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Tisztelt Szülők!
Kedves Bulizni Vágyók!
Tisztelt Támogatók!
A farmosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége
a Művelődési Házban

2015.november 14-én, szombaton 19 órától
Retro Party-t rendez,
melyre szeretettel meghívja Önöket!

Belépőjegy: 1000 Ft
Szendvics és ital a büfében kapható.
Támogatói jegy vásárlására
a könyvtárban van lehetőség.
A zenét és a hangulatot Kasza Tamás biztosítja.

Minden belépőjegy egy lépcsőfok ahhoz, hogy gyermekeink
magasabb színvonalon teljesíthessenek, iskolánk megőrizhesse
eredményességét.
Tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel!
Minden kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Szülői Munkaközösség
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Telekvásárlási szándékukat 2015. november 30-ig jelezhetik:
E-mail útján a farmos.polg@upcmail.hu e-mail címen, vagy a
Polgármesteri Hivatalban a FAIR újságban elhelyezett, kitéphető igényfelmérő szándéknyilatkozat leadásával.
Farmos, 2015. október 19.
Horváth László, polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Farmos Község Önkormányzata a 822/133 hrsz-ú földterületen új utca nyitásával, mintegy 30 db. építési telek kialakítását,
majd értékesítését tervezi. A telekkialakításhoz-, közművesítéshez szükséges költségadatok begyűjtése a szolgáltató cégeknél
megkezdődött. Ezzel a tájékoztató és igényfelmérő írással, a lakosság telekvásárlási szándékát szeretnénk felmérni, begyűjteni.
A terv végrehajtásának legalább két fontos feltétele van. Az egyik,
hogy megfelelő számú vásárolni szándékozó, vásárlóképes telekigénylő legyen, a másik pedig, hogy az önkormányzati költségvetésre ne legyen negatív hatással. A kiadási és bevételi adatok,
valamint lakossági szándéknyilatkozatok, és a parcellázásra, értékesítésre vonatkozó képviselő-testületi döntések hiányában az
alábbi pontok csak szándékot tükröznek, tájékoztató jellegűek.
– Az építési telkek közművesítés után lesznek értékesítésre felajánlva.
– Méretük – a kialakíthatóság diktálta kivételtől eltekintve 20x50 méter, azaz 1000 m2.
– Az egy személy által megvásárolható telkek száma valószínűleg korlátozott lesz.
– Az építési telek vételára a fizetési módok – például megelőlegezett fizetés, egy összegű fizetés, részletekben történő fizetés
- függvényében különbözhet.
Önkormányzatunk a fentiekben ismertetett szándékával elsősorban a településünkön felnőtt, Farmoson élő fiataloknak
akar a helyben maradáshoz, családalapításhoz telekvásárlási
lehetőséget felkínálni. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy elejét
vegye falunk elöregedésének, elnéptelenedésének, családok lakóhelytávolság okozta szétszakadásának.
Annak ellenére, hogy írásomból érthető okokból számtalan
konkrétum hiányzik, kérem a tisztelt érdeklődőket, hogy mindenféle kötelezettségvállalás nélkül, jelezzék vásárlási szándékukat, hogy az adatok birtokában, az előkészítés fázisa után minél
előbb megkezdhessük a megvalósítást!

u.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS IGÉNYFELMÉRÉS

Parcellázott
terület
Monstanto Hungária Kft.
Vasút

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírott
Név: .................................................................................. Született: ..............................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................................
nyilatkozom, hogy a Farmos Község Önkormányzata által eladásra felkínált építési telkek közül .............. dbot lakásépítés céljára szeretnék megvásárolni.
Nyilatkozatomat kizárólag igényfelmérés céljából tettem.
Dátum: .......................................................

.....................................................
aláírás
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Házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban idős
és beteg rászorulók önálló életvitelének támogatását szolgálja.
Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe
– szóban vagy írásban. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy
szociálisan rászorult embert észlel.
Az ellátás megkezdése előtt a gondozónő, vezető gondozó
előgondozást végez. Ezt követően az intézményvezető igazolást állít ki a gondozási szükséglet mértékéről, melynek eredménye minimum 1 órás gondozási szükséglet kell, hogy legyen
az ellátás igénybevételéhez. Amennyiben 4 órán túli gondozási
szükséglettel rendelkezik az idős személy, az előgondozást végző személy tájékoztatja, információt nyújt a bentlakásos intézményi elhelyezéssel kapcsolatosan.
Az idős személy szükséglete szerint a gondozónő feladatai
közé tartozhatnak az alábbi feladatok: a személyi- (pl.: fürdetés, mosdatás), környezeti- (pl.: mosás, mosogatás, közvetlen élettér) higiénia biztosítása, az egészségügyi és mentális
gondozás, az étkezésben való segítségnyújtás, gyógyszerelés, a
bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok (receptek
felíratása-kiváltása, csekkek befizetése , stb).

Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65.
életkorukat már betöltött személyek részére, az önellátó életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az ellátottaknak
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak,
a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesnek kell lenniük.

Mennyit kell fizetni?

A gondozónő lakáson eltöltött ideje után kell térítési díjat
fizetni, melynek összege: 400 Ft / óra. Ezen összeget utólag,
számla ellenében kell megfizetni, vagy a gondozónőnél, vagy
az intézmény gazdasági irodájában.
Térségünkben az Önkormányzatok kötelezően ellátandó
házi segítségnyújtási feladatát a Kistérségi Gondozási Központ
működteti, nagykátai székhellyel. Amennyiben saját, vagy közeli hozzátartozója részére bővebb információra lenne szüksége, akkor teljes körű tájékoztatást, személyre szóló segítséget
tudunk biztosítani a területen dolgozó, intézményi igazolván�nyal rendelkező szociális gondozóink révén, vagy akár személyesen Intézményünkben (Nagykáta, Petőfi Sándor u. 4/a). Telefonszámunk: 06 29/440–304.
Szécsiné Fazekas Márta
intézményvezető
2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.

Hogy ez mit is jelent?

Aki igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy
készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kapcsolnak,
valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, illetve víz- álló, és amely a készülékhez viszonyítva 300 méteren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomásával küldhet
egy riasztást ha rosszul lesz, elesik, megijed, vagy bármi baj éri.
A segélyhívás esetén, a készenlétben lévő gondozónő és a kiszállítást végző sofőr a helyszínen haladéktalanul megjelenik,
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a
gondozónő megteszi az azonnali intézkedéseket, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez,
azaz ha szükséges értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőröket és
az ellátott által megnevezett közeli hozzátartozót.

Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tudhassuk magunkat, vagy esetleg idős rokonunkat?

1500 Ft/hó/háztartás, amennyiben saját, vagy közeli hozzátartozója részére bővebb információra lenne szüksége, akkor
teljes körű tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudunk biztosítani személyesen intézményünkben (Nagykáta, Petőfi Sándor u. 4/a), vagy telefonszámunkon: 06 29/440–304.
Szécsiné Fazekas Márta
intézményvezető

HAJT-A Csapat Egyesület

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

A HAJT-A Csapat Egyesület szeptemberi hírei
Tisztelt Ügyfeleink! Továbbra is várjuk projektötleteiket!

Egyre több kitöltött projekt adatlap érkezik munkaszervezeti irodánkhoz, nő az érdeklődés a jövő LEADER pályázati lehetőségei
iránt. A Helyi Fejlesztési Stratégia és a kapcsolódó LEADER pályázatok helyi tervezéséhez elengedhetetlen a projektötletek minél
nagyobb számban történő összegyűjtése. Projektterveik benyújtásával térségünk önkormányzatai, vállalkozói, civil szervezetei, magánszemélyei most jelentősen befolyásolhatják az elkövetkezendő néhány év fejlesztési irányait, a források elosztási arányait. Kérjük
tehát partnereinket, felelősségteljesen vegyenek részt a tervezés ezen meghatározó szakaszában, küldjék be projektterveiket! Egyesületünk egyelőre nem jelölt ki projektbenyújtási határidőt, így továbbra is várjuk projektterveiket, azaz fejlesztési elképzeléseiket
(2020-ig tervezve). A projekt adatlap formanyomtatvány megtalálható honlapunkon (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:

2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20
Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909
Telefax: 06-53-787-912
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu
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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

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Farmosi Napok – visszatekintés
Idén is elérkezett az idő arra, hogy készüljön egy beszámoló a Farmosi Napokról.
El is kezdem, és engedjék meg, hogy egy kis
betekintést nyújtsak az ilyenkor folyó háttérmunka nehézségeibe is, na persze csak
röviden. Általában az emberek többsége
szereti és el is várja, hogy legyen egy ilyen
rendezvény, azonban arra már kevesebben
gondolnak, hogy ez mennyi munkával jár.
Félreértés ne essen, aki elvállalta, csinálja is
meg tisztességgel, csak fontosnak éreztem
egy-két dolgot tisztázni. Tény, hogy egy jól
sikerült rendezvény titka – főleg ilyen kis
település esetében, mint Farmos –, ha a legfiatalabbtól a legidősebbig hozzátesz az ember, legyen ez csak a részvétel az eseményen.
Örülök annak, hogy mint az Önkormányzat Kulturális Bizottsága, elvállaltuk a szervezést, hiszen nagyon sokat tanulhattunk
belőle. Itt nem csak a rendezvényszervezési
feladatokra gondolok, hanem az emberek
alaposabb megismerésére – pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ilyenkor még abba
a hibába is beleeshet az ember, hogy elvárja

az eddig szembeszélként viselkedőtől, hogy
hátszél legyen… De miből tanul az ember?
Ha csinál valamit. Mert ki gondolná, hogy
több száz ember igényeinek milyen nehéz
megfelelni!? Nem nehéz, hanem lehetetlen.
Bízom benne, hogy az esetleges hibák ellenére valamennyien megtalálták a maguk
ízlésének megfelelőt, és jó hangulatban telt
el a hétvégéjük.
Itt szeretném megköszönni Mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
ehhez a falunaphoz, hiszen nélkülük nem
jöhetett volna létre. A magam részéről bízom
benne, hogy a jövőben még többen mellénk
állnak majd, hogy még jobb, még színvonalasabb falunapja lehessen Farmosnak.
Már pénteken reggel nagy volt a sürgés-forgás a központban, hiszen néhány óra
volt hátra a kezdésig. Mindenki izgatottan
tette a dolgát, legyen az útlezárás, takarítás, pakolás, csomagolás, vagy még éppen
az utolsó kellékek beszerzése. Hihetetlenül
gyorsan jött el a délután 4 óra. Egy kisebb
csúszással bele is kezdtünk a megnyitóba,

melynek keretén belül Horváth László polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket,
köztük az osztrák testvértelepülésünkről,
Grafeneggről érkező vendégeket is.
A farmosi A-63 Galambász Egyesület
bemutatója szemet gyönyörködtető látványt nyújtott, immár a megnyitó hagyományos programjaként.
Sokan tudtuk már, hogy milyen dalos
pacsirtáink vannak, de most még többen
szembesülhettek azzal, hogy micsoda tehetségek rejtőznek a farmosi gyermekek
között. Most Czira Sárát, Csillik Sárát és
Csillik Csabát hallhattuk énekelni. Bízunk
benne, hogy sok helyi rendezvényen szereznek még nekünk örömet hangjukkal.
Sajnos Aranyosrákosról, erdélyi testvértelepülésünkről nem érkeztek meg idejében, így egy klipforgatás vette kezdetét
a farmosi emberekről. Reméljük, hogy az
erről készült videót hamarosan be is tudjuk
majd mutatni mindenkinek.
A Művelődési Házban ismét hatalmas
sikert aratott az Általános Iskola drámaszakkörének produkciója. Idén A palacsintás király című előadást láthattuk tőlük.
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Köszönjük szépen Visnyei Pálné Lenke tanító néninek és Kollár Ferencné Kati néninek a rengeteg munkát!
A meghirdetett operettest fellépőit, Farkas Bálintot és Bálint Emesét teltház fogadta, produkciójuk nagy sikert aratott a jelenlévők körében.
Eközben szerencsésen megérkeztek az
erdélyi testvéreink is, és hamarosan kezdetét vette a már hagyománynak számító
esti táncház. Szerencsére sokan hozták magukkal a táncos cipőiket, így a zenekarnak
köszönhetően hamarosan jó hangulat kerekedett. Úgy hiszem, hogy akiben lehetett, abban felpezsdült a magyar vér, hisz
ilyen élő muzsikát sajnos már nem hallani
minden nap. Közben a lezárt utcarészen is
elkezdődött a retro-party Kasza Tamás vezényletével, ahol szintén fergeteges hangulat uralkodott.
A szombat reggel is a reméltnél korábban kezdődött. Viszont sokan felébredhettek a reggeli zumbára, amit Kali Mónika
tanárnőnek köszönhetünk.
A főzőversenyre jelentkező csapatok tagjai már reggeltől buzgón és reménykedve
készítették egytálételeiket. De nem csak főzőversenyen vehetett részt az érdeklődő. Lehetőség adódott sütő-, csocsó-, aszfaltrajz-,
kertben termett büszkeségünk-, véradó
toborzó-, kötélhúzó- és nem utolsó sorban
sörivó versenyre is. Egész nap látogatható
volt a kézművesek utcája, a Matolcsy Kúria,
illetve volt óriás csúszda, lovaskocsikázás,
íjászkodás, koronglövészet.
A farmosi óvodások ismét színvonalas
műsorral kápráztattak el minket. Köszönjük
a rengeteg kisgyermeknek ezt az élményt, és
persze Marika és Letti óvónéniknek a felké-

szítést. Az óvodásokat a Szotyola zenekar
követte a színpadon. Ugyan a gyermekeknek
zenéltek szívből, de a gyermeklelkű felnőttek
is élvezhették a csodás műsort. Közvetlenül
utánuk pedig a tápiószelei Palánta bábcsoport előadását láthatta a közönség. Velük egy
időben a Közösségi Házban került sor annak
a grafika- és fotókiállításnak a megnyitójára,
amit Molnár Krisztián helyi amatőr grafikusnak, és Szemadám György Munkácsy
Mihály-díjas magyar festőművész, érdemes
művésznek köszönhetünk. A megnyitó után
közvetlenül levetítésre került egy olyan film,
ami sokak számára megrázó, ám egyben
elgondolkodtató lehetett. A levetített film a
beszláni eseményeket, valamint az oszétokat, mint a jászok testvérnépét mutatta be.
Pontban déli 12 órakor léptek színpadra a
Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai és
vendégeik, akik ismét bebizonyították, hogy
fiatalos lendülettel idősebb korban is nagyszerű és értékes dolgokra képes az ember.
A Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
bemutatója igencsak tanulságos volt mindenki számára. Ezt követően ismét a színpadra terelődött a figyelem, hiszen Enyedi
Ágnes és barátai – Soós Csaba, Soós László,
Salamon Soma és Horváth Dávid – egyórás
műsora következett. Hallhattunk tőlük
erdélyi, moldvai zenéket, és nyugodtan
mondhatom, nem mindennap hallgathat
az ember ennyire szívből és őszintén szóló
muzsikát, ami elképesztő hanggal párosul.
Nádas György humorista fellépése után
következett a sokak által várt Aranyosszék
Néptánccsoport fellépése. Ezek a fiatalok
évről évre emlékeztetnek minket arra, hogy
nem feledkezhetünk el hagyományainkról,
a népzenéről, néptáncról. Sokan tátott száj-

jal néztük végig a fellépést, és alig hittünk a
szemünknek, hogy a legapróbb leánykától a
legnagyobb fiúig mindenki milyen átéléssel
és odaadással táncol nekünk, farmosiaknak.
Átélésről és odaadásról tanúskodtak ismét a Non Stop Dance Group táncos lányai
is, hiszen pezsgett körülöttük a levegő, ahogyan táncoltak. Azt hiszem, méltán büszkék lehetünk rájuk ismét.
Vikidál Gyula fellépése is nagy sikert
aratott, többen vele együtt énekeltek a színpad előtt, mások kicsit távolabbról hallgatták a legendát, aki ugyancsak bebizonyította, hogy jó helyen van a színpadon.
Koppány vezér távozása után a versenyek
eredményhirdetése, majd a tombolasorsolás következett. Eközben a háttérben már
javában folytak az esti utcabál előkészületei.
Amikor az utolsó ajándék is gazdára talált,
megkezdődhetett a Van-kó Dance Band jóvoltából az utcabál. A hangulat nagyszerű
volt, a zenekar szünet nélkül húzta a nótákat, de este 10 órakor tartaniuk kellett egy
rövid szünetet, hisz elérkezett a tűzijáték
ideje. A Varga Pirotechnika jóvoltából ismét látványos produkcióban volt részünk.
Miután az utolsó fény is kihunyt az égen, ismét átadhattuk magunkat a táncnak, aminek csak az éjszakai nagy vihar vetett véget,
bár az sem azonnal. Ez az éjszaka is rövidnek bizonyult, így korán eljött a vasárnap
reggel, amikor is búcsút kellett mondanunk
erdélyi vendégeinknek.
Ezzel zárnám is a beszámoló sorait. Reméljük, hogy aki részt vett a falunapon, jól
érezte magát, megtalálta a számításait. Köszönjük, hogy ennyien ellátogattak a rendezvényre.
Fehér Ágnes

Farmosi Napok 2015. Támogatók
Farmos Község Önkormányzata
Farmosi Általános Iskola
Farmos Óvoda
Művelődési Ház
Közművelődési Könyvtár
Közösségi Ház
Aranyablak Kft. - Horváth Antal
Palotás Pálinka – Horváth Antal
Fehér István és családja
Deák Katalin képviselő
Tóth Tamás
Molnár Krisztián
Xerox
Czerván György
Velavill Kft.; Velkei Lajos
Liget Közért Szarvas Attila
Mediterrán Pékség
Csillik Béla 3ÁSZ Kft.
Csillik Csaba és családja
Tónay Lászlóné
Kézér Imréné
Star Market Kft.

Mariann virágbolt
Enikő virágbolt
Szécsényi Attila
Hasznos Holmik
Gabi patika
Velkei Viktor
Bugyi Lajos
Tóth Szilvia
Prága Sándor Mini Presszó
Klaudia Presszo
Gáspár Annamária
Nagy László
Vas Műszaki Bolt
Molnárné Czakó Irénke
Kaszás Zoltán
Tápió Nyomda
Szarvas Dániel
HOBBI Barkács Áruház
Innoven Kft.
Goods Market
Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület
A-63 Galambász Egyesület

Farmos ÖTE
Farmos Polgárőrség
ifj. Szarvas Attila
Kasza Tamás
Ezo Klub
CBA- Rózsavölgyi Géza
Nemzeti Dohánybolt
Gál Klaudia
Szécsényi Zita
Csík Zoltán és családja
Tarjáni Zsolt
Horváth László
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Cziráné Fehér Anita
Csákóné Fehér Zsófia
Zenélő Ifjúság Alapítvány
Cseh Tamás
Fehér Ágnes
Jónás Zoltán pék
Heted Napi Adventista Egyház
Nyitrai István
Cseri János

Garda Éva
Tápió Közalapítvány Antalicz Csaba
Vankó Dezsőné
Győrffi István
Bércesi Károly
Gál Barbara
Csillik Luca
Keszei Kitti
Keszei Dóra
Kiss József
Csákó Béla
Sánta János
Bugyiné Gyürki Andrea
Baráth Ferenc
Gáspár Hajnalka
Balázs Klaudia
Média Támogatók
Farmos TV
FAIR
Tápió Kultúra
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XII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál 2015. – Versenyeredmények
FŐZŐVERSENY

1. helyezés HARAPÓS MÓKUSOK - Húsos káposzta
2. helyezés JÓMADARAK - Csülökpörkölt
3. helyezés MONSTANTO – Marhapörkölt tarhonyával

SÜTŐVERSENY

1. helyezés Csik Zoltánné - Háromszoros élvezet
2. helyezés Megyes Mónika - Olga almás
3. helyezés Kormos Barbara - Almarózsa

KERTBEN TERMETT BÜSZKESÉGEINK
1. helyezés Csikós Zsolt
2. helyezés Mohácsi Gyuláné
3. helyezés Ézsaiás László

ASZFALTRAJZVERSENY
0-10 éves korig
1. helyezés Sifter Lili
2. helyezés Bíró Blanka
11-14 éves korig
1. helyezés Rácz Evelin
2. helyezés Szarvas Kata

VÉRADÓ TOBORZÓ VERSENY
1. helyezés ifj. Wébel Tibor
2. helyezés Bugyi Gergely
3. helyezés Molnár Martin

CSOCSÓ VERSENY

0-14 éves korig
1. helyezés Csocsó Csajok
2. helyezés Black and yellow
3. helyezés A Gyerekek
15 éves kortól
1. helyezés Száraz ék
2. helyezés Petőfi
3. helyezés Istenek

KÖTÉLHÚZÓ VERSENY

1. helyezés Sördögök
2. helyezés Veszett Farkasok

SÖRIVÓ VERSENY

1. helyezés Gál Sándor - Németh Norbert
2. helyezés Szabó János - Lipák Péter
3. helyezés Oláh Zoltán - Fehér Péter

Minden győztesnek, helyezettnek szívből gratulálunk!

Egy település mely összefogott a hagyományokért, s a lovas kultúráért
Mivel is kezdhetném el soraimat mint egy remek kis idézettel: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is
őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.”
Egy igen remek kis
baráti társaság 60 év
kihagyás után újraélesztette a farmosi
szüreti
felvonulást.
Évről évre azt hittük,
hogy több érdeklődőt
s résztevőt már nem
tudunk bevonni a rendezvényünkre, viszont
minden alkalom után
megtapasztaljuk, hogy
egyre többen kíváncsiak ránk, egyre többen
szeretnek velünk mulatozni ezen a napon.
Itt találkozik a sok jó
forrás: tapiokultura.hu
barát, s új barátságok is
születnek. A környékbeli településekről is sokan megtisztelnek
minket a jelenlétükkel. Ez a rendezvény, mint a többi rendezvényünk is, arról szól, hogy kiszakadjunk a mindennapi gondokból, találkozzunk a rég nem látott barátainkkal és jól érrezük
magunkat. Azt hiszem ez idén is sikerült, hisz jó beszélgetésekre s remek bemutatókra került sor.

Ötödször is leszüreteltek a farmosiak.

Talán a szervezőséget is meglepte idén a településen élők segítő szándéka. Ki süteménnyel, ki remek italokkal és az ételhez
szükséges alapanyagokkal támogatta a kis csapat munkáját. A
rendezvényt a Nagykátai Rendőrség és a Farmosi Polgárőrök
biztosították. Nagyon köszönjük mindenkinek. A lovasok
számára, a korai indulásra való tekintettel, egy kis reggelivel
készültünk. Található volt itt sült-hurka, abált szalonna és sok
más finomság is. Majd a köszöntők után a lovasok, a polgár-

mester és a jegyző vezetésével bebarangolták a község utcáit,
remek zenei kíséretekkel. Az érdeklődők a néptáncosok vidám
táncbemutatóit láthatták. Utunk alatt a Zrínyi utcában megvendégelték a felvonulás résztvevőit. Visszaérkezéskor szakácsaink már tálalták az ebédet, kakaspörkölt és babgulyás
volt a menü. Közben a Boglárka Citerazenekar is rázendített
és ebéd alatt szórakoztatták a vendégeket. A Rózsa Nyugdíjas Klub népdalait is élvezhettük, közben kovácsmestereink
hevítették a vasat, s formálták, amit az érdeklődők ki is próbálhattak. Idén megválasztottuk az Öregszőlő díszpolgárát is:
Kovács Lajost és kedves feleségét, Kovácsné Erzsikét. Gál Zoltán népdalai után a lovas ügyességi versennyel fokoztuk a nap
hangulatát. Gyönyörű hangjukat a Csillik testvérek is megmutatták rendezvényünkön. Vendégeink voltak a Freiwillige Feuerwehr Sittendorfi Osztrák Tűzoltók, kik a Farmosi Önkéntes Tűzoltókkal tartottak egy remek bemutatót. Ezt követően
megtörtént az eredményhirdetés. Legvégül a Farmosi Ifjúsági
Népfelkelők műsorával záródott a rendezvényünk.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak az ötödik farmosi szüret sikeres lebonyolításában.
Isten áldjon mindenkit.
Köszönettel, a szervezők.
Támogatók, segítők:
3 ÁSZ Kft., Barát Pál, Bátor Klára, Bendó Ildikó és családja,
Bényei Lányok Asszonyok, Czakó Károly, Csákó Béla, Farmosi
Önkormányzat, Gál Zoli és felesége Mariann, Ivanics Mihály
és felesége Marika, Juhász Péter, Kézérné Erzsike, Kisné Erzsike néni, Kisné Kati néni, Kiss Tímea, Kocsi Pálné, Kovács Lajos
és felesége Erzsike, Lampért Zoltán, Lampértné Ancsa, Lapadus Viktor, Major Csaba és családja, Makai Bettina és Mudrák
Ottó, Mészáros István, Mizsei István és felesége Annuska, Mucsinyi Miklós és családja, Nagy Imre és felesége Ilonka, Nemesné Marika, Nemoda Pál és felesége Marika, Nyitrai István,
Nyúzó István, Pető György és családja, Suháné Marika, Szabó
Csaba és családja, Szarvas János, Szegedi Tibor, Tóth Józsefné,
Tülkös Mátyás és felesége Rózsika, Velavill Kft.
Nemes Nóra
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IDŐSEK ÉS 50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓSOK KÖSZÖNTÉSE
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Köszönhetően a Rózsa Nyugdíjas
Egyesület kezdeményezésének, 2011-től már Farmoson is köszöntjük e nap alkalmából az idős lakosainkat. Így volt ez
idén is.
2015. október 4-én Farmos Község Önkormányzata, a Rózsa Nyugdíjas Egyesület, a Művelődési Ház, valamint a Községi Óvoda jóvoltából nagysikerű ünnepséget rendeztünk az idős emberek, - valamint az Erdélyben látottak mintájára - az
50. házassági évfordulósok tiszteletére.
Ünnepségünkön a Himnusz elhangzása után a farmosi óvodások hosszas tapssal jutalmazott ünnepelt műsora következett, majd Horváth László polgármester köszöntötte az időseket, valamint az 50. házassági évfordulósokat. A köszöntőt Tarjáni Zsolt saját írásaiból összeállított nagysikerű előadása követte, majd Koterla Ildikó jegyzőasszony szólt
egy személyben hivatalos köztisztviselőként és mélyen érző emberként a meghatott ünnepeltekhez, akik e nap emlékére
páronként egy-egy emléklapot kaptak Farmos Község Önkormányzatától. Hogy ez a nap ne csak az idő múlásáról, a régi
emlékek felidézése által fakasztott könnyekről szóljon, arról Balogh József zongorakíséretével Almási Kornélia operett
énekes nagyszerű műsora és a vendégeknek kínált finom rétes és pogácsa gondoskodott.
Lehet, hogy Farmoson néha – évente legalább egyszer - idősnek, vagy 50 éves házasnak is jó lenni? Bízom benne, hogy:
igen.

Idősek Világnapjára
Elhangzott 2015. október 04-én
Kedves Demecs, Fejős, Kanyó, Kovács, Matula, Mucsínyi, Paksi, és Sebestyén házaspár, Kedves Ünneplő Közönség!
Sütő András írja: „ Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
A mi világunk, a mi életünk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették
a jelent, mely a későbbi generációk, újabb nemzedékek jövőjének alapja is. Mindennapjainkhoz, életünkhöz, munkánkhoz, az Önök, az elődök példáiból meríthetünk erőt,
hitet és bátorságot.
Hányszor idézzük fel életünk során gondolatban nap
mint nap, a ma már fölülről vigyázó szüleink valamikori
intelmeit. Akkor fiatalon, bizony értetlenül, kényszerrel
engedtünk – az érett fejjel ma már helyeselt - jó tanácsoknak, intelmeknek. Hányszor mondjuk magunkban - tisztes
élettapasztalattal a hátunk mögött - apunak, vagy anyunak
ebben is, abban is igaza volt. Pedig akkor mennyire értetlenkedtünk, ellenkeztünk. Mennyire különbözött véleményünk az övéktől.
Önök már megélték életük javát. Időben, örömben, bánatban, sikerben, kudarcban. Megtették, amit várt családjuk, falujuk, hazájuk. Borúval, derűvel fogyatkozó erővel,
romló egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, morzsolják a kor előre haladásával az egyre lassúbbodó
tempójú napokat.

De hagyjuk a fogyatkozó erőt, a romló egészséget, hiszen
ma ünnepelni jöttünk össze. Ünnepelni azokat a tisztes
korú párokat, akik Farmoson, fél évszázada tették meg fogadalmukat Isten és ember előtt, hogy jóban is rosszban is,
hűséggel kitartanak egymás mellet. Fél évszázad, majdnem
kétgenerációnyi idő. Mennyi minden történt ez idő alatt
egy házaspár életében.
Mint az elmúlt évben is kértem az akkor ünnepelt pároktól, most Önöktől is kérem: A gondolat sebességére pörgessék föl a fél évszázadra visszatekintő időt! Az emlékezés
szárnyán utazzanak vissza a múltba! Emlékezzenek itt és
most az első csókra, az első ölelésre, a boldogító igenre, az
első éjszakára, a gyerekek, az unokák születésére! Egy házasság, egy család születésére.
A Földön ma élő mintegy 7 milliárd ember közül, csak
Önök, páronként, ketten gondoltak, gondolhattak most
ugyanarra. Láthatták képzeletükben ugyanazt az emlékképet.
Ketten a hétmilliárdból.
Ketten a hétmilliárdból.
Van ettől nagyobb, több ember elől titkolt titok?
Létezhet ettől szorosabb emberi kapocs?
Egy olyan kötődés, olyan kapocs ez, mely az anyagi világon, a tapintható, érzékelhető testen túl, a megfoghatatlan,
a gondolat, a lelkiség dimenziójában is él.
Ezeknek az emlékeknek felidézése és ébrentartása mellett, kérem, fogadják szeretettel az Idősek Napja alkalmából, az Önök 50 házasságban eltöltött évük tiszteletére rendezett ünnepségünket!
Horváth László, polgármester

Az ünnepre való tekintettel a FAIR következő lapzártája 2015.12.10. 16 óra.
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Rendőrségi hírek
A helyi rendőrök elfogták a tolvajokat.

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán indult
eljárás két fiatalkorú nagykátai fiú ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendőrségre 2015. szeptember 14-én 0 óra körüli időben
érkezett bejelentés arról, hogy két fiatal a város vasútállomása
mellett lévő tárolóból két kerékpárt tulajdonított el. A járőrök
a bejelentés után néhány perccel intézkedés alá vonták a 17 éves
fiút és 15 éves társát, akik elmondták, hogy a bicikliken lévő
zárakat széttörték és azokat a tárolóban hagyták, majd a kerékpárokkal elhajtottak a helyszínről.
A két fiatalt a járőrök elfogták és a Nagykátai Rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A kerékpárokat a rendőrök lefoglalták, melyek közül az egyiket
a tulajdonosának visszaadták. A másik kétkerekű tulajdonosát
még keresik a nyomozók.
Az ügyben a további eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

A nagykátai rendőrök három férfit hallgattak ki gyanúsítottként.

A Nagykátai Rendőrkapitányság Tápiószelei Rendőrőrse eljárást indított lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt M. András 37 éves, L. Csaba 35 éves és K. Roland 22
éves tápiószelei lakosok ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint M. András előre
megbeszélte a 35 éves társával, hogy a tápiószelei munkahelyükről rézsodronyt tulajdonítanak el. A gyanúsítottak 2015.
szeptember 23-án 6 óra 30 perc körüli időben – a ruházatuk alá
rejtve - összesen közel 50 kilogramm rézvezetéket rögzítettek
a testük köré és a kiléptető kapu megkerülésével megpróbálták
elhagyni a gyár területét. A biztonsági őr ezt észlelte és a két
férfit feltartóztatta.
A Tápiószelei Rendőrőrs járőrei a férfiakat a helyszínen
elfogták és előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki
mindkettőjüket. A nyomozás során kiderült, hogy a két gyanúsítottnak a lopás elkövetéséhez segítséget nyújtott K. Roland,
aki 2015. szeptember 23-án a hajnali órákban a gyár munkaterületén található dobról levágta azt a rézsodronyt, amit társai a
műszak befejezését követően megpróbáltak kivinni a munkahelyükről. A 22 éves férfit a rendőrök még ugyanezen a napon
19 óra 30 perc körüli időben tápiószelei lakásában elfogták,
előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
A gyanúsítottak kihallgatásuk során elismerték a lopás elkövetését. Ellenük a további eljárást – szabadlábon hagyásuk
mellett – a Nagykátai Rendőrkapitányság folytatja le.

A nagykátai rendőrök egy 12 éves fiút vettek őrizetbe.

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy 11 éves és egy 12 éves fiú ellen.
A rendőrségre 2015. október 1-jén érkezett bejelentés arról,
hogy egy nagykátai általános iskolában verekedés történt.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2015. október
1-jén 9 óra 40 perc körüli időben a 11 éves nagykátai fiú – az
iskola udvarán – odament a sértetthez és félrehívta. Miközben
sétáltak a kerítés mellett lévő padok felé, a gyermekkorú megszorította a diáktársa karját, másik kezével pedig tolta előre a
fiút. Ezt követően pénzt követelt a sértettől, aki ennek többszöri kérésre sem tett eleget. A követelést a 11 éves nagykátai
fiú úgy próbálta nyomatékosítani, hogy a sértett fejét a hóna
alá a szorította. Közben odament hozzájuk a 11 éves fiú egy
évvel idősebb barátja, aki szintén arra szólította fel iskolatársát,
hogy adjon neki pénzt, különben kitekeri a nyakát. A sértett

továbbra sem engedett a követelésnek, ezért a 12 éves gyanúsított lefogta a fiú kezeit, miközben társa átkutatta a ruházatát és
kivette a zsebében lévő pénzt. Ezt követően bementek az iskola
épületébe, később azonban a folyosón megvárták a fiút, és továbbra is pénzt követeltek tőle, miközben a 11 éves fiú többször
megrúgta. Végül elszaladtak a helyszínről.
A bejelentést követően a nagykátai rendőrök a két fiatalt elfogták, majd a nyomozók mindkét tanulót elszámoltatták. A
12 éves gyanúsítottat kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe
vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatásának elrendelését. 11 éves társa szabadlábon védekezhet.
Ellenük a további eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya folytatja le.

Farmoson, a szüreti felvonuláson lett rosszul egy férfi.

A Nagykátai Rendőrkapitányság munkatársai biztosították
a szüreti felvonulást 2015. október 3-án, Farmoson.
A feladatai ellátása során Farkas Róbert rendőr főtörzszászlós egy földön fekvő férfira lett figyelmes, akihez odalépve azt
tapasztalta, hogy hörgő hangot ad ki.
A rendőr azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte az 50 éves
helyi férfit és mentőt hívott a helyszínre.
A mentőszolgálat munkatársai az eszméletlen férfit – további ellátás céljából – kórházba szállították.

A tápiószecsői rendőrök egy segítséget nyújtottak a sérült
férfinak.

A Tápiószecsői Rendőrőrs szolgálatot teljesítő járőrei 2015.
október 5-én 21 óra körüli időben Tóalmáson az egyik útkereszteződésben egy vérző fejű férfira lettek figyelmesek. Az
58 éves helyi lakos elmondta a rendőröknek, hogy feltehetően
epilepsziás rohama lett, aminek következtében elesett és megsérült a feje.
A járőrök mentőt hívtak a helyszínre. A mentőszolgálat
munkatársai a férfit – további ellátás céljából - kórházba szállították.

A nagykátai rendőrök egy 27 éves férfit őrizetbe vettek.

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított
eljárást lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
F. Sándor 27 és tápiószelei lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított
2015. október 7-én 7 óra és 17 óra közötti időben a tápiószelei és a tápiógyörgyei vasútállomások kerékpártárolójából ös�szesen hat biciklit tulajdonított el. Négy kerékpárról a lakatot
levágta, egy bicikli nem volt lezárva, egy kétkerekűt pedig a
lakattal együtt vitt el a 27 éves férfi.
A nyomozás során beszerzett adatok eredményeként a rendőrök azonosították a lopásokat elkövető F. Sándort, akit a
nagykátai járőrök 2015. október 8-án 12 óra körüli időben a
lakásán elfogtak és előállítottak. A nyomozók a 27 éves férfit
őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során
a kerékpárok eltulajdonítását elismerte. A lakásán végrehajtott
házkutatás során a nyomozók öt kerékpárt találtak meg és foglaltak le.
Az F. Sándor ellen folytatott eljárást a nyomozhatóság 2015.
október 9-én lezárta és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.
Negyedik alkalommal vette kezdetét a „Látni és Látszani”
elnevezésű kampány, amely során térítésmentes gépjármű átvizsgálásra, ingyenes látásellenőrzésre kerül sor, majd egy hónapig tartó intenzív rendőri ellenőrzés kezdődik.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos
Balesetmegelőzési Bizottság újra útjára indította a „Látni és
látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampá-
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nyát, amelynek keretében személy-, és tehergépkocsik, valamint motorkerékpárok vezetői 2015. október 1-jétől ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó
szervizekben járművük világítóberendezéseit szakemberek
átvizsgálják. A kampányban optikusok is részt vesznek, akik
térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá hasznos tanácsokkal
várják a járművezetőket. A gépjárművek vizsgálatára magánszemélyek és cégek egyaránt jelentkezhetnek. Ezen szolgáltatá-

sok igénybevétele 2015. december 10-ig biztosított. A kampány
második részében, 2015. novemberétől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek
kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten
ellenőrzi.
A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint a
résztvevő szervizekről és optikusokról a www.latnieslatszani.
hu weboldalon tájékozódhatnak.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. 01. 11.
Mardula Szófia Judit
Tilly Ivett és Mardula Béla kislánya

Újszülöttek

2015. 07. 24.
Csuka Lili
Edőcs Katalin és Csuka Károly kislánya

2015. 06. 20.
Kazamér Márton
Szilágyi Éva és Kazamér Kristóf kisfia

2015. 08. 18.
Ábrók Tímea
Klenovszki Bernadett és Ábrók Mihály kislánya

2015. 06. 20.
Danó Dominik
Szenkovits Krisztina és Danó Ferenc kisfia

2015. 08. 21.
Sédtői Csenge Adél
Klabacsek Karolina és Sédtői Attila kislánya

2015. 06. 24.
Kalányos Ramóna
Nagy Szabina és Kalányos Árpád kislánya

2015. 08. 25.
Vincze Vilmos Miklós
Szécsényi Andrea és Vincze László kisfia

2015. 07. 10.
Árpás Koppány László
Ajtai Katalin és Árpás László kisfia

2015. 09. 17.
Csík Fruzsina Anna
Gyurkó Anikó és Csík Lajos kislánya

2015. 07. 21.
Fehér András
Vámos Daniella és Fehér András kisfia

2015. 09. 22.
Lőrincz Molli
Faltinszki Tünde és Lőrincz Balázs kislánya

Tarjáni Zsolt:

VÁLLALJUK RIASZTÓ- ÉS VIDEÓ-RENDSZEREK
TELEPÍTÉSÉT, KARBANTARTÁSÁT.

Már négyen
Már négyen mentek el az idén,
lelküket sóhajtva a Teremtőnek.
Sáros, kicsiny-kis utca a miénk,
szűken fordulva süket temetőnek.
Négy ember már, ki nem köszönhet többé.
Ismerős alakjukat kutatja szemem.
Csak testük változott: hamuvá és röggé.
Emlékük alkonytájt sétálgat velem.
Persze, a varjak ugyanúgy kárognak.
motor szívük zörgeti az autókat,
vidám sünmalac tart az ároknak,
s tanító magyaráz ifjú tanulóknak.
Mindenki megy, iramlik az útján.
A Nap felkél, óriás-vöröset ásítva,
a csalitosban szőke fiúcska bujkál,
csontnyél kardjával törököt hasítva.
Sápadt lámpásánál üldögél a vén Hold.
Lassítom hát lépteim, lelkem ma oly ádáz.
Elmúlik, hej, elmúlik, minden ami rég volt:
Ez az udvar is üres, meg amott a nagy ház.
(Tudom jól, nehezen érti meg az elmém,
hogy az ember mulandónak született.
De én mégis újra megölelném,
aki számomra már végképp elveszett).

Családi házak, nyaralók biztonságos védelme
érdekében az alábbi AKCIÓT nyújtjuk önök
számára:
1 db riasztóközpont (bővíthető)
1 db kezelőegység
1 db kültéri sziréna
3 db mozgásérzékelő – kisállat védett
1 db nyitásérzékelő
1 db transzformátor 30 VA
2 db akkumulátor 4,5 A

25.000 Ft + áfa felszerelve!
HAVIDÍJ LAKOSSÁGI:
Telefonos kapcsolattal:
GPRS kommunikátorral:

2.900 Ft + áfa
3.900 Ft + áfa

HAVIDÍJ ÜZLETI ÜGYFELEKNEK:
Telefonos kapcsolattal:
GPRS kommunikátorral:

4.000 Ft + áfa
5.000 Ft + áfa

A GPRS KOMMUNIKÁTORT MOST KAUCIÓS DÍJ NÉLKÜL
(INGYEN TELEPÍTJÜK.)
A feltétel: 24 havi hűségszerződés távfelügyeleti szolgáltatásaink
bármelyikére. A díjtáblázat nem módosul ebben az esetben.
Meglévő, kiépített riasztó rendszerek távfelügyeletre való programozása a fent leírt feltételekkel INGYENES.

Kérjen ajánlatot személyesen: Tápiószele, Vörösmarty út 37.

ŐRANGYAL MAGÁNNYOMOZÓI IRODÁBAN

06-30-9067-095

vagy

06-53-380-203
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Falunap képekben

A drámaszakkör előadása

A nyugdíjasok énekelnek

Non Stop Dance Group

Táncház

Várfalviak táncbemutatója

Óvodások műsora

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: 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

