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Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok!
A Helyi Választási Bizottság nevében
tisztelettel köszöntöm Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén megjelenteket, az eseményeket
televízión figyelemmel kísérő nézőket. Engedjék meg, hogy az október 12-ei önkormányzati választásról rövid értékelést adjak a számok és a tények tükrében.
A választásra jogosult 2.955 fő farmosi
lakosból 1272-en járultak az urnákhoz,
amely 43.04 %-os részvételi aránynak felel
meg. Ez közel 3 %-kal kevesebb, mint négy
évvel ezelőtt volt. Farmos község lakossága
polgármestert, valamint listáról egyéni képviselőt és megyei közgyűlési tagokat választott. Farmos községben nem volt kitűzött
nemzetiségi önkormányzati választás, de 1
fő itt kívánt élni ezen jogával, melyet a Helyi
Választási Bizottság előtt tehetett meg.
Farmoson 1990 óta ilyen viharos választás még nem zajlott.
A kampányidőszakában a Területi Választási Bizottsághoz 4 kifogást nyújtottak
be, a helyi TV működésével kapcsolatban.
Első alkalommal a Területi Választási Bizottság kötelezte a farmos TV-t az esélyegyenlőségi választási alapelv betartására.
Ezt követően 3 esetben pénzbírságot állapított meg, majd a fellebbezésre a Nemzeti
Választási Bizottság felemelte a pénzbírság
összegét. Így az esélyegyenlőség meg nem
tartásáért összesen 506.000,-Ft pénzbírsággal sújtották a farmos TV-t. Itt fontos azt
a tényt megemlíteni, hogy a Területi Választási Bizottság és a Nemzeti Választási
Bizottság vizsgálata nem terjedt ki a felvevő
kamera műszaki állapotára.
Október 12-én 3 szavazókörben Közösségi Ház, Könyvtár és a Művelődési Ház
nagytermében járulhattak az urnákhoz a
választópolgárok.
Az érvényes szavazatot leadók 55,38
%-ának akaratából lett polgármester Horváth László 695 szavazattal.
Képviselők: Böjti Károlyné 601 , Kasza
Tamás 597, Kollár Ferenc 593, Fehér Ágnes

557, Deák Katalin 522, Tóth Szilvia 511 szavazattal.
Szeretnék néhány szót szólni a választás
egyéb adatairól is.
A 3 szavazatszámláló bizottságban 9, az
önkormányzat által választott tag, és 6, a jelöltek által megbízott személy végzett felelősségteljes munkát.
A Helyi Választási Bizottság 5 választott taggal biztosította az önkormányzat
és nemzetiségi választás törvényes lebonyolítását, a döntések jogszerűségét. Hatáskörébe tartozó ügyben kifogást nem
kellett elbírálnia a bizottságnak. A választási szervek mellett a Polgármesteri Hivatal csaknem teljes létszámában biztosította
az ún. „háttérmunkát”, azt, hogy minden
jogszerűen, szervezetten, zökkenőmentesen bonyolódjék, a választás napján mindenki és minden a megfelelő helyen legyen.

Szólni kell a szavazatszámláló bizottságok 6 választott póttagjáról is, akik készenlétükkel biztosították a nem várt események
miatt esetleg kieső személyek pótlását.
A háttérmunkában közreműködtek a Nagykátai Rendőrkapitányság szolgálatot teljesítő
rendőrei és a helyi Polgárőr Egyesület tagjai.
Köszönöm a lelkiismeretes munkájukat
mindanyiuknak.
Polgármester úrnak, a Képviselő-testület tagjainak a magam és a Választási Bizottság nevében a község javát, épülését
szolgáló, eredményes munkát kívánok!
Végezetül engedjék meg, hogy Gróf Széchenyi István szavaival zárjam tájékoztatómat:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Kovács Balázsné sk., HVB elnöke

Az önkormányzati választások eredményei Farmoson

Farmos települési választás eredményei
A névjegyzékben szereplő 2955 fő választópolgárból a választáson megjelent 1272 fő, 43,04%.

Polgármester választás

A polgármester
Horváth László
695 szavazattal (Független jelölt)

Képviselő testület választása

A települési képviselőtestület tagjainak száma: 6 fő
Az önkormányzat összetétele:
A jelölt neve
Böjti Károlyné
Kasza Tamás
Kollár Ferenc
Fehér Ágnes
Deák Katalin
Tóth Szilvia
Farmos, 2014. október 13.

Jelölő szervezet(ek)
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

Szavazatok
601
597
593
557
522
511

Turóczi István Zoltánné, jegyző, HVI vezető
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KÖSZÖNÖM

Megköszönöm minden kedves farmosi választómnak szavazatát, mellyel hozzásegített
ahhoz, hogy polgármesterként - a 2010-2014 közötti időszakhoz hasonlóan - a következő
öt esztendőben is szeretett szülőfalumért, Farmosért, a farmosi emberekért dolgozhassak.
Mint a számok is mutatják, - velem együtt - sokan várták ezt az eredményt. Várták ennek a
Farmoson ez idáig soha nem látott módszereket is bevető kampánynak a végét.
A kampánynak, mely családokat osztott meg, barátokat, szomszédokat fordított szembe
egymással. A kampány, amely megosztóként befurakodott az önkormányzati intézmények
falai közé is. Önkormányzati intézmények dolgozói vitték magukkal árokásó ásójukat minden rájuk vonatkozó írott és íratlan szabályt felrúgva - munkahelyükre is.
Barátaim, ismerőseim mondták:
Imádkozni fogunk érted, imádkozni fogunk Farmosért. Tudom, tették is. Köszönöm
nekik.
Azt is mondták, hogy a többség bölcsessége fog dönteni, és e döntésüket eddigi ismereteikre, tapasztalataikra fogják alapozni. Hiszen az emberek ismerik egymást. Ismerik a
jelöltek, a támogatók múltját, jelenét és vélik jövőjét is.
A döntés, a 2010-2014 közötti négy esztendő sikerei által megalapozott hitelesség, és a
jövő programjába vetett hit és bizalom alapján 2014. október 12-én megszületett.
A választási kampány után csak remélni merem, hogy valamennyi választott önkormányzati tisztségviselő célja ugyanaz. Farmos és a farmosi emberek szolgálata, a szebb,
jobb, élhetőbb, fejlődő Farmos építése.
E reményem megvalósításához szükséges közös munkához nyújtok ezúton kezet minden megválasztott önkormányzati képviselőnek, az önkormányzati intézmények dolgozóinak, minden civil szervezetnek, egyesületnek, tisztességes, jó szándékú segítőkész farmosi
embernek.
Kívánom, hogy a Farmos és a farmosi emberek érdekében végzett közös munkánk
meghatározója mindannyink estében a tisztesség, a becsület, az igazság, a nyíltság, őszinteség és a békesség legyen!
Hogy ez így legyen - a jövőben is várom -, minden mellettem hitet tett mostani választóm imáját, segítségét, valamint - a vélt, vagy valós ellentéteket félre téve - minden farmosi
ember támogatását.
Köszönöm.
2014. október 26.
Horváth László, polgármester

Kedves Farmosiak!

Ezúton szeretném megköszönni a támogatásukat, mely lehetővé tette számomra, hogy képviselőként szolgáljam Farmos érdekeit. Szeretném, ha minden Farmoson élő ember érezné azt az
összetartást, ami előrébb viheti a község életét. Egy ciklus lezárult, de a munkának folytatódnia kell. Békében kell haladnunk
a felemelkedés útján. Most itt a pillanat, amit megragadunk és
tesszük mindazt, amit egy jószívű igaz magyar ember tesz.
Emlékezzünk, mikor néhány évtizede, szüleink összefogtak
és közösen tettek a falu gyarapodása érdekében. Akkor még természetes volt, hogy akár egy focipálya körbekerítésénél a férfiak
segítettek, vagy az iskola építése után, a szülők közösen végezték
el a takarítást vagy bármilyen olyan munkát, melyet fel tudtak
ajánlani. A kisiskola udvarán 4 éve készült játszótér munkálatai
során is nagyon sok jóérzésű, dolgos szülő tevékenykedett. Én is
ezt a hagyományt követve léptem be Farmos közéletébe. Ennek
szellemében szerveztem a falunapokat, ösztönözve az embereket
az összefogásra, és segítettem mindenkinek, aki hozzám fordult.
A régi érzés felébredt a lakosságban. Jöttek, segítettek, akarták,
hogy a hagyomány folytatódjon. Hozzáállásuknak köszönhetően több jótékonysági esten is megható pillanatoknak lehettünk
részesei. Büszke vagyok arra, hogy itt élhetek.
Az a fajta emberi hozzáállás, melynek fő irányvonala az
összefogás és a segítségnyújtás, ezt jelenti számomra a sokszor
elhangzott „Közös akarat” szlogen.
A választás eredményét teljes mértékig elfogadva, alázattal fogom
végezni a képviselőként felvállalt feladataimat. A közösség érdekeit és a
törvényességet mindig szem előtt tartva fogom a döntéseimet meghozni.
„Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz,
támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid
csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a
világnak, amid csak van!”
Teréz anya
Kasza Tamás

TÜRELEM ÉS MEGÉRTÉS KÉRÉSE
Mint az elmúlt hónapokban tapasztaltuk,
községünkben egyidejűleg 6-7 helyszínen folyik a csatornarendszer építése. A közlekedési
nehézségek mellett azt is át kell élnünk, hogy
gondosan karbantartott utcaszakaszok, ingatlanok előtti előkertek, szikkasztóárkok, esetenként közterületre telepített gyümölcsfák,
díszfák, virágok esnek a kivitelezés időleges,
vagy végleges áldozataivá. A jelentős csúszással
indult kivitelezés befejezési határidejének tartása - még ilyen ütem mellett is - műszakilag
már-már lehetetlennek tűnik.

Csak néhány tervezett rész- és befejezési
határidő tájékoztatásul, ennek igazolására:

– A házi bekötések 40%-ának kivitelezése.
(szennyvíztelep próbaüzemének indítási
feltétele, de ezek a munkák még el sem
kezdődtek)
– Tervezett határidő: 2014. október 31. volt.
– Az átemelő szivattyúk telepítése, valamint a gerincvezeték kiépítése.
– Tervezett határidő 2014. december vége
– A teljes csatornamű kivitelezési munkáinak befejezése, a teljes rendszer próbaüzemének indítása
–		 Tervezett határidő: 2015. június 30. (ez
valószínűleg 2015. szeptember 30-ra
módosul)
– A közterületek beruházás előtti állapotának visszaállítása, az önkormányzati

(A csatornázásról)

és állami tulajdonú közutak sávos, vagy
teljes szélességet érintő helyreállításának
befejezése. A Tápió mente 20 társult települése csatornarendszerének pénzügyi
elszámolása a magyar kormány és az EU
felé.
– Határidő: 2015. december
– Garanciális időszak a sikeres próbaüzemet után, a TMV ZRT. általi műszaki
átvétel majd végleges üzembe helyezés
időpontja után 2 év.
Mint Területfejlesztési Társulat vezetőinek
a beruházás állásával kapcsolatos tájékoztatói alapján tudhatjuk, a megkésett kezdésnek
- esetünkben - elsősorban tervezési és különböző engedélyeztetési-, jogi okai, akadályai
voltak. További hátráltató tényező volt az ez évi
szokatlan időjárás, mely gyakran hátráltatta,
illetve lehetetlenné tette a munkavégzést.
Mindezekkel együtt is a beruházás és a
pénzügyi elszámolás határidőre történő sikeres
befejezése a feltétele annak, hogy a több mint
23MFt uniós támogatás lehívása ne kerüljön
veszélybe, ne sodorja veszélybe a 20 település
önkormányzatának pénzügyi helyzetét.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy az előzőket
megértve és mindezekre tekintettel legyenek
türelemmel és megértéssel, hogy békességben
éljük meg a beruházás még előttünk álló 14
hónapját, melynek első időszaka a kivitelezés,
második időszaka pedig a közterületek és ese-

tenként a magán ingatlanok helyreállításának
ideje. A magam részéről a jövőben is azon leszek, hogy döntéseimmel, intézkedéseimmel
igyekezzek a beruházás előmenetelét, mielőbbi
befejezését elősegíteni, az önkormányzat és a
lakosság érdekeit a legmesszebbmenőkig képviselni, érvényesíteni. Ehhez kérem az Önök
együttműködését, támogatását, megértését.
A csatornázással kapcsolatos lakossági problémákat, észrevételeket felém, a 06 20 471 5533
jelezhetik.
Horváth László,
polgármester

A POLGÁRMESTER ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélfogadási időszakom:
hétfő 08:00-15:00 (kivéve halaszthatatlan
hivatali-, vagy magán ügyből eredő távollét,
melyről a titkárság tájékoztatást ad)
Elérhetőségeim:
E-mail: farmos.polg@upcmail.hu
Tel.: 06 20 471 5533
Felhívom a figyelmet, hogy általam nem
fogadott hívás esetén visszahívásom e telefonszámról, csak a hívó telefonszámának telefonomon való kijelzése esetén várható el. Ennek nem
teljesülése esetén a visszahívás kivitelezhetetlen,
tőlem el nem várható.
Horváth László,
polgármester

2014. szeptember-október
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Önkormányzati Hírek
Tájékoztató Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének megtartott üléseiről
Ülés időpontja

2014. július 03.
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Napirendek

Döntés

1./ Előterjesztés a Tápió-menti Területfejlesztési Társulás döntésének elfogadására (ivóvízhálózat, szennyvízhálózat jövőbeni működtetéséről)

A Társulás a Tiszamenti Regionális Vízművekkel
kívánja a jövőben a megvalósuló csatornahálózatot
működtetni.

2./ Előterjesztés Kenyó Mónika Farmos,
Új utca 4. szám alatti lakos kérelméről

A Testület engedélyezte, hogy a fagyizó előtti részre
székek és asztalok kerüljenek kihelyezésre.

3./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
2014. július 22.
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

2014. augusztus 12.
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

2014. szeptember 09.

2014. szeptember 30.
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Testület nem fogadta el a HVB tagjainak személyére tett jegyzői javaslatot.

1./ Előterjesztés a Zrínyi úti iskola tetőfedésére

A Testület elfogadta a tetőfedésre vonatkozó előterjesztést, kiválasztotta a kivitelezőt.

2./ Előterjesztés Farmos Község önkormányzata által alapított elismerésekről szóló rendelet-tervezetre

A Testület elfogadta a rendelet-tervezetet

1./ Előterjesztés a Farmos Községért
Emlékérem, a Farmos Községért
Oklevél és a Díszpolgári Cím adományozására

1 díszpolgári cím, 1 emlékérem és 4 oklevél odaítéléséről döntött.

2./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Elfogadta a jegyzői javaslatot a Testület.

1./ Beszámoló Nagykáta Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának 2013
évi munkájáról

A beszámolót a Testület elfogadta.

2./ Tájékoztató az önkormányzat
2014. I. félévi határozatainak
végrehajtásáról

Tudomásul vette a Testület

3./ Tájékoztató a községi önkormányzat gazdálkodásának 2014.
I. félévi helyzetéről.

A Testület elfogadta és a 2014. évi Költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosította.

4./ Előterjesztés a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozásra.

A Testület továbbra is támogatja a felsőoktatásban
tanuló farmosi hallgatókat.

5./ Előterjesztés a 2014-2019 évi pedagógus továbbképzési program jóváhagyására.

A Testület elfogadta az óvodapedagógusok továbbképzési programját, ezzel kötelezettséget vállalva a
képzés anyagi fedezetének nyújtására.

6./ Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és házszámozásáról szóló …/2014.(IX.16.) önkormányzati
rendelet-tervezetre

A rendelet elfogadásra került.

Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló rendelet-tervezetre

A Testület benyújtja a pályázati igényt a szociális
célú tüzelőanyag igénylésére. Ezt követően elfogadásra kerül a rendelete.

2014. szeptember-október
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MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL
Horváth László polgármester ünnepi beszéde

Tisztelt Megemlékezők!

Eugéne Delacroix: A szabadság vezeti a
népet. (A szabadság géniusza)
Pablo Picasso: Guernica
A XIX. századi romantika, valamint a
XX. századi modern festészet két halhatatlan mesterének egy-egy remekműve,
melyet a történelem két jelentős eseménye,
a francia forradalom, illetve a spanyol polgárháború ihletett.
Ludwig van Beethoven V. szimfóniáját,
Egmont-nyitányát, Liszt Magyar rapszódiáját, Erkel Bánk bánját, nem az 1956-os magyar forradalom ihlette, de szorosan összekapcsolódtak vele. Nekünk magyaroknak e
zeneművek hallata maga a forradalom idézete. Dallamukat hallván minden magyar
szívű, magyar lelkületű embernek torka
elszorul, elméje, lelke elkomorul, hiszen e
művek minden hangja valamely 1956-ról
szóló tragikus dokumentumfilm egy-egy
megrázó kockájának emlékképét idézi.
1956. okt. 23-án este a rádió épületénél
a harcok miatt lehetetlenné vált az adás
elkészítése, ezért a Parlament épületében
alkalmi stúdiót rendeztek be. A rádióból
átkerült néhány hanglemez, melyeket a
közlemények és a híradások között felváltva játszottak le. Elhangzottak operarészletek, többek között a Bánk bánból és a Hunyadi Lászlóból, lehetett hallani Beethoven
V. szimfóniáját, de az egyik leggyakrabban
játszott darab az Egmont-nyitány volt.
Rövid időn belül írók, költők, művészek
álltak ki műveikkel, közszerepléseikkel a
forradalom mellett. Németh László, Déry
Tibor, Tamási Áron, Veres Péter, Szabó
Lőrinc, Tardos Tibor, Mészöly Dezső, Sinkovics Imre, Darvas Iván, Pécsi Sándor,
Bessenyei Ferenc, Raksányi Gellért, Il�lyés Gyula, Márai Sándor, Nagy Gáspár,
Kodály Zoltán. És sorolhatnám tovább a
neveket. Azok nevét, akiket hosszabb-rövidebb börtönbüntetés, vagy szilencium
után, elsősorban eltiporhatatlan tehetségük révén - a később már konszolidált korban - művészetük piedesztálra emelt.
Idézet Márai Sándor verséből:
„Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt
mondta: Elég volt”
Meghasadt az égbolt.
A csodálatos Márai vers allegóriája azt a
bibliai jelenetet idézi, amely az örök igazságok
isteni kinyilatkozása közben történik meg.
Mert egy nép azt mondta elég volt.
Már az is nagy tett lett volna, példátlan
hősiesség a szovjethatalom igájában, hadseregének árnyékában, nemet mondani
egy Janus-arcú rendszerre, amely kommunisztikus eszméket hirdetett és közben
embertelen kizsákmányolást valósított
meg. E rendszer gyilkos pusztítása csak a
világháborúk veszteségeihez hasonlítható.
Ezzel a rezsimmel szemben csak a nem
kimondása is dicsőséges, bátor tett lett volna.
1956 október 23-án a magyar nép - nem
bírva tovább a rabigát - felkelt megnyomo-

rítói és a tőle idegen eszmék ellen, saját kezébe vette sorsa irányítását.
Az igazi forradalom - mint a miénk is a rossznak, a hiteltelennek tagadása mellett
nem káoszt, anarchiát, tombolást jelentett,
hanem a tiszta érzelmek, a becsület, az erkölcs győzelmét az álságos, a gonosz felett.
Az emberek egymásra találását, az egymásért, a közért, a hazáért való tenni akarást.
1956 forradalma meg tudta szólítani, a
szabadság kivívásáért harcba tudta hívni a
forradalmárokat élelmező vidéki parasztokat, a kizsákmányolt városi munkásokat, a
megnyomorított polgárokat.
Nem volt viszálykodás, széthúzás évezredes, ma is élő magyar átka.
De volt példamutatás, áldozatvállalás.
A forradalom napjait bemutató megbarnult, karcos kópiákon látjuk, hogy a kart
karba öltő szabadságáért menetelő tömeg
egyszerre lép, a szívek egyszerre dobbannak,
a gondolatok egy irányba szárnyalnak, lelkesítő beszédeken, szavalatokon a karok ütemre lendülnek, és mintha csak az országból
szeretnének a határokon túlra, keletre-nyugatra kiáltani. Egy emberként, átszellemülten, hatalmas hangerővel kiáltják a világnak:
„Ruszkik haza”.
Kevés olyan időszaka volt a magyar történelemnek, amikor ennyi magyar megértett és segített ennyi magyart.
Az ellentétek feloldódtak a forradalom
eufóriájában, a szebb, a boldogabb jövő
pedig egyre fényesebben ragyogó napként
tündökölt az idő horizontján.
Történetírók, művészek, politikusok állítják, hogy forradalmunk kezdte megásni a
gonosz birodalmának sírját.
Itt Európa közepén, egy szabadságra vágyó kis nép példát mutatott a világnak. A
magyar nép hősies példamutatása, jajkiáltása Európa nagyhatalmait és az Egyesült
Államokat - bár szavakban mást állítottak
- azonban nem hatotta meg. Számukra a
jaltai egyezmény - a status quo - fontosabb
volt e kis nép szabadságvágyánál.
Valótlan, hazug, lelkesítő propagandával hajtották halálba hőseinket még a forradalom utolsó napjaiban, a végső kilátástalan helyzetben is.
Nekünk nem volt olajunk, Szuezi-csatornánk, mi Európának csak mint tatár és
török elleni védelmező kellettünk.
Mint 1848-ban, úgy 1956 november
4-én is, néhány hazáját, népét eláruló politikus statisztálásával megindult a nagy
orosz armada, hogy vérbe fojtsa egy kis
nép szabadságvágyát.
Az eufória után a reménytelenség, a
gyász és a csalódás napjai következtek.
Hiába volt szent eszme, nemes cél,
számtalan forradalmár életáldozata, a forradalom és szabadságharc a mérhetetlen
túlerőnek ellenállni nem tudott, elbukott.
Naivan vártuk a nyugati segítséget, de
ahogyan magunkra hagytak a törökök elleni harcban, ezúttal is elmaradt a segítségük.

Az október 23. és november 04. között a
hatalmától átmenetileg megfosztott rendszer elől mintegy 200 000-en menekültek
el, és választották a szabad világot. Az itthon maradó forradalmárokra, forradalmárokat segítőkre, vagy egyszerűen csak
minden jogalap nélkül perbe fogottakra
pedig a megtorlás várt.
Százaknak halál, tízezreknek megaláztatás, százezreknek mellőzés.
A forradalom mámoros két hetében magyar megértett magyart, magyar segített
magyart. Eggyé forrt a nemzet.
Mint történelmi távlatból, dokumentumokból, tanulmányokból, politikusi vis�szaemlékezésekből láthatjuk: A magyarság
összefogása, együtt lépése, szívének együtt
dobbanása úgy országon belül, mint határon túl, sokak érdekét sértette, szándékával ellenkezett. Ez ma sincs másként.
Arra, hogy a haza javát szolgáló nagy
közös ügyeinkben - úgy mint 1956-ban magyar magyart megértsen, magyar magyart segítsen, ma van esély?
Kell hogy legyen!
A forradalom után két emberöltő telt el.
Elfogynak a tanúk, a résztvevők. Az apák
sírba viszik félve - és nem féltve - őrzött titkaikat, az életükben fiuknak félelemből el nem
mondott, megtorlás alatti megpróbáltatásaikat. A még élők emlékezetének rostáján egyre több foszlány hullik át. De az emberi agy
csodálatos működése azokat az ismereteket
megőrzi, amelyek igazán fontosak.
Talán még maradt annyi időnk, hogy a
forradalom résztvevői, átélői által hitelesített elbeszélésekből, helyi történészek feltáró munkája által megismerjük és dokumentáljuk szűkebb hazánk, a Tápió vidék
forradalmának történéseit.
Mert itt a Tápió vidéken is, mint az országban mindenütt ... Márai szavaival fogalmazva:
„Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt
mondta: Elég volt”
„Egy nép azt mondta elég volt.”
Nekünk, ma élőknek, hazánk, településünk iránti rendíthetetlen kötelessége,
hogy az évtizedek alatt megroppantott gerincű, módszeresen bűntudatba hajszolt,
hitét és erkölcsét vesztett magyar nemzetet, mindennapi tetteinkkel, bölcs döntéseinkkel felemeljük.
Nemzetünkért és szűkebb faluközösségünkért munkálkodva fontos, hogy összefogjunk, békességben tegye mindenki a tudásából, tehetségéből, erejéből tőle telhetőt.
A megtévesztő, hamis prókátoroktól
óvakodva, tőlük kellő távolságot tartva
higgyünk nemzetünkben, higgyünk a hit
és erkölcs által vezérelt tettekben, hig�gyünk a tisztességben, a becsületben, hig�gyünk az együtt gondolkodásban, a közös
munkában, - mint az 56-osok tették -hig�gyünk az összefogásban!
ÍGY LEGYEN!
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„...Csak tartsatok ki!” – 1956, Budapest – visszaemlékezés
Vannak olyan események, amelyekről nem lehet eleget mesélni. Mindig előkerülnek újabb információk, újabb visszaemlékezések, amelyek hozzátesznek a képhez, de árnyalják is azt. Az 1956os forradalom és szabadságharc története is pontosan ilyen.
Zemplényi Artúrné Marika néni, aki ekkor, 1956-ban Budapesten élt édesanyjával, 21 éves volt és szülésznőnek tanult. Október 22-én már csendesen beszélték egymás között társaival, hogy
valami nagy dolog készülődik. Október 23-án éppen óraszünet
volt, amikor két-három fiatalember berohant az iskola udvarára,
és kiáltottak: „Gyertek ti is felvonulni! Menjünk a Parlamenthez!”
Egy teljesen új szituáció alakult ki. Hiába az intézmény szigorú
házirendje, elkéredzkedésre még csak nem is gondoltak; kirohantak az utcára (Váci út), ahol már rengeteg egyetemista vonult.
A Bem téren, a Dunával szemközti oldalon ekkor laktanya állott. Itt, az ablakból néztek ki a kiskatonák, kiáltoztak, a tömeg pedig – amely egyre lelkesebb lett – mindig válaszolt. Egy lepedőre
fekete cipőpasztával kirajzolták a Kossuth-címert és azt lengették.
Egy másik zászlót is kilógattak, melyből – a visszaemlékező szerint elsőként – kivágták a címert. A laktanyaablakból egyre csak
folytak a beszédek, a kiskatonák szavaltak – a tisztek pedig mindezt szó nélkül hagyták. A tömeg hangulata óráról órára emelkedett. Az emberekben hirtelen szabadult föl, hogy most! Most valami változás lehetne....!
A Rádiónál éles helyzettel találták magukat szembe. Már besötétedett, amikor az ÁVO-sok teherautóval érkeztek a helyszínre. Könnygázzal kezdték a tömeget oszlatni, de a tömeg kitartott.
A visszaemlékező elmondta, hogy két ismeretlen egyetemista fiú
fogta a kezét, és vigyáztak rá. Így álltak ott az emberek – felfokozott hangulatban. Egyszer csak megjelent még egy teherautó, mely
kiskatonákat hozott. A tömeg kiabált: „Álljatok hozzánk! Álljatok
közénk!” Szédítő belegondolni, hogy mit érezhettek a helyszínen
lévők, amikor látták, hogy a tömeggel szimpatizáló kiskatonák
megindultak, hogy sorfalat álljanak a tömeg és az ÁVO-sok között.
Mivel a visszaemlékező hátul állt a sorokban, így nem látta,
hogy pontosan mi történik. Annyi bizonyos, hogy amikor a Puskin és a Bródy utca sarkán lévő átjáróházon keresztül elmenekült
a helyszínről, a füst még mindig nem oszlott el, ellenben már
puskaropogás hallatszott. Végül sértetlenül ért haza (a Nyugati
pályaudvar mellett, a Visegrádi utcában lakott). Úgy vélem, hogy
– különösen a szülők – el tudják képzelni, milyen aggódva várta
haza édesanyja.
Október 26-án ketten indultak el a Parlamenthez. A rádióban hallották, hogy a csepeli munkásokkal együtt valamilyen

akciót akartak lebonyolítani a városban (a visszaemlékező ebben
bizonytalan), azonban ezt a hatóságok megakadályozták – a legdrasztikusabb módon. A környező épületek tetejéről lőni kezdték
a tömeget. A mellette sétáló fiút golyótalálat érte; a zászló, melyet
magával hordott, kiesett a kezéből, ő maga pedig összeesett. A
zászlót valaki felkapta és elvitte. Rémület uralkodott el mindenkin. Marika néninek mélyen emlékezetébe vésődtek édesanyja
szavai: „Nem fogsz Te itt hősi halált halni!” Szerencsére megadatott
nekik, hogy épségben el tudtak menekülni a helyszínről.
Ekkor már országszerte tudott dolog volt, mi folyik Pesten. A
boltok zárva voltak, így az élelmet vidékről, teherautókkal szállították. Az emberek folyton kérdezték, mennyibe kerül az adott
áru, de a vidékiek (legtöbb esetben) mindent szívesen adtak – ingyen. Többen tudakolták, hogy honnan jöttek. A visszaemlékező egyszer tanúja volt egy ilyen beszélgetésnek, melyből – ugyan
egy egyszerűnek tűnő mondatot ragadott ki – mégis lehet érezni,
hogy mekkora súlya volt az emberi együttérzésnek és összefogásnak. Ugyanis a vidéki úriember így válaszolt: „Békésről jöttem...
Csak tartsatok ki!”
November 4-én el szeretett volna utazni valahova – hogy hova,
az már homályba vész, de annyi bizonyos, hogy aznap nem juthatott el úti céljához. Amikor bekapcsolta a rádiót reggel 5 órakor,
arra lett figyelmes, hogy csupán a Himnuszt és a Szózatot sugározzák, felváltva. 5 óra 20 perckor került sor Nagy Imre rádióbeszédére: „... Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak
fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” Az események következő fejezete mindenki számára
ismeretes. Az ellenállók küzdöttek, ameddig lehetett, de végül
elcsendesedtek a harcok. A körúton és az Üllői úton végig a felborult tankok, az égő épületek és a szénné égett holttestek látványa
fogadta a járókelőket.
Úgy vélem, szükségtelen ismertetnem, meddig kellett elhallgatni az 1956-os forradalom eseményeit, illetve hogyan kezelték
ezen kérdéskört a könyvek hasábjain és a tanórák keretein belül.
Nekünk, az utókor gyermekeinek immár lehetőségünk van arra,
hogy jobban megismerjük az igazságot. Úgy érzem, ezt nem szabad sem alábecsülnünk, sem elodáznunk, ezért minden történetet
figyelemmel és tisztelettel kell meghallgatnunk, hogy képesek legyünk mindezt tovább adni a későbbi korok számára.
(Nagy Imre rádióbeszédének forrása: 1956.mti.hu/)
Gál Klaudia
helytörténész

AZ A-HÍD Zrt. lakossági tájékoztatója

Épül Farmos legmélyebb fektetési mélységű csatornaszaka- Tél előtti úthelyreállítások a csatornázási munkák után
A Magyar Közút kezelésében lévő főútvonalakon a munkák és az
sza a Paskomi utcában

Az A-HÍD Zrt. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy november hónap folyamán jelentős földmunkával járó munkákat végez a
Paskomi utcában (a Bethlen Gábor és a Dózsa György utca közötti
szakaszon), ezért az utca szakaszosan teljes lezárásra kerül.
Kérjük
a
Paskomi és az
erre merőleges
utcák lakosságát, valamint a
környék külterületein munkákat végző földtulajdonosokat,
hogy kerüljék el
a munkaterületet
és a Jászberényi
utcát használják
közlekedésre.

ideiglenes helyreállítások is befejeződnek november közepéig. Az ideiglenes helyreállítás a munkákkal érintett rész leaszfaltozását jelenti.
Ezen útszakaszok jövő tavasszal egy forgalmi sáv szélességben teljes
aszfaltszőnyeget kapnak. A megbontott burkolatú Önkormányzati
utak végleges megoldásként sávosan kerülnek helyreállításra. Azon
önkormányzati utak esetében, melyeknél a konszolidációs idő már
eltelt és további jelentős süllyedés már nem várható, a sávos helyreállítás - az időjárás függvényében - még a tél előtt elkészülhet.
Azon utcákban azonban, ahol a kivitelezés még nemrég fejeződött be, jelenleg tart vagy még nem kezdődött meg, a tél előtt
csak szemcsés anyagú (zúzott köves, mart aszfaltos), sávos helyreállítást végez a Kivitelező; a végleges aszfaltozás - az utak és a lakosság hosszú távú érdekében - tavasszal készül el. Természetesen
az ilyen utcákban a Kivitelező a szemcsés anyagú helyreállítást,
a tél folyamán folyamatosan karban tartja majd. Kátyúk észlelése esetén az A-HÍD Zrt. projektirodáján (Jászberényi út 21.) lehet
bejelentést tenni, intézkedést kérni.
A-HÍD Zrt.
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Kulturális Hírek
Farmosi Kulturális napok
Szeptember a falunapok ideje a legtöbb település életében.
Farmoson idén szeptember 19-21. között rendeztük meg az
immáron XI. Farmosi Kulturális Napokat. A szinte már hagyománnyá vált pénteki megnyitó előtt Deák Kati által tartott ügyességi versenyekkel kezdődött meg a sokak által csak
Falunapoknak nevezett programsorozat.
Délután 16 órakor a Művelődési Ház udvarán Horváth
László polgármester úr beszédével megkezdődött a farmosi
emberek által egész évben várva várt rendezvény. A megnyitón bemutatásra került a két „Duna tévés” műsorvezető, Banner Géza és Mucsányi János. Ők átvették a szót és onnantól
nem volt megállás. Sorban jöttek a táncosok. Fellépett a Non
Stop Dance Group, a Menő Manó tánccsoport, az Elektro
Dance tánccsoport. Voltak más településről hastáncosaink is
sokak örömére. Felléptek a Farmosi Általános Iskola alsó tagozatának drámaszakkörös tanulói, majd őket követte a Jászsági Hagyományőrző Egylet és Berényi Színjátékos Társaság
előadása. Ezután megnyitottuk Kaizer Kata, Plavecz Sára és
Bíró László kiállítását, majd ezt követően a Farmosi Zenekar
Egyesület előadására érkező közönség töltötte meg a termet.
Szombaton délelőtt már buzgón főztek a csapatok-húsz
csapat nevezett, hogy főztjükkel elkápráztassák a szakértő
zsűrit. Amíg a bográcsokban főttek az étkek, addig az Elektro
Dance tánccsoport fellépésével, majd az őket követő óvodások előadásával megkezdődött a nap.
Miután az óvodások műsora véget ért, a Szotyola zenekar
tagjai szórakoztatták a kedves közönséget. Őket követte a már
országhatárokon kívül ismertté vált Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadása, melyet követett testvértelepülésünkről
érkezett vendégeink fellépése.
Aztán, hogy maradjunk a népzenénél, Nyitrai Tamás és
Zenekara húzta a talpalávalót, majd őket követve kiosztásra
kerültek a Díszpolgári címek Matula Pálné és Árva Gábor részére, és a „Farmosért” kitüntetések Balaska Miklós, Bertalan
Ignác, Horváth Antal, Szarvas Attila és Szegedi Tibor részére.
Levezetésképpen ismét visszatértünk a népzenéhez, és
Terék József és Barátai előadását hallgathattuk, melyben meglepetésvendégként Kőszegi Violetta kápráztatott el minket
gyönyörű énekhangjával. Az eredményhirdetés után Baricz
Gergő fellépése következett, melyet a Tombolahúzás követett,
és ezek után elkezdődött az utcabál, melyen a zenét a Van-Kó
Dance Band szolgáltatta.
Kis megszakítással egy gyönyörű tűzijátékban is gyönyörködhettünk. Nappal számos programot élvezhettek a látogatók. Ezek voltak a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által
előkészített tűzoltó bemutató, a Toportyán Hagyományőrzőkkel való harci bemutató, a KEFÍR sátor, véradás, lovas
kocsikázás Cseri Jánossal és családjával és Szabó Bélával, játszósátor, ugrálóvár és az elengedhetetlen kézművesek utcája.
Este a Művelődési Házban egy fergeteges rock buliban
vehettek részt az érdeklődők, melyen a balladáiról ismert
Misztrál Együttes, a Blues Tranzit és a 25 éves Krízis Zenekar
lépett fel.

Eredmények:

Főzőverseny:
I. helyezés: Szőrös Hörcsögök - Csülök pörkölt Barátok közt
II. helyezés: Gazdakör – Babgulyás
III. Helyezés: Harapós Mókus – Vegyes vadpörkölt gombával

Véradótoborzó verseny:
Horváth Kúnó
Wébel Tibor Kurszán
Pomázi Viktória
Aszfaltrajzverseny 0-10 évesig kategória:
Baráth Petra
Kovács Virág
Csámpai Nikolett
Különdíj: Matula Márton
Aszfaltrajzverseny 11-14 évesig kategória:
Csámpai Bernadett
Kasza Laura
Kovács Dominika
Legfiatalabb nevező: Nagy Aisa

A XI. Farmosi Kulturális Napok támogatói:

Farmos Község Önkormányzata, Horváth Antal, A-Híd
Építő Zrt., AltoTerra Kft., Borókai Gábor, Kármán Mihály,
OTP Bank Nyrt., Rehm Hegesztéstechnika Kft., Sutus Viktor, 3 Ász Kft., A63 Galambász Egyesület, Babinszki Zsanett
(Zsanett fodrászat), Bagyinszki Karolina, Bagyinszki Katalin, Baráth Ferenc, Baráth Sándorné, Bálint Bianka, Bertalan Györgyi, Bíró László, Bolyhos és Fia Bt., Buzár Barbara,
Búzás Műszaki Kft., Csákó Béla, Csákó Rebeka, Császárné
Spenger Krisztina, Cseri János és családja, CO-OP Star Kereskedelmi Zrt., Czakó Istvánné, Deák Katalin, Farmosi Általános Iskola, Farmosi Bozsikos Focisták, Farmosi Óvoda,
Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Farmosi Polgárőr Egyesület, Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Farmosi Zenekar
Egyesület, Fehér István és családja, Fehér Péter, Gabi fodrász,
Horváth László, Illés Szilvia, Innoven Kft., Kasza Tamás,
Kaszás Zoltán és családja, KEFIR, Kenyó Dezsőné, Kenyó
Márta (Márta kozmetika), Kenyó Mónika, Kis József, Klaudia Presszó, Kovács Boglárka, Kovács Lajos, Kovács Zoltán,
Liget Közért, Major Erika, Makai Bettina, Marianna virágbolt, Mediterrán Pékség, Molnár Krisztián, Molnár Róbert,
Molnár Tamás (MT Service), Mudrák Ottó, Németh Csaba
Nyitrai István, Nyitrainé Vekety Hajnalka, Pallagi Eszter, Palotás Pálinkaház, Rózsavölgyi Géza, Sebesi Ferenc, Seres Anita, Spenger László, Spengerné Farkas Anikó, Szabó Béla, Szabó Csaba, Szabó Zoltán, Tápiómetall
Műszaki Kereskedelmi Kft., Tápió Nyomda Kft.,
Tápiószelei Csicserke Óvoda, Tápiószelei Mentők, Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, Telekosár ABC,
Törőcsik Ábel, Török Szilvia, Varga Adrienn, Varga Gábor
Varga Kitti, Velavill Kft.,Wébel Henrietta, Wébel Tibor

Médiatámogatók:

Farmos.hu, FAIR-FArmosi Információk, Riportok, Farmos
TV, Farmosi Programok, Tapiokultura.hu
Köszönet minden támogatónak, segítőnek és mindazoknak
akik eljöttek meglátogatni rendezvényünket.
Spenger László
és Wébel Tibor
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IV. Szüreti Lovas Felvonulás képekben
Köszönjük a támogatást:
Kovács Sándor Atrack Kft., Kasza Tamás és családja, Horváth Antal Palotás Pálinka, Meggyes Csaba és családja, Tóth Tamás
és családja, Qperátor Kft., Ceglédi Fürdőszoba Szalon, Farmos Község Önkormányzata, Kenyó Mihályné (Ilonka néni), Kiss
Józsefné (Emike), Mucsínyi Miklós, Pethő György, Major Csaba, Ivanics Mihály, Szabó Csaba, Baráth Ferenc, Velkei Lajos,
Lampért Zoltán, Kovács Lajos és családja, Gál Zoltán és családja, Mészáros István, Nemes Nóra, Tóth Józsefné, Csákó Béla, Oláh
Pál és családja, Brics Jánosné, Simonné Bendó Ildikó, Lepedus Viktor, Szarvas Attila és családja, Mediterrán Pékség, Bényei Néptánc csoport, Tápiósági Nyugdíjas Klub, Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Non Stop Dance Group, Boglárka Citerazenekar, Gyémánt
Valentin, Tülkös Mátyás (Matyi bácsi), Tóth János (kürtöskalács).
Köszönjük a lovasoknak, akik eljöttek és velünk együtt felvonultak.
Kasza Tamás
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Egy legendás lengyel zenepedagógusra
és a magyarság nemes gesztusára emlékeztünk
A II. világháború kitörésének 75., valamint
Walter József (Jozef Marian Czmyr) lengyel hegedűművész, tanár halálának 25. évfordulója
alkalmából szeptember 5-én, a tápiószelei Virágmag Kft udvarán tartottak megemlékezést
a szervezők. 1939 szeptemberében sok száz lengyel katona és polgári személy menekült a Tápió-mentére, akik közül hétszázan Tápiószelén,
a mai Virágmag Kft elődjének épületeiben éltek,
egészen 1941-ig. Közöttük volt Walter József
(Jozef Marian Czmyr) is, aki végleg Magyarországon maradt. A kiváló hegedűművész pedagógus lett, és meghatározó alakjává vált nem csak
Tápiószele, de az egész Tápió-vidék kulturális életének. Alapító tagja lett a nagykátai Tápiómente
Táncegyüttes zenekarának. Az együttes számtalan hazai és nemzetközi sikerének alkotó részese
volt. Kovács Ferenc, Tápiószele polgármestere
után Andrzej Kalinowski, a Lengyel Köztársaság
Magyarországi Nagykövetségének főkonzulja
méltatta a magyarság és a Tápió-vidék befogadó
gesztusát, majd Lugosiné Urbán Erzsébet a Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ
igazgatója, a Tápiómente Táncegyüttes egykori
táncosa emlékezett Walter Józsefre. Terék József,
a Tápiómente Táncegyüttes zenekarának vezetője, elődjének tiszteletére tárogatón játszott, majd
Vámos László, a Tápiómente Táncegyüttes művészeti-vezetője és felesége, Vámosné Pieskó Csilla
táncolt. Walter József családja nevében déduno-

kája, Katona Eszter Anna, a Farmosi Általános
Iskola első osztályos tanulója mondta el az édesanyja, Katonáné Barna Zsuzsanna által írt verset.
A koszorúzással véget érő rendezvényt a Káplár
Béla katonai hagyományőrző százados úr által vezényelt Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző
Csapat díszelgése keretezte. Az emlékezők jelenlétét, közreműködését Walter Irén köszönte meg a
Walter család nevében. Szép, és megható jelenetek
sorával ajándékozott meg bennünket ez a meghitt
emlékezés. Terék Józsefnek a Tápió-mente egykori zenekarait bemutató, Walter József életművét
kiemelten is méltató könyve Walter József unokájának, Katona Krisztiánnak a nyomdájában
készült. A rá emlékező verset – felnőtt előadókat
megszégyenítő határozott kiállással – a 7 esztendős
dédunoka mondta el. Jó volt látni, hogy a szomszédos település polgármestere, Horváth László is fontosnak érezte, hogy jelen legyen ezen a főhajtáson.
Németh Csaba tanár úr, farmosi pedagógus,
tápiógyörgyei lokálpatrióta, a sülysápi székhellyel
működő Tápió-menti helytörténész-, kutató közösség tagja, a Thapeu folyóirat szerzőinek egyike,
tanítványival együtt vett részt a megemlékezésen.
A Tanár úrral és tanítványaival rendszeresen találkozom a Tápió-menti programokon. Diákjai
minden esetben fegyelmezetten, érdeklődve vesznek részt a programokon. Németh Csaba történelemtanárként a nemzeti nevelés „eszközének” tekinti ezeket az alkalmakat, amelyeken diákjai - a

Farmosi diákok csapata a tápiószelei
lengyel megemlékezésen
tanórákon feldolgozott ismeretek birtokában - a
magyar történelem egy-egy fontos Tápió-vidéki
helyszínén élhetik át a hazaszeretet szép érzését.
Gratulálok hozzá!
Írta: Tarnavölgyi László
Megjelent a tapiokultura.hu internetes oldalon

Zeneünnep az
óvodánkban
„A zene nem magányosok kedvtelése, hanem lelki, erőforrás, amelyet minden művelt
nemzet igyekszik közkincsé tenni. Kapja meg
belőle részét minden magyar gyermek.”
(Kodály Zoltán: Zenei belmisszió, 1934)
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az
UNESCU 1975-ben október 1-jét a Zene
Világnapjává nyilvánította. Azóta a világ
minden pontján, ezen a napon különös figyelmet szentelnek a csodának, amit zenének hívnak. A zene fontos szerepet játszik
az életünkben. Szinte nincs olyan ember,
aki ne kedvelné a muzsikát, ne hallgatna
valamilyen zenét. Van, akit kikapcsol, van,
akit megnyugtat, van akit felvidít, vagy
épp gondolatokat ébreszt benne. A zene az
élet velejárója. Megszínesíti az ünnepeket,
a magányos órák unalmát enyhíti, felüdít
és szórakoztat.
Művészeti programmal működő óvodánkban fontosnak tartjuk az évszakonként megrendezésre kerülő élőzenés
koncertet. A zenei világnapi rendezvény
jó alkalom arra, hogy ezzel is színesítsük
óvodásaink életét.
A Kovács Pál Zeneterem megtelt óvodásainkkal, akiket óvó nénik, és zenekarunk tagjai, a zene örömére, zeneszerető
emberekké szeretné nevelni. Kiválasztottunk két komolyzenei művet (Weiner Leo:

Rókatánc, Brahms: V. Magyar tánc ), majd
vidám gyermekdalokat hallgathattak a kicsik, bekapcsolódva énekléssel, tánccal.
Külön köszönet a részvételért a „Farmosi Zenekar” néhány tagjának. Gyürki Anikó, Horváth László, Kovácsné Árki Ágnes,
(hegedű) Gyürki Ildikó (hegedű, cselló) Németh Gabriella, Czira Gáborné Tóth Tímea,
Kőszegi Violetta (zongora), Gyürki Kiss
Róbert (szaxofon), Oroszi Katalin (furulya,
xilofon) Oroszi Tibor, Tarkóné Ibolya (harmonika). Nagy örömünkre a Farmoson működő zeneiskola diákja, Csillik Sára (fuvola)
is közreműködött.
Reméljük jövőre, ugyanitt találkozhatunk, mert jó lenne, ha hagyománnyá válna e jeles nap óvodánkban.
Tarkó Gáborné Ibolya, óvó néni

Közlemény
Az „Egy falu az iskoláért” alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki azon tisztelt adózóknak,
akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Alapítvány javára ajánlották fel.
Egyben értesítjük Önöket, hogy az így befolyt
431.621.-Ft összegből az Óvoda része 107.906.-Ft,
az Általános Iskola része 323.715.-Ft, mely összeg
tartalékolásra került. Kérjük mindazokat, akik az
Alapítvány céljával egyetértenek, és módjukban
áll, a továbbiakban is segítsék tevékenységünket a
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.
Kollár Ferenc
Egy falu az iskoláért Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke
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Könyvajánló

Boda Mónika Marianna: Egyszerű történetek
Visszaemlékezés az elmúlt évekre, a régi kedves emlékekre,
emberekre, a sorsdöntő eseményekre. Mert véletlenek nincsenek.
Boda Mónika Marianna művében rövid történeteken keresztül
enged bepillantást személyes élményeibe, legyen szó akár az iskolai
évekről, az első szerelemről, a hit erejéről. Vezérvonala végig egy
marad, melyet hirdet is: a család összetartása, az egymásra való
odafigyelés és az emberi kapcsolatok ápolása. Ez mindennél fontosabb. A kötet önmagában is egy rendkívül kedves olvasmány,
azonban nekünk, farmosiaknak, további fontos értékeket tartogat.
Ugyanis községünk az író szülőfaluja; hároméves volt, amikor
Gyömrőre költözött szüleivel. Azonban ez nem jelentette a kapcsolat
megszakadását. A Szülőfalumról és A farmosi nyaralások című fejezetekben emlékszik vissza az itt eltöltött időkre. Soraiból áramlik a
meghittség – számunkra pedig kiderül, hogy miként töltötték mindennapjaikat a farmosi emberek. Engedjék meg, hogy kiragadjak egy
rövid részletet a könyvből:
„Esténként nagyanyám javaslatára a szomszédokat egy kis beszélgetésre hívtuk meg. Mi, gyerekek mentünk a hírrel, hogy ma este
>>parlament<< lesz. A színhely: a nagyanyámék háza előtt az utcafronton volt.
Mindenki hozta magával a kisszéket, vagy párnát, zsámolyt.

A legnagyobb élmény az volt
számunkra, hogy mi, gyerekek is
ott lehettünk. Bársonyos meleg esték voltak. Fölöttünk a csillagos égbolt, mint egy szép díszlet. A kedves
szomszédok szívesen jöttek, pedig
egész nap keményen dolgoztak.
Ezek az esti társaságok az embernek azt az alapvető igényét elégítették ki, hogy beszélgetni jó.”
Ha belegondolunk, hogy men�nyi körülmény változott meg mindennapi életünkben, szinte beleszédülünk. Nem célom részletesen
átvilágítani ezt a témát, úgy vélem,
hogy valamennyiünknek megvan
erről a saját gondolata. Azt azonban érdemesnek tartom leszögezni, hogy mennyire fontosak ezek a
történetek. És mennyire fontosak azok a történetek is, amelyeket még
nem hallottunk. Minden bizonnyal rengeteg ilyen van. Nem győzöm
hangsúlyozni, hogy mennyire érdemes lenne ezeket elmondani –
hisz mindegyik rendkívüli értékkel bír, melyeket meg kell őrizni és
nem szabad hagyni, hogy végleg elvesszenek.
Gál Klaudia, helytörténész

Civil szervezetEk HíreI
Tisztelt farmosi lakosság!

Idősek Világnapja

A Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet elmúlt hónapokban elvégzett munkájának rövid áttekintését szeretném bemutatni. 2014. június 29-én a farmosi búcsú területén részt
vettünk a közrend és közbiztonság megóvásában.
Július 5-én Békés településen rendezett Országos Polgárőr
Napra autóbuszos kirándulást szerveztünk polgárőreinknek és
családtagjaiknak.
Július 19-én megrendezett fogathajtó versenyen a szervezők
felkérésének eleget téve útbaigazítottuk az érkező vendégeket, segítettük a fogatok és az érkező gépkocsik elhelyezését, illetve felügyeltünk a rendre és a biztonságra.
Augusztus 20-án részt vettünk Szent István ünnepére rendezett szentmisén a római katolikus templomban, és a Művelődési
Házban rendezett színvonalas ünnepségen.
Szeptember 1-jétől a korábbi évek hagyományát folytatva elkezdtük a zebraszolgálatot. Szeptember 18-án a szolgálati helyiségünkben
elbeszélgetést, illetve oktatást tartottunk azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik az idei zebraszolgálatba felajánlották segítségüket.
Szeptember 19-20-21-én a Farmosi Kulturális Napokon a felállított sátrak és bennük lévő eszközök őrzését, a rendezvény biztosítását láttuk el. A péntektől hétfőig tartó folyamatos őrzés jelentősen megterhelte polgárőrtársainkat.
Október 4-én a Szüreti felvonulást rendeztek a Liget ABC mögötti területen. A környező településekről is sok vendég érkezett
lóval és lovas fogattal. A szüreti menet felvezetését és zárását a
rendőrség végezte, a polgárőrség pedig a keresztutcákban állította
meg a forgalmat és segítette több mint 20 lovas, és 31 fogat akadálytalan továbbhaladását.
Az előre tervezett hétvégi szolgálatok ellátása zavartalanul
történt, és köszönetet mondok minden polgárőrnek az elvégzett
munkáért.
Köszönetemet fejezem ki mindazok felé, akik 2013. évi adójuk
1%-át szervezetünknek ajánlották fel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése szerint 48 997 Ft-ot kaptunk, melyet a közrend és
közbiztonság elősegítésére fogunk felhasználni. Akik a fenti célok
megvalósításával egyetértenek, kérem csatlakozzanak hozzánk,
mert ha többen viseljük a terheket, mindenkinek kevesebb jut. Ha
segítségünkre van szükségük, a 06-30/621-2192-es telefonszámon
elérhetnek bennünket, vagy visszahívjuk Önöket.
Farmos, 2014. október 9.
Tisztelettel: Kovács Pál, elnök

1991. óta október 1.
az Idősek Világnapja. Az
Idősek Világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt,
hogy felhívja a figyelmet a
méltóságteljes időskorra.
Egyesületünk az Idősek
Világnapja
alkalmából
2011-ben rendezett először ünnepséget a település idősei számára azzal
a céllal, hogy felhívjuk a
figyelmet az idősek tiszteletére, megbecsülésére.
Farmos Község Önkormányzatával közös szervezésben idén is méltó módon köszönthettük a község idős polgárait.
Az ünnepséget Horváth László polgármester úr nyitotta meg,
és köszöntötte az időseket, majd a Farmosi Óvoda nagy-középsős
csoportjának kedves előadását láthattuk. Igazán megható volt,
ahogy a kis óvodások műsoruk végén virággal és rajzaikkal köszöntötték az időseket. A gyermekeket Bezzeg Katalin és Tóthné Bata Brigitta óvónők tanították be. Ezt követően ifj. Horváth
László szavalta el Várnai Zseni: Szolgálj szívem c. versét, majd
kórusunk elénekelte a Nyugdíjasok himnuszát és indulóját. Kőszegi Violetta gyönyörűen énekelte Máté Péter: Most élsz c. számát, mely hangulatában remekül előkészítette a Farmoson 50. évvel ezelőtt házasságot kötött párok köszöntését. Az idős párokat
Túróczi István Zoltánné jegyzőasszony köszöntötte, és ebből az
alkalomból a Polgármester Úr emléklapot nyújtott át az ünnepelteknek, egy szál virággal, egy üveg itallal gratulált a pároknak.
A műsor igen hangulatos és vidám befejezéseként a Duna Televízióból ismert Magyar Rózsa énekes szórakoztatta a jelenlévőket. Végül
rétessel és a nyugdíjas egyesület asszonyai által sütött süteményekkel
kínáltuk a rendezvényen megjelent időseket, melyben nagy segítségünkre voltak a közösségi munkát végző gimnazista fiatalok.
A rendezvény zárásaként a jubiláló párok, a nyugdíjas egyesület
tagjai, a fellépők és segítők közös vacsorán vettek részt a nyugdíjas
egyesület klubhelyiségében.
Szegedi Tiborné
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Bemutatkozott a Rózsa Nyugdíjas Egyesület Várfalván
„Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré,
Réges-régből új, ha sikerül, Kárpát zengené.”

Ennek a két sornak a jegyében készültünk Várfalvára, hogy
felelevenítsük, elmélyítsük ismeretségünket, barátságunkat a
testvértelepülésünkön élő magyar testvéreinkkel.
A nyár utolsó és egyben felejthetetlen programja volt a III.
Várfalvi Hagymafesztiválon való részvételünk.
A fesztiválra egyesületünk 30 tagja utazott. Csapatunk elsősorban a kórus tagjaiból és a tánccsoportból tevődött ki, mert
egyórás műsorral készültünk ebből az alkalomból. A kórus
tagjai és a táncosok már hónapok óta készültek arra a rendkívüli feladatra, hogy bemutatkozzanak Erdélyben testvértelepülésünkön, Várfalván, ill. Aranyosrákoson. Kemény munka,
sok-sok próba előzte meg a kiutazást, mely - idős emberek lévén - nem kis megterhelést jelentett, de azt hiszem soha még
ilyen koncentrált összmunka és dicsérendő összefogás nem jellemezte az egyesület tagjait.
Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy előadásunk elnyerte a közönség tetszését. Felemelő érzés volt, mikor együtt
énekeltük vendéglátóinkkal és a testvértelepülésekről érkező
magyarokkal a Ghymes együttes Kézfogás c. dalát - melyből
idézetünk is való. A műsor végén átadtuk ajándékainkat a falu
vezetőinek, a Marginean János polgármesternek szánt - rózsát
ábrázoló -, képet Bodócsné Nyitrai Margit tagunk hímezte
és ifj. Nyitrai István fafaragó készítette hozzá a keretet. Valamennyi néző, aki megtisztelte jelenlétével műsorunkat - látogatásunk emlékére -, könyvjelzőként alkalmazható emléklapot
kapott.

A fellépést követő közös vacsora a csűrben alkalmas volt
arra, hogy még jobban megismerkedhessünk vendéglátóinkkal, majd a beszélgetést, ismerkedést mindenki folytathatta
aranyosrákosi szállásadó családjánál.
A második napot szintén együtt tölthettük vendéglátóinkkal
a kövendi focipályára szervezett falunap keretében. Egyesületünk csatlakozott a Várfalvi Polgármesteri Hivatal azon programjához, melyben köszöntötték az idei évben 50. házassági
évfordulójukat ünneplő párokat. Tagjaink itallal, csokoládéval,
és az erre az alkalomra készült emléklappal köszöntötték az
ünnepelteket, majd ebéddel láttuk vendégül az idős párokat.

A nyugdíjas egyesület által közösen főzött tarhonyás marhapörkölttel azonban nem csak az idős párokat, hanem házigazdáinkat, szállásadóinkat is megvendégeltük. Nagy öröm volt megtapasztalni, hogy kevésnek bizonyultak az előkészített asztalok
és padok, mert oly szép számban ültünk asztalhoz. A finom
ebédnek és a jófajta alföldi bornak köszönhetően jó hangulatú
asztaltársaságok alakultak, ahol jóízű beszélgetések folytak.
Harmadik nap reggelén búcsút vettünk vendéglátóinktól, és
hogy még egy szép élményben lehessen részünk, ellátogattunk
a Világörökség részét képező Torockóra. Utolsó közös fényképünk a Székelykő lábánál készült.

Valamennyi programunkkal kapcsolatban megtapasztaltuk
vendéglátóink segítőkészségét, kintlétünk alatt mindenben segítettek minket, nem tudtunk olyan kéréssel fordulni feléjük,
hogy azt ne teljesítették volna. Köszönet minden várfalvi és
aranyosrákosi barátunknak a vendéglátásért és a programjainkhoz nyújtott segítségért!

Azt hiszem, utunkkal sikerült a „réges-régből” valami újat
teremteni!

Köszönjük a kórusnak, a tánccsoport tagjainak, a versmondóknak, a főzőcsapatnak, a fényképezésért és videó készítéséért felelős személyeknek és minden segítőnek a pályázat sikeres
megvalósítása érdekében kifejtett munkáját!
Ugyanis programunkat pályázat útján a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
Szegedi Tiborné
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HAJT-A Csapat Egyesület

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

A HAJT-A Csapat Egyesület novemberi hírei
Tisztelt Ügyfeleink!
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet a Vidékünk Jövője Program keretében. A program céljai között szerepel a vidékről történő elvándorlás
megállítása, a fiatalok számára a helyben maradásra és a tanulmányok után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, valamint a képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése. Az
akció kiemelt célja többek között a vidéki élet meghatározó szereplőinek bevonása, ezért a vidéki önkormányzatok és vállalkozások számára olyan verseny meghirdetésére kerül sor, amelyben
megmutathatják, ők milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a fiatalokat segítsék a vidéken való
boldogulásban.
A pályázat települési önkormányzatok, valamint vállalkozások részére került kiírásra „Az Év
Fiatalbarát Önkormányzata”, illetve „Az Év Fiatalbarát Vállalata” címmel.
A részletes pályázati feltételek megtalálhatók az alábbi oldalon, ahol a pályázat fel is tölthető
2014. november 20-ig: http://palyazat.videkunkjovoje.hu/

Tisztelt Ügyfeleink!
Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014.
(IX. 15.) MvM rendelete alapján több támogatási jogcímnél módosultak a határidők!
Térségünk ügyfeleit érintő legfontosabb változások a következők:
A LEADER TK3-as pályáztatást szabályozó 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása alapján a
fejlesztéseket 2015. március 31-ig kell megvalósítani és kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május
31. napjáig nyújtható be.
A turisztikai pályázatokkal kapcsolatos 104/2013. (XI.14.) VM rendelet módosítása alapján az
ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások
legalább 10%-ára vonatkozóan (első) kifizetési kérelmet benyújtani. Akciócsoportunk területén
a fejlesztéseket 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a pályázat
megvalósítását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.
A módosító rendelet elérhető az alábbi linken: http://www.umvp.eu/sites/default/files/mk14126.
pdf
Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet-vezető
A HAJT-A Csapat Egyesület
Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

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

2014. szeptember-október

13. oldal

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
2014. 09. 24.
Támadi Imre 67 éves
2014. 09. 13.
Gál József 83 éves
2014. 08. 16.
Gunics Imre 57 éves

2014. 08. 16.
Gyenge Béla 24 éves
2014. 08. 05.
Vankó Imre 58 éves

Újszülöttek

2014. 09. 09.
2014. 08. 04.
Kölln Jázmin Zoé
Kuli Kinga
Üveges Barbara és Kölln Miklós Tóth Erika és Kuli Péter kisleánya
kisleánya
2014. 09. 16.
2014. 08. 12.
Lozsi
Bence Imre
Tóth Dávid
Szabó
Mónika
és Lozsi György
Terkán Tímea és Tóth Tibor kisfia
kisfia
2014. 08. 25
Varga Sándor Milán
2014. 09. 30.
Gulyás Mariann és Varga Sándor
Berényi Árpád
kisfia
Barad Ágnes és Berényi Pál Dávid
2014. 09. 02.
kisfia
Kocsis Dávid Krisztián
Haluska Barbara és Kocsis Péter
kisfia

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Gál József
temetésén részt vettek, Őt utolsó útjára elkísérték, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték, mély fájdalmunkban osztoztak.
Felesége és a gyászoló család

Hirdetések

Házasságkötések

2014. 08. 08.
Varga Sándor – Gulyás Mariann
2014. 09. 05.
Darázs József – Dósa Adrienn
2014. 09. 06.
Kovács Balázs –
Mozsár Lívia Alice

2014. 09. 13.
Mátrai Roland –
Bóta Mária Melinda
2014. 09. 13.
Bércesi Tamás –
Kardos Mariann

Felhívás!
A tápiószele székhelyű közös fenntartású családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Karácsonyi
adománygyűjtést szervez!

Várjuk a lakosság önzetlen felajánlását, vagy cipős dobozba csomagolt ajándékok, vagy tartós élelmiszer
formájában, melyeket az ünnepek előtt rászoruló
családok részére juttatunk el.
Kérjük, az ajándék dobozokat díszcsomagolásban
juttassák el hozzánk, és szerepeljen rajta a megajándékozandó gyermek neme és életkora.
Tegyük örömtelibbé a közelgő karácsonyi ünnepeket
minél több ember számára!
Az adományokat szeretettel várjuk december 15-ig
szolgálatunknál ügyfélfogadási időben:
Farmos, Fő tér 2., Telefon: 53/788-665

„A SZOMJÚSÁGNAK
CSENGETÜNK!”
Kedves Ügyfeleink !
Értesítjük Önöket, hogy a Nagy Buborék Kft.

(szódás) autóján az év végi ünnepek alatt a
kiszállítás a következő napokon történik:

December 22-e hétfő
December 29-e hétfő

Az új évben az első szállítási nap:

2015. Január 9-e péntek

Megköszönve egész éves bizalmukat,
Áldott-Békés Karácsonyi Ünnepeket és

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánunk Önöknek.
Meggyesi Laci, Brigi
és a Nagy Buborék Kft. csapata
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SÜTI

VÁLTJA A FAGYIT
A SÁRGA ÜZLETSORON!
– Minden hétvégén Friss RÉTES!
(péntek,szombat,vasárnap)
– Kürtőskalács
– Sós és Édes Teasütemények
– Mignon, Isler, Linzer
– Zserbó, Kókuszgolyó

Kezdetben száraz sütemények!
Nyitva:
Hétfő: 13-17, kedd-péntek: 8-17,
szombat: 8-14, vasárnap: 9-13
Cím:

Farmos Fő tér 6. Sárga üzletsor

FAVORIT 21’
KERTI CENTRUM

• 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
• Informatikai termékek beszerzése, árusítása
• Minőségi tabletek, tokok
• GP, Enelop Elemtöltők, akkumlátorok
• Telefon headsetek

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

– Tápkockás szamócapalánták
(korai, középkorai,
folytonérő)
– Kék áfonya, vörös áfonya, kivi
– RÓZSÁK (tea, futó, park,
mini), virághagymák
– Műanyag hordók, savanyítók, ballonok, 500 l-es
tartály csappal.
– Gyümölcsfa, szőlő, bogyós oltványokra, díszfákra
előrendelést felveszünk egyedi kedvezménnyel!

Betontermékek a gyártótól!

– Betonoszlop + drótfonat,
feszítők
– Pázsitrácsok, járdalap, kerti
szegély, útszegély stb.
– Kocsibejárók, udvarok lapozása
kedvező áron!
Nagykáta, Perczel M. út 138. (311-es ceglédi út 3 km-nél)
Tel.: 29/442-503, 30/3306-304 • www.favorit21.hu
Nyitva tartás: H-P: 8-16.00, Sz: 8-12.00

www.szigu.hu
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SZIGÜ
Temetkezés Cégcsoport
A végtisztesség méltósága

Nyúzóné
Palotai Marianna
Telefon:
+36 30 638 7354
Ügyelet: +36 30 638 8792
Zöld szám: +36 80 980 130

Autó Javító és Gumis műhely!
(Bejárat az Előd utca felől)

Autószerelés, javítás

10-20% kedvezmény egyes alkatrészekre!
Hibakód olvasás szerviz nullázás
Műszaki vizsgára való felkészítése és annak ügyintézése!

Ingyenes fagyálló mérés
Olcsó fagyálló és téli felszerelések

Használt gumik AKCIÓS ÁRON!
Gumiszerelés, javítás, centírózás!

APRÓHIRDETÉS

SÍRKÖVEK

GRÁNIT MÁRVÁNY-MÉSZKŐ

SÍRKŐFELÚJÍTÁS!
Régi síremlék felújításából 10.000Ft.-ot elengedünk!

20000Ft Kedvezmény adunk új sírkő megrendelése esetén !

Jöjjön el, nézze meg széles választékunkat
Tel.: 06-29 428-542
HUNYADI GYÖRGY
06-20 585 3940
KÓKA, Táncsics M. u. 22
hunyadi.kofarago@gmail.com

www.hunyadikofarago.hu

Költözés miatt UPC előfizetés ELADÓ!
A havidíj 5900Ft amely tartalmaz TVt, Internetet és telefont. 2 éves hűségnyilatkozatot kötöttünk amelyből van
még kb. 1 év 2 hónap. Ha valakit érdekel akkor érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06-30-814-16-04
4db használt de jó állapotban lévő
konvenktor eladó. Ára: 15.000Ft/db és
egy teljesen új zárt tágulási tartály ára:
10.000Ft Érdeklődni : Klaudia Presszóban vagy pedig ezen a telefonszámon
lehet: 06-20-622-39-05
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Képek a Farmosi Kulturális napokról

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

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

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 cikkek tartalmáért a cikk szerzője vállal minden felelősséget.

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

