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ANYÁK NAPJA
alkalmából az alábbi verssel
köszöntök minden kedves
édesanyát.
Horváth László
polgármester
Nagy Ferenc:

Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból.
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a

Trianoni Békediktátum

96. évfordulója alkalmából tartandó községi
megemlékezésre.

Időpont: 2016.06.04. 14 óra
Helyszín: farmosi Trianon emlékmű
Farmos Község Önkormányzata

2. OLDAL

2016. MÁJUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TERVEINK A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE
(TERVISMERTETŐ A PÁLYÁZATI CIKLUS ELÉ)

Magyarország hét régióra osztását 1999-ben, az 1999. évi XCII. törvény értelmében végezték el, ami az 1996. évi XXI. törvény
módosítása volt. A régiós felosztás elsősorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszere miatt
jött létre. Az 1996-ban kidolgozott régiós felosztást – mely feltehetően megfelelt az EU elvárásának és az akkor regnáló MSZPSZDSZ hatalom főváros dominanciájú politikai érdekeinek – a kezdetektől ellenezték a településeik érdekeit elsődlegesnek tartó
pest megyei önkormányzatok. Sajnos a 20 éven át tartó különböző szintű és formájú tiltakozások eredménytelennek bizonyultak. 2016-ra jutottunk el végre odáig, hogy talán a 2020 utáni uniós pénzügyi ciklusban már lehetőség lesz Pest megye és Budapest régiós szintű szétválasztására. 2016-tól a jelenlegi magyar kormány – érzékelvén a közép-magyarországi régió pest megyei
régiórészének 20 éven át tartó, egyre nagyobb lemaradását – igyekszik nemzeti források biztosításával menteni a még menthetőt.
20 év folyamatos pályáztatási hátránya 4 év alatt azonban nem dolgozható le. De a jó szándék vitathatatlan. Talán ezeknek a
programoknak, ezeknek a pályázatoknak a segítségével, nekünk, Dél Pest megyei településnek is lehetőségünk lesz megragadni
az utolsó felzárkózási lehetőséget. Négy év múlva talán kisebb kontrasztot érzünk majd a régióhatárok átlépésével úgy az utak, a
közintézmények minősége, működése, mint a mindennapi élet színvonala terén.
A képviselő-testület ez érdekében jóváhagyott egy fejlesztési, beruházási tervet, mely a teljesség igénye nélkül – a jelenlegi
ismereteink és vélt lehetőségeink szerint - tartalmazza azokat a célokat, melyek megvalósítása a következő évek feladata lesz. E
tervek között található olyan, mellyel a sürgősség okán nem vártunk egy estleges pályázatkiírás megjelenéséig, és saját, önkormányzati forrásból már elkezdtük a beruházást. (fogorvosi rendelő kialakítása, felszerelése)
De van olyan remélt cél is, mely nem szerepel a táblázatban. Ez a csatornázás által jelentős károkat szenvedett önkormányzati
utak településszintű felújítása. Jelenlegi ismereteink szerint ezt a feladatot a 20 csatornázásban érintett Tápió-menti település
összefogásával szeretné az országgyűlési képviselő úr nemzeti forrás megszerzésével finanszíroztatni.
Az alábbiakban közölt táblázatot kérem, ne tekintsék ígéretnek! Tekintsék egy tervsornak, melyek sorából a cél minél több pont
megvalósítása. A feladat igen nagy. Pályázatok felkutatása, pályáztatás, terveztetés, közbeszereztetés, kivitelezés, a szükséges
anyagi források felkutatása, biztosítása. Ehhez a nem kis feladathoz kérjük az Önök megértését, támogatását, segítségét.
A tervezett fejlesztések, beruházások sorából a 40x20 méteres műfüves labdarúgó pálya építésére, valamint a sportpálya öntözőrendszerének, külső illemhelyének megvalósítására, kerítésének javítására a pályázat beadásra került, valamint 2.603.500
Ft értékben megrendeltük a kerékpárút szakaszok tervezését is. A Rákóczi út kerékpárút terve meghatározza majd az út menti
csapadékvíz elvezetés kiépítési módját is. Ezért a terv elkészülte előtt nem célszerű a csapadékvíz elvezető árok felújítási munkáinak megkezdése. A fogorvosi rendelő, és vele együtt a gondozónők elhelyezési körletének építészeti munkálatai április 30-ra
elkészültek. A rendelő kialakításával kapcsolatos munkák a kerítés felújításával és az épület körüli zöldövezet felújításával fognak
folytatódni. A rendelő műszerparkjának beszerzése, bútorzatának elkészítése a harmadik negyedév feladata lesz.

Beruházás, fejlesztés megnevezése

Ber. fejl. Címe

Becsült költség Megjegyzés

Az általános iskola Szelei úti épületének felújítása
(tornateremmel együtt)
Az épület nyílászáróinak cseréje
Az épület falszerkezetének hőszigetelése
A fűtési rendszer teljes felújítása, korszerűsítése
A villamos szerelés, szerelvényezés felújítása
Az épület lapos tetejének befedése acél szerkezetre
szerelt LINDAB rendszerű tetőfedéssel
Megújuló energia felhasználása (napelemek)
Akadálymentesítés

Farmos, Szelei út 6.

Nettó: 220 MFt.

33 éves, azóta fel nem újított, lepusztult
épület.
A korszerűtlen, hőtechnikai elvárásoknak nem megfelelő falszerkezet
szigetelésével, valamint az elrodhadt
fa nyílászárók cseréjével teljesíthető a
legszigorúbb elvárás is, ami az energia
megtakarítási elvárásokra vonatkozik.
A rendkívül rossz állapotban lévő, korszerűtlen fűtési rendszer téli időszakban
kritikussá teszi az iskola üzemeltetését.

Az Általános iskola Zrínyi úti épületének felújítása
Farmos, Zrínyi út 9.
A falak lemezes vízszigetelése
A külső falfelületek burkolásának felújítása
Belső falfelületek (oldalfalak, mennyezetek) burkolása megfelelő vázra épített gipszkartonnal
Tantermek és folyosó hidegburkolása
Festés-mázolás
Villamos szerelés, szerelvényezés felújítása
Épületgépészeti munkák
Zrínyi úti épülethez WC kiépítése
Akadálymentesítés

Nettó: 35 MFt.

A mintegy 150 éves, vályog falszerkezetű épület vízszigetelése nem megoldott

Kerékpárút építése
Szelei út (311-es) KPM
Béke út (311-es) KPM
Rákóczi út
Önk.

Nettó: 152 MFt.

Az összeg tartalmazza a tervezési és a
kivitelezési költségeket.
A tervezői megbízás után kb. 4-6 hónappal kezdődhet a kivitelezés

1 200 m
1 100 m
910 m

Farmos Szelei út, Béke út,
Rákóczi út
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Könyvtár és Művelődési Ház felújítása
Tetőszerkezet szükséges javítása, tetőcserép cseréje
Megújuló energia hasznosítása napelemek telepítésével
Villamos hálózat kiépítésének, szerelvényezésének
korszerűsítése
Vizesblokk bővítése, korszerűsítése
Nyílászárók cseréje
Az épület homlokzati vakolatának felújítása
Az épülethez tartozó járda és parkoló felújítása
Akadálymentesítés
A Könyvtár és Művelődési Ház belső udvarának
rendezése

Farmos, Rákóczi út 1.

?

Az épület könyvtár része vályog falú, a
művelődési ház szárny pedig szilikátblokkokból készült.
A tetőszerkezet kora sem egyidejű,
mivel a művelődési házrész mintegy 3
évtizeddel ezelőtti leégése a teljes tetőszerkezet és falazat cseréjét tette szükségessé. A cserépfedés nem egységes
tipusú és anyagú, valamint a kábeltelevízió üzemeltetője is jelentős antenna
építéseket, telepítéseket végzett a tetőn,
ami egyértelmű károsításokkal járt.
Vizesblokk bővítésére, belső udvar felőli
kerengő folyosó kialakítására, valamint
a „művész” öltöző bővítésére tervvel
rendelkezünk

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
Nyílászárók cseréje
Tetőszerkezet javítása, tetőfedő cserép cseréje
Megújuló energia hasznosítása napelemek telepítésével
Külső homlokzat hőszigetelése
Festés-mázolás

Farmos, Fő tér 1.

?

A Polgármesteri Hivatal már akadálymentesített intézmény

Óvodai tornaszoba létesítése
Farmos, Árpád út
A kötelező testnevelő foglalkozások feltételeinek javítására, az előírásoknak megfelelő kialakítású és felszerelésű, kiszolgáló helységekkel ellátott tornaszoba
építése. (különálló épületként, zöldmezős építkezés)

Nettó: 25 MFt.

Sportpálya fejlesztése
Öntözőrendszer kiépítése
Szabadtéri illemhely építése
Kerítés javítása
A játéktér karbantartása

Farmos, Jászberényi út
43/a.

Nettó: 8 MFt.

Műfüves labdarúgópálya létesítése (40x20)

Farmos, Szelei út

Nettó: 25,6 MFt.

Termelői piac létesítése

Farmos, Jászberényi út
Hrsz: 233; 234

Nettó: 25-30MFt

Belterületi utak, járdák felújítása

Zrínyi út, Bercsényi út,
Templom utca, Széchenyi
út, Szelei út, menti járda

Nettó: 18 MFt.

Gyermekétkeztetés feltételeinek javítása (óvodai
melegítő konyha)

Farmos, Árpád út

Nettó 4 MFt.

Csapadékvíz elvezető árkok, víztározók építése

Víztározók helye:
Hrsz: 0211/12; 0166/12;
992/7

?

Az általános iskola tornatermének felújítása
(iskolához csatlakozó épületrész, de a lehetőség
esetleg csak külön megvalósíthatóságot tesz lehetővé)

Farmos, Szelei út 6.

Nettó 18 MFt.

Ravatalozó építése

Farmos, Zrínyi úti temető

Nettó: 24 MFt.

2 db gyalogátkelő létesítése

3117-es úton

Nettó: 3,5-4 MFt

A muszályi gyaloghíd kiszélesítése, személygépkocsi közlekedésére alkalmassá tétele.

Hajta patak felett

Nettó: 7-8 MFt.

Fogorvosi rendelő kialakítása
(a rendelő berendezési tárgyaira, valamint műszereinek, eszközeinek beszerzésére szükségünk lenne
anyagi forrásra)

Farmos, Béke út

Nettó: 11 MFt.

A pályázat beadása az MLSZ-hez megtörtént

Szerencsés lenne az iskola felújítása
keretén belül. Valamennyi iskolára vonatkozó munkanem – a tető kivételével
– itt is érvényes

Önkormányzati utak aszfaltozása csatornázás
után, pályázati forrásból. (lehet, hogy a TTT. 20
települése együtt pályázik és az elnyert összeg lakosságszám arányában kerül leosztásra)

A rendelő kialakítása folyamatban van.
Az építészeti munkák 2016. 04. 30-ra
elkészülnek.
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KÖZÚTJAINKRÓL
Több mint fél évvel a csatornarendszer gerinchálózatának kiépítése után megtörtént közútjaink állapotának felmérése. Az önkormányzati tulajdonban lévő közutakról az
önkormányzat, a Magyar Közút kezelésében lévő utak állapotáról pedig a közút kezelője a Magyar Közút munkatársa
állított össze hibalistát.
A hibalistán szereplő úttesthibák kijavíttatása – feltételezve, hogy a meghibásodás a csatornázás munkálatainak
következménye – garanciális időn belül a csatornázás kivitelezőjének kötelessége. Ezek a javítások az ígéret szerint a
közeljövőben meg fognak történni.
A tél elmúltával, talán az elmúlt évekhez viszonyítva is
különösen nagy kárt szenvedtek a községünkön átvezető,
jelentős átmenő forgalmat áteresztő útjaink. Számtalan

KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT
Sajnálattal tapasztaljuk településünket járva, hogy évről-évre több az elhanyagolt, rendetlen porta, gyommal szennyezett,
nem művelt kert. Szüleink, nagyszüleink munkához, környezethez való viszonya sajnos egyre kevésbé öröklött tulajdonság
a ma nemzedékében.
A rendet, tisztaságot igénylő lakosok egyre gyakrabban keresnek fel panaszukkal. Panaszt tesznek szomszéd ellen, közterületen szemetelőkkel szemben, valamint a külterületet szeméttelepként használók ellen is.
A településünk ingatlantulajdonosai, úm. a magánemberek,
az önkormányzat, az állam, joggal próbálják védeni területüket a környezetszennyezők ellen.

tengelytörő mélységű kátyú veszélyeztette a közlekedés
biztonságát, a közlekedő járművek épségét.
Segítségüket kérve – ugyanazon megfogalmazású levéllel,
52 db fényképet mellékelve - fordultam az országgyűlési képviselőnkhöz, valamint a Magyar Közút ZRT. műszaki vezérigazgató helyetteséhez.
Levelemre dr. Nemes-Nagy Tibor vezérigazgató úrtól választ kaptam, melyben biztosít útjaink állapotának folyamatos figyelemmel kíséréséről, valamint azon törekvésükről,
hogy uniós, vagy hazai forrást igyekeznek felkutatni a 311.
sz. főút és a 3117.j. út szükséges javításainak elvégzéséhez.
A vezérigazgató úr válaszlevelét az alábbiakban olvashatják, melyből részletes tájékoztatást kaphatnak a Magyar
Közút ZRT. felújítási terveiről is.
Horváth László polgármester

A közeli jövőben az önkormányzat részéről is nagyobb szigorral lépünk fel az elhanyagolt belterületi ingatlanok tulajdonosaival, valamint a külterületi utak mentét szeméttelepként és
sitt lerakóként használókkal szemben.
A polgármesteri hivatal munkatársai felkutatják az elhanyagolt ingatlanokat, majd figyelmeztetik azok tulajdonosait.
A külterületi, utak menti illegális hulladék lerakókat pedig
szúrópróba szerűen rejtett kamerával fogjuk figyelni, de számítunk a környezetünkért felelősséget érző lakosok bejelentéseire is. A tetten ért és bizonyított szabálysértést elkövető
környezetszennyező súlyos pénzbírsággal büntethető.
Horváth László
polgármester
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BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Rendben befejeződött a térség 20 települését érintő szen�nyvíz beruházás. A hosszú előkészítési időszak után 2013-ban
megindult kivitelezési munkálatok 2015 őszére befejeződtek.
Elkészült közel 800 km csatornahálózat, egy központi komposztáló telep Nagykátán, épült négy új szennyvíztisztító telep
(Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton), valamint a nagykátai szennyvíztisztító telep 800 köbméteres korábbi kapacitása megduplázásra került. Ezzel a térségben napi
szinten közel 10.000 köbméter szennyvíz tisztul meg és kerül
ellenőrzött körülmények között a befogadókba.
A bruttó 40 milliárd forintot meghaladó beruházáshoz a
Tápiómenti Területfejlesztési Társuláson keresztül a települések nettó 29 milliárd forintot meghaladó támogatást kaptak a
Magyar Államtól és az Európai Uniótól. A Társulási Tanács (az
érintett települések polgármestereiből áll) a projekt menedzsmentjének segítségével az alaptámogatás elnyerésén túl, több
alkalommal sikeresen pályázott többlet támogatásra új célok
eléréséhez, illetve önerő támogatásra. Ez lehetővé tette a települések vezetői számára, hogy megszervezzék a lakosság részére ingyenes/kedvezményes lakossági bekötések megvalósítását. Ezzel nem kis terhet vettek le a lakosság válláról, egyben
biztosítva a projekt zárásáig a megfelelő számú rákötést (75%).
A projekt keretében, hosszabb távon vállalt 92%-os rákötési
arány mielőbbi elérése érdekében a házi bekötések kiépítése
rövidesen folytatódik és várhatóan 2016 végére mindenhol elkészül, ahol az ingatlantulajdonosok lehetőséget biztosítanak a
munkavégzésre.
Sikeresen lezajlottak a szennyvíztisztító telepek és a központi komposztáló telep próbaüzemei. Az eredmények megnyugtatóak, a hatóságok által elfogadottak. A támogatás tekintetében
az utolsó kifizetésekre is sor került a támogatási szerződésnek
megfelelően 2015. december 31-ig.
Az üzemeltetés biztosítása érdekében beszerzésre került
egy nagyon komoly, komplex géppark bruttó 780 millió forint
értékben. Ebben csatornatisztító, kamerás csatorna vizsgáló,
szippantó, különböző szállító és üzemeltetést elősegítő járművek vannak.
A rendszert a tulajdonos önkormányzatok 2016 márciusában átadták üzemeltetésre a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. részére.
A pályázat elszámolása, lezárása 2016 első felében lezajlik. A
garanciális időszak azonban csak 2017-ben jár majd le. A kedvezményezett települések a fizikai zárást (2015. december 31.)
követően, öt év fenntartási időszakot vállaltak.
A hálózat és a tisztító kapacitás kiépült, az ingatlanok jelentős része már rákötésre került és az rendszer kezdeti problémai
is jórészt kijavításra kerültek még a projekt zárása előtt. Felmerültek azonban olyan jellegű problémák, amelyet a kivitelezők,
a menedzsment, de még az üzemeltető sem tud önállóan megoldani. Ezeket a problémákat, részben a rendszert használó
lakosok okozzák azzal, hogy a rendszerbe nem illő holmikat
juttatnak a csatornahálózatba!
A csatornába juttatott rongyok, tisztálkodási kendők (hétköznapi nevükön popsi törlők), stb. sajnos időről időre eldugítják a rendszert. Dugulás után kerültek már ki a rendszerből
komplett ruhadarabok, szemét, disznóbél(!), és egyéb oda nem
való és dugulást okozó anyagok.
Ezek felcsavarodnak az átemelő szivattyúkra, elzárják a
csővezetékeket. Jó esetben csak eltömődik a szivattyú, rossz
esetben több százezer forintos javításokat kell végezni rajtuk,
növelve ezzel az üzemeltetés költségeit, rontva annak folyamatos működését.
Az üzemeltetőnek negatív tapasztalata, hogy nagy mennyiségű homok (por) kerül a rendszerbe, ez származhat részben
akár a beleöntött felmosó vizekből is. A homok, kavics elkop-

tatja a szivattyúk őrlőszerkezetét, és járó kerekét, ezzel kapacitáscsökkenést, dugulást előidézve.
Sajnos sok kellemetlenséget okoz, a csatornahálózatba illegálisan bejuttatott, derítőkből, szikkasztókból származó
szennyvíz. Ez jellemzően a még be nem kötött ingatlanokból
származhat. A jelenséggel már szembesültek a települések a kivitelezés során is – amikor még nem volt hova folynia a szen�nyvíznek – és ezzel jelentős fennakadást és költséget okoznak
a felelőtlen ingatlantulajdonosok. A szikkasztóban gyűjtött
szennyvíz teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint
a „friss” szennyvíz. Jellemzően sokkal töményebb, nem élő,
büdösebb. Egészen más irányú biológiai, kémia folyamatok
indulnak meg benne, mint a csatornahálózaton folyamatosan
gyűjtött szennyvízben. Nem véletlen, hogy egy 1500-2000 köbméter napi kapacitású szennyvíztisztító telep csak napi 50(!)
köbméter szippantott szennyvizet fogad. Nagyobb mennyiségnél romolhat a tisztító kapacitás, nő az energia és a vegyszer
felhasználás. Sajnos a csatornahálózatban is hasonló folyamatok indulnak meg. Az egyes területeken az átemelőknél tapasztalható szaghatásért is jórészt ez a felelős.
Találkoztunk már az állattartásból származó hígtrágya bebocsátással, és nem hivatalos állatvágások során bekerült állati
hulladékokkal is.

Csak néhány kép a teljesség igénye nélkül.
Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azoknál
az ingatlanoknál, ahol házi kisátemelő került elhelyezésre még
fokozottabb odafigyelés szükséges. Ezek a szivattyúk tökéletesen működnek addig, amíg csak szennyvízzel kell megbirkózniuk. Azonban könnyen eldugulhatnak olyan esetekben,
ha nem odavaló anyag, pl. rongy, kő kerül bele. Figyelembe
kell venni azt is, hogy amíg a garanciális javítás az üzemeltető
dolga, a nem megfelelő használat miatti hiba elhárítása a lakos
költsége.
Kérjük, hogy a csatornahálózatba ne juttassanak olyan anyagokat, amelyek nem odavalók, mert ezzel rendszer működését
nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak kellemetlenséget az
átemelők közelében élőknek.
Nem a csatornahálózatba való a popsitörlő, női intim higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas anyagok,
tisztító kendők, takarításból származó por, kavics, kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kőolajszármazékok,
csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi szennyvíz gyűjtőben
(szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, ipari tevékenységből származó szennyvíz, csapadék víz. (A teljesség igénye nélkül.)
Azokon a területeken, ahol még nem valósult meg az ingatlanok rákötése, rövidesen újra indulnak a házi bekötések
kivitelezési munkálatai. Erről az érintett lakosok hamarosan
tájékoztatást kapnak.
A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepek kiépítésével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi régióban
egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, amely hosszú
távon biztosítja a térség jó környezeti állapotának megóvását,
javítását. Hozzájárul egy jobb, élhetőbb Tápió vidék hosszú
távú fenntartásához.
Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türelmüket, támogatásukat.
Tápió PR
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Tisztelt Lakosság, Kedves Farmosiak!
Az előző lapszámunkban már tájékoztatást adtam Önöknek a Polgármesteri Hivatalt és a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatot
érintő változásokról. Ebben a lapszámban pedig – kérésemre – bemutatkozik községünk új jegyzője, valamint a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat új vezetője.
Kérem, hogy személyüket fogadják szeretettel, majd felelősségteljes munkájukban tiszteljék meg őket az e munkaköröknek kijáró
kellő tisztelettel!
Horváth László
polgármester

Kedves Farmosiak!
Mivel magam is farmosi vagyok, bizonyára már többen ismernek, de engedjék meg, hogy
pár mondattal bemutatkozzam
Önöknek!
Aliné dr. Kollár Katalin vagyok, születésemtől egészen taAliné
dr. Kollár Katalin

valy augusztusig Farmoson éltem. Az általános iskola elvégzése

után a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium angol tagozatára
jártam. Középiskolai éveim alatt angol és francia nyelvből
szereztem középfokú nyelvvizsgát. Érettségi után a Szegedi
Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán tanultam tovább, és szereztem jogász végzettséget. Munkavégzés
mellett Európai Uniós pályázatíró képzettséget szereztem,
valamint elkezdtem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének
közbeszerzési szakjogász képzését, melyből már csak a szakdolgozatom megvédése, valamint a záróvizsga van hátra.
2016. április 1-jétől látom el a település jegyzői feladatait.
Ezt megelőzően közel három évig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerületénél dolgoztam
jogi referensként.
Farmosiként különösen örömömre szolgál, hogy 11 pályázat közül az enyém került kiválasztásra, és ezt a nehéz, de
szép hivatást a saját szülőfalumban, szülőfalumért tölthetem
be.
Számomra a jegyzői munkakör nem csak a jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok elvégzéséig terjed,
hanem a Polgármester Úrral, a Hivatal dolgozóival, a Képviselő-testülettel, a Bizottságokkal és a civil szervezetekkel
együttműködve szeretnék azért dolgozni, hogy településünk
épüljön, fejlődjön, szépüljön.
Forduljanak hozzám bizalommal!
Üdvözlettel,
Aliné dr. Kollár Katalin

Kedves Farmosiak!
Köszöntöm Önöket, Bércesiné Kardos Mariann vagyok,
Farmoson élek és 2016. március 1-től dolgozom családsegítői
munkakörben a Farmosi Polgármesteri Hivatal Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatánál.
Néhány szó magamról:
Az iskolai tanulmányaimat
Farmoson kezdtem, majd NagyBércesiné
kátán, a Damjanich János GimKardos Mariann
náziumában érettségiztem. Az
érettségi után szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző középfokú OKJ tanfolyamot végeztem, majd a váci Apor
Vilmos Katolikus Főiskola társadalomtudományi képzési
területen szociálpedagógiából diplomáztam. A főiskolát levelezőtagozaton, munka mellett végeztem. Kezdetben gyermekfelügyelőként majd nevelőtanárként és gyermekvédelmi
összekötő/koordinátorként gyermekvédelmi feladatokat
láttam el a Hallássérültek Tanintézetében, emellett volt lehetőségem a jelnyelvet is elsajátítani.
Forduljanak bizalommal a Szolgálathoz nyomtatványok,
kérelmek megírásában, életviteli problémák, elakadások
esetén.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7:30-12.00
Csütörtök: előzetes időpont egyeztetés alapján
Péntek: előzetes időpont egyeztetés alapján
Kérem a Kedves lakosságot, hogy amennyiben otthonaikban akad bármilyen ruhanemű, tanszer, játékok és egyéb
használati tárgyak, melyekre már nincs szükségük, de még
jó állapotban vannak, azt a Szolgálatunk szívesen fogadja
ügyfélfogadási időben.
Idén is megrendezésre kerül a Játékhét, amelyhez várjuk
minden kedves jelentkező, felajánló bárminemű segítségét
(szervezésben, ötletelésben, a játékok felügyeletében, valamint természetbeni és pénzbeni felajánlások terén), amelyhez a Szolgálatunknál lehet jelentkezni. Ennek kapcsán
tartunk egy ötletbörze délutánt, amelyet 2016. május 6-án
(pénteken) 14 órától 16 óráig tartunk.
Tisztelettel:
Bércesiné Kardos Mariann
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A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!

A múlt év december 8-án megnyitott nagykátai Kormányablakban (Nagykáta, Dózsa György út 3.) kibővült feladatkörrel - a korábbi okmányirodai feladat-és hatásköröket is ellátva - várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Felújított, akadálymentes, korszerű épületben, a mai kor követelményeinek megfelelő ügyfélszolgálati irodahelyiségben,
felkészült ügyintézők segítségével intézhetik ügyeiket.
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet alapján 2016. január 15-étől már 608 ügykörben tudnak
egy helyben ügyet intézni illetve 15 ún. kiegészítő szolgáltatást
igénybe venni. Az ügyek egy része azonnal intézhető (pl. lakcím, személyi igazolvány, útlevél, forgalmi engedély, vezetői
engedély), más részük továbbításra kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez, az ügyek harmadik csoportjában tájékoztatást tudunk adni.
Korszerű ügyfélhívó berendezés segíti az érkezési sorrend
tartását.
Soron kívüliséget biztosítunk azon ügyfeleink részére, akik
elkészült okmányért vagy ügyfélkaput nyitni jöttek.
Amennyiben szeretnék elkerülni a várakozási időt, lehetőségük van időpontfoglalásra az elektronikus központi időpontfoglaló rendszerben. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a https://
idopontfoglalo.kh.gov.hu honlapon történő időpontfoglaláshoz ügyfélkapu megléte szükséges.
A Kormányablak nyitvatartási ideje:
Hétfő: 7:00 – 17:00 óráig
Kedd: 8:00 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 20:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 18:00 óráig
Péntek: 8:00 – 16:00 óráig
A Kormányablak telefonszámai, ahol információt, tájékoztatást kérhetnek:
• 06 29 440 035 (központi szám)
• 06 29 795 240 (vállalkozás, vezetői engedély)
• 06 29 795 241 (hivatalból induló eljárások)
• 06 29 795 272 (személyi igazolvány, útlevél, parkolási ig.,
diákig.)
• 06 29 795 273 (kormányablakos ügyek)
• 06 29 795 274 (gépjármű)
• 06 29 795 275 (gépjármű, lakcím)
A Kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok (pl. csecsemőgondozási díj iránti kérelem, gyermekgondozási díj iránti kérelem, anyakönyvi kivonat kiállítása
iránti kérelem, anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem) a kirendeltségeken (Sülysáp, Tápiószele,
Tápiószentmárton) és az ügysegédeknél is beadhatók. Az ügysegédeknél beadható továbbá minden olyan ügyben a kérelem,
amelyet a hatósági osztály intéz (pl. időskorúak járadéka, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, aktívkorúak
ellátásához kötődő ügyek, közgyógyellátási ügyek), valamint a
hiánypótlások is teljesíthetők. Farmos településen az ügysegéd minden héten csütörtöki napon 13:00 órától 15:00 óráig
fogadja az ügyfeleket.
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető
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A Farmosi Polgárőr Egyesület 2015-ben végzett munkájáról
Tisztelt farmosi olvasók!
Az Egyesület 2015-ben végzett munkájáról, és az azt értékelő közgyűlésről szeretnék beszámolni. Tagságunk átlagos létszáma
47 fő.
Az elvégzett munkánkat vázlatosan ismertetném: Fél évre előre megtervezzük péntek-szombat-vasárnap estére, éjszakára a
szolgálatokat a négy munkacsoport részére. Minden csoport egy-egy hétvégén dolgozik. 161 alkalommal voltunk szolgálatban a
múlt évben. Reggel 7 és 8 óra között a Művelődési Ház és a Községháza közötti kereszteződésben teljesítenek zebraszolgálatot a
nyolcadik osztályos tanulók és egy polgárőrtársunk a tanév minden napján. Nagyobb kihívást a rendkívüli szolgálatok ellátása
jelent. A teljesség igénye nélkül néhányat megemlítek: Általános Iskola farsangi bál biztosítása, a Duna-Ipoly Nemzeti Park békamentő, gólyaváró családi napjának felügyelete a Gátőrháznál. Minden évben csatlakoztunk az országos TeSzedd mozgalomhoz.
Az általános iskolások, polgárőrök, más civil szervezetek tagjaival együtt 84 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze. Biztosítottuk a
Trianoni emlékműnél rendezett megemlékezés helyszínének biztonságát. A farmosi búcsúban is jelen voltunk. Községünk által
szervezett ünnepségeken (március 15., augusztus 20., október 23.) képviseltük szervezetünket. A falunapon is kijutott a munkából, mert péntek délutántól vasárnap délelőtt 10 óráig folyamatosan jelen voltunk a rendezvény helyszínén, őrizve az ott lévő
sátrakat, eszközöket. Mindenszentek ünnepén és halottak napján a temetők környékén vigyáztunk a látogatók autóira, értékeire.
Mindezeket a szolgálatokat a múlt évben 2527 óra felhasználásával végeztük el, társadalmi munkában.
Igyekeztünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a feladatokat megoldani. Köszönet a tagok részvételéért a magam és a vezetőség nevében. Nem volt olyan felkérés, amit ne tudtunk volna teljesíteni. Az elmúlt évet sikeresnek és eredményesnek tartom. Sikereink záloga a polgárőrök áldozatos munkája. Külön köszönet a feleségeknek és családtagoknak, hogy nélkülözik a családfőket
és támogatják a szolgálatok ellátását.
Itt a nyilvánosság előtt is megköszönjük településünk polgármesterének és képviselő-testületének az elmúlt évi anyagi javak
biztosítását. Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át nekünk adták. Ebben az évben is szívesen fogadjuk ezt a típusú támogatást.
Adószámunk: 18673498-1-13. A közgyűlésünkhöz kapott adományokat is megköszönöm minden önzetlen felajánlónak.
A Farmosi Polgárőr Egyesület fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2016. 02. 27-én tartott közgyűlésén. Az alapító tagok
közül még heten most is aktív részesei ennek a szervezetnek: Baráth Béla, Balázs Béla, Jezsik József, Kucza László, Mázsás László,
Nagy Sándor, Tóth Sándor.
Polgárőrség vezetősége
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Versdélután a nyugdíjas klubban
A költészet napja alkalmából a nyugdíjasok irodalmat kedvelő maroknyi csapata - Gecse Jánosné Rózsika vezetésével együtt verselt, énekelt.

Megmondom a titkát édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

Ezzel a gyönyörű Babits Mihály idézettel kezdtük a versdélutánt, mely a költészet lényegét fejezi ki.

A nyugdíjasok a maguk által választott verset mondták el
vagy olvasták fel, így elhangzottak többek között nagy klas�szikusaink: József Attila, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós,
Mécs László költeményei is.
Kortárs írónőnk, Kun Magdolna időskorról szóló gyönyörű verseiből is válogattak a résztvevők, valamint megismerkedtünk helyi rímfaragóink egy-egy szép írásművével is.
Meghallgathattuk Nyitrainé Tóth Mónika: Bolondozás c.
versét, valamint Tarjáni Zsolt: Ugye értik? c. költeményét is.
Végül Petőfi Sándor megzenésített verseinek eléneklésével
zártuk a megemlékezést.
Szegedi Tiborné
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GRATULÁLUNK
2016. február 29-én a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség

„Pest megye labdarúgásáért”
kitüntetésben részesítette

RÓZSAVÖLGYI GÉZÁT
a Farmos SE elnökét.

Rózsavölgyi Géza 45 éve, 16 évesen kezdte el a labdarúgást. Mint ahogyan a labdarúgás művelése, szeretete, úgy a sportköri elnökség is apai példamutatás következménye volt életében. A fiatalkori aktív labdarúgóból - az évek múlásával - először játékvezető, majd sportköri elnök lett. Hosszú évek óta ő a Farmos SE elnöke.
Követte azokat a tiszteletre méltó elődöket, akik felvállalták a falu sportegyesületének vezetését. Fáradságot nem ismerve, időt nem sajnálva, sokszor saját anyagiakat
áldozva munkálkodtak az egyesület működtetéséért, a farmosi fiatalok sportolási
lehetőségének biztosításáért.
Rózsavölgyi Géza elnök úr labdarúgásért végzett munkáját immár a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség méltó módon elismerte. Gratulációmmal magam is a szövetség döntése mellé állok, és örömömet fejezem ki ehhez az elismeréshez. Egyúttal biztosítom az elnök urat, hogy polgármesterként azon leszek, hogy az önkormányzat
részéről, - a lehetőségeink adta határokon belül - a jövőben is igyekezzünk megadni
minden anyagi és erkölcsi támogatásunkat sportvezetői munkájához.
Horváth László
Polgármester

Tájékoztatás a Közösségi Szolgálatról
Tájékoztatjuk a középiskolás, érettségi előtt álló diákokat, hogy a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület az alábbi
oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást a közösségi szolgálat lebonyolításáról:
1. Nagykátai Damjanich János Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
2. Lehel Vezér Gimnázium Jászberény
3. SZIE Gyakorló Sport Általános Iskola és
Gimnázium Jászberény
4. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
5. Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és
Gimnázium Jászberény
6. Jászberényi Katolikus Általános Iskola és
Középiskola
7. Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium Tagintézménye
8. Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskola
9. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium

Tájékoztatjuk a diákokat, hogy csak az egyesület elnökével előre egyeztetett időpontban, - az idős emberek érdekében, - a nyugdíjas egyesületnél elvégzett közösségi
önkéntes munka elvégzését igazoljuk.
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület az alábbi tevékenységeket kínálja a közösségi szolgálatra jelentkező diákoknak:
• segítségnyújtás az egyesület tagjainak a klubhelyiség karbantartása, tisztántartása
• érdekében
• a klubhelyiség parkjának gondozása (pl. kapálás, fűnyírás, növényültetés, locsolás)
• közreműködés az egyesület által szervezett kulturális rendezvények szervezésében,
• lebonyolításában (pl. terítés, tálalás, dekoráció, felszolgálás, műsor levezetése, versmondás)
• kézműves tevékenység
Az egyesület részéről a kapcsolattartó:
• Szegedi Tibor elnök 2765 Farmos, Rákóczi u.26.,
Tel.: 36-30-2-347-262, 53/390-371
Szegedi Tibor
elnök
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Farmosi Népfelkelők a Tápióbicskei Csatán

2015. május 24-én, az első Farmosi Hagyományok Napján,
alakult meg a gyerekekből álló katonai hagyományőrző kis
csapatunk, a Farmosi Népfelkelők. Megalakulásunkhoz nagy
segítséget nyújtott a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző
Csapat és vezetőjük, Basa László katonai hagyományőrző százados, aki mindig ott állt mellettünk és mindig számíthattunk
rá. Így volt ez 2016. április 4-én is, amikor csapatkapitány híján
mégis eljutottunk a 28. Tavaszi Emlékhadjárat nagykátai és tápióbicskei állomásaira.
Nagy összefogás volt kis csapatunk érdekében, hogy méltóképpen képviselhesse Farmos községet a tápióbicskei ütközetben és az azt megelőző nagykátai megemlékezéseken. Szeretnénk köszönetet mondani Németh Csaba tanárúrnak, akitől
egyenruhákat kaptunk kölcsön. Nemes Jánosné Marikának,
aki az ebédünk alapanyagait szolgáltatta. Lampértné Csirke
Erikának, aki elkészítette a gyermekek sapkáit. Kiss Tímeának és Szanda Istvánnak a vendéglátásért, Timinek külön
köszönjük, hogy csapatunk élére állt és felvezette mind a megemlékezéseken, mind a csatán. Szabó Bélának és Varga Attilának, akik fogatukkal szállították a csapatot. Liget Közértnek, hogy mindig mindenben számíthatunk rájuk.
Végül, de nem utolsó sorban hatalmas köszönetet szeretnénk mondani Basa László katonai hagyományőrző századosnak, aki sajnos már nem lehet köztünk. Köszönjük Laci bácsi a rengeteg segítséget! Isten nyugosztaljon, hiányod érezzük,
emléked őrizzük!!!
A Farmosi Népfelkelők: Beszteri Dominik
Fejős Lili
Fejős Tamás
Kupai Klaudia Róza
Kupai Róbert
Kupai Zoltán
Lajos Dóra
Lampért Antónia
Lampért Zoltán
Pintér Jakab
Sóspataki Petra
Nemes Nóra

Kérem, olvassák el csapatunk tagjainak rövid beszámolóját:
A Tavaszi Hadjárat
2016.04.04-én reggel 10 órakor elindult a Farmosi Népfelkelők csapata. Farmosról elindultunk lovaskocsival Nagykátára
és egész úton vidáman énekeltünk. Mindenki mosolyogva integetett vissza nekünk. Amikor megérkeztünk, finom ebéddel vártak minket. Ebéd után egy ünnepi koszorúzáson vettünk részt,
ami három helyen történt. A koszorúzás után Tápióbicskére
mentünk a csata helyszínére. A csapatok felsorakoztak a megadott helyekre. A tüzérek lőttek, az ágyúk durrantak, a lovasok és

a gyalogosok harcoltak, a csikósok pedig csattogtattak ostoraikkal. A csata végén boldogan, de ugyanakkor fáradtan mentünk
haza.
Remélem jövőre is megismételjük ezt a napot. Remélem több
mindenki is kedvet kap.
Lampért Antónia
28. Tavaszi Emlék Hadjárat
Reggel mindenki nálunk gyülekezett, Zolika kikérdezte tőlünk az eddig tanultakat és mindenki megkapta a csomagját.
Elindultunk a Ligetbe és már ott várt Béla bácsi a lovaskocsival.
Felültünk mindannyian és elindultunk. Egész úton katonadalokat énekeltünk és integettünk az embereknek, akik visszaintegettek. Odaértünk Nagykátára. Timiéknél megpihentünk és
egy finom ebédet kaptunk. Utána elmentünk a templomhoz. Ott
megkaptuk Basa tanár úrtól a fegyvereket, és két katonája rövid kiképzést tartott nekünk. Utána koszorúzáson vettünk részt
három helyszínen. A Pilaszanovich-kopjafánál, Kossuth Lajos
és Görgey Artúr emléktáblájánál a Polgármesteri Hivatal udvarában és a temetőben a Hősök Sirkertjénél. Utána a lovasokkal
elmentünk a tápióbicskei csata helyszínére. Közben vidáman végig énekeltük az utat. Ahogy odaértünk, besorakoztunk a többi
hagyományőrző közé és már nagyon vártuk a csatát. Elkezdődött a díszszemle és sorfalat álltunk. Elindult a csata. Nagyon jó
volt. A végén a körbe menetel közben mindenkinek tetszettünk,
egy kisfiú fel is kiáltott, hogy bárcsak ott lehetne köztünk. Utána
felszálltunk a lovaskocsira és hazafelé egész úton viccelődtünk.
Mikor a Ligethez értünk, mindenki elbúcsúzott egymástól és
haza indult.
Én nagyon jól éreztem magam és máskor is menni fogok.
Fejős Lili
A tápióbicskei csata
Várva vártam már ezt a napot és eljött. Nagyon jó volt a reggel. Gyakoroltunk egy kicsit. Azután kimentünk a Ligetbe ahol
várt minket Béla bácsi. El is indultunk és meg sem álltunk Timiékig. Ott megebédeltünk és mentünk tovább. Odaértünk a koszorúzásra, onnan mentünk a temetőbe, utána pedig egyenest
Tápióbicskére, a csatára.
Nagyon jó volt katonaként részt venni a csatán. Jövőre is ott
fogok állni a csatasorban!
Fejős Tamás
Zárómondatként szeretném megosztani Önökkel, hogy
csapatunk új csapatkapitánnyal gazdagodott. A napokban felkértem a Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat egyik tagját,
Csubra Szebasztián katonai hagyományőrző tizedest, hogy álljon csapatunk élére, aki a felkérést elfogadta.
Nemes Nóra
csapatvezető

Internetszolgáltatás igényfelmérése az Öregszőlőben lakók körében
Az Öregszőlőben lakók részéről jogos igényként merült fel az internet szolgáltatás elérésének lehetősége számukra is. A
különböző szolgáltatóknál történt érdeklődés után a Telekom részéről tapasztalható együttműködési szándék a szolgáltatás
biztosításához szükséges műszaki háttér kiépítésére. A munkálatok megkezdéséhez szükséges felelős döntés meghozatala
előtt azonban a szolgáltató szeretné felméretni a szolgáltatást igénylők pontos számát. Ehhez a felméréshez kérjük meg az
Öregszőlőben élőket a szolgáltatást igénylő nyilatkozatuk megtételére. A nyilatkozatukat megtehetik a Liget csemegében
elhelyezett gyűjtőíveken, továbbá a nyilatkozatok gyűjtésére felkért személyeknél.
Horváth László
polgármester
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Retro buli az óvodás gyerekek javára
Megrendeztük első Retro bulinkat az óvodás gyerekek támogatására. Rendkívül hálásak vagyunk és köszönjük mindenkinek (szülők, támogatók) a felajánlásokat,a támogatást és a segítséget.
A rengeteg munkának és Nektek köszönhetően 517.583 Ft gyűlt össze.
Szeretnénk megköszönni a fellépő táncosoknak a látványos bemutatót, Kasza Tamásnak a fergeteges hangulatot, a vendégeknek a részvételt.
• Megyes László (itt a szóda)
• Baráth Ferencné
Fő támogatóink:
• Kézér Imréné
• Sárközi Tünde
• Farmos Község Önkormányzata
• Szécsényi Ferencné
• Szabó Sándorné
• Privát ABC Ábrók Judit és Megyes • Mini Presszó Prága Sándor
• Szentgáli Szabolcs
Csaba
• Jónás Zoltán
• Nagy Gáborné
• Tóth Tamás és Tóth Tamásné
• Babinszki Zsanett
• Bóta Jánosné
• Aranyablak Kft.
• Star Market Kenyó Mónika
• Pálfi Gyula és Pálfiné Zákány Kitti
• Kasza Tamás
• Palcsó Húsbolt Tápiószele Palcsó • Molnár Tibor
Zoltán és Palcsó Zoltánné
• Pálinkás Szabó Zoltán és Plavecz IlTámogatóink:
• Rózsa Nyugdíjas Klub
dikó
• Liget ABC
• Adonyi család
• Non-Stop Dance Group
• Nemes Nóra
• Ocsovszky György
• Vágó Bernadett
• 3 ÁSZ Kft.
• Bukor Csapágy 2002 Kft.
• Kenyó Zsolt
• Tóth Erika
• Józsa Jánosné
• Vas Műszaki Bolt
• Bertalan Györgyi
• Szabó Pálné
• CBA Rózsavölgyi Géza
• Magori Ildikó
• Zala Zsolt
• Molnár Expressz Molnár Gábor
• Gunics Betti
• Móró Brigitta
• Ézsiásné Gál Szilvia
• Kenyó Jánosné
• Marton Gábor
• Szabó Sándor és Szabó-Szarvas Ren- • Kenyó Zsolt
• Nagyné Gúth Mária
áta
• Gáspár Annamária
• Ali Attila és Aliné Kollár Katalin
• JVB-Trans Kft. Józsa János és Józsá- • Ezerjó ABC
• Bíróné Ivanics Henrietta
né Adamecz Éva
• Klaudia Presszó
• Szitásné Béres Krisztina
• Éva Trade 2000 Bt. Adamecz Lász- • Márta Kozmetika Bezzegné Kenyó • Csatári József
lóné
Márta
• Barna Ferenc és Barna Ferencné
• Hasznos Holmik
• Farmos Posta
• Barna Krisztián
• Kovács Boglárka és Vankó Dezső
• Badenszki Lászlóné
• Lázár Arnold és Lázárné Barna Csil• Vankó Attila
• Fehér Anna
la
• Sereglei János
• Fehér Enikő
• Máthéné Pető Anita
• Sülyi József
• Enikő Virágbolt
• Dr. Ács Attila
• Kovács István és Kovácsné Baráth • Czakóné Irénke néni
• Nagy Csilla
Ildikó
• Ivanics Béla és Adamecz Mária
• Kollár Ferenc és Kollár Ferencné
• Berényi József
• Szarvas Dániel
• Fekete Károly
• Gabika-Patika Bt.
• Kasza Petra
• Halászi Mihály
• Nagy Csilla
• Szarvas János
• Balázs László
• Szécsényi Szépség és Wellness Stú- • Szarvas Jánosné
• Megyes László
dió Szécsényi Zita
• Szarvas Attila és Szarvas Attiláné
• Czellár Levente
• Fanny-Hús Kft. Farsang László
• Ifj. Szarvas Attila
• Szőllősi Tibor
• Matuláné Csík Gabriella
• Szarvas Angéla
• COOP
• Bertalan Jánosné
Büfé:
• Velavill Kft. Velkei Lajos
• Kara Imre
• Berczi Szabina
• Gabi Fodrászat
• Szabó Ibolya
• Magori Ildikó
• Marianna Virágüzlet
• Major Istvánné
Szülői Munkaközösség

A Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ bemutatkozása
2016. január 1-jétől a Nagykátai Járás területén megalakult a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti
Központ. A Központon belül két csoport jött létre: a Települési és a Járási Csoport.
A Járási Csoport ellátottainak köre: a Nagykátai Járás illetékességi területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok ellátásában levő gyermekek és családjaik, akik vonatkozásában hatósági intézkedésre (védelembe vétel, ideiglenes hatályú kiemelés, családbafogadás, nevelésbe vétel) került sor, vagy
annak megtételét tartják szükségesnek a szakemberek.
Farmoson Nemes Julianna esetmenedzser segíti Bércesiné Kardos Mariann családsegítő kolléga munkáját a védelembe vett és a családjukból kiemelt gyerekek vonatkozásában. Mind a családokkal, mind a jelzőrendszeri tagokkal tartani fogja a kapcsolatot, a családokat otthonaikban is felkeresi. Julianna elérhetősége: 0630-530-4718,
nemes.julianna @csaladgondozo.hu
Kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy jó színvonalon, megfelelő szolgáltatást nyújtsunk a lakosság számára. Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a Központ munkájával kapcsolatban, kérem keressék bizalommal Nemes Julianna kollégánkat!
Szegedi Tamara
intézményvezető
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Újszülöttek

ANYAKÖNYVI HÍREK

Október
2015. 10. 08. GRÓF ISTVÁN
Anyja neve: Máthé Csilla
Apja neve: Gróf Istvám
2015. 10. 25. ZSENGELLÉR MARTINA
Anyja neve: Háfra Beáta
Apja neve: Zsengellér Ádám
November
2015. 11. 17. MOLNÁR PÉTER
Anyja neve: Hegedűs Brigitta
Apja neve: Molnár Péter
2015. 11. 26. JEZSIK ZOLTÁN
Anyja neve: Molnár Mónika
Apja neve: Jezsik Szabolcs
December
2015. 12. 17. KISS VIKTOR KÁLMÁN
Anyja neve: Misztl Anikó
Apja neve: Kiss Zsolt

2015. 12. 21. KALANYOS DÁVID
Anyja neve: Mortzi Gizella
Apja neve: Kalanyos Dezső
2015. 12. 29. SAFRANYIK DÁNIEL
GÁBOR
Anyja neve: Kovács Zsuzsanna
Apja neve: Safranyik Gábor
2015. 12. 29. DEMETER DÁVID
JÓZSEF
Anyja neve: Bankó Emese
Apja neve: Demeter József
2015. 12. 29. KASZA JÚLIA PANNI
Anyja neve: Kun Julianna
Apja neve: Kasza Tamás

2015. szeptember 12.
2015. október 09.
2016. február 09.
2016. március 25.
2016. március 30.
2016. április 08.

Sugataginé Kovács Margit sz.: Kovács Margit, 1948. február 14.

Vörös Sándor
Bobály Pál
Takács Gézáné
Kovács Péter Kázmér
Fazekas Lajos
Vári Norbert
Mizsei Tibor
Boros Sándorné
Kenyó Sándorné
Palotai Jánosné
Árki Ferencné
Nádasi János
Halászi István
Kenyó Kálmán
Árva András
Törzsök László
Szamosvölgyi László

Április
2016. 04. 03. RADICS PETRA
AMANDA
Anyja neve: Rékasi Amanda
Apja neve: Radics Sándor
2016. 04. 18. RABOLT ZSELYKE ZOÉ
Anyja neve: Varga Kitti
Apja neve: Rabolt Balázs

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

ELHUNYTAK:

Pető Antalné

Február
2016. 02. 26. KASZA PÉTER
DOMINIK
Anyja neve: Csomor Ágnes
Apja neve: Kasza László Krisztián

elhunyt: 2015. augusztus 12.
sz.: Göblyös Julianna, 1932. június 18.
elhunyt: 2015. augusztus 30.
sz.: 1957. február 22.
elhunyt: 2015. augusztus 31.
sz.: 1930. január 18.
elhunyt: 2015. augusztus 27.
sz.: Csépány Margit Olga, 1948. március 18.
elhunyt 2015. augusztus 16.
sz.: 1944. július 09.
elhunyt: 2015. augusztus 14.
sz.: 1941. március 24.
elhunyt: 2015. augusztus 09.
sz.: 2015. augusztus 03.
elhunyt: 2015. augusztus 28.
sz: 1956. július 11.
elhunyt: 2015. október 07.
sz.: Michel Erzsébet, 1963. április 27.
elhunyt: 2015. október 03.
sz.: Jezsik Julianna, 1929. augusztus 02.
elhunyt: 2015.október 24.
sz.: Adamecz Julianna, 1935. augusztus 06.
elhunyt: 2015. december 12.
sz.: Lesták Ilona, 1919. augusztus 26.
elhunyt: 2015. november 29.
sz.: 1973. július 03.
elhunyt: 2015. december 01.
sz: 1933. december 13.
elhunyt: 2015. december 23.
sz.: 1934. június 20.
elhunyt: 2015. december 31.
sz.: 1952. augusztus 02.
elhunyt: 2015. december 11.
sz.: 1949. október 30.
elhunyt: 2015. november 21.
sz.: 1961. május 03.
elhunyt: 2015. október 27.

KOVÁCS PÉTER és BOROS MÓNIKA
GYÜRE CSABA és HORVÁTH MARGIT
PERLAKI ZOLTÁN és BARTAL TÜNDE
ANDOR JÓZSEF és MÉSZÁROS CSILLA
MEGYES JÓZSEF és KUN SZABINA IZABELLA
KÓNYA PÉTER és SISKA KRISZTINA

Zala István
Nagy Gyuláné
Major István
Jankovics Jánosné
Baranyi Dezsőné
Buzsi Attila
Kulik Istvánné
Czető Zoltán
Paksi Pálné
Sipos Jenő
Czervan Lászlóné
Domonics Sándor
Bagyinszki Józsefné
Kun Magdolna Gyöngyi
Kenyó Lászlóné
Török Péterné
Bendó Istvánné
Terék Ferenc
Tóth Béláné
Baráth Ferencné

sz.: 1945. április 14.
elhunyt: 2015. december 25.
sz.: Lajkó Jolán, 1949. április 12.
elhunyt: 2015. december 26.
sz.: 1941. április 28.
elhunyt: 2015. december 27.
sz.: Tóth Borbála, 1929. szeptember 06.
elhunyt: 2015. november 13.
sz:. Kovács Szórád Amália, 1929. augusztus 31.
elhunyt: 2016. január 22.
sz: 1966. március 09.
elhunyt: 2016. január 21.
sz.: Vida Gizella, 1938. december 29.
elhunyt: 2016. január 13.
sz.: 1971. október 23.
elhunyt: 2016. február 13.
sz.: Vincze Veronika, 1928. január 01.
elhunyt: 2016.február 21.
sz: 1930. május 02.
elhunyt: 2016. február 09.
sz.: Seres Erzsébet, 1933. július 16.
elhunyt: 2016. február 23.
sz.: 1944. március 05.
elhunyt: 2016. február 27.
sz.: Barta Erzsébet, 1947. január 11.
elhunyt: 2016. február 21.
sz.: 1962. január 01.
elhunyt: 2016. február 01.
sz.: Berényi Terézia, 1934. május 02.
elhunyt: 2016. február 18.
sz.: Győrfi Mária, 1943. január 24.
elhunyt: 2016. március 23.
sz.: Árvai Mária, 1951. május 25.
elhunyt: 2016. február 25.
sz.: 1946. július 01.
elhunyt: 2016. április 01.
sz.: Horváth Mária, 1937. 09. 27.
elhunyt: 2016. március 29.
sz.: Czakó Ilona, 1950. 12. 27.
elhunyt: 2016. 04. 17.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Édesapám

SIPOS JENŐ
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Szíved már nem fáj, a miénk vérzik.
A fájdalmat az élők érzik! Elcsitult

KÖSZÖNET
Február végén nehéz helyzetbe kerültem kisfiammal, amikor nagyon sokan siettek segítségemre.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak (név nélkül, mert nem
tudom mindenki nevét) akik önzetlenül jöttek átsegíteni a nehézségeken ki miben tudott, támogattak anyagilag.
Megoldják a mai napig, hogy eljussak ügyeimet elintézni.
Különösen köszönöm, kisfiam részére nyújtott segítségüket.
Tisztelettel:

Balázs János

a szív, mely értünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

CZERVÁN LÁSZLÓNÉ
temetésén részt vettek, sírjára virágot és koszorút hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
Köszöni a gyászoló család
Köszönet: Ezúttal szeretnénk megköszönni

Megyes

Daniellának,

hogy édesanyánk Czerván Lászlónénak az ápolásában mindvégig
szeretettel és odaadással segített.
Köszöni a gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett
Édesapa és Nagyapa

DOMONICS SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

VÉRADÁS
Helye:
Farmosi Művelődési Ház
Ideje:
2016 május 31. (kedd) 13:00-16:00-ig
Minden véradó 10.000 Ft értékű üdülési
utalványt kap ajándékba!
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GYÖRGYEY KASTÉLY ÉTTEREM és Panzió
2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 2.

Vállaljuk lakodalmak lebonyolítását,

művelődési házakban, tornatermekben, saját kertekben. Adhatja a tyúkot, disznót,
savanyúságot, saját pálinkát.
Akár korlátlan italfogyasztással is.
Kérjen árajánlatot, személyes beszélgetés után, próbaétkezést is biztosítunk.

Étterem telefonszáma: 06/53-583-546
Lakodalmi egyeztetés: 06/30-9555-770 www.gyorgyeypanzio.hu,

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

– Tégla, Ytong
– Sóder, vakoló homok
– Cement, oltott mész
– Csemperagasztók, fugázók
– 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

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

Békamentő gólyaváró Családi Nap

Borverseny

Ignéczi Ádám beszámolója
a Földgömb-Atacama Klímamonitoring Expedícióról

Versdélután a nyugdíjas klubban

Jelenet az általános iskolások előadásából – március 15.

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

