várunk tanítási óráinkra.
2014. május 13-án 10 órakor
hangszerbemutató tartunk.
2014. június 3-án 17 órakor kerül
megrendezésre a zeneiskolások
hangversenye.
2014. június 27-28-29. művészeti
iskola sátortábora.

Felvételi, beiratkozás:

2014. május 15-én 15-17 óráig
felvételi meghallgatást tartunk, a
zeneteremben.
2014. június 12-én 14-17 óráig
beiratkozás, a régi és új növendékeink
számára.
2014. június 11-én 16 órakor
bizonyítványosztás.

Non Stop
Dance Group
Megtelt Farmoson a Művelődési
Ház!
2014. április 12-én az érzések magas fokú közvetítése zajlott. A közvetítés eszköze a tánc volt a farmosi
Non Stop Dance Group tánccsoport
gálaműsorán. Aki ott volt, egyszerre
könnyezett és nevetett attól az örömtől, amit átélhetett. Hosszú próbák
zajlottak hétről hétre, hogy a siker
maximális legyen. Az érzés felülmúlhatatlan volt számukra, mikor a műsor végén a közönség állva tapsolta a
színpadon lévő táncos gyermekeket.
Ez bizonyította, hogy megérte a sok
munka. Sok versenyen bizonyítottak
már pl. Budapesten, Jászfényszarun,
Nagykátán. Fellépéseikkel szinte
mindenhová eljutatják Farmos hírnevét és egyben azt a közös akaratot,
amivel példát mutatnak az emberiségnek, hogy hogyan segítik, tanítják egymást a kicsik és nagyok. Azt
gondolom érdemes támogatni a fiatalokat, hisz eljön az idő, amikor ők
fognak bennünket támogatni.
Köszönet a külső támogatóknak:
Marianna Virágbolt (díszítés), Varga
Pirotechnika (látványtechnika), Ezo
KLUB (hangtechnika).
Ha van közös akarat, akkor minden van!
Kasza Tamás

XI. FARMOSI BORVERSENY
2014. március 21.

A 2014. évi borverseny az előző évekhez hasonlóan került lebonyolításra.
Egyetlen változásként, a „Farmos bora”
címet ezúttal nem a zsűri, hanem a közönség ítélte oda.
A versenyre ezúttal 26 bortermelő nevezett.
A Kiss Attila, Dr. Felde István, Katona
Krisztián, Lipták Tibor, Tarjáni József
összetételű zsűri döntése alapján az
alábbi eredmény született:
Fehér borok kategória:
1. Csík Zoltán
2. Németh Pálné
3. Dr. Ács József
Vörös borok kategória:
1. Varga József
2. Dr. Ács József
3. Kovács Ferenc
Siller borok kategória:
1. Kovács Pál Zoltán
2. Boros Sándor
3. Csákó Tamás
A „Farmos bora” címet Dr. Ács József
bora érdemelte ki.
A versenyen résztvevőket a Nyugdíjas
Egyesület énekkara, Lipták Tibor gitárjátéka és éneke, valamint kabaréjelenet
szórakoztatta. Az ízletes vacsorát Szegedi Tibor és segítői készítették. A borok
felszolgálását csinos lányok végezték.
Köszönjük nekik.
Horváth László
polgármester
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KÖSZÖNJÜK TERIKE, KÖSZÖNJÜK IGNÁC
A 2014. év a farmosi közélet két jelentős személyisége döntött a visszavonulás mellett.
Terike (Jezsikné Kármán Teréz) volt Könyvtár – és Művelődési Ház vezető, a FAIR című helyi újság szerkesztője, 40 év
munkaviszony után nyugdíjazását kérte. Terike negyedszázadon át – az első számtól mostanáig – volt újságunk fáradhatatlan szerkesztője, terjesztője. Neve az impresszumból a jövőben
valószínűleg hiányozni fog, de bízom abban, hogy a szerkesztés, a terjesztés terén szerzett tapasztalatait át fogja adni utódainak, segítve ezzel az e területen őt követők munkáját.
Ignác (Bertalan Ignác) 1988-tól, az egyesület megalakulásától volt a Nagycsaládosok Farmosi Egyesületének tagja,
majd 1994-től az elnöke. 20 éven át fáradhatatlanul dolgozott
a nagycsaládosokért, erejéhez és lehetőségeihez képest járult

hozzá a nagy családokban élők hétköznapjainak könnyebbé,
szebbé tételéhez. Szervezett kirándulásokat, szerzett adományokat, intézett MÁV különvonatokat, rendezett Mikulás napokat. Egyénisége, ellentmondást nem tűrő stílusa ismertté és
egyben eredményessé tette partnerei körében. Két évtizeddel
ezelőtt vállalt feladatának sikeres teljesítése joggal töltheti el
büszkeséggel, elégedettséggel.
Terike, Ignác! Köszönjük. Köszönjük a farmosi közösség
javára tett minden tetteteket.
Munkátokat megköszönve kívánok magam és a farmosi
emberek nevében jó egészséget és nyugodt, kevésbé stresszes,
boldogságban megélt éveket!
Horváth László
polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021)
Időpont: 2014. április 10. (csütörtök) 14.00
Helyszín: Nagykáta, Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Dózsa Gy. út 26A.)

RAJZPÁLYÁZAT – DÍJKIOSZTÓ
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a „Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekthez
kapcsolódóan rajzpályázatot hirdetett a beruházáshoz kapcsolódó 20 településen működő általános iskolák alsó tagozatos
(6-10 év közötti) diákjai számára.
A pályázattal egy olyan „gondolatutazásra” hívtuk az érdeklődő diákokat, ahol a „Szennyvíztisztítással- és csatornázással a
környezetvédelemért” a „Vizeink- és a természet védelme” és „környezetünk megóvása” témakörök voltak az alkotások középpontjában.
A pályázat célja az volt, hogy a diákok az alkotásokon keresztül jussanak el minél több ismerethez a környezetvédelem területén. A
pályázat sikerességét mutatja, hogy 184 kisiskolás küldte be művét. A hat legjobb pályázatot szakemberekből álló zsűri választotta ki,
és értékes díjjakkal jutalmazta az alkotókat.

A rajzpályázat díjazottjai:

I. helyezett:
Madarász Dorka – Kossuth Lajos Általános Iskola, Kóka
II. helyezett:
Buzsáki Sára – Móra Ferenc Általános Iskola, Sülysáp
III. helyezett:
Tóth Kata Réka – Székely József Református Iskola,
Szentmártonkáta
IV. helyezett:
Ivanics Rózsa – Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, Nagykáta

V. helyezett:
Kis Kornélia – Váci Mihály Katolikus Általános Iskola
VI. helyezett:
Vígh Vendel Gábor – Farmosi Általános Iskola, Farmos
Különdíj:
Gödöny Bernadett és Gödöny Henrietta – TápióságTápiószentmáron Általános Iskola Kubinyi Ágoston
Iskolája, Tápiószentmárton.

A díjakat Gyüre Pál a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági
Szakképző Iskola igazgatója, és Lengyel Orsolya a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás képviselője adta át.
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Mezei Zsanett

Tavaszi képeslap
Mit is mondjak, mi jut eszembe a tavaszról?
A piciny, törékeny földből kibúvó,
először gyenge zöld levelét bontó
reggeli hideg szélben meg-meghajló
friss rügyek apró színes fakadása.
A reggeli égen alig pirkadó,
kelő Nap felhők megvilágítása
a fakoronák derengésben látszó
sötét sziluettjének csupasz koronája
háttérben az égen egyre feljebb kúszó
cipókerek Nap piros ragyogása.
A jegenyefákon a Nap egyre feljebb hatol,
mint gyermekkorunk régi szappanbuborékairól
úgy tűnik fel minden árnyalatról
a kora reggeli függönye a rétnek felszálló
páráján megcsillanó keleti Nap szivárványa.
Az utak mentén gyümölcsfákon sok kis bimbó
a legszebb szín talán az aranysárga
a tavaszi gyenge széltől is lehulló
hosszú hajú aranyeső kis virága
messziről sárgállik a poros utakon,
mint egy királyné hosszú palástja.
Mit is mondjak, mi jut eszembe a tavaszról?
A sötét mező fölött átívelő piros felhőcsíkokról?
A csöndet megtörő, felröppenő fácánokról
a puha földön átszaladt lábnyomát otthagyó
riadt őzek letaposott megmaradó reggeli csapása.
Duruzsoló méhektől rétek virágzó alakja
fehér nyírfák zöldellő sora a távolból
bokrokban nyüzsgő cinkék csiripelő hangja
már messziről zöldellő táj az útról
hófehér meggyfák mindent beborító hosszú szirma
Gyermekláncfüvek szélben hajló bóbitás kalapja.
Mi jut eszembe a hajtások bontakozásáról?
Felnézve zöld levelek között vakító Napsugárról?
Emlékeim sok év messzi ködös távlatából
A melegítő, bársonyérintésű színkavalkádról
Eszembe jut gyermekkorom lepkét kergető nyara.
Álmos katicák földből előbújó hada
mászik a fűben, hártyás szárnyuk kibomló
és rugaszkodnak el a szélbe kapaszkodva.
Ívelt, karcsú szirmok harangláb alakú
lila jácintok édes, ismerős mély illata
zsenge réttel keveredve felém szálló.
Mi jut eszembe még a tavaszról?
A műút két oldalán virágok elnyúló
Napsütötte zöld rétek hosszú soráról
a mezei virágok változatos sokaságáról,
ahogy beporzó bogarak szállnak róluk tova.

FELHÍVÁS
ADOMÁNYGYŰJTÉSRE
A Gyermekjóléti Szolgálat ingyenes nyári szabadidős programokat szervez gyermekek részére. Célunk, hogy minél több

gyerek jusson a szünidőben tartalmas időtöltéshez, közösségi
élményekhez. A programokat helyben kívánjuk megtartani,
helyi gyermekek részére.
Kérjük a lakosság, a helyi vállalkozók, és a civil szervezetek
segítő közreműködését, hogy lehetőségeikhez mérten, támogassanak célunk megvalósításában.

Szívesen fogadunk minden anyagi vagy dologi felajánlást,
bármit, ami eszközként, alapanyagként felhasználható kreatív-, sport- és játékfoglalkozásokhoz. (pl színes papírok, fonalak, rajzeszközök, játékok, stb)
Szívesen fogadunk programötleteket, vagy egyéb személyes
felajánlást, önkéntes közreműködést, hogy minél több rászoruló gyermek juthasson változatos, tartalmas nyári élményhez.

Érdeklődni lehet:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Művelődési Ház
Telefon: 06 53/390- 006

Tisztelt Gazdálkodók!
A 2014-es területalapú támogatás beadási időszaka
2014. május 15-ig tart.
Támogatási igényüket időpont egyeztetéssel tudják
elektronikus felületen rögzíteni Kerekes Zoltán (06 20 247
78 47) és Tóth Levente (06 29 423 014) Falugazdászoknál.

Beadási helyszínek:
Kerekes Zoltán
2760 Nagykáta Perczel Mór út 26.
06 20 247 78 47 vagy 06 29 441 189
(Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat iroda épülete)
Tóth Levente
2711 Tápiószentmárton Sőregi út 1.
06 29 423 014
(TSZ iroda épülete)

Szükség van:
– MVH-s regisztrációs szám
– jelszó, vagy
– SAJÁT ügyfélkapu
A támogatások pontosítása érdekében kérjük felmutatni
a földhasználati lapokat, bérleti szerződéseket, illetve ezek
hiányában igazoló dokumentumokat a földhasználatról.
A beadási időszakban a településen a falugazdász
hétfő délelőttönként, a könyvtár épületében
tart ügyfélfogadást!

2014. március-április
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Az alábbi cikk a HetiVálaszban jelent meg,
és annak engedélyével közöltük.
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Lakossági fórum
a csatornázásról
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy

2014. május 8-án (csütörtökön)
17 órai kezdettel
a művelődési házban

lakossági fórumot
tartunk.
A-Híd Építő Zrt.
Tápió-menti Területfejlesztési Társulás
Farmos Község Önkormányzata
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2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.

HAJT-A Csapat Egyesület

Tel./FAX: 06-53-583-550

A HAJT-A Csapat Egyesület márciusi hírei
Tisztelt Ügyfeleink!

2014. február 1-jén nyílik és május 31-ig tart az idei első kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely a III. és a IV. tengely
jogcímeihez kapcsolódik. Kifizetési kérelem továbbra is csak
elektronikus formában nyújtható be.
Az ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott MVH
regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfelek időben intézkedjenek, hogy elszámolásaikat határidőben be tudják adni!
Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás a
meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímváltozás),
mert így akadályba ütközhetnek a belépéskor.

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

9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.

8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény

7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről.

3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről.

13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.

Elektronikus feltöltéssel kapcsolatos probléma esetén forduljanak a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti irodájához
a 06-53-583-550-es telefonszámon, vagy az MVH ügyfélszolgálatos munkatársaihoz a 06-1-814-8900-as telefonszámon.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet vezető

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

A HAJT-A Csapat Egyesület
Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8°° – 1200
8°° – 1200
8°° – 1200
8°° – 1200
8°° – 1200

ÉRTESÍTÉS!
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

TÁJÉKOZTATÁSA
TOJÓTYÚK PROGRAM ÜGYÉBEN

2013. évben a Minisztérium megkeresésére szervezési
feladatokat vállalt fel a szolgálat a programban való részvételre a lakosság körében.
2013. év őszén sajnos nem került sor a programra,
2014. évre.
A tojótyúk osztásának lebonyolításáról, annak meghatározott időpontjáról további információval egyelőre nem
rendelkezünk.
Köszönjük aktív hozzáállásukat, szíves megértésüket
és eddigi türelmüket!
Amennyiben bármilyen tájékoztatást, információt kapunk, értesítjük Önöket a helyi újságon keresztül.

123° – 183°
123° – 163°
123° – 163°
123° – 163°
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

Lakossági fórum
a csatornázásról
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2014. május 8-án (csütörtökön)
17 órai kezdettel
a művelődési házban

Lakossági
fórumot
tartunk.

A-Híd Építő Zrt.
Tápió-menti területfejlesztési társulás
Farmos község önkormányzata
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Búcsúbeszéd

Elhangzott Malatinszki Gyuláné, Mariska néni temetésén
Idézet Jókai Anna, Az önző gyász
című írásából:

Születés és halál: testvérek. Minden bölcső
koporsó. Minden koporsó bölcső.
A születő üdvözlésére
Megmosdatunk, megmérünk.
Azt hisszük, pontosan tudjuk súlyodat.
S titok, kit szeretünk benned.
Itt: Isten hozott
Halott-búcsúztató
Megmosdatunk, felmérünk.
Azt hisszük, pontosan tudjuk a
veszteséget.
S titok, kit szerettél bennünk.
Itt: Isten veled
Az életét tisztes korban Teremtőnek adó
Malatinszki Gyuláné Mariska néni több
mint 95 évének jelentős részét – mint bába
asszony – ezernyi élet indulásának segítőjeként a születésnek, az Isten hozottnak
szentelte. A kis jövevényeket megmosdatta, megmérte, majd a születéskori titkot,
– hogy kit szeretünk benned – évek elmúltával mint mindenki ismerője, megfejtette.
1918-ban, az I. világháború fegyverzajának elültekor egy kubikus ember leányaként, itt a közelben, Jászladányban
született. Édesapja, az ambiciózus kubikus
ember megtanult írni, olvasni, elsajátította
az eszperantó nyelvet, majd ács-, kőművesés asztalos mesterként dolgozott családjáért. A szorgalom, a kitartás, a meg nem
alkuvás apai példája ráragadt a lányra is. A
bábaképzőt végzett lány a II. világháború
alatt és után, mintegy 3-4 évig segédkezett
minden ellenszolgáltatás nélkül, a hivatástudat, a megismerési-, tanulási vágy, a segíteni akarás által vezérelve, a 30-as évektől
Farmoson bábaként dolgozó Juli nagynénje
mellett mindaddig, míg idejét tisztelettel

kivárva, teljességgel át nem vette nagynénje
praxisát. A II. világháború utáni változások
sem tudták – rövid nagykátai szülészeti kitérő kivételével – Mariska nénit elszakítani
a farmosi emberektől. Azoktól az emberektől, akik körében munkájával, életével
tiszteletet, elismerést vívott ki. Olyannyira,
hogy önkormányzatunk díszpolgári cím
adományozásával ismerte el és köszönte
meg mindazt, mit közösségünkért tett.
Ha egy farmosi ember kimondja hogy
Mariska néni, elsőként rá gondol. Az idősebb korosztály előtt még felsejlik alakja a
kétlovas hintón, emlékként él bennünk egyegy ellentmondást nem tűrő falugyűlési
hozzászólása, látjuk hajlongani veteményes
kertjében. Egész életében az életet szolgálta.
Áldott és vajúdó anyák, fogant-, születő- és
cseperedő gyerekek szolgája volt ő. Élete az
emberek világra jötte körül forgott, de neki
a sors a Gyula bácsival házasságban megélt
60 év alatt nem ajándékozott gyermeket.
Mariska néni! Kérem, nézze el nekem,
hogy most kiadom egy titkunkat, egy múlt
évben tett ígéretünket. A 95. születésnapján
megígértük egymásnak, hogy a 100-on fel
fogom köszönteni és a miniszterelnöki pénzbeli ajándékot Mariska néni a szegényeknek
fogja adni. Tudom, élete utolsó percéig küzdött azért, hogy ez így legyen, de a Teremtő
szándéka ezúttal más volt. Akaratából egy
hosszú földi létben megfáradt szív ritmusát
vesztette, majd végleg megszűnt dobogni.
Isten áldja meg Mariska néni!
Mariska néni.
Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké.
(Csepeli Szabó Béla)
írta és elmondta: Horváth László
polgármester

Újszülöttek:

Házasságot kötöttek:

2014. március 8.
Mudrák Ottó Erik
Makai Bettina és Mudrák Ottó kisfia

2014. január 17.
Mudrák Ottó – Makai Bettina Vivien
2014. január 25.
Lipták Tibor Zoltán –
Némedi – Gyürki Ildikó
2014. április 4.
Safranyik Tamás-Dósa Ilona

2014. március 10.
Perlaki Zoltán
Bartal Tünde és Perlaki Zoltán kisfia
2014. március 13.
Nagy Benedek Ferenc
Magori Ildikó és Nagy Ferenc kisfia
2014. március 14.
Czellár Kira Diána
Kenyó Judit és Czellár Levente kisleánya
2014. március 26.
Szabó Dénes
Szarvas Renáta és Szabó Sándor kisfia

Elhunytak:
2014. január 31.
Paulina Miklósné
szül. Huszár Magdolna Juliánna 74 éves
2014. február 4.
Urbán Mihály 73 éves
2014. február 7.
Lázár István
59 éves

Köszönetnyilvánítások
Sokat küzdöttem, de ez lett a vége,
Kitől búcsúzni akartam
nem jött el mégsem
Hiába vártam. Nekem mennem kellett.
Így búcsú nélkül távoztam tőle.

Köszönet mindazoknak, akik
Lázár István
búcsúztató szent miséjén részt vettek.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2014. március 11.
Bihari Istvánné
született KENYÓ ILONA temetésén
részt vettek, utolsó útjára elkísérték és
sírjára virágot hoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Árva Ferencné
született Árva Ilona temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot-koszorút hoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesapánk
Urbán Mihály
temetésén részt vettek, sírjára virágot
hoztak, osztoztak fájdalmunkban.
Felesége és lányai
„ Szíved már nem fáj, a miénk vérzik.
A fájdalmat az élők érzik!
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mértünk dolgozott.
Számunkra Te soha nem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok! „

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Fehér Mihály
temetésén részt vettek, sírjára virágot
és koszorút hoztak, és fájdalmunkban
osztoztak.
Köszöni: a Gyászoló család

2014. február 9.
Tóth Mihály 69 éves
2014. február 15.
Malatinszky Gyuláné
szül. Cseh Mária 96 éves
2014. február 24.
Schlekmann Mihály Jenő 78 éves
2014. március 6.
Katona Józsefné
szül. Harangozó Borbála Erzsébet 56 éves
2014. március 13.
Baráth József 76 éves
2014. március 18.
Matin Lajosné
szül. Gramanitz Elvira 77 éves
2104. március 19.
Tóth Imre 44 éves
2014. március 23.
Szvercsek Sándor 73 éves
2014. március 29.
Fehér Mihály 61 éves

18. oldal

2014. március-április

BIANKA BÚTORBOLT
Jászberény Ady E. utca 24.
(Bianka Bútorbolt az Ady Endre úton a város felöl a második bútor üzlet)

(Nyitva tartás: H-P-ig 9-18 óráig Sz.: 9-12-ig)

Tel.: 06-57/404-120

Bútorok nagy választékban és kedvező áron!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Az AKCIÓ 2014. május 05 – 2014. május 20-ig tart.

10%

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

MÁRTA KOZMETIKA
Farmos, Fő tér üzletsor

Kenyó Márta
06-20/ 225-13 53

Megújult környezetben, új szolgáltatásokkal várom minden Kedves régi és új vendégeimet!

Az alapszolgáltatásokon felül új arckezelésekkel és termékekkel bővült kínálatom. Az alaptól a
luxus arckezelésekig.
Afrika kezelés
Yellow Rose növényi őssejtes kezelések
LITOTHERAPIA arc és szemkezelés bazaltkővel
PANDHY’S ICONIC cukorpasztás szőrtelenítés
TrueDelight luxus kozmetikum (hidratáló, Ránctalanító, halványító, mattitó arckezeléseink)
Ez a termékcsalád az egyetlen, amely elnyerte a ’Nature & Progrés’ magas presztizsű minősítést.
A kozmetikában kizárólag professzionális bio- és natur termékek találhatóak.
Nyitva tartás:
Vasárnap-Hétfő Zárva, Keddtől-Szombatig: Az Ön igényéhez alkalmazkodva előzetes
bejelentkezés alapján.

2014. március-április

19. oldal

Autó Javító
és Gumis műhely!

Farmoson a Jászberényi és az Előd utca sarkán
(Bejárat az Előd utca felől)

Autószerelés, javítás
Elérhető olcsó áron kínálunk új Alkatrészeket
bármely típusú autóhoz!
Gumiszerelés, centírozás!
Használt és új gumik beszerzése és értékesítése!
Műszaki vizsgára való felkészítés és annak
ügyintézése!
Autódiagnosztika és diagnosztikai szerviz nullázása.

VÉRADÁS

Kerék szerelése és javítása
kedvező elérhető áron!

Ideje:

Gyors és hatékony olajcsere,
szervizelés!

2014. május 13. (kedd)
13:00-16:00-ig

BT és G Autó Kft.

Helye:
Farmosi Művelődési Ház

Balázs Tibor
Tel.: 06-20-390-3521,
06-20-384-7425

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

20. oldal

2014. március-április

A Közösségi Ház átadása

Táncgála 2014. április 12.

A megújult Fő tér 2.

Táncgála 2014. április 12.

Czerván György országgyűlési képviselő megnyitja a Közösségi Házat
Az alsó tagozatosok sportszereket kaptak
a Szülők Bálja bevételéből

Rajzpályázat – Tápió-Menti Régió szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás (balról második: Vígh Vendel Gábor)

Tavasz és Szerelem – a zene nyelvén

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
Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok
A szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. Az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi
normákat nem sértő cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet!
Nyomda: Tápió Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: tapionyomda@gmail.com

