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XII. Farmosi Kulturális, Kézmuves és Zenei Fesztivál
2015. szeptember 18-20.

Szeptember 18. (Péntek)

Szabadtéri színpad környéke
14:00-16:00 Ügyességi vetélkedő gyerekeknek Deák Kati és csapata
szervezésében
Művelődési ház:
16:00 Megnyitó – Köszöntőt mond: Horváth László Farmos Község
polgármestere
Czira Sára, Csillik Sára és Csillik Csaba népdalokat énekel
A farmosi A-63 Galambász Egyesület bemutatója
Aranyosszék Néptánccsoport fellépése (Erdély, Várfalva)
17:30 A Farmosi Általános Iskola dráma szakkörének előadása
19:00 Farkas Bálint és Bálint Emese operett művészek műsora
20:00-24:00 Táncház az Aranyosszék Néptánccsoport közreműködésével
A Művelődési Ház mellett Retro-party Zenél: Kasza Tamás

Szeptember 19. (Szombat)

Szabadtéri színpad:
8:30 Reggeli zumba Kali Mónika tanárnővel
9:00 Megnyitó, műsorismertető
9:15 Farmosi óvodások műsora
10:00 Szotyola zenekar fellépése
11:00 Palánta Tápiószelei bábcsoportjának műsora
12:00		Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadása
13:00 A Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója
13:30 Enyedi Ágnes és barátai
Soós Csaba, Soós László, Salamon Soma, Horváth Dávid
14:30 Kötélhúzó és erősember verseny
15:00 NÁDAS GYÖRGY humorista produkciója
15:45 Sörivó verseny
16:00 Non Stop Dance Group műsora

16:30 Eredményhirdetések, tombola
18:00 VIKIDÁL GYULA fellépése
18:45 Non Stop Dance Group műsora
20:00-02:00 Utcabál a Van-kó Dance Band közreműködésével
22:00 Tűzijáték
Szabadtéri színpad környéke:
9:00 Főző, sütőverseny
11:30 Csocsóbajnokság
12:15 Aszfalt-rajzverseny
Egész nap: Kézművesek utcája, kézműves sátor, lovaskocsikázás,
ingyenes óriáscsúszda, Kefir sátor, íjászat, koronglövészet.
Művelődési ház:
20:00-24:00 Rockbuli
Fellépnek: Blues Transit, De Facto, The Night Fall
Általános Iskola, Kémia terem
9:00-14:00 Véradás (A legtöbb véradót toborzó gyermeket egy
kerékpárral díjazzuk!)
Közösségi Ház
9:00-16:00 Molnár Krisztián grafikái láthatók
Plavecz Sára kiállítása
Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas magyar
festőművész alkotásai
Matolcsy Kúria
Egész nap megtekinthető
a Tápió-vidéke természeti értékeinek kiállítása a Kúria épületében.

Szeptember 20. (Vasárnap)

9:00-tól Természetismereti túra a tanösvényen.
Gyülekező a farmosi Művelődési Háznál.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2. OLDAL

2015. AUGUSZTUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Megmérettetések
FŐZŐVERSENY
KERTBEN TERMETT BÜSZKESÉGEINK
Bármilyen egytálétel készíthető. Gázzal,
Nevezni lehet bármilyen különleges
vagy lábakon álló bográccsal lehet főzni,
formájú, nagyságú, színű, stb. tera fű megóvása érdekében. Tűzifát nem
ménnyel.
áll módunkban biztosítani.
Nevezési díj: 500 Ft/termény.
A sátorhelyek kijelölése nevezéskor a
Nevezni a helyszínen lehet a regisztráKözművelődési Könyvtárban, a biztonciós sátornál 14:00 óráig.
sági előírásoknak megfelelő térképen
történik. (Megkérünk mindenkit, hogy SÖRIVÓ VERSENY
a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
Nevezési díj: 500 Ft/csapat
Nevezési díj: 2.500 Ft/csapat
A 18. életévét betöltött felnőttek jeNevezés: 2015. 09. 01-től 09. 17-ig (csülentkezését várjuk!
törtök) a Közművelődési Könyvtárban.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
SÜTŐVERSENY
Nevezni bármilyen saját készítésű süte- ASZFALTRAJZ VERSENY
ménnyel, édességgel, kaláccsal, stb. lehet.
Nevezési díj: nincs!
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni 14 éves korig a helyszínen leNevezni a helyszínen lehet a regisztráhet a regisztrációs sátornál.
ciós sátornál, azonban a sütemények
Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves kotartós tárolására nincs lehetőségünk,
rig.
ezért kérjük, hogy a leadandó süteményt 13:00 órára hozzák.
VÉRADÁS ÉS VÉRADÓ TOBORZÓ VERSENY
CSOCSÓ VERSENY
9-14 óráig az Általános Iskola kémia
termében.
Nevezési díj: gyerek: 200 Ft/csapat,
felnőtt: 500 Ft/csapat.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket
Korcsoportok: gyerek: 0-14 éves kokerékpárral díjazzuk!
rig, felnőtt: 15 éves kortól.
Nevezni előzetesen a Közművelődési KÖTÉLHÚZÓ VERSENY
Nevezési díj: 500 Ft/csapat
Könyvtárban vagy a helyszínen lehet
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrá11:00 óráig! A verseny minimum 6 csapat
jelentkezése esetén kerül megrendezésre!
ciós sátornál.

Adózók figyelmébe!
Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a kommunális adó előírása kizárólag az adózó bevallása alapján történhet. Amen�nyiben Ön az Önkormányzat illetékességi területén lakóházzal,
illetve telektulajdonnal rendelkezik és ezidáig nem nyújtott be
kommunális adóbevallást, (ingatlantulajdonosként nem fizet
kommunális adót, ill. adó előírás nélkül fizet és emiatt folyószámlája túlfizetést mutat ) kérjük, mielőbb pótolja elmaradását.
A gépjárműállományban történő változások feldolgozása
a Központi gépjárműadatok nyilvántartása alapján történik,
így gépjármű adás-vétel esetén nem az Adóhatóság, hanem az
Okmányiroda illetékes az adásvételi szerződések átvételére.
Nemcsak a vevőnek, az eladónak is kötelezettsége a szerződés
okmányirodában történő bemutatása, így elkerülhető hogy vevői mulasztás miatt - a gépjárműadó a következő évben is a
korábbi tulajdonos nevén kerüljön előírásra.
A 2014. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtási határideje 2015. május 31. napjával lejárt, kérjük, a hiányzó bevallások pótlását.
A 2015. II. félévi adófizetési határidő 2015. szeptember
15-e. Az adóhátralékok behajtása érdekében folyamatosan
végezzük a lejárt határidejű követelések behajtását, melyre
az alábbi módszereket alkalmazzuk: - letiltás munkabérből,

ERŐSEMBER-VERSENY
Nevezési díj: 200 Ft/nevező
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
Mindezek megvalósításához szívesen
fogadunk mindennemű támogatást:
– önkéntes szervezői, bármilyen kétkezi
munka, tárgyi, illetve pénzbeli adomány
formájában.
– Tárgyi támogatásukat személyesen a
farmosi Közművelődési Könyvtárban
adhatják le.
– Pénzbeli támogatásukat átutalással a
következő számlaszámra juttathatják el
„Farmosi Napok” megjelöléssel:
Kedvezményezett:
Farmos Község Önkormányzata
Számlaszám: 11784009-15730703;
valamint személyesen a szervező bizottság valamely tagjánál:
Bugyiné Gyürki Andrea 06-20/220-7126
Deák Katalin 06-30/668-6554
Fehér Ágnes 06-20/340-4405
Tarjáni Zsolt 06-20/545-5834
Önzetlen felajánlásukat
előre is köszönjük!

nyugdíjból, - inkasszálás, - éven túli gépjárműtartozás esetén
gépjármű forgalomból kivonás, - végrehajtó megbízása ingó-,
és ingatlan végrehajtásra. Az Adóhatóság rendelkezésére álló,
jogszabályban biztosított lehetőségek alapján ellenőrzéseket
hajt végre. (Takarnet, NAV adatszolgáltatás, OEP lekérés.) A
bevallást be nem nyújtók személye e hatóságok közreműködésével nyomon követhető, esetükben bírságolás lehetősége
nyílik meg. A folyószámla értesítő megküldését követően további felszólítás nem előzi meg a behajtási eljárást, a korábban
említett rendelkezésünkre álló nyilvántartások alapján néhány
órán belül eszközölhető a végrehajtás. A hatályos jogszabályok
alapján az adótartozással rendelkezők adatai (adótartozó
neve, címe, tartozás összege) nyilvánosságra hozható, közzétehető.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adótartozás rendezésére
részletfizetés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése
családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.
Nyomtatványok rendelkezésre állnak a hivatal adó osztályán, illetve letölthetőek a www.farmos.hu oldalról. Adózással kapcsolatos kérdéseikkel ügyfélfogadási időben (H,SZ,CS)
készséggel állunk rendelkezésre.
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TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE!

A közelmúltban történt lovak fertőző kevésvérűségével (FKV)
kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkek alapján szeretnénk egy részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére. A tájékoztatás célja elsősorban a tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire való figyelemfelhívás, valamint a
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc biztonsági, Növényés Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztály (továbbiakban: Hivatal) segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez.
A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelősséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése, nem mentesíti a tartót kötelezettségei megtétele
alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.
Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: ,,Ha a vérvizsgálat
pozitív eredménnyel zárul, akkor az állat fertőzöttségre gyanússá válik. A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásai alapján a
fertőzöttségre gyanús állatot el kell különíteni, és hatósági megfigyelés alá kell vonni. A vele együtt tartott fogékony állatokat
is forgalmi korlátozás alá kell vonni, meg kell figyelni, további
laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.
Ha a további vizsgálatok a betegséget megállapítják akkor
az állatot állami kártalanítás mellett le kell ölni. A betegséget
gyógyítani nem tehet. A forgalmi korlátozás a betegség kizárása esetén oldható fel.” (forrás: http://portal.nebih.gov.hu/web/
guest/-/amit-erdemes-tudni-a-lovak-fertozo-kevesveruseqerol)
A fertőzött állatok nem gyógyulnak meg, így veszélyt jelentenek
fajtársaikra, illetve egyéb egypatásokra. A fertőzött állat ugyanis a
tünetmentes időszakában is ürítheti a vírust egészen élete végéig.
Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és kötelezettségeket
ismertetjük, amelyek betartása elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot tartanak (ló, szamár, öszvér).

I. REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG:

A 119/2007. (X.18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről
szóló FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet,
ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.”
A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe
történő bejelentése a www.enar.hu honlapról letölthető űrlapokon
a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztályán keresztül tehető meg.
http://www.kormanyhivatal.hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

II. LÓ-AZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló
Korm, rendelet 3.§ (1) bekezdése azt írja, hogy „a nem törzskönyvezett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellett
kiegészítő jelleggel végezhető.
(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés
egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés mellett
a transzponderrel történő megjelölés kiegészítő jelleggel végezhető, Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon
nem jelölik meg} a transzponderrel történő megjelölés kötelező”.
4.§ (l) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölésével egyidejűleg a lóútlevél kiváltása kötelező, az adás-vétel során az új tulajdonosra történő átírást kezdeményezni kell, a ló szállítása alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot.
A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében
meghatározott adatokat tartalmazó hatósági bizonyítvány, amely
tartalmazza az azonosító adatokon kívül, az állategészségügyi
státuszra vonatkozó információkat is. A lóútlevélre vonatkozóan
további információt a 110/2013 (IV.9) Korm. rend. nyújt.

Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 1993. évi CXIV. az
állattenyésztésről szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a „hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia.
45/A § (2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20
000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet.
A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Főváros és Pest megye területén Abay Pál megyei lótenyésztési felügyelőnél (70/3195716) kérelmezhető. http://wmv.mlosz.hu/szovetseg/dolgozoink/

III. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI
KÖTELEZETTSÉG

Minden fél évnél idősebb lófélének kötelezően rendelkeznie
kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertőző kevésvérűségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel.
Lovasversenyen, lóversenyen részt vevő, illetve mindazon lovak,
amelyeket tartási helyükről más helyre szállítanak;
– évente kell, hogy FKV-re szűrve legyenek,
– valamint 3 évente takonykórra.
A fedezőmének esetében pedig kötelező:
– évente kétszer a takonykor szűrés;
– évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél), természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és sperma
gyűjtés ideje alatt 120 naponként;
– évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra idény előtt.
Fentiekben részletezett kötelező vérvizsgálatokról a 41/1997 (V28.)
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a
61/2002 (VIII. 1) az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003 (11.4) a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló FVM jogszabály rendelkezik.
Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkező, tehát
tisztázatlan állategészségügyi státuszú ló tartása esetén a 2008. évi
XLVI az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény
63.§ (1) bekezdése szerint a hatóságnak a lótartóra élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabnia. Tisztázatlan állategészségügyi státuszú vagy azonosítatlan ló tartása esetén bejelentési
betegség (például fertőző kevésvérűség) előfordulásakor a lótartót
a hatóságnak mindennemű állami kártalanításból ki kell zárnia.
Fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük a lótartókat, hogy
amennyiben azonosítatlan származású és/vagy állategészségügyi
státuszú lovakat tartanak, minél előbb tegyenek eleget a jogszabályi előírásoknak. Bővebb információért forduljon a pest megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági, növény- és talajvédelmi főosztályának állategészségügyi osztálya (Berze Tünde állattenyésztési felügyelő 06/70 903 9788, berzet@nebih.gov.hu és dr.
Kulla András hatósági állatorvos 06/30 952 4196, kullaa@nebih.
gov.zu), valamint az illetékes Pest megyei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé.
Az önkéntesen jelentkező, lótartással foglalkozó gazdálkodó
egy ideig még szankció nélkül tehet eleget regisztrációs, ló-azonosítási és állategészségügyi státusz vizsgálati kötelezettségének!
Budapest, 2015. július 31.
dr. Tarnai Richárd
dr. Varga Ákos
kormánymegbízott nevében is megbízásából
osztályvezető

Tájékoztatjuk a T. Lótulajdonosokat,
hogy a megyei lótenyésztő felügyelővel a kapcsolatfelvétel
megtörtént, időpont egyeztetés után

Szabó Béla, 2765 Farmos, Bocskai u. 24. sz.
alatti lakos lakcímén

ÖSSZEVONT FELVEZETÉSRE KERÜL SOR.
Így a lótartók idő-, és költségtakarékos módon tehetnek eleget
regisztrációs-, valamint azonosítási kötelezettségüknek.
Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna
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Tisztelt földhasználók, földtulajdonosok
A Farmos Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a
25/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozatában mezőőri őrszolgálat létesítéséről rendelkezett, miszerint:
2016. január 01-től Farmos Község közigazgatási területére
kiterjedő feladatkörrel 2 fő alkalmazásával mezei őrszolgálat
megalakítását tervezi.
A őrszolgálat megalakulását megelőzően a hivatal szándéknyilatkozat formájában felmérést végez a földhasználók-,
ennek hiányában földtulajdonosok körében, a mezőőri járu-

lékfizetési hajlandóság megítélése céljából. Előzetes tájékozódásunk alapján a várható költség rét, legelő, szántó esetében
700 Ft/Ha/év, gyümölcsös esetében 1.000 Ft/Ha/év.
Felkérjük az érintetteket, hogy tárgyév szeptember 20-ig
nyújtsák be szándéknyilatkozatukat a hivatalba. Nyomtatvány, és tájékoztató letölthető a www.farmos.hu oldalról,
illetve ügyfélfogadási időben személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán.

2015. augusztus 01-től Farmos község jegyzője, a Farmosi Polgármesteri Hivatal vezetője Koterla Ildikó jegyző asszony

Bemutatkozás

2015. március 31-gyel Turóczi István Zoltánné jegyző as�szony kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését,
egyben bejelentette, hogy 2015. április 01-től Tápiógyörgyén
vállal jegyzőként munkát. Az önkormányzati törvény értelmében Farmos község jegyzője munkakör betöltésére pályázat
került kiírásra. A pályázat kiírását, elbírálását – élve a törvény
adta jogommal – megtartottam saját, polgármesteri hatáskörömben. Tizenhat évi önkormányzati képviselői, továbbá ötévi
polgármesteri tapasztalataimból kialakult elvárásaim helyességében bízva, felvállaltam az egyszemélyi döntést és az ezzel
járó felelősséget.
A harmadízben kiírt pályázati körben benyújtott pályázatok
megismerése, valamint több pályázóval való személyes beszél-

getés után, - az Alpolgármester Asszony támogatását is bírva, Koterla Ildikó jegyző asszony mellett döntöttem. Személyében
érzem azt a szakmai kvalitást, emberi jellemet, amely megfelel
elvárásaimnak. Elvárásaimnak, mely meggyőződésem szerint
- teljesülése esetén - Farmos javát fogja szolgálni.
A Jegyző Asszonyt fogadják bizalommal, és megértéssel,
együttműködéssel, illendő tisztelettel segítsék, támogassák a
Farmos község érdekében végzett munkájában!
A kérésemre írt, Önök tájékoztatását szolgáló bemutatkozó
írását olvassák figyelemmel!
Horváth László
polgármester

Tisztelt Farmos Községben Lakók!
Engedjék meg, hogy egy pár mondattal bemutatkozzam Önöknek.
Borsod –Abaúj-Zemplén Megyéből Miskolcról jöttem Farmos település jegyzőjének 2015.
augusztus 01-től.
Szakmai életutam: Pár évig pedagógusként tevékenykedtem, általános iskola alsó tagozatától a középiskoláig bezárólag tanítottam. Alsó tagozatosok részére reál blokkba tartozó tantárgyakat oktattam, és ének-zenét 1. osztálytól 8. osztályig bezárólag, majd az Egészségügyi és
Óvónőképző Szakközépiskolában pedagógiát, pszichológiát, szociálpszichológiát, ének-zenét
tanítottam leendő óvónőknek, illetve közművelődési szakos tanulóknak, ezt követően váltottam a közigazgatásra, és jegyzőként 1993. február 01-től dolgoztam 2013.március 31-ig, ezt
követően a Miskolci Járási Hivatal Hatósági Osztályán dolgoztam, amíg Farmos település
jegyzői állását el nem nyertem.
Tanulmányaimat: Sajószentpéteren, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Budapesten végeztem.
Családomról: Egy 19 éves lányom van, aki a Budapesti Műszaki Egyetem másodéves hallgatója ez év szeptemberétől. Családi állapotomat tekintve: elváltam a tavalyi évben. Egy testvérem van. Szüleim Sajószentpéteren élnek.
Elképzeléseim a település közigazgatásával kapcsolatosan: Szeretném, ha a polgármesteri hivatal összes munkatársaival egyetértésben egy magas színvonalú, emberközpontú, szereteten alapuló, megértő, törvényeken nyugvó ügyintézést alakítanánk ki,
valósítanánk meg.
Szeretnék a településen élő lakossággal, az Ő általuk választott képviselőtestületi tagokkal, bizottságokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, jó kapcsolatot kialakítani, melyben együttgondolkodva segítenénk az itt élőknek abban, hogy
egyre jobban érezzék magukat Farmos településen.
Hiszek a közösség erejében és a jó szándékú emberek összefogásában. A jóság és a szeretet hatalmas energiákat szabadít fel és
a jó megoldásokat hozza fel a felszínre.
Müller Péter szavaival búcsúzok:
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson,
politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl”

Farmos, 2015. augusztus 19.
Tisztelettel:

Koterla Ildikó
jegyző
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HAJT-A Csapat Egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület júliusi hírei

2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.

Tisztelt Ügyfeleink! Várjuk projektötleteiket!
A 2014-2020-as európai uniós időszakban 700 millió forintot meghaladó LEADER fejlesztési forrás áll térségünk rendelkezésére. Ebből a forrásból olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek illeszkednek a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER Helyi
Akciócsoport Helyi Fejlesztési Tervéhez (HFT). Jelenleg a helyi fejlesztési igények felmérése folyik, azaz gyűjtjük térségünk projektötleteit, amelyeket figyelembe veszünk a HFT megalkotásánál. A beérkezett fejlesztési igények jelentősen meghatározhatják
a rendelkezésre álló forrás elosztási arányait a pályázati célterületek között. Várjuk tehát projektötleteiket (egyelőre határidő
nélkül). Projekttervük leírásához a honlapunkon található projekt adatlap formanyomtatványt javasoljuk (http://hajtacsapat.
hu/hirek.html). Projektötleteiket leadhatják személyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetik elektronikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 Tápiószele,
Bartók Béla út 20.).
A projektötlethez tartozó beküldendő adatlapnak minimálisan tartalmaznia kell a tervezett projekt indokoltságát, rövid leírását, becsült költségvetését.
Tisztelt Ügyfeleink! Ügyeljenek az alábbi határidőkre:
Érintett rendelet

A megvalósítás határideje

Az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásának határideje

35/2013. (V. 22.) VM rendelet (LEADER)

2015. július 31.

2015. augusztus 31.

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (Turisztika)

2015. július 31.

2015. augusztus 31.

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése)

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti em.)

2015. július 31.

2015. augusztus 31.

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttműködés)

2015. július 31.

2015. augusztus 31.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet-vezető

A HAJT-A Csapat Egyesület augusztusi hírei
Figyelem! Újabb határidő-módosítás!
A 34/2015. és a 35/2015. számú MvM módosító rendelet értelmében – egyes jogcímek esetében – kitolódnak a megvalósítási
határidők. A térségünk projektjeit leginkább érintő rendeletekhez kötődő határidőket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
Érintett rendelet

A megvalósítás határideje

Az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásának határideje

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése)

2015. október 30.

2015. október 30.

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése)

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (Turisztika)

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

35/2013. (V. 22.) VM rendelet (LEADER)

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti em.)

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttműködés)

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

A módosító rendeletek elérhetősége:
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/f0aa6c25c97bafad148c4149c94efdeb4e56b62d/megtekintes
Tisztelt Ügyfeleink!
Köszönetet mondunk azon partnereinknek, akik már eljuttatták hozzánk projektterveiket, ezzel is segítve az új LEADER
tervezést. Ugyanakkor továbbra is várjuk az önkormányzatok, a vállalkozások, a civil vagy egyéb szervezetek, az őstermelők és a
természetes személyek projektötleteit. A projekttervek leírásához a honlapunkon található projekt adatlap formanyomtatványt
javasoljuk (http://hajtacsapat.hu/hirek.html). A projektötletek leadhatók személyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápiószele,
Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetők elektronikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat
Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).
Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet-vezető

A HAJT-A Csapat Egyesület
Munkaszervezetének
ügyfélfogadási rendje:

Elérhetőségeink honlapunkon is megtalálhatóak:
http://hajtacsapat.hu/elerhetosegek.html

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
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Építés, szépítés kora tavasztól, késő őszig
A közelmúlt éveiben a farmosi emberek már tapasztalhatták, hogy folyamatosan igyekszünk településünket építeni,
szépíteni. Jobb sorsra érdemes, a múltban
elhanyagolt középületeinket felújítani, korszerűsíteni. Köztereink, közútjaink rendezettségét, tisztaságát fenntartani. Ebben
az évben sincs ez másképp. A 2010-ben
megkezdett programunk - mely 2014-ben
számos célkitűzéssel kiegészült, - csak folyamatos építkezéssel teljesíthető.
2015 kora tavaszán csatlakoztunk a BM.
Start Munkaprogramjához, mely keretén
belül 15 fő közfoglalkoztatott egy éven át
munkálkodik a település vízelvezető árkainak kialakításán, a meglévő árkok karbantartásán, tisztításán, gyommentesítésén,
járdák, utak építésén, karbantartásán, a
parlagfű szezon beálltával a parlagfű folyamatos irtásán. Sajnos a munka terhét, az elvárt munkafegyelmet több közfoglalkoztatott nem tudta elviselni, és ki önszántából,
ki kényszerből távozott a munkaprogramosok köréből. Szerencsére a „csapat” egy
része dicséretes módon, napi munkájával,
viselkedésével megfelel az elvárásoknak.

táborhelyet is magába foglaló, szórakoztató
és kalandparkká terebélyesedik.

letegyüttes megfelelő állapotszintre hozása
saját forrásból ma már nem megoldható,
ehhez pályázati forrás megszerzése elengedhetetlen. A pályázati lehetőségeket, a külső
anyagi forrás megszerzésének lehetőségét
folyamatosan kutatjuk. Az iskola nevelői
szobájába saját karbantartóink általi kivitelezéssel konyhaszekrény elemek, valamint
tanári munkahelyek bútorzatai kerültek beépítésre, mintegy 190 000-Ft. értékben.

Az épülő szánkópálya

A nyári tanítási szünet kezdetével lehetővé vált az oktatási intézményeink ez évre
tervezett felújítása, karbantartása.
A Béke úti óvoda épület gyermek- és
felnőtt vizesblokkjai, valamint a zsibongója és a folyosója került felújításra, közel 2 800 000-Ft. értékben. Az Árpád úti
épület tálaló konyhájának felújítására pályázatot adtunk be, melynek költségvetése
4 500 000-Ft. Jó reménnyel várjuk a pályázat eredményhirdetését.

Tönkretett csapok,
hiányzó tükrök az iskola öltözőjében

A Szelei úti iskolában minden évben jelentős összegeket emésztenek fel a rongálások okozta károk helyreállításai.
A Művelődési Ház udvar felőli falfelületének festése, továbbá az eresz- és széldeszkáinak, udvar felőli bejárati ajtóinak mázolása készült el 500 000-Ft. értékben.

Aljzatburkolás a Béke úti óvoda épületben
Szikkasztó árok ásása az Ady Endre út mentén

Nagy munka vár még az ősz folyamán
a közfoglalkoztatott brigádra, hisz helyre
kell állítani a Rákóczi út menti csapadékvíz elvezető árkot, melynek tervezett várható költsége 3 500 000-Ft.
Szintén a tavasszal, szórófejes öntöző
rendszert építtettünk ki a Zrínyi úti iskola
növényszigeteinek öntözésére.

A Zrínyi úti iskola épületében is jelentős
felújítások készültek el, mintegy 5 850 000Ft. értékben.
– Minden nyílászáró korszerű, hőszigetelt, műanyag nyílászáróra lett cserélve
– Egy tanterem új padlóburkolást kapott
– Két tanterem új bútorzattal lett ellátva
– Festő-mázoló, szigetelő munkák történtek

Fel lett újítva és részlegesen berendezésre került a József Attila úti – a jövőben
jegyzői lakásként funkcionáló - 13/a számú
szolgálati lakás 500 000-Ft. értékben.

Laminált padló készítése

Nyílászárók cseréje
Öntözött növényszigetek

Ez évben is folytatódott a Matolcsy
Kúria mögötti területen a szánkózó pálya építése, mely reményeim szerint – a fiatalok örömére - a következő években egy

A Szelei úti iskola épületén a korlátolt
anyagi lehetőségeink miatt évek óta csak a
legszükségesebb, kisebb javításokat, pótlásokat tudjuk elvégezni. Az évtizedeken át
enyészetnek hagyott, karbantartatlan épü-

A 2015. év jelentős feladata még a
közintézményeink
csatornahálózatra
kötésének kiépítése, továbbá a mintegy
15 000 000-Ft költségvetésű önkormányzati fogorvosi rendelő kialakítása.
Az előzőkben ismertetett munkák elvégzéséért köszönet illet minden közreműködő munkavégzőt, kivitelezőt, úm. a
közfoglalkoztatottakat, az önkormányzat
karbantartóit, takarítóit, az óvoda dolgozóit, az Aranyablak kft. munkatársait, továbbá Kármán Mihály és Dósa Attila egyéni vállalkozókat.
Horváth László, polgármester
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TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021)

Végéhez közeledik a szennyvízberuházás a Tápió-vidéken
A csatornahálózat alap és kiegészítő beruházásának végeztével lassan végéhez ér a sok éve
elkezdett előkészítés és bő két évnyi kivitelezés után a Tápió-vidék 20 települését érintő beruházás.
Megközelítőleg 800 km gravitációs és nyomott vezeték lefektetése mellett elkészült az öt regionális
szennyvíztisztító telep Nagykátán, Szentlőrinckátán, Tápiószelén, Tápiószentmártonban és
Sülysápon. A kibővült nagykátai és a négy új szennyvíztisztító telep képes lesz a térségben keletkezett
és a csatornahálózattal összegyűjtött a térségben élő 80.000 lakos napi tevékenysége által termelt
szennyvizet kezelni.
Az alapberuházás során közel 27.000, a kiegészítő beruházás által pedig 1.015 ingatlan került
ellátásra. A két szakasz időben kissé összeért, de a csatornafektetési munkák befejeződnek. A
csatornahálózatok a mérnökszervezet által átvételre kerültek és a projekt műszaki zárásakor az
„aktiválás” során átadásra kerülnek az összes projekt elemmel együtt az önkormányzatok osztatlan,
közös tulajdonába és indulhat a kötelező öt éves fenntartási időszak.
Az elmúlt időszakban megkezdődött minden telepen a próbaüzem, ahol is minimum 6 hónapig
bizonyíthatóan el kell érni az egyébként nagyon szigorú tisztítási paramétereket. Mivel a próbaüzem
Nagykátán korábban elkezdődhetett a településen korábban kiépített csatornahálózat (I. ütem) miatt,
ott a próbaüzem május végével sikeresen le is zárult. Az ottani tapasztalatok azt mutatják, hogy
három hónap alatt be lehet üzemelni és be lehet állítani a telepeket, amennyiben rendelkezésre áll a
teljes kapacitásának legalább 30 százaléka.
Ennek biztosítására kezdte el megteremteni a 20 érintett település vezetése a kedvezményes ingatlanon
belüli rákötés – ami nem képezi a projekt támogatott részét – kiépítését, levéve egy jelentős terhet a
lakosság válláról és gyorsítva a rákötések ütemét. Erre azért nyílt lehetőség, mert az elnyert jelentős
pályázati támogatás mellé a kedvezményezett, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás sikeresen
pályázott plusz önerő támogatásokra is.
Befejeződött a központi komposztáló telep próbaüzeme is. A telep hivatott megoldani a szennyvíztisztítás
során keletkezett víztelenített szennyvíziszap kezelését. A próbaüzem során több féle struktúra
anyagként működő kiegészítő anyaggal folytak a kísérletek (szalma, faapríték, zöldhulladék) és mindre
kielégítő eredményt kaptunk. A zsákoló berendezés kiépítése folyamatban van, így nem lehetetlen,
hogy hamarosan találkozhatunk forgalomban is a BIOMASS Super Tápió Komposzt elnevezéssel.

Tápió PR
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Tisztelt Farmosi Lakosok!
Ezúton hívom fel újólag minden farmosi lakos figyelmét
arra, hogy a házi bekötések csatornahálózatra kötésére (élőre kötésre) az engedély nem került kiadásra. Értelemszerűen
minden engedélyezés előtti élőre kötés szigorúan tilos. A tilalom megszegése súlyos büntetést vonhat maga után. Kérem
e tilalom tiszteletben tartását!
Horváth László, polgármester

Rendőrségi hírek
Hetek óta visszajárt lopni
A nagykátai rendőrök egy 52 éves tápiószőlősi férfit hallgattak ki gyanúsítottként.
A Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást
indított lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt T. László 52 éves tápiószőlősi lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az 52 éves gyanúsított egy tápióbicskei - használaton kívüli - mezőgazdasági telephelyről csaptelepeket, kábelt tulajdonított el. T. Lászlót
2015. június 30-án a délelőtti órákban a lopás elkövetése közben a biztonsági őr érte tetten és értesítette a rendőrséget.
A helyszínre kiérkező járőrök a férfit elfogták, előállították és
a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Kihallgatása során
a gyanúsított elismerte, hogy hetek óta járt vissza az elhagyott
telephelyre, ahonnan minden alkalommal rézkábelt, csaptelepeket, villanymotorokat tulajdonított el, melyeket értékesített.
A férfi ellen a további eljárást – szabadlábon hagyása mellett –
a Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

Fűkaszát loptak
A nagykátai rendőrök két fiatalkorú fiút gyanúsítanak azzal,
hogy a városi temetőből eltulajdonítottak több liter benzint,
valamint egy fűkaszát a tartozékaival együtt.

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást
folytat lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
egy 17 éves és egy 15 éves nagykátai fiú ellen.
A nagykátai temető gondnoka 2015. július 14-én tett feljelentést a Nagykátai Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes
ellen, aki a déli órákban a temető területén lévő tárolóból eltulajdonított egy motoros fűkaszát, annak tartozékait, valamint
5 liter benzint. A feljelentő elmondta a rendőröknek, hogy a
fűkaszával reggel még dolgoztak, majd azt ebédidőben elzárták és akkor észlelték a bűncselekmény elkövetését, amikor
folytatni akarták a munkát.
A feljelentést követően a nagykátai rendőrök megkezdték az
adatgyűjtést és a tanúk kihallgatását, melynek eredményeként
azonosították a lopás elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 17 éves és 15 éves helyi fiatalokat. A két fiút a rendőrök
néhány órával később a város egyik utcájában elfogták és előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A kihallgatás során a két fiatalkorú elismerte a bűncselekmény
elkövetését és vallomásuk alapján a rendőrök a fűkaszát egy
használtcikk kereskedésben megtalálták, majd lefoglalták.
A fiatalok ellen a további eljárást – szabadlábon hagyásuk
mellett – a Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
folytatja le.
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Azonosították és elfogták
A nagykátai rendőrök közel egy év nyomozás után azonosították és elfogták a csalás elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 21 éves nőt.
A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást
folytat csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
V. Nikolett 21 éves budapesti lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 21 éves gyanúsított 2015. július 15-ét megelőző időben egy internetes oldalon kerti bútort hirdetett eladásra és miután az általa megadott
bankszámlára a sértettek a vételárat elutalták, elérhetetlenné
vált és a megrendelt árut sem küldte meg a vevőknek.
A Nagykátai Rendőrkapitányság - az egyik megkárosított
vevő feljelentését követően - 2014. augusztus 15-én nyomozást
indított, melynek során kiderült, hogy a megadott bankszámlát egy lopott, más nevére szóló személyigazolvánnyal nyitotta
meg az akkor még ismeretlen tettes.
A gyanúsított részére az eddigi adatok szerint 55 sértett utalt
át különböző összegeket. A csalással okozott kár meghaladja a
600 ezer forintot.
A végrehajtott nyomozási cselekmények eredményeként a
nagykátai rendőrök azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható V. Nikolettet, akiről kiderült, hogy ellene hasonló jellegű bűncselekmény elkövetése
miatt további két rendőrkapitányság is eljárást folytat.
A nyomozók a 21 éves nőt 2015. július 15-én egy Budapest XV.
kerületi lakásban elfogták és a Nagykátai Rendőrkapitányságra
előállították, ahol őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki.
A fővárosi nő ellen a további eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. A nyomozóhatóság előterjesztést tett V. Nikolett előzetes letartóztatásának indítványozására.

Elfogták a rablót
A nagykátai rendőrök őrizetbe vették a rablással gyanúsított
28 éves férfit.
A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást
folytat rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt D. Pál 28 éves tápiószelei lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az elmúlt
években rendszeresen úgy szerzett pénzt alkoholra, hogy a vele
együtt élő húgát és édesapját megfenyegette, valamint több alkalommal bántalmazta. A gyanúsított 2015 júliusában, miután testvére nem adott neki pénzt, rátörte a szobaajtót és egy
üvegdarabbal megfenyegette a nőt. A megfélemlített sértettet
édesapja védte meg.
A 25 éves nő 2015. július 27-én 16 óra körüli időben egy
rokonától kért segítséget, mivel a bátyja ismét megfenyegette
őket. A család rokona bejelentést tett a rendőrségen.
A nagykátai rendőrök D. Pált a lakásban elfogták és a Nagykátai Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók
gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést
tettek az előzetes letartóztatásának indítványozására.
A férfi ellen a további eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

A szentmártonkátai gyanúsítottak már nem tudták
magukkal vinni az összekészített tárgyakat.
A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást
indított lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
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att G. József 70 éves és P. János 45 éves szentmártonkátai lakosok ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint G. József és 45
éves társa 2015. július 27-én 13 óra körüli időben megjelent egy
szentmártonkátai ingatlannál, ahol a 70 éves gyanúsított korábban a kertet gondozta és a kapuhoz kulcsot kapott a tulajdonostól. A két férfi azzal nyitotta ki a kaput, majd az ajtón lévő deszkákat letörték és a lakatlan lakásból – eltulajdonítási szándékkal
– foteleket, porcelán tányérokat és képeket készítettek össze.
Egy járókelőnek feltűnt az utcán a két furcsán viselkedő, nézelődő gyanúsított, ezért az egyik szomszéddal átment az ingatlanba, ahol a teraszon észrevették az összekészített tárgyakat és
az éppen pakoló férfiakat. Ekkor értesítették a rendőrséget.
A nagykátai rendőrök P. Jánost és társát a helyszínen elfogták
és előállították, majd a nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki. A férfiak elismerték a bűncselekmény elkövetését. Ellenük a további eljárást – szabadlábon hagyásuk mellett
– a Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

A nagykátai rendőrök két helyi férfit hallgattak ki
gyanúsítottként.
A Nagykátai Rendőrkapitányságra 2015. augusztus 12-én a
hajnali órákban érkezett bejelentés egy szentmártonkátai benzinkútról, miszerint a töltőállomás területéről két ismeretlen
személy eltulajdonította az egyik alkalmazott kerékpárját.
A helyszínre induló rendőrök – a beszerzett adatok alapján
- útközben intézkedés alá vontak két kerékpárral közlekedő
férfit, akik elismerték, hogy az egyik biciklit a benzinkútról tulajdonították el nem sokkal korábban.
O. Norbert 25 éves nagykátai lakost és 17 éves társát a járőrök
elfogták, majd a Nagykátai Rendőrkapitányságra előállították,
ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki mindkettőjüket. A bűncselekmény elkövetését elismerték és elmondták,
hogy a kerékpárt azért tulajdonították el, mert csak egyiküknek volt biciklije.
A két férfi ellen a további eljárást lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt – szabadlábon hagyásuk mellett
– a Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja
le. A kerékpárt a rendőrök visszaadták a sértett részére.

Embercsempészet
A Pest megyei rendőrök embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves férfit.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya
eljárást folytat embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt L. Sándor 32 éves jászjákóhalmi lakos
ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított
2015. augusztus 17-én az általa vezetett gépkocsival négy szír
állampolgárságú személyt akart Németországba vinni fejenként 500 euró készpénz ellenében. A Készenléti Rendőrség
munkatársai 17 óra 30 perc körüli időben egy tápiószecsői utcában intézkedés alá vonták a jászjákóhalmi férfit és utasait.
L. Sándort a járőrök elfogták és előállították, majd a Pest
megyei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe
vették.
Az intézkedés során kiderült, hogy a szír állampolgárok közül egy személy jogellenesen tartózkodott az ország területén,
míg a másik három utas idegenrendészeti eljárás keretében
meghatározott helyen történő tartózkodásra volt kötelezve.
A gyanúsított ellen a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Pünkösdi Hagyományok Napja Farmoson
„A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása” – ezzel a
rendkívül frappáns idézettel ellátott
meghívót kaptam kézhez valamikor
május elején. Az egyházi ünnepek
közül talán a pünkösdhöz kapcsolódik a legtöbb hagyomány. A húsvét
utáni 7. vasárnap a Szentlélek eljövetele, az egyház megszületésének ünnepe. A 2015-ös pünkösdi ünnepkört
Farmoson több maradandó érték és
hagyomány megteremtésével, elindításával tették emlékezetessé.
Volt ezekben a napokban hagyományőrző lovasegyesület megalakulója, Szent Orbán szobor avatása, a
farmosi Ligetben május 24-én megrendezték az első farmosi Hagyományok Napját. Ez utóbbinak egyik
programja volt a gyerekekből álló
katonai hagyományőrző népfelkelő
csapat megalakulása. Minden farmosi rendezvényen szép számmal vettek
részt a szomszéd települések civil közösségei, hagyományőrző szervezetei.

Pünkösdi templomdíszítés és társai
A pünkösdi hagyományok és népszokások tárháza rendkívül gazdag,
s ebből a választékból vidékenként
eltérő elemek váltak évenként ismétlődő rendezvények programjává.
Bizonyára sokan tudnak arról, hogy
a mendei pünkösdi templomdíszítő
és tavaszköszöntő szokás –egyedül
a Tápió mentén- a Magyar Szellemi
Kulturális Örökség része lett.
Egyes vidékeken a májusfaállítás,
a pünkösdi királyválasztás, a tavaszköszöntés, a pünkösdi királynéjárás,
a pünkösdölés, a csíksomlyói búcsú,
a borzakirály választás, a rabjárás
hagyománya vert gyökeret.
Farmoson a bevezetőben felsorolt programok részben egyházi, nagyobb részben civil kezdeményezésre és szervezéssel születtek. Minden
esemény fontos jellemzője a meghatározó civil háttér és az önkormányzat erejéhez mért támogatása.

Farmos 48-as emlékei
Minden magyar település számon
tartja azt az eseményt, mely bekapcsolja őt a magyar történelem valamely fejezetébe. Különös fontosnak
tartják azt az epizódot, melyet szabadságküzdelmünk részeként őrzött
meg az emlékezet. Mindezen históriai történések alapját képezhetik
egy későbbi emlékőrző hagyomány
megteremtésének. Farmos 184849-es történései két szálon szolgáltathatnak muníciót az újkori civil
kezdeményezésnek, a katonai hagyományőrzés valamely formája megteremtésének.
Farmoson a szabadságharc végnapjai felé közeledve, 1849. július
18-án és 21-én vonult át a településen
jelentős haderő, a Közép-tiszai hadsereg lovassága. Miután a tápióbicskei ütközethez Farmost nem kötik
a hadi események, célszerű lenne a
településen ennek a hadseregnek az
emlékőrzését felvállalni, elevenen
tartani.
Kossuth Lajos kormányzó 1849.
július 7-én érkezett Ceglédre, ahol
másnap egy haditanácsot követően
kinevezte az újonnan alakult Közép-tiszai hadsereg élére főparancsnokul Perczel Mór tábornokot. A
26 ezer fős hadsereg gyalogsága Tápiószelén, lovashadosztálya –ekkor
vonultak át Farmoson- Nagykátán
ütötte fel táborát.
Kiket láthatott július 18-án és 21én egy farmosi lakos? Láthatta a 17.
Bocskai huszárezred négy századát,
a 9. Miklós huszárezred egy századát, a 12. Nádor huszárezred egy
századát, a 5. Radetzky huszárezred
3 századát, a 18. Attila huszárezred
3 századát, a 16. Károlyi huszárezred
2 századát, a lengyel dzsidásezred 4
századát. Láthatott tehát 17 század
lovas katonát, számolhatott 2450 főt,
lovak vontatta 12 löveget. A létszám
július 21-én valamivel kevesebb volt,
hiszen egy nappal korábban, Turánál

az oroszokkal vívott lovassági ütközetben meghalt vagy megsebesült
több huszár. Egyénileg a nevesebb
katonákból, hadvezérekből láthatta
Perczel Mór, Mészáros Lázár, Dessewffy Arisztid, Henrik Dembinszky
tábornokokat.
A közeli Tápiószelén ezalatt Wysocki tábornok vezénylete alatt táborozott a gyalogság. Miután ez a
hadsereg a szabadságharc végnapjaiban alakult, soraiban sok volt a
kiképzetlen, gyakorlattal nem rendelkező, harctéri tapasztalatot nem
szerzett, egyenruhát nem viselő lovas és gyalogos népfelkelő, a korabeli elnevezéssel: gerilla. A hadrend
szerint az Ung-Beregi lovasgerillák
lovascsapata 183 főt számlált. Az
abonyi gyalogos gerillacsapat 546
fős, a borsodi gerillacsapat 400 fős, a
hevesi gerillák 445 fős, a nagykőrösi
szabadcsapat 200 fős egysége még
nem vett részt csatában. Valamivel
tapasztaltabb volt Oroszhegyi Józsa
470 fős szabadcsapata, illetve az un.
budapesti keresztesek 413 fős csapata. A honvédzászlóaljak mellett tehát a Közép-tiszai hadsereg jelentős
arányban tartalmazott népfelkelő
egységeket.
Amikor tehát a farmosi civilek
keresték a történelem helyi eseményéhez kapcsolódó hagyományőrző
katonai hagyományőrző formát, azt
a Közép-tiszai hadsereg gyalogos és
lovas népfelkelő csapataiban talál-
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hatták meg. Így alakult tehát 2015ben Farmoson lovas szabadcsapat és
gyermekekből álló népfelkelő egység.
Minden katonai hagyományőrző
utódjának, örökösének vallja újkori
tevékenységét települése korabeli 48as katonáival. Így Farmoson a következőkről tudjuk, hogy 1848-49-ben
honvédként a szabadságharc résztvevői voltak: Boutovich Pál, László
György, Lesták János, Nagy András,
Nagy György, Batu András, Zakar
István, Nagy János, Berike Mihály,
Gyalog István, Oláh Mátyás, Sánta
Ferenc, Czibula Mátyás, Szabó Mihály, Pál Imre, Kriskó János, Guth
Mihály.
A 17 főből ketten Komáromból,
14-en Világostól érkeztek haza, egy
főnek nem tudta hollétét 1849 októberében a helybéli bíró. Egy fő kivételével- aki evangélikus volt- minden
farmosi születésű honvéd katolikus
volt. Négyen sorshúzással, kötelezőleg voltak katonák, míg 13-an önként
vállalták a haza fegyveres szolgálatát.
Minden farmosi honvéd közrendű
földműves volt.
Kedves farmosi 48-as hagyományőrzők! Adottak tehát az emlékápolás történelmi gyökerei, az ő
emléküket fontos ápolni, erre lehet
újabb hagyományokat építeni.

Az elképzelésből tettek lesznek
A Tápió mentén az utóbbi években
egyre több katonai hagyományőrző
egyesület, közösség jött létre, párhuzamosan azzal, hogy a tavaszi emlékhadjáratnak évente új tápiómenti
települések lettek a fogadó állomásai.
Farmos –köszönhetően Gál Zoltán
és Oláh Pál tevékenységének- a lovas
szabadcsapatok egyik vidéki fellegvára. Maga a település kiesik ugyan
a hadjárat útvonalából, lovasai azonban ott vannak a hadijátékokon, a
különféle ünnepségeken, emléktúrákon.
2015. május 17-én a közösségi házban hivatalosan is megalakult a Tápió Vidéki Lovas Hagyományőrző
Egyesület. Gratulálunk az új hagyományőrző csapatnak, akik egyéves
próbaidő kitöltése után döntenek új
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tagok felvételéről. Érdeklődni Fejősné Nemes Nóránál (06203427153),
Gál Zoltánnál (06205107088), Oláh
Pálnál (06204771921) lehet.
Fejősné Nemes Nóra szülőként
a hagyományőrzés egyik helyi motorja. Pár hónappal ezelőtt ő kezdeményezte egy gyerekekből álló népfelkelő csapat szervezését, melyhez
a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat segítségét kérte. Ez
a segítség az útmutatás mellett egy
helyi kiképzésben is megmutatkozott, melyet megtisztelt jelenlétével
Horváth László polgármester úr is.
Magát az ünnepélyes megalakítást a
pünkösdi Hagyományok Napja alkalmából egy Kossuth-toborzó keretében szerveztük meg közösen. A
toborzójátékban a polgármester úr
is szerepet vállalt, valamint Oláh Pál
kat.hő. főhadnagy, aki a gyermekcsapat vezetője lett.

Kossuth-toborzó Farmoson
Nagykáta felől élénk dobpergés
közepette kicsiny honvédcsapat közeledik Farmoshoz. Valaki elkiáltja
magát: „Jönnek a honvédek!” A farmosi ligetben levő gyerekek élénken integetnek a fegyelmezetten
masírozó katonáknak. A csapat parancsnoka –kapitány a katonai hagyományőrzők seregében- megálljt
parancsol, majd tisztelegve jelenti a
település bírójának -2015-ben polgármester-, hogy Kossuth Lajos üzenetét hozták, ezt szeretnék kihirdetni a farmosi ifjaknak.
„Örülünk a jöttüknek, érezzék
magukat nálunk jól. Intézkedem,
hogy a katonák kapjanak kosztot és
kvártélyt!” – válaszolt a település vezetője. Máris pereg a dob, s a kisbíró fennen hirdeti: „Közhírré tétetik,
adatik tudtára mindenkinek, hogy
az Országos Honvédelmi Bizottmány
megbízott kormánybiztosa a Kossuth-zászlóalj kíséretében a mai napon településünkre érkezett. Pontosan
délben a falu főterén szólni kíván Farmos község lakóihoz. A bíró úr parancsolja, hogy mindenki a jelzett helyen
és időpontban kellő ünnepélyességet
mutatva jelenjék meg.”

A katonák gúlába rakják fegyverüket, majd elfogadva az invitálását
a közeli sátorban elfogyasztják a gulyáslevesből álló menázsit. A jelzett
időpontban ismét a főtéren vannak,
ahol a csapat parancsnoka –az OHB
elnökének a megbízólevelében a tarsolyában- egy emelvényről felolvassa
Kossuth hadbahívó szózatát:
„Hazám ifjúsága, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám oszlopa.
Veszedelem fenyegeti szegény elárult hazánkat, oly veszedelem, melyhez hasonlót évkönyveink nem mutatnak. Kicsinyhitűek azt mondták,
hogy a magyar nemzet napjai meg
vannak számláltatva. De én azt mondám: ez nem igaz, mert oly hatalmasnak hiszem és a népet, hogy ha felkel
és összetart, a ropogva összerogyó ég
boltozatait is képes fenntartani erős
karjaival.
HAZÁMFIAI!
Mondhatatlanul fontos az óra,
melyben hozzátok szólok. Ki tudja,
mit hoz ránk az óra, győzelmet-e vagy
veszteséget?
De győzzünk bár vagy veszítsünk,
hazám ifjúsága veletek mindenesetre
számolok. Én esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot, és
a hitszegő árulókat megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából
egy hajszálnyit utolsó csepp véremig
elraboltatni nem engedek, esküszöm,
hogy hazánkat védeni fogom, míg
karomat felemelhetem. A magyarok
Istene úgy segéljen és áldjon meg engemet!...”
A Kossuth szavait tolmácsoló kapitány beszédét így fejezte be: „Farmosi fiatalok, ki akar Kossuth katonája lenni!?” A válasz: „Én is, én is,
én is…”
„Aki népfelkelő akar lenni, álljon
elém!” – szólt ekkor a kapitány. 10-12
gyermekkorú farmosi ifjonc állt előttem egysoros vonalban. Végigsétáltam sorfaluk előtt, s egy-egy esetben
meg kellett jegyeznem: „Nem vagy te
még fiatal a fegyverfogásra?” Mintha
betanulták volna a választ, mondták
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egyöntetűen: „ Kapitány úr, a hazámat szeretném szolgálni!”
Az új népfelkelők eskütételéhez a
Kossuth-zászlóalj is díszbe vágta magát, fegyverüket tisztelgésre emelték.
Kossuth jövendő kiskatonái jobb kezük két ujját magasba tartva mondták az eskü szövegét:
„Én ……..a Farmosi Népfelkelő Csapat katonai hagyományőrzője, bajtársaim és elöljáróim előtt fogadom, hogy
eskümhöz hűen ápolom a magyar történelem katonai hagyományait. Példaképemnek tekintem az 1848-49-es szabadságharc gyermekhőseit. Büszkén
viselem egyenruhámat, szolgálatomat
a mindenkori katonai alakiság szabályainak megfelelően teljesítem. Katonai elöljáróim parancsának engedelmeskedem, társaimat a bajtársiasság
szellemében tisztelem.”
Az eskütétel után az újdonsült farmosi népfelkelők egyenként jöttek ki
az asztalhoz, s írták alá az eskü szövegét tartalmazó lajstromkönyvet.
Aláírás után karjukra került a nemzetiszín szalag, majd Oláh Pál kat.
hő. főhadnagytól megkapták fegyverüket. Az aláírás befejezése után a
főhadnagy rövid kiképzésre szólítot-

ta a kis csapatot, akik lelkesen teljesítették elöljárójuk parancsait. A jelképes kiképzés után a főhadnagy –ki
korábban maga is a Kossuth toborzó
zászlóalj katonája volt- jelentette a
kapitánynak, hogy a farmosi népfelkelők készen állnak a haza fegyveres
szolgálatára.
Ezt követően került sor a népfelkelő csapat parancsnokának a kinevezésére. Oláh Pál kat.hő. főhadnagy
esküje alatt mindkét csapat fegyverével tisztelgett.
„Én, Oláh Pál katonai hagyományőrző főhadnagy a zászlóalj katonái, a kormány képviselője, elöljáróim jelenlétében fogadom, hogy a
haza megvédésére alakult népfelkelő
csapatnak jó parancsnoka leszek…”
A kinevezési okmány átadása után
került sor a csapatzászló adományozására. A település polgármestere
–az 1848-as farmosi bíró mai megfelelője- nemzetiszín zászlót –melynek
közepén a fehér mezőben: ”Farmosi
népfelkelők” olvasható- adományozott a legifjabbakat tömörítő hagyományőrző csapatnak. A zászlót a
parancsnok a következő mondattal
vette át: „Őrizzük a zászlót, megvéd-

jük azt a csatában, nem hozunk rá
szégyent, szerepléseinkkel gyarapítjuk
Farmos jó hírnevét!” .
A két parancsnok egymás mellé
állította a két zászlóalj legénységét,
majd a Kossuth-zászlóalj vezetője rangidősként engedélyt kért a díszszemle
megtartására. A polgármester úr végigsétált a gyermekkatonák arcvonala
előtt, s középen megállva köszöntötte őket: „Jó napot hagyományőrzők!”
Harsány „Erőt, tisztességet !” volt erre
a válasz. A díszszemle után a két csapat díszmenetben vonult el a település elöljárói előtt. A parancsba adott
„Fegyvert gúlába!” után a Kossuth-toborzó résztvevői átvették a farmosiak
ajándékát, illetve az ifjú katonai hagyományőrzők ezenkívül népfelkelői
voltukat bizonyító oklevelet is kaptak.
Kik írták alá a lajstrom könyvet? Ime
a farmosi ifjú népfelkelők: Fejős Tamás, Fejős Lili, Kupai Klaudia, Danileszk Zoltán, Kupai Róbert, Lampért
Antónia, Kupai Zoltán, Lampért Zoltán, Ézsiás László.
A csapatavatás utáni első nyilvános szereplése a június 6-i farmosi
trianoni megemlékezésen volt, s bízom benne, hogy látjuk őket majd
jövőre a tavaszi hadjáratban is.

A „Második Farmosi Játék-hét”
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az idén is szervezett gyermekek részére nyári szabadidős tábort. Már a
szervezés kezdetekor kiderült, hogy sok gyermek szeretné
velünk tölteni a szabadidejét, ezért sajnos a létszámot korlátoznunk kellett.

Igyekeztünk változatos programokat kialakítani a gyermekek részére.
Farmoson idén is különösen sokan álltak mellénk, ezzel
jelezve, hogy érték a gyermekekkel való törődés, a hasznos,
jó hangulatban és közösségben eltöltött idő.
Minden téren sok segítséget kaptunk.
Az Önkormányzat jóvoltából a Művelődési
Ház adott otthont a rendezvénynek.
Anyagi és természetbeni adományokkal láttak el minket vállalkozók és magánszemélyek,
a szervezésben, lebonyolításban és a gyermekekkel való foglakozásban segítettek nekünk a
pedagógusok, a civil szervezetek, szülők, helyi
lakosok.
A gyermekek egy része már ismerős volt, a
tavalyi táborban jól érezték magukat, újra jöttek, de voltak újak is. Jó volt látni, hogy otthonosan mozogtak, már a gyülekezés alatt beszélgetések, spontán játékok alakultak ki.
A programok kiválasztásánál cél volt, hogy
a különböző korú, érdeklődésű gyermekek is
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jól érezzék magukat. A játékhét alatt rendszeresen lehetett kézműves foglalkozásokon részt venni, mesét
hallgatni, sportolni, táncolni.
A gyermekek játékosan „olthattak tüzet”, részt vehettek kerékpáros ügyességi versenyen. Nagy szenzáció volt szirénázó tűzoltó autóval körbe utazni a
települést.
Az idei gyalogtúra a Tanösvényen a vadászleshez
vezetett, kellemes időjárás mellett, vidám, jó hangulatban. A végén lehűthették magukat a résztvevők
egy gombóc fagyival. Vidámság, jó kedv kísérte a
gyaloglást, egészségesen kifáradt a csapat.
Izgalmas volt a lovaskocsis tanyalátogatás, - ahol
nem sündisznót, mint tavaly –hanem kis kacsákat lehetett simogatni.
Nem maradt el a palacsintázás és a táborzáró ebéd
sem. A búcsúzáskor minden gyermek emléklappal és
kisebb ajándékcsomaggal, ragyogó arccal távozott.
Többen jelezték sajnálatukat, hogy hamar elszaladt a hét.
A vezetők, szervezők között a fáradtság mellett elégedettség érződött: az idei tábor még jobban összekovácsolta
a gyermekeket, segítettek egymásnak a feladatok elvégzésében az ügyességi versenyeknél, új ismeretségeket kötöttek, új
barátságok szövődtek.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik adományaikkal járultak hozzá a tábor szervezéséhez:
Árva Jánosné, Babinszki László, Babinszki Lászlóné,
Babinszki Zsanett, Bátor Klára, Bércesiné Tóth Júlia,
CBA élelmiszer, Czira Gáborné Tóth Tímea,
Csikósné Bozóki Boglárka, Domonics Sándorné Enikő,
Virágbolt, Ezerjó ABC, Farmosi Gyógyszertár,
Fehér Ágnes, Fejősné Nemes Nóra, Goods Market,
Görbedi Ferencné, Józsáné Adamecz Éva, Juhász Istvánné,
Kasza Krisztina, Kenyó Ilona, Kenyó Márta, Kiss Brigitta,
Klaudia Presszó, Kovács Boglárka, Liget Közért,
Marianna Virágbolt, Mediterrán Pékség, Miknai Tüzép,
Mini ABC, Mini Presszó, Molnár Krisztiánné,
Parázs Lajosné, Poli Dress Kft., Rózsa Nyugdíjas Egyesület,
Star Market Kft., Tamasi Katalin, Varga Anett,
Seregleyné Szűcs Anita, Varga József, Zenélő Ifjúság,
Simonné Bendó Ildikó, Zöldség- gyümölcs kereskedés,
és azok a személyek akik kérték,
nevük ne szerepeljen az újságban.

A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy
telefonszáma

MEGVÁLTOZOTT.
Az új telefonszám:

06 53/788-653.

Akik személyes részvétellel, programok biztosításával segítettek a lebonyolításban:
Ács Mária, Árva Jánosné, Baranyiné Deák Mária,
Baráth Adrienn, Baráth Angéla, Baráth Richárd,
Bércesiné Tóth Júlia, Bobály Ádám, Cseri Arnold,
Faragó Tünde, Cziráné Fehér Anita, Farmosi ÖTE,
Fehér Ágnes, Gál Barbara, Csákóné Fehér Zsófia,
Gál Klaudia, Gáspár Hajnalka, Gáspár Pálné,
Fejősné Nemes Nóra, Gúth Nikolett, Kasza Krisztina,
Kasza Laura, Józsáné Adamecz Éva, Kasza Luca,
Kasza Tamás, Kenyó Márta, Keszei Kitti, Kollár Ferencné,
Kovács Boglárka, Kovács Cintia, Matuláné Csík Gabriella,
Kőszegi Violetta, Megyes Jánosné, Merczel Zoltánné,
Mogyoró László, Molnár Gábor, Molnár Roland,
Nagy Antal, Nagykátai Rendőrkapitányság, Nagy Gáborné,
Nyitrai István, Nyitrainé Vetyek Hajnalka, Oláh Éva,
Parázs Lajosné, Pető György, Pozsonyi Zsolt, Prága Kristóf,
Rafael Emese, Szabó Ildikó, Rózsa Nyugdíjas Egyesület,
Vankó Csilla, Vankó Katalin, Vass Tímea, Visnyei Pálné.
Jövőre is várjuk a gyerekeket egy hét játékra, szórakozásra,
év közben, pedig nyitva állunk a lakosság szolgálatára:

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
a Közösségi Házban

szeptember 22-én,
kedden 10.00-13.00 óráig.
Szécsényi Gáborné

Bobály Ágnes és Varga Józsefné
családgondozók
Juhászné Darvas Gyöngyi
intézményvezető

VÉRADÁS
Helye:
Farmosi Általános Iskola
Farmos, Szelei út 6. (kémia terem)
Ideje:
2015. szeptember 19.(szombat)
9:00-14:00-ig
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Lillafüredre kirándultak a nyugdíjasok
Július 11-én korán reggel indult a
nyugdíjasokból és családtagjaikból álló
csapat az egynapos kirándulásra. Az oda
út kicsit hosszabb volt, mert a Bükk gyönyörű tájában szerettünk volna útközben is gyönyörködni. Lillafüredre érve
kellemes kirándulóidő várta a társaságot,
nem volt túl meleg, de a gyönyörű napos
idő egész nap kitartott. A társaság együtt
indult megtekinteni a Palotaszállót és a
mögötte kialakított Függőkertet, melynek teraszait 2012-2014. között újították
fel. A gyönyörű környezetben azért csalódást okozott, hogy a szárazság miatt a
vízesés szinte teljesen ki volt száradva.

Ezután szétszéledt a társaság, voltak,
akik az Anna-barlang megtekintését
választották, többen a kisvasúttal vonatoztak, egy csapat a Hámori tó mellett
vezető Pávai Vajna sétányon túrázott,
ahonnan nagyon szép rálátás nyílt a tóra

és a Palotaszállóra. De sikerült felfedezni
a Szent István barlang felett kialakított
kálváriaösvényt is, a sziklába vájt stációkkal, a sok helyen nagy szikladarabokkal nehezített kálvária végén épült kis
kápolnával.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
2015. augusztus 08.
Ali Attila és dr. Kollár Katalin
2015. augusztus 10.
Mohácsi Viktor és Rőth Éva
2015. augusztus 15.
Jónás Róbert és Szutor Nikolett
2015. augusztus 16.
Ferencz István és Deák Katalin

Újszülött

2014.12.14.
Vass Vencel
Kenyó Dorina és Vass Tamás kisfia

A program délután Miskolctapolcán
folytatódott, ahol szintén választhattak a
résztvevők a barlangfürdő, a Csónakázó
tó, Bob pálya és Kalandpálya között. A
nyugdíjasok zöme a méltán híres barlangfürdőt választotta, melynek különböző természet alkotta barlangi termeiben fürdőzhettek, míg mások a tavon
csónakáztak, unokáink pedig a bob pályát élvezhették.
Kicsit fáradtan, de élmény gazdagon
indultunk haza és szokásunkhoz híven
nótázással tettük hangulatosabbá a hazafelé utat.
Szegedi Tiborné

„Támadás a Király ellen!”
Sikerrel záródott a 2015. március 10-én kezdődő és június elején végződő sakktanfolyam a Farmosi Közösségi Házban. Oktató: Faragó Sándor (Sanyi bácsi). A
gyerekek és a szülők megtanulták a vicces és színvonalas tanfolyam keretében a sakk
alaplépéseit, melyet sikerrel alkalmaznak a további játékok folyamán. Reméljük,
hogy a nyári szünet után lesz lehetőség a folytatásra és a további tanulásra. Köszönetet mondok magam és a szülők nevében Horváth László Polgármester Úrnak, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta a Közösségi Házat, és Faragó Sándornak az oktatásért.
Mindenkinek gratulálok!
Spenger László

Elhunytak
2015. június 15.
Csákó Pál
született: 1938. 10. 22.
2015. június 17.
Bozóki Mihályné
született: Tóth Ilona,
1936. 11. 29.
2015. július 06.
Bundik Istvánné
született: Sárosi Ildikó,
1949. 11. 25.
2015. július 17.
Molnár Andrásné
született: Adamecz Ilona,
1934. 09. 30.
2015. július 19.
Bozóki Miklósné
született: Holczinger Erzsébet,
1944. 04. 25.
2015. július 22.
Sugatagi Attila Béla
született:1944. 09. 15.
2015. július 25.
Pernyéz Lászlóné
született: Hajzer Mária,
1936. 12. 12.
2015. július 27.
Klabacsek Imre
született:1949. 12. 10.

Köszönetnyilvánítások
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk,
URBÁN MIHÁLYNÉ
(született Klabacsek Erzsébet)
temetésén részt vettek, gyászunkban
osztoztak, sírjára a megemlékezés
virágait elhelyezték.
Lányai
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HIRDETÉSEK
Farmoson lévő
Star Market üzletünkben

BŐVÜLT
ÁRUKÍNÁLATUNK!
–
–
–
–
–
–
–
–

Könyvek
Mesekönyvek
Foglalkoztatók
Feliratos hűtőmágnesek, kiegészítők
Ajándéktárgyak
Születésnapi, névnapi meglepetések
Cardex köszöntő és egyéb képeslapok
Party termékek: lufik, feliratok, girlandok, lampionok,
szerpentinek, asztaldekorációk, és még sok más!

Ezen kívül a már meglévő termékeink is megtalálhatóak:
marcipán dekorációk, figurák, virágok, bonbonok, illatszerek,
kozmetikai szerek, hajfestékek, vegyiáru, műanyag,
háztartási eszközök, bonyhádi edények, stb.

Star Market Farmos Jászberényi út 1. (Coop mellett) Nyitva: h-p: 08-18, szombat: 08-13

Farmoson a Sárga Üzletsoron a

FAGYIZÓNÁL
minden péntek,
szombat, vasárnap

FRISS, FINOM

RÉTES
kapható!
–
–
–
–
–
–

Túrós
Meggyes
Almás
Meggyes-mákos
Szilvás
Káposztás

TORTA RENDELÉST
is felveszünk!

Több, mint 30 féle torta közül
lehet választani fénykép alapján
is üzletünkben!
Pl.: Puncs torta: 2800.-,

Dobos:2900.Csoki:2900.-,
Joghurt: 
3000.-,
Dió: 
3100.Túró: 
3200.-,
Fekete erdő:  3400.-,
Oroszkrém:  3900.-,
stb.

Ezen kívül fényképes és figurás
torta is rendelhető!

APRÓHIRDETÉS
Eladók az Öregszőlő Harangdűlőn az 1780. és az 1795. hrsz.-ú, kb. 3-3 ezer m2-es
zártkerti, szántó művelési ágú, valamint Paskomban a 210/10. hrsz.-ú 83592 m2 8
éves erdő művelési ágú ingatlanok. Tel.: 30/302 52 64

Valamint: pogácsa (hagymás,
káposztás, sajtos, tepertős, vajas)
sajtos, magos masni, sajtos fánk!

FAGYIZÓ

Farmos Fő tér 6. Sárga üzletsor
Tel.: 06 30/ 2611-404
Nyitva: Minden nap 09-18-ig!
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Lillafüredre kirándultak a nyugdíjasok

A sakkszakkör résztvevői

A Farmosi Népfelkelő Csapat megalakulása

Élő csocsó a farmosi gyermeknapon

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

Kármán János plébános úr megáldja az új kenyeret augusztus 20-án

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: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
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

