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XIII. Farmosi Kulturális,kézműves és Zenei Fesztivál
2016. szeptember 23-24.

Szeptember 23. péntek:

13:45 Főző és Sütőverseny eredményhirdetése

Szabadtéri színpad és környéke:
14:00-16:00 Ügyességi vetélkedő gyerekeknek
Deák Kati szervezésében

14:15

Művelődési Ház és környéke:
17:00 Megnyitó
Köszöntőt mond: Horváth László Farmos
Község polgármestere
A-63 Galambászok bemutatója
Dream Dance Mazsorett és Tánccsoport
produkciója
Népdalokat énekel: Czira Sára, Csillik Sára,
Csillik Csaba
18:00 A Farmosi Általános Iskola dráma szakkörének előadása
19:30 Táncház az Aranyosszék Néptánccsoport
közreműködésével
Külső színpad:
20:00 Lipták Tibor, Jáger János és barátai
21:00-24:00 Retro Party Kasza Tamással

Szeptember 24. szombat:
Szabadtéri színpad:
09:00 Reggeli torna Kali Mónika tanárnővel
09:30 Megnyitó, műsorismertetés
10:00 A farmosi óvodások műsora
10:30 Farmosi Néptánccsoportok fellépése
11:00 Mazsola és Tádé a Fabula Bábszínház
előadásában
12:00 Bokor János nótaénekes műsora
12:30 Tűzoltó bemutató a Farmosi ÖTE jóvoltából
12:45

Terék József
és barátai produkciója

15:00
15:40
16:00
17:20
18:00

Dolák-Saly Róbert
humorista fellépése
Aranyosszék néptánccsoport bemutatója
Sörivó, kötélhúzó verseny
Eredményhirdetések, tombolasorsolás
Non Stop Dance Group műsora

Marót Viki és a
Nova Kultur Zenekar

előadása
19:00 Gyémánt Valentin slágerestje
20:00-02.00 Utcabál a Smart Zenekarral
22:00 Tűzijáték
Közösségi Ház:
10:00 Megnyitó – Grafika és fotó tárlat
Kiállítók: Kasza Laura, Plavecz Sára,
Lampért Józsefné
Általános Iskola:
9:00-14:00 Véradás
Folyamatos programok a színpad körül:
Kézművesek utcája, kirakodó vásár
Kézműves-és játszóház
KEFÍR (Keresztény Fiatalok Rendezvénye)
Egészségügyi sátor
Lovaskocsikázás, ugrálóvár
Szabadtéri színpad és környéke:
7:00 Főző-sütő verseny
13:00 Aszfaltrajzverseny
11:30 Csocsó verseny
15:40 Sörivó verseny
15:50 Kötélhúzás
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS N AP JA :

2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

N ÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

S ZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda
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A szavazókörök helyszíne 2014-ben az alábbiakra változott:
Közösségi Ház (Fő tér 2.)
Művelődési Ház nagyterem (Zrínyi út 2.)
Közművelődési Könyvtár (Rákóczi út 1.)
Kérem, hogy AZON A CÍMEN SZÍVESKEDJENEK MEGJELENNI a szavazáson, amely a postán kapott választási
értesítőben szerepel!
Aliné dr. Kollár Katalin, jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.) elnöke 2016. augusztus 12-én – kérve az újság általi nyilvánosságra hozatalt - az alábbi közérdekű közleményt juttatta el önkormányzatunkhoz:

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

I.)

A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata – a továbbiakban Társulat – jogszabály
és alapszabály szerint végzett közfeladata a Társulat
érdekeltségi területén (Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Jászfelsőszentgyörgy, Mende, Sülysáp,
Tápiószecső, Kóka, Úri, Nagykáta, Bénye, Káva, Pánd,
Tápióbicske, Tápióság, Tápiószentmárton, Tápiószele,
Farmos, Újszilvás és Tápiógyörgye közigazgatási területe) a csatornahálózat kiépítése. A csatornahálózat
részét képezi
• a közterületen kiépített gerincvezeték és bekötővezeték
(együtt törzshálózat), továbbá
• a csatornaközművel érintett magántulajdonú ingatlanokon kiépítésre kerülő ún. házi bekötővezeték.
A törzshálózat végpontja az ún. házi bekötővezeték kezdőpontja, amely a magántulajdonú ingatlanok területén elhelyezett tisztítónyílás (gravitációs bekötés esetén), illetve szivattyú- és tisztítóakna (nyomott bekötés esetén).
II.)

A törzshálózat kiépítését a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás végeztette el a „Tápió-menti régió
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt
megvalósítása során. A PROJEKT 2015. ÉVBEN LEZÁRULT, A TÖRZSHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A PROJEKTTERÜLETEN MEGTÖRTÉNT.

III.) Az ún. házi bekötővezetékek kiépítését és szennyvízhálózatra élőre kötését a Társulat szakvállalattal végezteti el. Ezen munkákat a Társulattal megkötött vállalkozási szerződés alapján
• 2014. augusztus 18. napjától 2016. április 09. napjáig az
AQVATOR Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság végezte, majd
• 2016. április 09. napját követően a Mendevíz Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

AZ ÚN. HÁZI BEKÖTŐVEZETÉKEK KIÉPÍTÉSI ÉS
SZENNYVÍZHÁLÓZATRA ÉLŐRE KÖTÉSI MUNKÁK
VÉGZÉSE JELELNLEG IS FOLYAMATBAN VAN; A 20
ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÉRINTETT MINTEGY
27-28.000 INGATLANBÓL EDDIG MINTEGY 21-22.000
INGATLAN KERÜLT BEKÖTÉSRE.
IV.)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 55. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe
beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni mindazon esetekben, amikor az ingatlant határoló közterületen kiépítésre kerül a törzshálózat. EZ A
KÖTELEZETTSÉG TERHELI MINDAZON INGATLANOK TULAJDONOSAIT, AMELY INGATLANOKON A TÁRSULAT MEGRENDELTE AZ ÚN.
HÁZI BEKÖTŐVEZETÉK KIÉPÍTÉSÉT ÉS ÉLŐRE
KÖTÉSÉT.
AZ INGATLAN TULAJDONOSA, VAGY HASZNÁLÓJA
NEM JOGOSULT MEGTAGADNI A KIVITELEZŐ (MENDEVÍZ NONPROFIT KFT. ÉS ALVÁLLALKOZÓI) INGATLANRA TÖRTÉNŐ BEJUTÁSÁT, ILLETVE A MUNKA ELVÉGZÉSÉT.
V.)

A Társulat – közgyűlési határozata értelmében – az
ingatlantulajdonos társulati tag által befizetett/befizetendő érdekeltségi hozzájárulás terhére, az ingatlantulajdonos társulati tag számára külön fizetési kötelezettség nélkül, az alábbi feltételekkel végezteti el az
ún. házi bekötővezeték kiépítését és élőre kötését az
ingatlantulajdonos társulati tag ingatlanán.
A kivitelező az ún. házi bekötővezetéket
• 1 (egy) adott ingatlanon belül kizárólag 1 (egy) és a törzshálózat végpontjához legközelebbi felépítményhez,
illetve végponthoz építi ki a talaj- és terepviszonyok
figyelembe vételével a legrövidebb és legésszerűbb módon,
• az adott ingatlan sajátosságaiból eredően felmerülő
(például ingatlanon belüli tereptárgyak, növényzet kikerülése) anyagszükséglet és többletmunka költségei az
ingatlantulajdonost terhelik,
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• az ún. házi bekötővezeték kiépítése során az ingatlanon
belül elhelyezett szilárdburkolat (beton, térkő, stb.) feltörése és helyreállítása, tereptárgyak, növényzet eltávolítása és helyreállítása az ingatlan tulajdonosának/
használójának kötelezettsége; ilyen munkálat elvégzésére, továbbá a legrövidebb és legésszerűbb bekötésnél
hosszabb, vagy további bekötés kivitelezésére a kivitelező kizárólag az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján, az ingatlantulajdonos költségére jogosult.
VI.) HA AZ INGATLANTULAJDONOS TÁRSULATI
TAG MEGTAGADJA A TÁRSULAT ÁLTAL MEGBÍZOTT KIVITELEZŐ INGATLANÁRA MUNKAVÉGZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ BEJUTÁST, AZ
INGATLANTULAJDONOS TÁRSULATI TAG JOGSZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ÉS ENNEK MINDEN HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYÉT KÖTELES KIZÁRÓLAGOSAN VISELNI!
Ilyen hátrányos jogkövetkezmények lehetnek például
• az ingatlantulajdonos társulati tag elveszíti az ingyenes
kiépítés és élőre kötés Társulat által biztosított lehetőségét, hiszen a Társulat már csupán korlátozott ideig
végzi/végezheti az ún. házi bekötővezetéket kiépítését
és élőre kötését,
• a Társulat helyett a víziközmű-üzemeltetői tevékenységet 2016. márciusa óta végző TRV Zrt., vagy jogutódja
fogja az ingatlantulajdonos társulati tag költségére kiépíteni és élőre kötni az ingatlantulajdonos társulati tag
ingatlanát, amely – TRV Zrt. által igényelt – költség ös�szegszerűsége előzetesen nem becsülhető (akár jelentős
összeget is kitehet),
• a víziközmű-üzemeltetési tevékenységet végző személy
(víziközmű-szolgáltató) kérelmére az illetékes járási hivatali (közigazgatási hatóság) kötelezi az ingatlantulajdonost az ingatlan beköttetésére; a közigazgatási hatósági eljárásban szankciók alkalmazására van lehetőség
az ingatlantulajdonos terhére, továbbá az ingatlantulajdonos jogszabálysértő magatartása miatt indult eljárással felmerülő költségek az ingatlantulajdonost terhelik,
• az illetékes környezetvédelmi hatóság talajterhelési díj
fizetésére kötelezi az ingatlantulajdonost.
A KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI
LXXXIX. TÖRVÉNY 11. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT TALAJTERHELÉSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG AZT A
KIBOCSÁTÓT TERHELI, AKI A MŰSZAKILAG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖZCSATORNÁRA NEM KÖT RÁ
ÉS HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI, ILLETVE
VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ
SZENNYVÍZELHELYEZÉST, IDEÉRTVE AZ EGYEDI
ZÁRT SZENNYVÍZTÁROZÓT IS, ALKALMAZ. AMEN�NYIBEN A KÖZCSATORNÁT ÉV KÖZBEN HELYEZIK
ÜZEMBE, A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A KIBOCSÁTÓT A KÖZCSATORNA ÜZEMBE HELYEZÉSÉT
KÖVETŐ 90. NAPTÓL TERHELI.
A közcsatorna üzembe helyezése 2016. márciusában megtörtént, így a munkavégzést akadályozó ingatlantulajdonosok már talajterhelési díj fizetésére kötelesek (törvényi 90
nap már eltelt)!
A talajterhelési díj mértékét a törvény határozza meg; a
talajterhelési díj a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
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mennyiségének és a törvényben meghatározott 1.200,-Ft/m3
egységdíjnak a szorzata.
A Farmos Község Önkormányzata ellátási területére meghatározott csatornadíj összege 1800-Ft/m3.
A TALAJTERHELÉSI DÍJ TEHÁT JELENTŐSEN MEGHALADJA A FIZETENDŐ CSATORNADÍJ MÉRTÉKÉT!
VII.) Az ingatlantulajdonos társulati tagokat a Társulat felé
összesen 285.000,-Ft, azaz kettőszáznyolcvanötezer
forint összegű érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. Az ingatlantulajdonos társulati tag által vállalt fizetési feltételekhez képest hátralékba került
személyek fizetési kötelezettsége egy összegben esedékessé vált!
AZ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉRE AZ
INGATLANTULAJDONOS TÁRSULATI TAG TÖRVÉNY
RENDELKEZÉSE ALAPJÁN KÖTELES, A MEGFIZETNI
ELMULASZTOTT ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS
ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTHATÓ TARTOZÁS; A BEHAJTÁSSAL, VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSSAL FELMERÜLŐ
TÖBBLETKÖLTSÉGEK AZ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉN FELÜL A NEM FIZETŐ ADÓST TERHELIK!
VIII.) A fentiek alapján Farmos Község Önkormányzata és a
Társulat ezúton nyomatékkal felhívja Farmos község
valamennyi lakosát, hogy:
• egyrészről az ún. házi bekötővezeték kiépítési és élőre
kötési munkái elvégzését a Mendevíz Nonprofit Kft. és
alvállalkozói részére segítsék elő (biztosítsák az ingatlanaikra történő bejutást és tegyék lehetővé a munkavégzést),
• másrészről az érdekeltségi hozzájárulás hátralékos ös�szegét a vállalt fizetési feltételeknek megfelelően, illetve
az ahhoz képest beállt fizetési késedelem esetén haladéktalanul, egy összegben fizessék meg a Társulat részére.
A jogszabálysértő magatartást tanúsító személyeknek a
továbbiakban már számolniuk kell a hátrányos jogkövetkezményekkel!
Tájékoztatjuk Farmos község valamennyi lakosát, hogy
mind Farmos Község Önkormányzata, mind a Társulat
munkatársai segítséget nyújtanak az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében, megoldásában. Kérjük, hogy
vegyék fel velük a kapcsolatot!
2016. augusztus 10.

A Társulat elérhetősége:

Tápiómenti Települések Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulata
2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

Ügyfélszolgálati iroda címe:
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G.
Tel: 29/641-190, 70/627-8643
e-mail: tapiotarsulat@gmail.com
honlap: www.tapiocsatorna.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől Csütörtökig: 9-14 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
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Az avar és kerti hulladék égetéséről
A nyári időszakban gyakran keresték fel a hivatalt égetéssel
kapcsolatban, ezért Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
17/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatom:
Főszabály szerint országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely alól csak a települési önkormányzatok által meghatározott időpontokban lehet eltérni.

Farmoson az avart és kerti hulladékot égetni kizárólag
keddi és szombati napokon 8 és 20 óra között lehet.
Avarnak és kerti hulladéknak minősül:
– hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű,
– lomb,
– kaszálék,
– nyesedék,
– gyökérmaradvány,
– szár,
– levél,
– egyéb növényi maradványok.

egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
– Az avar és a kerti hulladék csak nagykorú felügyelete mellett és a környezet kismértékű zavarása mellett végezhető.
– Az égetés helyszínen rendelkezésre kell állnia olyan eszközöknek, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tűzégetés időpontjának kiválasztásánál az engedélyezett
időpontokon kívül az időjárási viszonyokat is figyelembe kell
venni!
Kérem, szíveskedjenek a fenti szabályok szem előtt tartásával megválasztani az égetés időpontját, valamint azt, hogy
mi kerül égetésre!
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Közvilágítási hibabejelentés:

Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari
eredetű hulladék nem égethető!
Az égetés végzésére vonatkozó szabályok:
– Avart, kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, telken belül szabad égetni úgy, hogy az az emberi

https://kozvilhiba.hu
Amennyiben nem rendelkezik internetkapcsolattal,
a Polgármesteri Hivatalban Varga Adriennél
megteheti a bejelentést.

Mosatási ütemterv
Társaságunk évente több alkalommal, az alábbiakban felsorolt időpontokban, és helyszíneken ivóvízhálózat mosatást
végez. Ezeken a napokon időszakosan vízhiánnyal kell számolni. A víz zavarossága és szagossága esetén, kérjük, hogy a
vízcsapokat addig folyassák, amíg ezen problémák meg nem szűnnek.

Szeptember 6-9.

Szeptember 20-24.

Szeptember 27-30.

Jászberényi út
Szentgyörgyi út
Mikszáth út
Kölcsey út
Ady Endre út
Előd út
Karinthy út
Paskomi út
Bethlen út
Jókai út
Dózsa György út
Táncsics út
Mátyás út
Viola út
Kis út
Rigó út

Damjanich út
Rákóczi út
Arany János út
Sport út
Bocskai út
Toldi út
Új út
Vadász út
Vasút sor
Nagykátai
Béke út

Nagykátai út
Szelei út
Tavasz út
Deák út
Petőfi út
Nyárvesztő út
Hunyadi út
Zrínyi út
Pénztárnok út
Bacsó Béla út
Kossuth Lajos út
Templom út
Bercsényi út
Bem út
Bajcsy
Széchenyi út
Bartók Béla út
Virág út
Hársfa út

Nagykáta, 2016.08.13.
Tisztelettel:

Kocza Imre, üzemmérnökség vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
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VÉRADÁS
Ideje: 2016. szeptember 24. (szombat) 9:00-14:00-ig
Helye: Farmosi Általános Iskola kémia terme
Kérjük, hogy a regisztrációhoz hozzák magukkal a TAJ kártyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat!
A Farmosi Kulturális Napok keretében a gyermekek részére

VÉRADÓ TOBORZÓ VERSENY kerül megrendezésre.
Fődíj: egy kerékpár

Minden véradó Rabolt Gábor méhész felajánlásából

EGY ÜVEG MÉZET KAP AJÁNDÉKBA.

Szeretettel várunk minden segíteni szándékozót!

KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS HÍREK
Czerván György beszéde augusztus 20-a és a fogorvosi rendelő átadása alkalmából
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Sok ünneptörténeti viszontagság után augusztus 20-a ismét Szent István ünnepe. Első királyunké, aki nemcsak az
egyik legmélyebb mítosz, hanem máig ható valóság is a magyar történelemben. István királyunk emléke az állandóságot, nemzetünk örök összetartozását, fennmaradását hirdeti.
István volt az, aki szilárd hittel, eltökélt szándékkal és kitartó eréllyel a Kárpát-medencében beteljesítette az államalapítás művét; és miközben apja örökségét követve – egy átmeneti korban – népe helyes útját kereste a világban, országlása
alatt egy új magyar világot teremtett.
A Szent István-i életmű harmincvalahány nemzedék törekvéseiből bontakozott ki az évszázadok során: az azóta itt
éltek küzdelmeiből és szorgalmából, honvédő harcaiból és
otthont építő békés munkájából formálódott országunk sorsa – sikeres és kevésbé szerencsés korokon át – olyanná, hogy
– a Szózat szavaival élve – „megfogyva bár, de törve nem, él
nemzet e hazán”.
És mégis.. átmeneti kort élünk megint, amelynek kihívásait
ezúttal viszont nem magunk vontuk magunkra, ezúttal nem
magunk hívtuk ki a sorsot.
Mégis: újra meg újra feltámadni látszik a veszély, hogy áldozattá válnak hagyományos értékeink, hogy hétköznapjainkat egyre újabb feszültségek terhelik, hogy valami zavaros
teljességben felolvad nemzetünk:
Nem kerülhetjük meg ezért, hogy – országunk helyét a világban újra és újra megerősítve ott, ahová eredendően tartozunk, korunk sorskérdéseinek – István korához hasonlóan
– mi magunk is elébe álljunk.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Augusztus huszadikának, ennek a sokrétű ünnepnek is
megvan a maga sorsa a magyar hagyománytörténetben.

István királyunk szentté
avatására 45 évvel halála
után, 1083. augusztus 20án került sor. E napot mint
Szent István emléknapját
700 évvel később Mária
Terézia nyilvánította országos egyházi ünneppé.
A következő nemzedékek
kezdtek ünnepélyes körmenetet rendezni a Szent
Jobb tiszteletére.
Idővel a szakrális néphagyományban élő új kenyér ünnepét is e napra tette a népszokás.
Megemlítem, hogy az aratóünnepek felújítása, vagyis az új
kenyér ünnepe Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek
egy 1899-ben kiadott rendeletével vált hivatalossá.
Az ünnep egyre gazdagabb tartalmat nyert, míg nem a vörös
hatalom augusztus 20-át a szovjet mintájú alkotmány napjává
tette. Végül az első szabad országgyűlés 1991-ben nyilvánította
Szent István napját ismét hivatalos állami ünneppé, visszaállítva az ünnep eredeti tartalmát, igazi méltóságát.
Azóta ismét évről-évre megtiszteljük István nagy művét,
a magyar királyság megalapítását, amellyel a magyaroknak
biztos helyet készített Európában, felidézve, hogy ezen, a kor
igényeinek megfelelő önálló állam alapjain nyugszik máig
népünk nemzeti megmaradása.
Küzdelmes sorsú nemzetünk méltán tiszteli Istvánban az
államalapítót.
De kissé távolabbról nézve, tegyük fel a kérdést: Szent István művében melyek azok a vonások, amelyek iránytűi lehetnek akár a mának? Amire cselekvően szüksége van közös
jövőnknek is?
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Azt látjuk, Szent István legszemélyesebb tette nemcsak az
volt, hogy megalapította a királyságot, hogy ezzel Európához
csatolta népét. Ezt az ő korában mások is megtették, amikor
sorra alakultak a keresztény államok. Az ő eredeti nagysága abban rejlik, hogy századokra szuverén módon határozta
meg Magyarország helyét az akkori világban.
Vegyük észre, tekintsük példának azt az öntudatot, azt az
önbecsülést, ahogyan István fellépett Európában. Nem tett
hűségesküt a német-római császárnak, de – amellett, hogy
elkötelezte magát – nem lett vazallusa az akkori Nyugat másik urának, a pápának sem. Eközben Bizánccal, a keleti óriással is távolságtartó, békés kapcsolatokra törekedett. István
a császár és a pápa között olyan függetlenséget biztosított
Magyarországnak, amelyre abban a korban alig pár ország
volt képes. És ezt az önállóságot István úgy őrizte meg, hogy
közben bekapcsolta Magyarországot Európa teljes gazdasági
és kulturális vérkeringésébe.
Az európai népek szemhatára akkor legfeljebb a Szentföldig terjedt. Ma viszont egész földi világunkat sűrű kommunikációs háló fonja be, új mesterséges világban áramlik a hír,
a pénz és az ismeret. Miközben kitágult a világ – összezsugorodtak a távolságok, lerövidült az idő. És most nekünk ebben
a világban, ebben a globális perspektívában kell elhelyeznünk Magyarországot.
Ne legyen kétsége senkinek: szükséges és jó döntés volt,
hogy az Európai Unió tagjává lettünk. De ebben az új helyzetben is érvényes István példája: a szuverén önmeghatározás, az öntudat és az önbecsülés. Ne úgy tekintsünk tehát
az Európai Unióra, mint egy távoli hatalomra, ahol jól vagy
rosszul értik a problémáinkat, aztán, ha jó a csillagjárás, szerencsénk van, ha nem, nem.
Legyünk tudatában annak, hogy van beleszólásunk abba,
mi történik az unióban, és ha az Európai Unió döntéshozatala nem eléggé demokratikus, használjuk ki az itthoni demokrácia tényezőit annak meghatározásában, hogy mit képviseljünk Brüsszelben. Tanuljuk meg István királytól, hogy
képesek vagyunk önálló hozzájárulásra, önálló teljesítményre
Európa és a világ dolgaiban.
A magyar állam megteremtésén túl István művéből fakad
az első hazai alapvetés is a jó államról és az állam szerepéről. Gyakran esik szó István törvényeiről. Tudjuk, hogy a
korabeli Európa legemberségesebb törvényei voltak, de még
fontosabb, hogy István király képes volt betartatni az új jogrendet a királyságban. A korabeli jogbiztonság megteremtése
az első kísérlet volt, hogy egyensúlyt teremtsen az egyén szabadságai és a közösség védelmének szükségletei között. Erre az
egyensúlyra kell törekednie ma is annak a szolgáló államnak,
amely lakható országot akar biztosítani polgárai számára.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Noha Szent István többnyire mint a messze régmúlt legendás alakja áll előttünk, én mégis szívesebben a történelem
viharában korszakosan újítani, változtatni tudó, modern embert látom benne.
Legendák ködébe vesző alakja mögött lássuk meg a merész
államférfit, aki miközben működését a valódi korparancs alá
rendelte, nem hajolt meg a múlékony kényszereknek. Nem
hívta ki a sorsot népe ellen, de ellene állt hiú hatalmaknak.
Aki azzal, hogy államot teremtett, azt is kimondta, hogy
ez a föld az itt lakóké. És ő volt az, aki megértette korának
magyarságával, hogy ideig-óráig meg lehet talán másból is
élni, de a fennmaradás záloga mégis a munka, az ha elkezdjük földjeinket szántani-vetni.
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És azóta műveli népünk, dacolva mindenféle csapással, ezt
a földet, az anyaföldet, amely a búzát, az életet adja.
Ez az igazi istváni örökség.
És ez az örökség általunk, bennünk él tovább.
Ennek jegyében kívánom maguknak, hogy nagy közös
programunk valósággá váljon: hogy e földön a XXI. század
kihívásainak megfelelni képes, élhető vidék teremjen.
Legyen kitartásunk a szükséges agrárpolitikai fordulatokat
végigvinni, és legyen tehetségünk eközben hagyományainkhoz és értékeinkhez is hűek lenni. Legyen erőnk szembenézni a gáncsot vetőkkel, de legfőképpen legyen bizodalmunk
magunkban, a népben.
Szándékaink szerint hazánk egyre inkább olyan ország
lesz, ahol a minőségi és jövedelmező, életképes mezőgazdaság és az erre épülő – a belföldi ellátást is, exportot is biztosító – élelmiszertermelés szilárd biztosítéka lesz a magyar
vidék gazdasági fejlődésének.
Én hiszek magunkban, hiszek a Vidéki Magyarországban.
Ezen gondolatok jegyében kívánok Önöknek – építkező
jelenünkhöz és jövőbeli reményeinkhez – hitet, erőt és békességet.

Tisztelt Polgármester Úr, Főtisztelendő Úr,
Nagykövet Úr, Hölgyeim és Uraim, kedves Farmosiak!

Azt hiszem, ilyen örömmel még soha nem indultak fogorvoshoz úgy, mint ahogy mi eljöttünk ma az új rendelőhöz
– ünnepelni.
Szent István napján új időszámítás kezdődik Farmos életében. Ma nemcsak lélekben töltődünk fel, ahogy évről-évre
tesszük államalapító királyunk ünnepén, de testben is megújulunk: az új korszerű fogorvosi rendelő kitárja kapuit,
hogy a farmosiak egészségét szolgálja a jövőben.
A farmosiak régóta várták ezt a pillanatot, hogy átvághassuk a nemzeti színű szalagot a községi fogorvosi rendelő
bejáratánál.
A képviselő-testület bátor döntése és a település anyagi
áldozatvállalása kellett ahhoz, hogy az átalakított, felújított
épületben, modern orvosi műszer- és eszközpark beszerzésével együtt elkészüljön Farmos község fogorvosi rendelője
mintegy 17 millió forintból.
A saját költségvetési forrásból, megtakarított szabad
pénzeszközökből megvalósított fejlesztés keretében az önkormányzatnak olyan komoly orvosi berendezéseket sikerült
beszerezni, mint az 5,5 millió forint értékű fogorvosi szék
vagy az 1 millió forintért megvásárolt röntgengép.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István király törvényei olyan államot teremtettek a
Kárpát-medencében, amely kiállta egy évezre pórbáját.
Szent István-i gyökerű Alaptörvényünk kimondja, hogy
„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez”, amelyet hazánk – többek között – az egészségügyi ellátás megszervezésével biztosít.
Köszönöm a község vezetőinek, a tervezőknek a szakmai
tanácsadóknak, a kivitelezőknek, az önkormányzat munkatársainak, hogy az Alaptörvény szellemében egy kívül-belül
szép és barátságos fogorvosi rendelővel ajándékozták meg a
település; és köszönöm Főtisztelendő úrnak, hogy felszeneli a község fogorvosi rendelőjét, így testi-lelki egészségünkről együtt fog gondoskodni a megújult épület.
Kívánom, hogy az új fogorvosi rendelő nemzedékek hos�szú során át szolgálja az itt élők egészségét!
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Hagyományról kicsit másképpen
A gondolatok, amiket felvetek látszólag nincsenek összefüggésben a címmel, mégis megkockáztatom, nem lesz hiábavaló, amit írni szeretnék. Sokat gondolkodtam azon, hogy
vajon világviszonylatban is igen gazdag népdal kincsünk, miért nem tudott „versenyképes” maradni az angolszász muzsikával szemben. Ugyan olyan elgondolkodtató, hogy sokszínű
viseletünk is kiszorult a mindennapi használatból, és csak
hagyományőrző rendezvényeken találkozhatunk vele, illetve
egy-egy idősebb asszonnyal, vagy néhány elhivatott hagyományőrzővel, akik a mindennapokban is viseletben járnak.
Folytatva a gondolatmenetet, vajon csak a technológia változásával, a termelőeszközök fejlődésével magyarázható, hogy
őseink évezredes tudása feledésbe merül, elhomályosul, elvész, és egy teljesen más mintára épülő rendszer vesz minket
körül, vajon mikor lehetett az a váltás, ami meghatározta,
hogy a hosszú évszázadokig átöröklött szokások nem folytatódtak tovább, hovatovább eltűnőben vannak, őriznünk kell
őket. A fent említettek egy természetes evolúciós folyamat
törvényszerűségei, vagy az urbanizáció oly mértékű előretörése, mely a vidéket sem kímélte, kíméli, maga alá gyűri
és a saját képére formálja? Mielőtt folytatnám az írást újabb
kérdés merül fel, vajon kell-e, érdemes-e foglalkozni a fenti
gondolatokkal, vagy hagyjuk magunkat és vitessük az árral,
hiszen úgy sincs befolyásunk a világ menetére. Lehet, hogy
ez így van, de talán még is érdemes kinek-kinek egy kis időt
rászánni, és hozzátenni a maga gondolatát, érvét ellenérvét.
A címben az szerepel, Hagyományról kicsit másképpen, persze könnyen ráfoghatjuk, hogy írásunk a hagyományról szól.

Nézzük meg, mit ír az értelmező kézi szótár a szó jelentéséről: - az elődök örökségéből azok a cselekvések vagy dolgok,
melyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában
tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai szociokulturális örökség alapján-, kissé bonyolultnak tűnik, de itt most
nem az a cél, hogy boncolgassuk a tartalmát, de kijelenthetjük gondolatébresztő témáink mind megfelelnek a szótárban meghatározott kritériumoknak. A hagyományőrzéssel
kapcsolatban nem kerülhetjük ki azt a kérdést, egyáltalán
mikortól is beszélhetünk róla, vajon az 1800-as évek végétől
kezdődő népdalgyűjtésektől, vagy még korábbról, mikor a
bő gatya, és a csikós kalap viseletét megtiltotta a Habsburg
vezetés. Talán az is ide tartozna, mikor Szent László bazilikát építtet Koppány vezér tiszteletére. Magam részéről túl
vagyok az ötvenedik életévemen, de gyerekkorom óta hallom, hogy hagyományainkat őrizni kell, és nem szabad veszni hagyni ősi tudásunkat. Természetesen az sem mellékes
milyen aktuális társadalmi berendezkedés van jelen, mert a
mindenkori politikai szemlélet másként értelmezi, és viszonyul a hagyományőrzés kérdéséhez. Egyet azonban bizton
állíthatunk, ha nem is tudjuk megfogalmazni pontosan mit is
jelent, de magunkban, zsigereinkben érezzük, hogy van valami, amit hagyománynak nevezünk, ami a miénk, kollektív
tudatunk egy része, és nagy valószínűséggel az egyik kulcs
ahhoz, hogy a Kárpát-medencei egység megmaradjon. Tisztelt olvasó: a cikk írója abban a reményben fogalmazta meg
a fenti sorokat, hogy valóban gondolatébresztő lesz, egyben
nyitott maradt, ha lehetőség nyílik, akkor a további folytatásban az egyes témákat járnánk körül.
Gál Zoltán

Farmosi focitábor – interjú Sebesi Ferenccel
Nemrégiben zajlott le az idei farmosi nyári focitábor, interjúalanyom Sebesi Ferenc, a csapat edzője. A tábor tapasztalatairól, magáról a csapatról, jövőbeli terveikről kérdezem.
1) Először is mesélj nekünk a csapatról: mióta tevékenykedsz a gyerekek edzőjeként, milyen a csapat összetétele, hány főről van szó és milyen korosztályról?
2009-ben szerveztem meg az ifi csapatot, majd 2010-ben
már volt serdülő csapat is, ezt követően betársult Sós Gabi,
akivel ugye megszerveztük a Bozsik Programban való
részvételt. Most közel – mondjuk mindig változó a létszám
– negyven gyerekkel dolgozunk. Azért érdekes ezt elmondani, mert sokan magukénak érzik, hogy van Farmoson
utánpótlás, de igazából nem volt, már nagyon régen nem
volt és most alakult ki úgy, hogy megint lesz ifi csapatunk.
2) Ha jól tudom fiúk, lányok egyaránt részei a csapatnak.
Így van, játszatnak lányok 14 éves korig. A létszámuk mindig változik, mindig van azért 2-3 lány évente.
3) Hogy állja meg a csapat a helyét a környékbeliekkel szemben? Milyen sikereitek voltak az elmúlt időszakban?
Ebben az évben úgy érzem, hogy meghatározó tényezők
lettünk a környékben és azt hiszem, vannak korosztályok,
amikkel már ki is nőttük a környéket. Ezt jól prezentálta
például az egész Pest megyében zajló futsal torna, ahol nagyon szép eredményt értünk el, sokkal komolyabb csapatok ellen tudtunk győzedelmeskedni, akik mögött komolyabb képzőhelyek, iskolarendszerek állnak.

4) Mostanra rendszeressé vált a nyári focitábor, mióta
szervezitek ezt a programot és hogyan épül fel egy-egy
ilyen tábor, hogyan zajlik egy-egy nap?
Idén ez már a harmadik tábor volt, az első tábor az bent
volt a sportpályán, de volt egy kis malőr a tavalyi táborral,
úgyhogy most már itt leltünk otthonra a Ligetben. Hogy
hogyan épül föl? Ez általában idő függvénye, hiszen ha például nagyon meleg van, akkor az edzéseket kicsit eltoljuk
későbbi, esti időpontra. Most egyébként volt egy nap tápiógyörgyei strandolás, az volt a csúcspont és szerencsére
jó idő is volt ránk.
5) Ahogy mondtad, a tábor az elmúlt két évben egy új
helyszínre költözött. Tudnál ennek okáról néhány szót
mondani?
Ennek oka az volt, hogy tavaly a futballpályán egyszer csak
búcsús kocsik jelentek meg. Akkor az volt az indok, hogy
a Vásártér alkalmatlan. Most az utolsó pillanatig volt függőben, hogy lesz-e búcsú, nem lesz búcsú, de mivel tavaly
már jól éreztük magunkat a Ligetben, így nem volt kérdés,
hogy hol rendezzük a tábort. Az érdekes kérdés inkább az
lehet, hogy egy év elteltével sem lett alkalmas a Vásártér?
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6) Ez az egybeesés ezek szerint visszatérő probléma. Az
időponttal esetleg nem lehet variálni?
Az időponttal azért nem lehet variálni, mert ugye amikor vége lett az iskolának, akkor Erdélybe mentek a tanulók, az a hét tehát le volt foglalva. Utána pedig azért
nem lehet variálni, mert minden bajnokságnak van egy
felkészülési ideje, az hat hét. Előtte kell tartani egy minimum 3-4 hetes szünetet. Tehát akkor már nem lehet
táborozni, kell 3-4 hét, amikor a gyerekek elszaladnak
kicsit a sporttól, a focitól, családi programok vannak. Ez
bevett szokás Magyarországon mindenhol, tehát mondhatom, hogy általában jobb helyeken is ilyenkor van

helyezéseket elérni, akár még jobb helyezéseket elérni. A
legfontosabb pedig, hogy lenne ifi csapat, amiből később
lehetne felnőtt csapat is.
10) Amikor jöttem, akkor épp meccset néztetek a csapattal. Gyakoriak az ilyesféle programok vagy csak egyszeri alkalom volt?
Nekem kötődésem a Ferencváros – a tartalék szintig tudtam ott játszani –, így nagyon sokszor járunk fel Fradi
meccsekre, valamint az új pályát is kívül-belül megnéztük,
tehát stadiontúrán is részt vettünk. Illetve a tavalyi évben a
népstadionba is sűrűn jártunk fel, majdnem minden hazai
meccsen fent voltunk.

tábor: a környéken Jászberényben, Nagykátán, sőt még
Budapesten is.
7) Kaptok valamiféle támogatást a táborra vagy éppen az
év többi részében?
Ebben az évben nem kértünk támogatást, mégpedig azért,
mert a tavalyi évben furcsán szavaztak meg nekünk 300000
forintot, amit mindjárt számon is kértek, hogy hova költöttük – habár mi mindent számlával leigazoltunk, tehát
megfeleltünk az elvárásoknak. Kicsit úgy éreztük, hogy ez
méltatlan, hogy a farmosi gyerekeken számon kérik. Sőt
azt is el szeretném mondani, hogy volt olyan képviselő, aki
elég élesen bírált és számon kért, és volt olyan, aki egyenesen meg is mondta, hogy nem szabadott volna elindulnunk, míg ők nem adták rá áldásukat, mert ez a falu nem
bír el ennyi gyereket, hogy sportoljon.
8) Mennyire hasznos a tábor? Szembetűnő ilyenkor az
egy hétnyi kemény edzés eredménye?
Hasznos, ugyanis lehet egy kicsit többet dolgozni velük,
mivel a hétköznapokon ugye az iskolából jönnek, tanulásba mennek délután, úgyhogy kevesebbet lehet velük edzeni, dolgozni. Itt egy kicsit több idő van, egy-egy gyakorlatra is most több idő volt. Ezen kívül ilyenkor szabadabbak,
és persze ott van a tábor összekovácsoló ereje is.
9) Mik a csapat tervei a jövőre nézve?
A jövőre nézve a Bozsik Programba továbbra is szeretnénk
indulni, illetve futsal tornán ugyanúgy most már jobb

11) Szeretnél esetleg még valamit elmondani?
Igazából annyit, hogy a csapatban nagyrészt farmosi gyerekek vannak, tehát nem elutasítani kéne néhány helyről
ezt a dolgot, hanem inkább támogatni. És itt nem biankó
csekk felmutatására gondolunk, hanem erkölcsi támogatásra és segítségre. Mert a legfontosabb dolgot, hogy gyerekekről van szó, ezt elfelejtik sokan. Tehát néznek benne
politikát, néznek benne hátsószándékot, néznek benne
mindent, de a legfontosabb az lenne, hogy ez a gyerekekről
szól, ez gyereksport.
Végül szeretném köszönetünket kifejezni mindazoknak,
akik támogattak bennünket és ez által örömet szereztek a
farmosi gyerekeknek:
Liget Közért adott ismét helyet és rengeteg segítséget
Zöldség, gyümölcs: Molnár Csaba és Irénke
Mediterrán Pékség Farmos
Nagy Buborék Kft(Itt a szóda) Szentmártonkáta
Farmos ÖTE
Gál Csaba és Boris, Jászberény
LSD Baráth Zoltán, Cegléd
Varró István Polgármester Úr, Tápiógyörgye
Önkormányzata
Kastély Panzió és Strand.
Nagyon szépen köszönjük Önöknek, Nektek!
Az interjút készítette:

Szarvas Angéla
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Fejős Pál Utánpótlás Torna
Július végén Fejős Pál emlékének tiszteletére megrendezésre került első ízben az utánpótlás csapatok részvételével
Farmoson egy torna. Azok a csapatok vettek részt, ahol Pali
bácsi sikert sikerre vitt véghez felnőtt szinten, de a gyerekeket is szerette, és sosem felejtkezett meg róluk egy-egy látogatása során.
A házigazda SFC Farmos csapata az Aranyszarvas SE,
Nagykáta és Szentmártonkáta csapatával játszott.
– Nagykáta-Aranyszarvas SE 4:0
– SFC Farmos- Szentmártonkáta 1:0, gólszerző: Ledacs Kis
Balázs
– Szentmártonkáta- Aranyszarvas 2:0
– SFC Farmos-Nagykáta 7:1, gólszerzők: Schuszter Dani,Wébel Tibor, Ledacs Kis Balázs 5
– Legjobb kapus: Nagy Attila, Szentmártonkáta
– Legjobb játékos: Vidor Balázs, Nagykáta SE
– Legjobb játékos: Ledacs Kis Balázs, SFC
– Különdíj: Szarvas Kata, SFC
Külön örömünkre szolgált, hogy Pali bácsi felesége el tudott jönni hozzánk, és a díjakat ő adta át a gyerekeknek.
Reméljük, hogy ezzel a tornával egy hagyományt indítunk el,
és a továbbiakban minden évben megrendezésre kerül Fejős
Pál tiszteletére. A vándor kupa első állomása nálunk van! Sós
Gabriella, Sebesi Ferenc és a gyerekek nagyon sokat tettek
érte. Gratulálok mindenkinek!

Szeretnénk megköszönni elsősorban a gyerekeknek, hogy
ismét ilyen ügyesek voltak. Minden csapatnak köszönjük a
részvételt, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Nagyon köszönjük a szülők segítségét! A hangosítást Hippenmayer Sándornak!
Nagyon köszönjük a Liget Közért támogatását! A különdíjakat, a fát, amit ültettünk, a márvány táblát, mindenért nagyon hálásak vagyunk!
Köszönjük szépen mindenkinek!
Sebesi Ferenc és Sós Gabriella

Néptánc tábor Farmoson
Egy kissé vissza kell mennem az időben, mert rá szeretnék világítani arra,
ha nagyon hiszünk valamiben, akkor
azt meg is lehet valósítani. Nos, akiknek a tánctábort köszönhetjük, ők nagyon hittek, és hitüket siker koronázta,
mert a tánctábor létrejöttével egy új
hiánypótló aranyfejezet kezdődött Farmos kulturális életében.
Nézzük az előzményt, a két évvel
ezelőtti Hagyományok Napja rendezvényen Szekeres Péter és kis csapata
népzenét muzsikált a tisztelt kilátogató
vendégeknek. A muzsikálásból barátság szövődött és felmerült az esetleges
néptánc oktatás lehetősége. Az egyeztetés után eltelt egy év és az állhatatos két
személynek köszönhetően a tavalyi év
második felétől heti rendszerességgel
beindult a mindenki számára elérhető
néptánc oktatás Farmoson. Tulajdonképpen ezzel akár meg is elégedhettek
volna hőseink, de ők tovább szövögették álmaikat, amiből azután kinőtt egy
tánctábor. 2016. augusztus 15-20-között került megrendezésre az első Csuhajja Néptánc és Kézműves Tábor. A
kis bevezetővel elérkezett az idő, hogy
nevesítsük kiknek is köszönhetjük
mindezt: Fehér Ágnes és Nemes Nóra

volt ötletgazdája, egyben motorja, hogy
a fent leírtak megvalósulhattak. Természetesen nem feledkezhetünk meg
azokról sem, akik életben tartották és
tartják a néptánc csoportot hiszen, ha
ők nem lennének, akkor csak az üres
falak lehetnének tanúi az eseményeknek.
Néhány mondat a tábor hétköznapjairól: kilenc órától nyitotta kapuit és
a gyermekek részére három óra néptánc és gyerekjátékok oktatásával indult a nap, majd ebéd, ezt követően
délutánonként különböző kézműves
foglalkozásokkal ismerkedtek meg a
résztvevők. Hétfőn kerámiafestés és

agyagtárgyak készítése, keddi napon
a hímzés, szövés, szerdán fafaragás és
nemezelés rejtelmeibe kalauzolták el
a gyerekeket. Pénteki napon fafaragás folytatódott és a hétfőn elkészített
agyagtárgyak kifestése volt a feladat.
A gyermekek kézműves foglalkozásait tarkították még egyéb szórakoztató
programok, többek között arcfestés; jó
volt látni a sok boldog kis arcot, akik
nem csak élményekben, de őseink tudásával is gyarapodtak.
A felnőttek részére 16 órától kezdődtek a foglalkozások, ők a Mezőségi
táncokat sajátíthatták el. A táborban
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az oktatáshoz, és a szórakozáshoz való
muzsikát az Erdélyből érkező zenész
barátainknak a Kontra Bandának köszönhettük, akiktől eredeti autentikus
dallamokat ismerhettünk meg, hála és
köszönet érte. A tábor életében a csütörtöki napot kissé rendhagyóra alakították a szervezők, mert egy egész napos
lovas kocsikázással egybekötött szabadtéri programcsomagot találtak ki. A
csomag része volt, hogy zeneszóra körüljárták a falut, majd a Ligetbe érkezve
a fiúk önfeledten vetették bele magukat a fociba, a lányok meg szurkoltak a
srácoknak. A Ligetből tovább indult a
társaság, és a focipályán „verték fel a tábort”, itt különböző versenyek zajlottak,
sőt, a gyerekek nagy örömére a lovakra
is felülhettek. A sok színes program és
a fergeteges táncpróbák élménye gyorsvonat sebességével repítette a napokat, és észre se vettük, már péntek volt.
Mindenki érezte közeledik a tábor vége,
de a pénteki estén erre még nem gondoltunk, viszont a foglalkozások végén
tábortüzet raktunk és egy közös lecsófőzéssel fűszereztük. Erdélyi zenész
barátaink közben mindenki örömére
fáradhatatlanul húzták a talpalávalót. A
tábortűz közben szép lassan, de kialudt,
és a lelkes kis csapat is nyugovóra tért,
hogy testben és lélekben felkészüljön a
másnapi gála műsorra, ami csúcspontja
és egyben záró akkordja volt az I. Csuhajja Néptánc és Kézműves Tábornak.
A gálaműsorra délután fél öttől gyülekeztek a résztvevők, meghívottak, és az
érdeklődők. A művelődési ház lassan
megtelt, a szereplők a vacsora előtt még
elpróbálták az előadásukat, majd elfogyasztottuk a Farmosi Rózsa Nyugdíjas
Egyesület által elkészített finom babgulyást. A hangulat már a tetőpontjára
hágott és a feszültséget megtörve Fehér Ágnes megkezdte a gálaműsor felkonferálását. Az első műsor a gyerekek
előadásával kezdődött, akik az egész
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héten tanult anyagból adtak elő egy
gyermekjátékokra épülő táncos bemutatót, hatalmas sikert aratva a közönség
körében. A következő fellépő a Farmosi
Rózsa Nyugdíjas Egyesület énekkara,
akik gyönyörű népdalokkal kápráztatták el a nagyérdeműt. Az asszonykórus remek előadása után Fehér Ágnes
megköszönte mindazoknak, akiknek
köszönhetően létrejöhetett és lezajlott a
tábor, majd oklevelek és jelképes ajándékok átadása következett. Az ünnepélyes ceremónia után a Kontra Banda
előadásában ördöngősfüzesi táncrendet
hallgathattunk, írnom sem kell fergeteges sikert aratva. Az ünnepi gálaműsort a felnőttek csoportja zárta a héten
tanult Mezőségi tánc bemutatásával,
majd csattanóként a gyerekek felszaladtak a színpadra, és a Nád a házam teteje
kezdetű népdalra egy közös kis népi játékkal fejeződött be a műsor a közönség
vastapsának kíséretében. Az előadássorozattal azonban még nem ért véget az
este, mert egy fergeteges táncház vette
kezdetét, melynek csak a késő éjszaka
vetett véget. Természetesen csak egy
kis ízelítőt lehetett adni arról, hogy mi
minden történt a tábor élete alatt, remélhetőleg ez a kis összefoglaló felkelti
az érdeklődést a néptánc, népzene iránt
és sokan gondolják úgy, hogy maguk
is kipróbálják és csatlakoznak az aktív
résztvevők társaságához. Végezetül köszönet a szervezőknek, segítőknek, és

mindenkinek, aki valamilyen formában
hozzájárult az I. Csuhajja Néptánc és
Kézműves Tábor létrejöttéhez, lebonyolításához. Azt csak a cikk írója teszi még
hozzá, hogy legyen a folytatáshoz erő és
jövőre is találkozunk, de azt is remélem,
hogy a Farmosi Néptánccsoporthoz is
csatlakoznak, mert más képzeletben bejárni valamit vagy megélni ugyanazt.

Köszönet:
Főszervezők:
Fehér Ágnes
Nemes Nóra
Zenészek: Kontra Banda
Cimpan Tibor prímás
Szilágyi Róbert prímás
Juhos Zsolt brácsás
Fülöp Lóránd bőgős
Oktatók:
Bacskai Balázs
Szász Botond
Pethő Kinga
Szakács Noémi
Kézműves tevékenységeket tartották.
Hajdú Kata
Dabi Rozália
Nyitrai István
Nyitrainé Vekety Hajnalka
Segítők, támogatók:
Zenélő Ifjúság Alapítvány, Farmosi
Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Liget Közért, Hasznos Holmik, Nyúzóné Palotai
Mariann, Farmosi Családsegítő Szolgálat, Fehér István, Csákó Tamás, Csákóné Fehér Zsófia, Kollár Ferenc, Kollár
Ferencné, Csikósné Bozóki Boglárka,
Zsóri József, Szabó Béla, Gál Ádám
János, Gál Zoltánné, Vad Andrea, Fási
Fanni, Nyitrai Petra, Losonczi Lilla,
Molnár Krisztiánné, Kenyó Ilona, Fejős
Lili, Sóspataki Petra
Gál Zoltán
Farmosi Amatőr Néptánccsoport
tagja
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Volt egyszer egy Játéknap
Farmos Község Önkormányzatának Kulturális, Oktatási,
Sport és Környezetvédelmi Bizottsága a pedagógusokkal összefogva vidám, zenés Játéknapot szervezett június 30-án az általános iskola alsó tagozatos tanulói számára az Árpád úti sportpályán, melyen több mint 70 gyermek vett részt.
Először megtekintették az Aranyszőrű bárány című vidám
mesejátékot az óvónénik előadásában, majd Nagy Gáborné Kali
Mónika tanárnő irányításával zenés-táncos reggeli tornán vettek
részt, ezt követően pedig csapatokba szerveződve, diáksegítők vezetésével járták végig a Játéknap állomásait: légvár, tűzoltó bemutató és akadályverseny, lovaglás, rendőrségi bemutató, kézműves
foglalkozás, játékos sportvetélkedő, aszfaltrajz verseny.
A Játéknapról senki sem távozott éhesen, a gyermekek tízóraira sajtos pogácsát fogyaszthattak almával, az ebéd a helyszínen
megfőzött paprikás krumpli volt savanyúsággal, friss kenyérrel,
desszertként pedig meggyes pite várta a gyermekeket. Prága
Sándor felajánlásából mindenki fagyizhatott is egyet ebéd után.
Nap közben is többféle rágcsálnivalóból választhatott az, aki
megéhezett, illetve többféle szörppel vagy szódavízzel olthatták
szomjukat a játék közben.
A nap végén megtörtént a versenyek eredményhirdetése, ahol
egy résztvevő sem maradt ajándék nélkül, a versenyek helyezettjei pedig finomságokból és kis játékokból álló csomagokat
nyerhettek.
A nagyvonalú felajánlásoknak köszönhetően távozáskor minden gyermek választhatott magának csokit, rágcsálnivalót és
nyomdás tollat az emléklapja mellé.
A szervezők nevében is köszönetemet szeretném kifejezni
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a ren-

Támogatók, segítők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ábrók Judit és Megyes Csaba
Agócs Emese
Aliné Lajosné Dobos Ilona
Antalicz Csaba – Tápió
Közalapítvány
Babinszki Lászlóné
Babinszki Zsanett
Bálint Bianka
Baráth Adrienn
Baráth Angéla
Bércesiné Tóth Júlia
Bezzeghné Kenyó Márta
Bodor Lászlóné
Bugyiné Gyürki Andrea
CBA Élelmiszer
Csákó Rebeka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csillik Luca
Csillik Sára
Enikő Virágbolt
Fanni Hús Bt.
Faragó Tünde
Farmos Község
Önkormányzat dolgozói
Farmosi ÖTE
Farmosi Polgárőrség
Fehér Ágnes
Gálné Németh Zsuzsanna
PMRFK Nagykátai
Rendőrkapitányság Glócz Zoltán
Goods Market
Gúth Nikolett
Horváth László polgármester

Az erdélyi út margójára
Ismeri az érzést, amikor Magyarország határától több száz kilométerre is megértik azt, amit mond? Amikor az ottani lakossággal közösen énekelheti a „nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek” és „a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elkopni
nem hagyom” sorokat vagy éppen nemzeti himnuszunkat?
Néhány év kihagyás után, idén ismét, immáron sokadik alkalommal sikerült a farmosi diákokkal Erdélybe kirándulnom.
Közel egy évtized telt el az első és a mostani utam közt, ez pedig
már adhat egy összehasonlítási alapot.
Három dolgot szeretnék most ezzel kapcsolatban kiemelni:
Először is jómagam sem értem, hogyan bírtam ki több évet az
erdélyi magyarság kedvessége, vendégszeretete, összetartásának
példaértékűsége nélkül.
Másodszor el kell mondanom, hogy semmi nem változott.
Ezt pedig jelen esetben pozitívumként írom. A programok évek

dezvény
sikeréhez.
Mindez nem jöhetett
volna létre, ha nem
fog össze ennyi ember
Farmoson a gyermekek kedvéért, és nem
támogatják anyagilag,
tárgyi felajánlásokkal
vagy személyes jelenlétükkel a Játéknap létrejöttét. Köszönöm a
részt vevő gyermekeknek is, hogy eljöttek

erre a napra, és mindent beleadva, vidáman vettek részt a nekik
szervezett programokon.
Remélem a Játéknapnak lesz folytatása, és ezzel hagyományt
teremtettünk!
Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hostyinszki Ferenc
Jankovics Zoltán és Ábrók Álmos
Jónás Zoltán
Kasza Laura
Kasza Luca
Kasza Tamás
Kasza Tamás
Kézér Imréné
Kollár Ferenc
Kollár Ferencné
Községi Óvoda Farmos
Liget Közért
Mediterrán Pékség
Miknai Zoltán és
Miknainé Kanyó Ildikó
• Molnár Gábor
• Molnárné Czakó Irén

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy Gáborné
Nagy Szabina
Nyúzó Dávid
Oláh Éva
Plavecz Panna
Prága Sándor
Solti Dániel
Solti Emese
Szabó Ildikó
Szécsényi Attiláné
Szécsényi Laura
Szöllősi Tünde
Tápió Nyomda Kft.
Tóth Szilvia
Vass Tímea
Vincze Tamás

óta (kisebb újításokat, változtatásokat leszámítva) ismétlődnek,
az ember mégsem tudja megunni. Újra és újra visszaköszönnek
a történetek, de mindig tudnak újat mondani, s sosem válnak
unalmassá: megrendítenek, elszomorítanak, könnyet csalnak a
szemünkbe vagy éppen reménnyel, hittel töltenek el, gondolkodásra késztetnek. Minden egyes alkalommal újból megértem, mit is jelentenek Reményik Sándor szavai: „Ne hagyjátok
a templomot, A templomot s az iskolát!”, mert ez olyasmi, amit
itthon nem feltétlenül értünk meg, ott viszont, ahol mindössze
ezek az intézmények biztosítják a közösség, az összetartozás, a
megmaradás alapját, igen. Mindig jól esik a Szőcs Lajosok szeretetét, derülátó világszemléletüket, bölcsességüket hallgatni,
Deáky András „életművét” körbejárni, vagy éppen Farnast látni, hallani róla, amely apró falucska talán egy napon – az eredeti
terveket megvalósítva – még testvértelepülésünkké is válhatna.
Harmadszor pedig a farmosi diákoknak jár a dicséret. A Határtalanul pályázat bármilyen nemes céllal is jött létre, s bár-
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mennyire is jó ötletnek tartom, olykor elszomorító beszámolókat olvashatunk, hallhatunk a kísérőtanárok tollából, szájából,
kik arra panaszkodnak, hogy a programban részt vevő diáksereg viselkedése nem megfelelő, nem értik meg a kirándulás
lényegét, érdektelenek, nem elég felkészültek. Ami pedig még
elkeserítőbb, hogy mindez gyakran nem csak a fiatalokra, hanem a tanárokra is jellemző. A farmosiak esetében azonban
nem ezt tapasztaltam. Tudják, hogy mikor hogyan kell viselkedni, néma csöndben, odafigyelve hallgatják a beszédeket, legyen az a tanárjuk vagy egy számukra idegen lelkész, igazgató
vagy hétköznapi ember előadása. A busz sosem dübörgött az
osztálykirándulásokról ismert hangerővel, egy panaszszót sem
hallottam a Székelykőre való felmászáskor, szinte mindenki
hangosan énekelte a Himnuszt, amikor arra került sor, sőt, még
a legelevenebb gyermek is tátott szájal figyelte Deáky András
mondatait az ezeréves határon. Mindez azt hiszem a tanárok
érdeme, akik felkészítik a fiatalokat az út eszmei értékére, így
ez úton is elismerésem feléjük. Rengeteg mindenről tudnék írni
az úttal kapcsolatban, de felesleges is lenne, hiszen a fotelben
olvasgatva senki sem fogja megérteni, mit is éreztem például
akkor, amikor megláttam, hogy a Ceausescu által víz alá temetett Bözödújfalu utolsó kiemelkedő templomtornya is, mely néhány évvel ezelőtt még bomladozva hirdette az ott történteket,
mára alásüllyedt, s már csak halastónak tetsző látvány fogad az
egykori házak, terek, utcák helyén.

Végezetül kiemelném annak élményét, hogy az ezeréves határon nézhettem a magyar válogatott EB mérkőzését, együtt szurkolva ottani magyarokkal és a farmosiakkal.
Köszönöm a szervezők, tanárok, a szülők és kísérők mindennemű munkáját, támogatását. Remélem, akad legalább egy
olyan gyerek, akinek hasonló lelki feltöltődést nyújtott ez az út,
mint nekem, mert akkor már biztosan megérte a kóbor kutyák
nyomát követni.
Szarvas Angéla

Hagyományról kicsit másképpen (folytatás)
Ígéretemhez híven folytatnám a megkezdett cikket, vegyük górcső alá a népdal
kérdését, és keressük a választ arra, hogy,
miért szorította ki az „angolszász típusú”
zene, és gyermekeink nagy többsége, miért érezi cikinek, ha ebbe a műfajba kellene megnyilvánulniuk. Még mielőtt az a
vád érne, hogy angolszász muzsika ellenes
vagyok, rögtön hozzá teszem, én is hallgatok ilyen típusú zenét, és természetesen nem akarok lebeszélni senkit erről a
választási lehetőségről. Inkább szeretném
megérteni az okot, illetve keresni a választ
megfordítható e, ez a tendencia, vagy a fiatal generáció már ezt érzi sajátjának, és
nem az elődeink által ránk hagyott népdal kincset. Nem vagyok zenetörténész,
sem zene kritikus, és csak a tetszik, nem
teszik oldaláról tudok összehasonlítani,
de biztos vagyok benne, hogy a népdalaink között is számos fülbemászó, ha úgy
tetszik „populáris” dallam van, amit szinte automatikusan első hallás után tudunk
az előadóval énekelni (Ősszel érik babám
a fekete szőlő, Tizenhárom fodor van a
szoknyámon). Nem akarok a koromra hivatkozni, de ha visszaemlékszem általános iskolai ének-zene óráimra, bizony az
osztály zöme enyhén szólva sem lelkesedett érte. Vajon miért? Előre félek, mikor e
sorokat leírom, hogy biztosan kapok majd
érte hideget, és meleget egyaránt, de szerintem a csodálatos Kodály módszer nem
feltétlen alsó tagozatos gyerekek számára
működik jól. A szolmizálásra bontott dallamok, hangok egy bizonyos szintű zenei
tudás mellet hatékonyak tudnak lenni, sőt

világszínvonalú metodikát nyújtanak, de
meggyőződésem, gyerekkori tapasztalatom, hogy kevés kivétellel a kisiskolások
számára idegen és ijesztő. Kicsit látszólag
elkanyarodok, de hasonló a jelenség, mint
a rajzórák tanítási módszerénél. Miért
írom ezt? Mert mivel kezdjük gyermekink rajz iránti szeretetének kialakítását:
kérem a legnehezebb technikával, ami ebben a műfajban létezik, a vízfestéssel. Az
átlag gyermeknek még az élettől is elmegy
a kedve, nem hogy a rajzórától. Természetesen nem szeretnék abba az irányba
elmenni, hogy mindent az oktatásunk
számlájára írjak, bár ha belegondolok, lassan már énekórák sem lesznek, nem hogy
szolmizálás. Magam részéről azt gondolom, a népzene, népdal nem csak a szórakozására, kikapcsolódására alakult ki,
hanem sokkal összetettebb az adott társadalom lelki tükröződése lenyomata, mely
a közösség érzelemvilágát, érzékenységét,
mutatja meg. Talán ez még igaz is lehet, de
míg eleink ezt a kifejezési eszközt kénytelenek voltak maguk alkalmazni, magyarul
énekelni, zenélni, és gyermekeiknek természetes volt, hogy az édesanya dalol, az
apa, testvér táncol, addig napjaink embere
olyan technikai tudással bír, hogy különböző eszközökön ezt megteheti anélkül,
hogy egy hangot kiejtene a száján vagy
megszólaltatna egy hangszert. Maga a fent
említett tény rögtön legalább két dolgot
tesz, illetve nem tesz. Az egyik, sajnos tudomásul kell venni, amit nem használunk,
az a képességünk elsatnyul, sorvadásnak
indul, ha kezünket törés miatt be kell

gipszelni, a gipsz leszedése után milyen
gyengének érezzük izmainkat, újból meg
kell erősíteni, hogy rendben működjön. A
másik, és talán az egyik fő probléma, hogy
a különböző médiák is bírnak a technológia nevezett vívmányaival, az még nem is
volna baj, a baj az, hogy ezzel befolyásolni
tudják az őket hallgatókat. Az, hogy a médiumok kinek a kezében vannak, az már
politikai kérdés, és a cikk írója nem akarja erre síkra terelni az írást, mindenesetre
meg kell jegyezni, hogy hihetetlen lehetősége, felelőssége van és lesz a médiumoknak abban, hogy milyen irányba alakuljon
az emberi társadalom világképe. Magam
részéről kissé pesszimista vagyok e tekintetben, mert kevés jó kezdeményezés
kivételével (Fölszállott a Páva, Hazajáró
stb.) nem látok értékmentő, teremtő akaratot. Ki kell jelenteni, a különböző csatornákból csak úgy zúdul és özönlik a kultúrszenny felénk, és fiataljaink már ebbe
szocializálódnak. A megoldás szót csak
szerényen használnám, mert nehéz egyértelműen kijelenteni, hogy mi lehet a járható út. Az mindenképpen pozitív, hogy
egyre népszerűbbek a hagyományőrző
rendezvények, melyek táptalajai lehetnek
egy új értékrend kialakulásának. Az új
szót idézőjelben értem, mert arra gondolok, amit Kassai Lajos lovas íjász szokott
volt mondani: nem az ősöket kell követni,
hanem, amit ők követtek. Az idézetből kiindulva, ne szégyelljünk gyermekeinknek
énekelni, mesét mondani, netalán előttük
táncra perdülni. Ma már szinte divat azt
kijelenteni, hogy túl vagyunk a 24 órán, én
szeretném azt hinni, hogy nem.
Gál Zoltán
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2016. szeptember 23-24.

Megmérettetések

Nevezni előzetesen a Közművelődési
Könyvtárban vagy a helyszínen lehet 11:00
óráig! A verseny minimum 6 csapat jelentkezése esetén kerül megrendezésre!

Főzőverseny

Bármilyen egytálétel készíthető. Gázzal, vagy
lábakon álló bográccsal lehet főzni, a fű megóvása érdekében. Tűzifát nem áll módunkban
biztosítani. A sátorhelyek kijelölése nevezéskor
a Közművelődési Könyvtárban, a biztonsági
előírásoknak megfelelő térképen történik.
(Megkérünk mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
Nevezési díj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2016. 09. 01-től 09.22-ig (csütörtök)
a Közművelődési Könyvtárban.
Az elkészült ételek leadási ideje szeptember
24. 12.00 óra.

Sütőverseny

Nevezési díj: gyerek: 200 Ft/csapat, felnőtt:
500 Ft/csapat.
Korcsoportok: gyerek: 0-14 éves korig,
felnőtt: 15 éves kortól.

Nevezési díj: 500Ft/csapat
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs
sátornál.

Kertben termett büszkeségeink

Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú, színű, stb. terménnyel.
Nevezési díj: 500 Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs
sátornál 13:00 óráig.

Sörivó verseny

Nevezni bármilyen saját készítésű sütemén�nyel, édességgel, kaláccsal, stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs
sátornál, azonban a sütemények tartós tárolására
nincs lehetőségünk. Kérjük a sütemények leadását szeptember 24-én 12.00 óráig.

Csocsó verseny

Kötélhúzó verseny

Nevezési díj: 500 Ft/csapat
A 18. életévét betöltött felnőttek jelentkezését várjuk! Nevezni a helyszínen lehet a
regisztrációs sátornál.

Mindezek megvalósításához szívesen
fogadunk mindennemű támogatást:

önkéntes szervező, bármilyen kétkezi munka, tárgyi, illetve pénzbeli adományt.
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 ;

Aszfaltrajz verseny

Valamint személyesen a szervező
bizottság valamely tagjánál:

Nevezési díj: nincs!
Nevezni 14 éves korig a helyszínen lehet a
regisztrációs sátornál.
Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves korig.

Véradás és véradó toborzó verseny

9-14 óráig az Általános Iskola kémia termében.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket
díjazzuk!

Bugyiné Gyürki Andrea
Fehér Ágnes
Kasza Tamás 
Tarjáni Zsolt 
Tóth Szilvia 

06-20/220-7126
06-20/340-4405
06-70/335-7682
06-20/371-5450
06-70/633-0792

Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak
2016. június 10.
Nagy Sándor (szül.: 1938. szeptember 11.)
2016. június 12.
Jakab Ágnes (szül.: Riskovics Ágnes, 1963. február 06.)
2016. június 10.
Erős Istvánné (szül.: Baranyi Mária, 1935. február 22.)
2016. június 17.
Gáspár Pál (szül.: 1930. november 22.)
2016. június 24.
Tóth Józsefné (szül.: Gúth Piroska, 1938. március 10.)
2016. június 30.
Pintér Pálné (szül.: Nagy Mária Ilona, 1938. március 17.)
2016. június 30.
Bakó László (szül.: 1938. december 30.)
2016. július 19.
Szabó Gábor (szül.: 1962. április 04.)
2016. július 08.
Tarkó Gyula Pál (szül.: 1949. január 24. )
2016. július 17.
Jezsik Ernő (szül.: 1928. szeptember 27.)
2016. január 10.
Molnár Lászlóné (szül.: Versegi Magdolna Ilona, 1940. február 20.)

Házasságkötések

2016. június 25. Csányi Balázs és Palotai Katalin
2016. július 22. Sánta Richárd és Pető Krisztina
2016. július 26. Póczos Zoltán és Szöböllidi Erika

Köszönetnyilvánítás
Elnézést kérünk Csutorka Mátyásnétól az előző számban megjelent
köszönetnyilvánításban történt hibáért, azt most újra leközöljük.
Szerkesztőség.
„Nagyon fáj, hogy elmentél, de fájóbb, hogy magaddal nem vittél.
Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyből vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk.”
Köszönöm Mindenkinek, aki a gyászoló család fájdalmán
megjelenésével, együttérzésével enyhíteni próbált 2016.05.23-án,
77. évében elhunyt Férjem, CSUTORKA MÁTYÁS 2016.06.03-i,
a farmosi Római Katolikus Templomban tartott búcsúztatóján.
Csutorka Mátyásné
Daniella, Brigi - Ti, akik Férjem ápolásában nagy segítségemre
voltatok, nem tudom hálám elégszer kifejezni Felétek. Még
egyszer köszönöm odaadó, szeretet-teljes segítségeteket,
gondoskodásotokat.
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HIRDETÉSEK

Klíma, Hűtő-és
Háztartási gép szerelő
Mosó-és mosogatógép, szárítógép,
hűtő, fagyasztó, mikrosütő,
villanytűzhely javítás.
Klíma telepítés és beszerzés.

Homonnai József
06-30-974-9045

Tápiószele Bartók Béla út 32.

BESSALIS Kft.
Korszerű építőanyagok, ingyenes
szaktanácsadás, felmérés és árajánlatadás.

– Tégla , Ytong
– Sóder, vakoló homok
– Cement, oltott mész
– Csemperagasztók, fugázok
– Gipszkarton

– Glettelő gipsz, ragasztó gipsz
– OSB, Farostlemez
– Polisztirol, üveggyapot,
kőzetgyapot
– Zsalukövek, oszlopzsalu
– Térburkolat, kerti szegély

– Vakolatok, lábazati vakolat
– Hőszigetelő rendszer
– Tetőléc, deszka, palló,
gerenda
– Hullámpala, bitumenes
hullámlemez

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK ALACSONY DÍJAKON!
NYITVA TARTÁS:

H – P: 8:00 – 16:00-ig , Szo: 8:00 – 12:00-ig

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

Rendelés felvétel: 06 – 30- 439-7751
Cím: Tápiószele, Ceglédi u 40. (volt Komjáti Tüzép)

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

Az óvodások műsora augusztus 20-án

Farmosi foci tábor

Fejős Pál Utánpótlás Torna - faültetés

A fogorvosi rendelő átadója

A Liget Kupa nyertes csapata

Az új fogorvosi rendelő

Játéknap

I. Csuhajja Néptánc és Kézműves Tábor gálaestje - a kicsik fellépése

