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Az ünnepi megemlékezésen  
mindenkit szeretettel vár Farmos Község Önkormányzata.

Farmos Község Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és családját 

március 15-én 18 órára 
a Művelődési Házba, 

az 1848-as forradalom és szabadságharc 
tiszteletére tartandó  

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 
hogy a Farmos község volt jegyzőjé-
nek, Koterla Ildikó jegyző asszonynak 
munkaviszonya 2016. január 31-vel 
megszűnt. A tisztség betöltésére az 
önkormányzati törvénybe foglaltak 
szerin pályázatot írtunk ki. A pályázat 
eredménnyel zárult, és a 11 fő pályázó 
közül, a Farmos község jegyzője állást 
Aliné Dr. Kollár Katalin nyerte el.

Aliné Dr. Kollár Katalin felelősség-
teljes tisztségét 2016. április 1-jén fog-
lalja el. Addig a jegyzői feladatot meg-
bízott jegyzőként – heti egy napon, 
pénteken – Tápiószele jegyzője, Tóth 
Julianna látja el.

Változás történt a képviselő-testület 
összetételében is. Ferencné Deák Ka-
talin képviselő asszony, a képviselői 
munka terén jövőben fennálló akadá-
lyoztatása miatt, 2016. január 31-vel 
lemondott képviselői tisztségéről. Az 
önkormányzati törvény értelmében a 
tisztség betöltésére az önkormányzati 
választáson elért eredmény szerint so-
ron következő legtöbb szavazatot elért 
képviselő-jelölt, Vincze Tamás került 
felkérésre önkormányzati képviselő-
nek, aki a tisztséget elvállalta. 

2016. január 1-től a törvényhozás 
átalakította a család- és gyermekvé-
delmet. A Tápiószele Székhelyű Kö-
zös Fenntartású Családvédelmi és 
Gyermekjóléti Szolgálat megszűnése, 
a járási központú Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat megalakítása, a 
megváltoztatott szervezeti forma, a 
tevékenységi- és hatáskör változása, 
valamint az önkormányzat e kötelező 
feladatának finanszírozás változása, 

ezen a területen is változást hozott 
községünkben.

A szolgálat két munkatársa, Varga 
Józsefné és Bobály Ágnes nyugdíjba 
vonulás, illetve saját kérésre történő 
felmentés címén megválik tőlünk. Kö-
szönjük a család- és gyermekvédelem 
szolgálatában elmúlt években vég-

zett lelkes és áldozatos munkájukat. 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársaként a jövőben Bércesiné 
Kardos Mariann fog dolgozni akinek 
munkáját helyi szinten a jegyző fogja 
felügyelni. Jó és eredményes munkát e 
felelősségteljes, nem kis feladathoz!

Horváth László, polgármester

SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírott  .........................................................................................................................................................................

Név:  .................................................................................  Született: ............................................................................. 

Lakcím:  ...........................................................................................................................................................................

nyilatkozom, hogy a Farmos Község Önkormányzata által eladásra felkínált építési telkek közül .............. db-
ot lakásépítés céljára szeretnék megvásárolni.
Nyilatkozatomat kizárólag igényfelmérés céljából tettem.

Dátum: .......................................................
 .....................................................
 aláírás

Tisztelt Lakosság!
Előző lapszámunkban már tájékoztattuk a lakosságot az 

építési telekértékesítési szándékunkról. Felhívásunkra a meg-
adott határidőig 12-en jelezték telekvásárlási szándékukat. A 
meghirdetett felmérés óta a magyar kormány törvénybe fog-
lalta és meghirdette a Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
(CSOK) programját, amely segítségével jelentősen segíteni 
kívánja a családok lakásépítési, lakásvásárlási pénzügyi lehe-
tőségeit. Feltételezvén, hogy a CSOK adta lehetőség jelentős 
mértékben emeli a lakásépítési, lakásvásárlási szándékot, ismét 
meghirdetjük a jelentkezési lehetőséget. 

Farmos Község Önkormányzata a 822/133 hrsz.-ú földterü-
leten új utca nyitásával, mintegy 30 db. építési telek kialakítását, 
majd értékesítését tervezi. A telekkialakításhoz, közművesítéshez 
szükséges költségadatok begyűjtése a szolgáltató cégeknél meg-
kezdődött. Ezzel a tájékoztató és igényfelmérő írással, a lakosság 
telekvásárlási szándékát szeretnénk felmérni, begyűjteni.

A terv végrehajtásának legalább két fontos feltétele van. Az 
egyik, hogy megfelelő számú vásárolni szándékozó, vásárlóké-
pes telekigénylő legyen, a másik pedig, hogy az önkormányzati 
költségvetésre ne legyen negatív hatással. 

A kiadási és bevételi adatok, valamint lakossági szándéknyi-
latkozatok, és a parcellázásra, értékesítésre vonatkozó képvise-
lő-testületi döntések hiányában az alábbi pontok csak szándé-
kot tükröznek, tájékoztató jellegűek. 
– Méretük - a kialakíthatóság diktálta kivételtől eltekintve - 20x50 

méter, azaz 1000 m2.
– Az egy személy által megvásárolható telkek száma valószínűleg 

korlátozott lesz.
– Az építési telek vételára a fizetési módok - például megelőlegezett 

fizetés, egy összegű fizetés, részletekben történő fizetés - függvé-
nyében különbözhet.
Önkormányzatunk a fentiekben ismertetett szándékával el-

sősorban a településünkön felnőtt, Farmoson élő fiataloknak 
akar a helyben maradáshoz, családalapításhoz telekvásárlási 
lehetőséget felkínálni. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy elejét 
vegye falunk elöregedésének, elnéptelenedésének, családok la-
kóhely távolság okozta szétszakadásának.

Annak ellenére, hogy írásomból érthető okokból számtalan 
konkrétum hiányzik, kérem a tisztelt érdeklődőket, hogy min-
denféle kötelezettségvállalás nélkül, jelezzék vásárlási szándé-
kukat, hogy az adatok birtokában, az előkészítés fázisa után 
minél előbb megkezdhessük a megvalósítást!

TÁJÉKOZTATÁS ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
Telekvásárlási szándékukat 2016. március 31-ig jelezhetik:

E-mail útján a farmos.polg@upcmail.hu e-mail címen, vagy 
a Polgármesteri Hivatalban a FAIR újságban elhelyezett, kitép-
hető igényfelmérő szándéknyilatkozat leadásával. 
Farmos, 2016. február 20.

Horváth László,  
polgármester
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A JOGI SZEMÉLYEK INGATLANJAINAK HÁZI BEKÖTÉSEIVEL  
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jogi Személy !
Tájékoztatom, hogy a Tápiómenti Települések Csatornamű 

Vízgazdálkodási Társulata 2015. június 30-án megtartott  
taggyűlésén a 10/2015. (VI.- 30.) határozatában foglaltak sze-
rint döntött arról, hogy a jogi típusú ingatlanok házi bekötésé-
nek költségeiből (a megfelelő eljárásrendet követve) egységen-
ként 60 ezer forintot, vagy ha nem éri el a számlaérték a 60 ezer 
forintot, akkor a bruttó számlaértéket visszafizeti a jogi típusú 
ingatlan tulajdonosának. 

A házi bekötéseket a nem magánszemély (jogi személy) ta-
gok a következőképpen valósíthatják meg: 

A jogi személy (vállalkozás = érdekelt) befizeti a teljes ér-
dekeltségi hozzájárulást a Társulatnak, egyben nyilatkozik 
írásban, hogy milyen számlaszámra kéri utalni részére a Tár-
sulattól a jóváhagyott házi bekötést érintő számla értékét, ami 
legfeljebb befizetett egységenként 60 ezer forint.

A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás befizetése alapján 
kiadja az igazolást jogi személynek a befizetés megtörténtéről.

A jogi személy keres számlaképes kivitelezőt, aki elvégzi a 

házi bekötést és számlát, valamint teljesítési igazolást ad, amit a 
jogi személy képviselője leigazol, aláírja. Kérjük, hogy a számla 
és a teljesítés igazolás tartalmazza a jogi személy nevét, címét, 
adószámát, amire az érdekeltségi hozzájárul befizetésre került.

A kapott számlát az önkormányzatunk is leigazolja. A házi 
bekötés kiépítése csak a ténylegesen felmerült, piaci értéknek 
megfelelő költséget tartalmazhatja! 

Ezeket az iratokat eredetben a jogi személy nyújtja be a Tár-
sulatnak – melyet fénymásolást követően a Társulat visszaad a 
jogi személynek.

A Társulat a jogosultság elbírálását követően a megadott 
számlaszámra visszautalja a házi bekötés számlaértékét, ami 
befizetett egységenként legfeljebb 60 ezer forint lehet. 

Kérem, hogy amennyiben a fent leírtaknak megfelelően az 
érdekeltségi hozzájárulást megfizette, úgy kezdje meg a tulaj-
donában lévő ingatlan vagy ingatlanokat érintően a házi bekö-
tés kivitelezését és az élőre kötést!

Horváth László
polgármester

KÉRÉS NÉHÁNY ISMERETLEN LAKOSHOZ
Tisztelt Farmosi Lakosok!

Mint polgármester, rendszeresen 
kapok Farmos szennyvízhálózatának 
üzemeltetéséről napi jelentéseket. Ezek 
a jelentések táblázatos formában, a tár-
sulat 20 településéről összegzik a csa-
tornarendszer üzemeltetésekor bekövet-
kezett meghibásodásokat, a szükséges 
javító munkákat, a munkavégzés okát, 
továbbá az elvégzett munkákról adnak 
tájékoztatást.

Mindig reméltem, hogy településünk 
pozitív értelemben kivétel lesz a társult 
települések között, és nálunk nem for-
dulnak majd elő más településeken már 
bekövetkezett, civilizált emberhez mél-
tatlan tettek a csatornarendszer haszná-
lata során. Sajnos, néhány falunkbéli tett 
azért, hogy rólunk, farmosiakról sem 
alakulhasson ki pozitívabb kép másoké-
nál.

A csatornarendszer gerincvezetéké-
nek építése idején valaki, vagy valakik az 
épülő vezetékekbe szivattyúzták szenny-
víztárolójuk tartalmát. Mit sem törődve 
a munkavégző csatornaépítők egészségé-
vel, emberi méltóságával.

Napjainkban, - közel fél éve a rend-
szer üzembe helyezése után -, a folya-
matos átemelő szivattyú leállások, meg-
hibásodások jelentenek többletmunkát, 
többletköltséget az üzemeltetőnek, to-
vábbá kellemetlenséget nekünk, a csa-
tornarendszer használóinak. Különösen 
az Arany János út, a Kossuth út és a Jász-
berényi út átemelő szivattyúi hibásodnak 
meg gyakran.

Hogy mik lehetnek a meghibásodások 
kiváltó okai?

Szinte minden esetben a szivattyú-
ba került, csatornarendszer rendellenes 
használatára utaló, rendszerbe nem való 
anyagok, nagyméretű tárgyak. Például 
felmosófej, egészségügyi betét, popsitörlő, 
disznóbél, póló, törölköző, alsónemű, stb. 

A csatornarendszer tervezői a rendszer 
tervezésekor az üzemeltetés terén nem 
ilyen rendszerhasználókra gondoltak. Az 
emberrel, mint fegyelmezett, értelmes 
lénnyel, a szállított anyag biológiai előál-
lítójával és szűrőjével kalkuláltak. Sem-
miképpen sem várták azt, hogy oda nem 
való anyagok fognak majd naponta meghi-
básodást okozni. A rendszerbe tervezett és 

beépített átemelő zagyszivattyúk konstruk-
ciójukból adódóan nem alkalmasak a már 
említett, meghibásodásokat okozó anyagok 
továbbítására. 

Mindannyian tudjuk, hogy ez a be-
ruházás mennyi ideig tartott. Mennyi 
költségébe került az uniónak, a magyar 
államnak, az önkormányzatoknak, és 
az ingatlantulajdonosoknak. Ennek a 
beruházásnak hitel kamatterheit a tele-
pülések évek óta fizették, és még éveken 
át fizetni fogják költségvetésükből. És 
ne legyen kétségünk! Az ezekből a meg-
hibásodásokból eredő károk költségei be 
fognak épülni a csatornahasználati dí-
jainkba. Jelentősen megemelve azt. Ké-
rek ezért minden farmosi lakost, hogy a 
fentiekben megfogalmazottakra legye-
nek tekintettel! Ne legyenek önmaguk 
ellenségei. A biztonságos üzemeltetés, 
az üzemzavar elkerülése érdekében a 
csatornarendszert használják rendelte-
tésszerűen, kerüljék a károkozást!

Köszönöm, ha megfogadják kérése-
met.

Horváth László  
polgármester

MEGKEZDŐDÖTT A KÖZSÉGI FOGORVOSI RENDELŐ KIALAKÍTÁSA
A képviselő-testület döntése értelmében a Béke út 8. szám alatti szolgálati lakás átalakításával 2016. február 08-án megkezdő-

dött a község fogorvosi rendelőjének kialakítása. A munkát a beérkezett árajánlatok értékelése után Kármán Mihály egyéni vál-
lalkozó nyerte el 6.947.535 Ft. megajánlott árral. Az építési munka befejezésének határideje 2016. április 30. A fogorvosi rendelő 
felszerelése a szükséges műszerparkkal és bútorzattal további 6-7 M Ft költséggel terheli az önkormányzatunk költségvetését. A 
fogorvosi rendelő építési és berendezési munkálatainak befejezési időpontja nem jelenti automatikusan a rendelés kezdetét. A 
fogorvosi szolgáltatás indulásához az OEP-al, a leendő szolgáltató fogorvossal, megegyezéssel záruló eredményes tárgyalások és 
pénzügyi műveletek szükségesek többek között az üzemeltetésről, a praxisjogról, a finanszírozásról. Mindezek legrosszabb eset-
ben, legfeljebb további 6 hónap késedelmet jelenthetnek a fogorvosi rendelés indulásában.

Horváth László
polgármester
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  Tisztelt Farmosi Lakosok!
 Ezúton szeretném megragadni az alkalmat,-

hogy megköszönjem mindazt a sok szeretetet, 
bizalmat, erőt és lehetőséget, amellyel támogattak 
Önkormányzati képviselőségemmé válástól egé-
szen 2016.02.01-ig. Sajnos döntést kellett hoznom 
és ettől a naptól felmondtam megbízatásomat.

 Mint sokan tudják, előbb lettem képviselő, 
mint szerelmes. Isten viszont megajándékozott 
életem párjával, akivel 2015.09.16-án összeháza-
sodtunk. Közös életünket Budapesten kezdtük 
el. Új munkám is Budapesthez köt. Nem akartam 
lemondani, 5 hónapig próbálkoztam. Nagyon ne-
hezen tudtam összeegyeztetni a munkám és a tes-
tületi ülésekre való leutazást. Valamint mivel csak 
ritkán jutok haza Farmosra,így közvetlenül nem 
látom át a helyi viszonyokat.

 Az a tudat, hogy nem leszek már az önök kép-
viselője, nem azt jelenti, hogy elfelejtem önöket és 
a szülőfalumat. Sokat köszönhetek a farmosi em-
bereknek és a farmosi értékeknek. Továbbra is sze-
retnék segítőként benne maradni a közösségi élet 
vérkeringésében. Részt szeretnék venni a gyer-
meknapi szervezésben, lebonyolításban. Továbbra 
is képviselem a rászorultak és keresztények ügyét.

Isten áldását, erejét kívánom továbbra is min-
denkinek. Imáimban megemlékezem folyton Far-
mosról és minden lakójáról.

Köszönettel és Tisztelettel:
Ferenczné Deák Katalin

KÖSZÖNÖM KÉPVISELŐ ASSZONY 
(Ferenczné Deák Katalinnak)

Talán megbocsátod, hogy e lap hasábján is elárulom a nyilvánosságnak, 
hogy a 2014. évi önkormányzati választások előtt megkértelek, hogy indulj 
képviselő-jelöltként a választáson. Úgy éreztem, hogy bár a 2010-2014 kö-
zötti időszak megkérdőjelezhetetlen eredményeket hozott a fejlesztések te-
rén, de valami azért mégis csak hiányzott a mi kis falunkból e négy év alatt 
is. Az, amit a Te személyiséged hordoz a nap minden percében. A békesség, 
a hit, a remény, a szeretet, az elesettek gyámolítása, és sorolhatnám.

Emlékszel? 
Mikor megkértelek erre, megingott hited. Nem Istenben, csak a válasz-

tási esélyedben. Nem gondoltad, - talán szerénységed miatt - hogy mennyi 
ember ismeri karitatív tevékenységedet, mennyi ember hiányolja a helyi 
közéletből azokat az értékeket, miket Te mindig is képviselsz. De a válasz-
tók bölcsek voltak. Hozzám hasonlóan biztosak voltak abban, hogy Te nem 
egy szekértábor tagjának szegődsz majd, Te nem fogsz gyarló önös, vagy 
csoport érdekeket szolgálni, Te azokat fogod szolgálni, akiket eddig is szol-
gáltál, és úgy, ahogy eddig is tetted. 

Csak két esetet emelnék most ki képviselő tevékenységedből, melyek fe-
lejthetetlenek fognak maradni.

Az egyik, az általad megálmodott és megszervezett első ádventi hangver-
seny a Mészöly családdal, a másik pedig egy képviselő-testületi hozzászólásod, 
- mondhatnám lelki beszéded - melyet dermedt csendben hallgatott a testület, 
majd szavaid súlyára minden megváltozott. Legalábbis arra az estére. Az addig 
uralkodó ellenségeskedés elült, mondataid béklyóba fogták az indulatokat.

Köszönöm Katika!
Köszönöm, hogy új dimenziót nyitottál a mindenkori képviselők előtt. 

Példád mutatja, hogy az anyagiasságon, a számok halmazán túl az ember-
ség, a hit és a megértés terén is lehet és van mit tenni. 

Horváth László, polgármester

INTÉZMÉNYI HÍREK
Köszönet

Az „EGY FALU AZ ISKOLÁÉRT” ALAPÍT-
VÁNY nevében köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik 2015-ben támogatták céljaink meg-
valósulását személyi jövedelemadójuk 1%-ának 
felajánlásával. 

Kérünk minden tisztelt adózót, aki tevékeny-
ségünkkel, céljainkkal azonosulni tud, támogas-
sa Alapítványunkat a 2016. évi adója 1%-ának 
felajánlásával, melyet az alábbiakban közölt ren-
delkező nyilatkozattal tehet meg. 

Segítőkész támogatásukat előre is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

 FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET  FELHÍVÁSA!

Tisztelt Adózó!
Vannak olyan események, amikor a tűzoltókra na-

gyon gyorsan szüksége van a község lakosságának, a tűzesetek a katasztró-
fák felszámolásánál. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mint civil szervezet, 
ezen feladatok elvégzésére alakult, a község lakosaiból.

A község lakosságának a biztonságos védelme érdekében, a munkánk haté-
konyabb ellátása végett, folyamatosan törekednünk kell a technikai eszközeink 
fejlesztésére, védőeszközök biztosítására és zavartalan működés fenntartására.

A Tűzoltó Egyesület 116 éve megszakítások nélkül működik, a köz-
ség tűzvédelme érdekében, a további működés biztosítása érdekében, az 
önök 1 %-ára nagyon nagy szükségünk van.

Ennek érdekében kérem a Község adózó lakosságát, hogy adójuk egy szá-
zalékát a civil szervezetnek a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

Arra kérjük, most ne feledkezzen meg a segítségnyújtásnak erről a nagy-
szerű lehetőségéről, mert ez önnek egy forintjába sem kerül, de a mi mun-
kánkat segíti.

Segítségüket köszönjük mindazok nevében, akiknek a védelmét az Ön 
adóforintjaival segíteni tudjuk.

Farmos, 2016. január 25.
Tarkó Gábor, Egyesület Elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZATA  
BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

19181905 1 13
A kedvezményezett neve:  

„Egy falu az iskoláért” Alapítvány
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A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet térségünk meghatározó hitelintézete, az elmúlt napokban tartotta Közgyűlését, ame-
lyen fontos, a jövőbeli működésüket meghatározó döntések születtek. Ez adta alkalmat, hogy beszélgessünk a Takarék ügyvezetőjé-
vel, Éliás Csabával.

Bevezetőként kezdjük azzal, hogy az elmúlt években jelentős 
változáson ment át a Takarékszövetkezeti szektor. Hogyan látja 
most a Takarékok helyzetét?

Az elmúlt években jelentős eredményeket értünk el, a biz-
tonságos működés, a tőkehelyzet és az üzleti együttműködés 
megteremtése terén, ami megteremtette az alapot a jövőbeli 
növekedési terveinknek. Néhány konkrétumot szeretnék ki 
is emelni, azokat, amelyek igazán fontosak voltak, mind szá-
munkra, mind az ügyfeleink számára:
– Létrejött a Takarékok szolgáltatásainak biztonságát szavatoló 

alap, a Garanciaközösség, ami azt jelenti, hogy a mi Takarékunk 
nincs egyedül, hanem egy erős, országos szervezet része, és 
összesen több mint 300 milliárd forintnyi tőke áll minden egyes 
Takarék, és minden egyes Ügyfelünk betétje mögött.

– A teljes Takarék szektorban egységes rendszer szolgálja ki az 
értékpapír forgalmazást, ami azt jelenti, hogy a Nagykáta és 
Vidéke Takarék ügyfelei az ország bármelyik Takarék fiókjában 
hozzáférhetnek értékpapír számlájukhoz.

– Létrejött a Takarékbank Agrárközpontja, jelezve, hogy kiemelt 
fontosságúnak tekintjük a mezőgazdaságból élők banki termé-
kekkel való kiszolgálását, üzemmérettől függetlenül.

– Közös termékkel jelentek meg a Takarékok a piacon, nemcsak, 
számlavezetési és megtakarítási termékekkel, hanem a hitelezés 
teljes vertikumában. Így a Nagykáta és Vidéke Takarék is felké-
szült arra, hogy ügyfeleit még szélesebb termékkörrel szolgálja ki.

– Végül a jelenről, 2016-ban folytatódni fog a további üzleti bő-
vülést lehetővé tevő egységes informatikai rendszer kialakítása. 
Ezzel párhuzamosan folytatódni fog a Takarékok koncentrá-
lódása is. Az egyesülések révén hatékonyabb, gazdaságosabb, 
fenntarthatóbb működésű Takarékok jönnek majd létre. Ebbe a 
sorba fogunk mi is belépni, mivel tulajdonosaink megadták az 
elvi felhatalmazást a Hatvan és Vidéke Takarék, a Turai Takarék 
és Gyöngyös-Mátrai Takarékkal való egyesülésre.
Mi előtt rátérnénk erre a nagyon fontos kérdésre, hogy ho-

gyan fog alakulni a jövő, kérdeznem kell öntől napjaink aktuali-
tásáról, milyen önöknél az érdeklődés a Családi Otthonteremté-
si kedvezménye (CSOK) iránt? 

A Családi Otthonteremtési kedvezményét még tavaly nyá-
ron vezették be, már ekkor is sok ügyfél érdeklődött a Taka-
réknál az iránt, hogy hogyan veheti igénybe a támogatást. De 
azzal, hogy idén ez a lehetőség kibővült, még többen gondolták 
úgy, hogy érdemes tájékozódni a személyes lehetőségeikről. A 
10+10+5 millió forintos kedvezmény, vagyis az akár 10 milliós 
vissza nem térítendő támogatás, a 10 millió forintos, 25 éves 
futamidejű 3százalékos kamatozású kedvezményes hitel, vala-
mint az új otthon építése esetén kapható 5 millió forintos áfa 
visszaigénylési lehetőség a korábbiaknál jóval több család szá-
mára segítheti az otthonhoz jutást.

Mit javasol azoknak, akik még nincsenek teljesen képben a 
CSOK-kal kapcsolatban? Milyen dokumentumokat kell össze-
gyűjteni egy CSOK igénylőnek?

A legfontosabb tanács, hogy mielőtt az érdeklődő ügyfél 
bármibe belefogna, vagy kötelezettséget vállalna, feltétle-
nül jöjjön be valamelyik fiókunkba és kérjen tanácsot CSOK 
szakértőinktől. A takarékszövetkezeti bankolásnak mindig is 
megvolt a tanácsadói jellege, és ez a lehetőség most is minden-
ki számára rendelkezésre áll, természetesen ingyenesen. Ezt 
úgy kell érteni, hogy amíg a lehetőségek felől érdeklődnek, a 
kollégáink egyúttal fel is mérik, hogy a törvényi feltételrend-
szer szerint jogosultak e bármiféle támogatásra, vagy sem. 
Hiszen nem szeretnénk, hogy valaki a dokumentumok ösz-

szegyűjtésével bajlódjon és közben nem is jár neki az állami 
segítség. A tanácsadás keretében a megismerve az érdeklődő 
konkrét élethelyzetét, céljait, felvilágosítjuk, hogy mennyiben 
és milyen egyéb vállalásokkal felel meg a feltételrendszernek. A 
teljes körű tájékoztatás mellett, egy benyújtandó dokumentu-
mokat tartalmazó listát is átadunk segítségül ügyfeleinknek. A 
Nagykáta és Vidéke Takarék feladatának tekinti, hogy segítse 
ügyfeleit, a hozzánk forduló érdeklődőket, tanácsot adjon, és 
elmondja a lehetőségeket és mindenkit felkészítsen azokra a 
dolgokra, amelyekre oda kell figyelni.

Közgyűlést tartottak a napokban, melyek voltak azok a té-
mák, amelyek közérdeklődésre számíthatnak?

A legfontosabb napirendek az előttünk álló egyesülés elő-
készítéséről szóltak, az Igazgatóságnak, az Ügyvezetésnek meg 
kellett kapnia a felhatalmazást az egyesüléssel járó feladatok 
további folytatására.

Mekkora méretű Takarék fog létrejönni, és mi fogja jellemez-
ni az új egyesült Takarékot?

Négy Takarék közgyűlése/küldöttgyűlése adta meg a felha-
talmazást testületei számára, hogy készítsék elő az egyesülést, 
amelyről a végső döntést majd ez év májusában kell meghozni 
a tulajdonosoknak, a szövetkezeti tagságnak. Így ez alapján a 
Hatvan és Vidéke Takarék, a Turai Takarék, a Gyöngyös-Mát-
ra Takarék és a Nagykáta és Vidéke Takarék egyesüléséből fog 
létrejönni egy új Takarék, mely 52 milliárdos mérlegfőösszeg-
gel, 3,2 milliárd saját tőkével fogja működését elkezdeni. Az 
egyesült Takarék 68 fiókkal fog rendelkezni, amivel az egyik 
legnagyobb hálózattal rendelkező Takarék lesz az országban, 
a működési területünk Egertől- Tápiószőlősig fog tartani. Az 
egyesült Takarék többet szeretne nyújtani ügyfelei és leendő 
ügyfelei számára, mint amit eddig külön-külön nyújtottak az 
egyesülő Takarékok. Az egyesülés révén a hatékonyságunk, 
egyben a versenyképességünk növekedését várjuk, valamint 
azt, hogy így meg tudunk valósítani egy olyan gazdaságo-
sabb, fenntarthatóbb működési modellt, amivel hosszú távon 
is tudjuk biztosítani üzleti jelenlétünket a gazdaságilag hátrá-
nyosabb területeken is. Ugyan akkor továbbra is szeretnénk 
fenntartani a rugalmasságunkat, az ügyféligényekhez való 
jobb alkalmazkodás miatt. Helyi hitelintézetként a döntéseket 
helyben fogjuk hozni továbbra is, így a kondíciókban, és egyéb 
feltételekben rugalmasabbak tudunk lenni.

Magyarország egyik legrégebbi pénzügyi szolgáltatója-
ként, továbbra is fontos lesz számunkra, hogy a helyi érdekek 
bankjaként, tisztában legyünk a helyi emberek, vállalkozások 
és önkormányzatok igényeivel, hiszen évtizedek óta helyben 
szolgáljuk ki őket. A mi ügyfeleinknek nem okozhat hátrányt, 
hogy nem nagy városiak!

Az egyesülésig, fognak e érezni változást a Farmosi és a kör-
nyékbeli lakosok vállalkozások az önök Takarékjától?

A Nagykáta és Vidéke Takarék 2016-ban megújult üzletpoliti-
kával áll ügyfelei és leendő ügyfelei rendelkezésére. Alapelveink 
az ügyfélközpontúság, szakértelem és megbízhatóság lesznek. Te-
vékenységünk során szeretnénk elősegíteni olyan légkör kialaku-
lását és fenntartását, amelynek barátságos és családi jellege miatt 
szívesen fordulnak hozzánk az ügyfelek. Szeretnénk, ha minden 
minket választó ügyfélben az a vélemény alakulna ki 2016-ban, 
hogy az Ő Takarékja, a Nagykátai Takarék egy megbízható, gyors, 
hozzáértő, segítőkész és sokszínű szolgáltatást nyújtó Takarék, 
amellyel érdemes intéztetni a pénzügyeit.

Köszönöm a beszélgetést.
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Adózók figyelmébe!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2016. I. félévi ké-

sedelmi pótlékmentes adófizetési határidő 2016. március 16.

A kommunális adóbevallások benyújtásának ellenőrzését 
folyamatosan végezzük. Amennyiben Ön az Önkormányzat 
illetékességi területén lakóházzal, illetve telektulajdonnal 
rendelkezik és eddig nem nyújtott be kommunális adóbe-
vallást, kérjük, mielőbb pótolja elmaradását. Felhívjuk figyel-
müket, hogy Farmos Község Önkormányzatának 10/2015. 
(XII.01.) Önk. rendelete alapján:
– Mentes a kommunális adó alól az újonnan épült lakóház a 

lakhatási engedélyt követő év január 01-jét követő 5 naptári 
évre.

– Saját használatban lévő adótárgy után 50% kedvezményben 
részesül a 70. és 80. életév közötti adóalany.

– Adófizetési kötelezettség nem terheli a 80. életév feletti adó-
alanyt, valamint az egyedül élő 70-80 életév közötti adó-
alanyt. 
A mentességre, kedvezményre irányuló kérelmet írásban 

szükséges benyújtani az Önkormányzat Adóhatóságához, 
visszamenőleg nem érvényesíthető. Amennyiben a kérelme-
zőnek több ingatlantulajdona van, úgy a kedvezményt csak 1 
lakóházas ingatlan utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni. 

 A gépjárműállományban történő változások feldolgozása 
a Központi gépjárműadatok nyilvántartása alapján történik, 
így gépjármű adás-vétel esetén nem az Adóhatóság, hanem az 
Okmányiroda illetékes az adásvételi szerződések átvételére. 
Nemcsak a vevőnek, az eladónak is kötelezettsége a szerződés 
okmányirodában történő bemutatása, így elkerülhető hogy - 
vevői mulasztás miatt - a gépjárműadó a következő évben is a 

korábbi tulajdonos nevén kerüljön előírásra.
 A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtási ha-

tárideje 2016. május 31. 2016. év január 01-től az iparűzési 
adó mértéke 1,9 %-ra módosult. 

   Az adóhátralékok behajtása érdekében folyamatosan vé-
gezzük a lejárt határidejű követelések behajtását, melyre az 
alábbi módszereket alkalmazzuk: - letiltás munkabérből, 
nyugdíjból, - inkasszálás, - éven túli gépjárműtartozás esetén 
gépjármű forgalomból kivonás, - végrehajtó megbízása ingó- 
és ingatlan végrehajtásra. Az Adóhatóság rendelkezésére álló, 
jogszabályban biztosított lehetőségek alapján ellenőrzéseket 
hajt végre. (Takarnet, Földkönyv, NAV adatszolgáltatás, OEP 
lekérés.) A bevallást be nem nyújtók személye e hatóságok 
közreműködésével nyomon követhető, esetükben bírságolás 
lehetősége nyílik meg. A folyószámla értesítő megküldését kö-
vetően további felszólítás nem előzi meg a behajtási eljárást, a 
korábban említett rendelkezésünkre álló nyilvántartások alap-
ján néhány órán belül eszközölhető a végrehajtás. A hatályos 
jogszabályok alapján az adótartozással rendelkezők adatai 
(adótartozó neve, címe, tartozás összege) nyilvánosságra hoz-
hatók, közzétehetők. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy az adótartozás rendezésére 
részletfizetés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy va-
lószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése 
családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekin-
tettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Nyomtatványok rendelkezésre állnak a hivatal adó osztá-
lyán, illetve letölthetőek a www.farmos.hu oldalról. Adózás-
sal kapcsolatos kérdéseikkel ügyfélfogadási időben (H,SZ,CS) 
készséggel állunk rendelkezésre.

VIGYÁZZUNK EGYÜTT AZ IDŐSEKRE!
Időskorú hozzátartozóink sokszor tőlünk kissé elszeparáltan 

élnek. Jóindulatuk, jóhiszeműségük vagy pusztán figyelmetlensé-
gük miatt fokozott odafigyelést igényelnek, hiszen egyre gyakrab-
ban szemelik ki őket könnyű prédaként a bűnelkövetők.

Az elmúlt időszakban a Nagykátai Rendőrkapitányság il-
letékességi területén több alkalommal próbálkoztak csalók 
megtéveszteni időseket azzal a módszerrel, hogy felhívták 
őket ismeretlen telefonszámról, gyermekükként vagy uno-
kájukként mutatkoztak be és különböző legendát találtak ki 
arról, hogy bajba jutottak (pl. lerobbant az autójuk, közleke-
dési balesetet szenvedtek). Előadták, hogy azonnal pénzre van 
szükségük, amit az éppen arra járó egyik ismerős el is tudna 
hozni perceken belül. 

A jóhiszemű, mindig segítő idősek az otthon tartott megta-
karításukat gyanútlanul átadták a lakcímre érkező ismeretlen 
személynek. 

Sokak számára már ismerős ez a módszer, hiszen a televí-
zióban is szerepeltek ilyen esetek és a rendőrség rendszere-
sen igyekszik felhívni az idős állampolgárok figyelmét arra, 
hogy NE DŐLJENEK BE A CSALÓKNAK! 

Az ilyen esetek elkerülése érdekében:
– tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátarto-

zójukkal;
– tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy ne lehessen 

mondvacsinált indokokkal megtéveszteni őket;

– nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket a fenti eset-
hez hasonló elkövetési módra! Mondják el nekik, hogy ha 
ismeretlen számról keresik őket hozzátartozóra hivatko-
zással, először mindig tájékozódjanak a rokonuknál az 
általuk ismert számon!

– Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba jó szándé-
kúnak tűnő idegenekkel! 

Felhívjuk továbbá az idősek figyelmét arra, hogy:
– ismeretlen eredetű áruval házalókat, vagy egyéb trükkös 

indokokkal becsengető személyeket NE engedjen be ott-
honába! 

– Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz- vagy gázmű-
vek, kábel TV, elektromos szolgáltató, stb.) keresik, kérje 
el a hivatalos minőséget igazoló igazolványt! Ha így is 
kétsége van, kérjen visszajelzést az adott szolgáltatótól 
arra vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e munkatársat, 
szakembert Önhöz!

– Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve hivatalos sze-
mélynek adja ki magát, minden esetben kérje el az arc-
képest igazolványát, jelvényének számát figyelje meg! Az 
igazolvány felmutatása kötelező! 

– A pénzváltásra vagy túlfizetésre hivatkozókat minden 
esetben utasítsa vissza!

Nagykátai Rendőrkapitányság 
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Az általános iskola felső tagozata FARSANGOLT
Február 5-én remek hangulatú far-

sangi buli megrendezésére került sor az 
iskola hetedik évfolyamos tanulóinak 
szervezésében.

A sokéves hagyománynak megfelelő-
en a rendezvényt a szervező két osztály 
műsora nyitotta. A tanulók fergetegesre 
sikeredett tánca igazán méltó nyitánya 
volt az estének. A színvonalas koreográfi-
áért köszönettel tartozunk Kasza Luca 
Fanni 7. b osztályos tanulónak.

Az este változatos zenei kínálatá-
ról Kasza Tamás szülő és Kasza Laura 
„öregdiákunk” gondoskodott.

A rendezvény sikeréhez az előzőekben 
említetteken túl óriási mértékben hoz-
zájárult a büfé üzemeltetése, valamint a 
nagylelkű felajánlásokból összegyűlt re-
kord mennyiségű tombola kisorsolása is. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani 
mindkét osztály szülői munkaközössé-
gét képviselőknek (Barad Györgyné-
nek; Csillik Csabának és feleségének, 
Csillikné Czeróczki Annának; Han-
káné Pallagi Katalinnak; Mogyoróné 
Spát Mónikának; Kiss Renátának és 
Tóthné Tóth Katalinnak), valamint a 
helyi polgárőrség két tagjának (ifj. Bo-
ros Sándornak és Kenyó Andrásnak) 
a tevőleges segítségért, a kistérség és a 
község vállalkozóinak, a szülőknek és 
magánszemélyeknek nagylelkű felaján-
lásaikért.
Támogatóink voltak

Magánszemélyek:
Bércesi Zoltánné
Barad Györgyné
Czokolyné Szomolányi Nikoletta
Csámpainé Koncz Ildikó
Csillik Csaba
Csillikné Czeróczki Anna

Fehér Enikő
Fehér Józsefné
Gál István
Hankáné Pallagi Katalin
Kalmár Krisztina
Kasza Krisztina
Kasza Tamás
Kenyó József
Kiss Renáta
Kovácsné Nagy Judit
Laczkóné Balogh Ildikó
Mogyoróné Spát Mónika
Molnár István
Molnár Krisztiánné
Mucsinyiné Dabis Emőke
Nagy Gabriella
Oroszi Erzsébet
Prágáné Brindzik Gizella
Szabóné Mucsinyi Györgyi
Tilly Györgyné
Tóth Zsolt 
Tóthné Tóth Katalin

Cégek Farmosról:
Gabika Patika Gyógyszertár

Hasznos Holmik
3Ász Kft. Csillik Béla
Enikő Virágbolt
Jónás Zoltán Pékmester
Kézér Vegyesbolt Kézérné Erzsike
Liget Közért
Mariann Virágbolt
Megyes Csaba
MT. Service Molnár Tamás
Star Market

Cégek Nagykátáról:
Akció Kereskedés
Galéria Nyomtatvány
Max Lindner Strumpffabrik
Police-OBB
TITO Kerékpár

Cég Tápiószeléről:
Búzás Műszaki Kereskedés

Budapestről:
Magyar Posta

 Szabó Ildikó és  
Pozsonyi Zsolt osztályfőnökök

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

XII. BORVERSENY 
Április 8-án (pénteken) 18 órai kezdettel a Művelődési Házban

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megrendezzük a 
Farmosi Borversenyt. A verseny jól bevált kiírásán, lebonyo-
lításán nem kívánunk változtatni.

A versenybe nevezett borok legjobbjait ezúttal is szakava-
tott, borszerető tagokból álló zsűri választja majd ki, miköz-
ben tartalmas műsor szórakoztatja a megjelent bortermelő-
ket és érdeklődőket. Az est során a tévesztett mértékű borivás 
áldozatává vált résztvevők gyomortáji és nyak fölötti fájdal-
main ízletes étel felszolgálásával igyekszünk majd enyhíteni.
Néhány fontos mondat a versenyről:
– A megmérettetésre Farmoson készített bor nevezhető
– A verseny szőlőborok között kerül meghirdetésre, egyéb 

gyümölcsbor a zsűrivel versenyen kívül véleményeztethető

– Eredményhirdetésre fehérbor, vörösbor, rosé és siller kate-
góriában kerül sor

– A nevezett bort 3x7dl mennyiségben, a szervezők által biz-
tosított palackban kell leadni

– Palackátvétel 05-én és 06-án, borleadás 06-án és 07-én, na-
ponta 8 és 16 óra között lehetséges a művelődési házban

– Nevezési díj: boronként 2000 –Ft 
– Hozzátartozói, vendég vagy támogatói jegy: 1000 –Ft
– Díjazás: serleg, oklevél

Rendezvényünkön szeretettel várunk minden versengő 
bortermelőt, borszerető kóstolgatót és szórakozni vágyót.

Töltsünk együtt egy vidám estét!
Rendezők
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Kedves Táncolni vágyó Kicsik és Nagyok, Farmoson innen és túl!
Sok év után ismét elmondhatjuk, hogy településünkön újra 

lehetőség van a néptánc elsajátítására. 
Nemes Nórával nagy lendülettel kezdtünk bele a szervezés-

be. Szerencsénkre már tavaly ismeretséget kötöttünk Szeke-
res Péterrel és családjával az első megszervezett farmosi Ha-
gyományok Napján, ahova nagy szeretettel jöttek el zenélni. 
Mikor megkerestük az ötlettel, hogy mit szólna a farmosiak 
okításához, hezitálás nélkül igent mondott. Emellett olyan 
kivételes helyzetben is lehetünk ismeretségünk révén, hogy a 
néptáncórákat élő zene kíséri, ami így olyan pluszt ad az órák-
hoz, ami szavakkal nehezen írható le. Aki táncolt már gépi ze-
nére, illetve élő zenére, tudja, hogy miről beszélek.

Ezzel a cikkel az a nem titkolt szándékunk, hogy még jobban 
felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy van lehetőség végre 
rendszeresen néptáncolni községünkben!

Kérésünkre Péter írt egy kis csalogatót az Olvasóknak:
Tánc, tánc, tánc

Még ovis voltam, amikor egy alkalommal lakodalomba hív-
ták a családunkat. Ott természetesen azonnal feleségül akartam 
venni a menyasszonyt, hiszen ő volt a legszebb a lányok között. 
A rivális felet azonnali táncversenyre hívtam, ha már úgyis szólt 
a zene. Hogy ez az ötlet honnan jutott eszembe, már nem emlék-
szem, de biztosan tudom, hogy a vőlegény két tyúklépéssel elő-
zött meg mindössze, ami kemény férfiak között szinte elenyésző. 

Így lehet az, hogy 4 évesen már tétre menő táncot jártam! 
Persze ez csak játék volt, a „rendes” tánc kicsit később jött, úgy 
10 éves koromban. Kezdetben a gyerek csoport, majd az után-
pótlás tánckar tagja lettem a nagykátai Tápiómente táncegyüt-
tesben. Szinte azt is mondhatnám, hogy ott nőttem fel, a szín-

padon. Voltam kartáncos, szólista, tánckarvezető, koreográfus, 
profi táncos és természetesen kaptam hideget, meleget minden 
zsűrizett produkció után, amiből rengeteget tanultam.

Szerencsés vagyok, mert a táncot élő népzenei kísérettel tanít-
hatom, ugyanis a gyermekeim népzenészek. A próbák rendkívül 
jó hangulatúak, amit egyszerűen azzal érek el, hogy a tánco-
sokat szóhoz se hagyom jutni. Jól elfárasztom őket, így nagyon 
vidámak lesznek, ha kapnak pár perc pihenőt! Csak táncolnak, 
táncolnak, és megint csak táncolnak. Pedig sokan életükben egy 
hervadt csárdást se léptek, a bokázóról meg a csapásolóról nem 
is beszélve!

Ám, mind helyesen döntöttek, hogy belevágtak ebbe a tán-
cos dologba! Próbánként egy halom sikerélménnyel gazdagod-
nak, alaposan átmozgatják a testüket, rendesen megizzadnak, 
miközben észre sem veszik, hogy már tudnak igazából tán-
colni. Mert mi kell a tánchoz? Táncos, meg zene. A többi már 
megy magától. Aki nem hiszi, járjon utána! 

Szekeres Péter

Az érdeklődőket nagy szeretettel várjuk a testet-lelket meg-
mozgató órákra, amelyek vasárnaponként 9 órától 13 óráig 
tartanak, egyenlőre vegyes csoporttal. A báli szezon lejártával 
a farmosi Művelődési Házban tartjuk majd a próbákat, addig 
is lehetőségünk nyílt a farmosi Közösségi Házban gyakorolni.

Felhívnánk Mindenki figyelmét arra, hogy a csoportba bár-
mikor bekapcsolódhat, mindenkit szívesen látunk! Tánctudás 
nem hátrány, de nem is feltétel. Ezért főleg 5. osztályos kortól a 
felnőttekig mindenkit várunk! Megpróbálni szinte kötelező! 

Nemes Nóra és Fehér Ágnes
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„MÍVES” PÁLYÁZAT 
Kézműves népművészeti alkotások

A Tápióvidéki Lovas Hagyományőrző Egyesület kéz-
műves pályázatot hirdet amatőr és hivatásos kézműves 
mesterek számára, a Farmosi Hagyományok Napjához 
kapcsolódóan. A beérkező pályaművek a festett képektől a 
fafaragáson, hímzésen, szövésen, ékszereken, kalapokon és 
játékokon át a kovácsolt és bőrből készült tárgyakig széles 
körben sokfélék lehetnek. Pályázni bármilyen kézműves 
technikával készült művel lehet, amely témájában, ábrázo-
lásában, vagy bármely módon kapcsolódik a népi formavi-
lághoz, népi hagyományokhoz. A pályázatra érkezett mű-
vekből kiállítást rendezünk a farmosi Közösségi Házban. 
A kiállítás időpontja: 2016. május 2-6., 8:00-16:00-ig.

A pályázat nyerteseit oklevéllel jutalmazzuk.
Pályázni személyenként maximum három művel le-

het.
Feltételek:
– Nevezési díj nincs!
– Korhatár: betöltött 14. életév.
– A pályázónak Tápió-vidék térségi lakcímmel kell rendel-

keznie.
Pályázati jelentkezésüket 2016. április 28-ig várjuk. 

Kérjük, a pályaműveket a megadott időpontig leadni, 
személyesen vagy postázva a farmosi Közművelődési 
Könyvtárba. 

Cím: 2765 Farmos, Zrínyi utca 1-2.
Telefon: 06/53 390-088; 06/53 390-006
Fel kell tüntetni a pályamű technológia leírását, az al-

kotó nevét, életkorát, címét, telefonszámát és/vagy e-ma-
il címét.

A kiállított alkotásokat 5 tagú zsűri pontozza. Ered-
ményhirdetés a Farmosi Hagyományok Napján: 2016. 
május 7-én lesz.

Szeretettel várjuk pályázatukat!
A pályázatról Farmos honlapján, 

http://www.farmos.hu weboldalon lehet olvasni.
Elérhetőség: Nemes Nóra tel.: 06 20/ 342 71 53, 06 30/ 928 

48 11
e-mail: nemes.nora79@freemail.hu

Első Baráti Sakktalálkozó
2016.01.26-án baráti hangulatban, nyugodt körülmények 

között megrendezésre került az első Farmos – Tápiószele Bará-
ti Sakktalálkozó, a Farmosi Közösségi Házban.

Faragó Sándor „Sanyi bácsi”, aki kezdetektől segíti a gyere-
kek sakktudásának fejlődését mindkét településen, választott 
mindenkinek sakkpartnert. A gyermekek, egymás üdvözlése 
után nekiláttak az ellenfél királyának a megtámadásához. Ren-
geteg gondolkodás, stratégiai lépések után, sorra befejeződtek 
a „partik”, és jöhettek a visszavágók. A gyerekek szemmel lát-
hatóan komolyan vették a játékot, jól szórakoztak. Nagyon iz-
galmas összecsapás volt, a végére a játékosok elfáradtak. Egy 
kis pogácsával és málnaszörppel próbáltuk feldobni a hangula-
tot, a gyerekek örömére. Megköszönve a lehetőséget, és hogy itt 
voltak, mindenkinek egy emléklappal kedveskedtünk. 

Tápiószele képviseletében résztvevők: Fehér Botond, Ho-
mok Flórián, Huber Alex és Szabó István.

Farmos képviseletében résztvevők: Brindzik Bálint, Brin-
dzik Levente, Rafael Ákos, Rafael Balázs, Spenger Hunor és 
Zala Zsombor.

Gratulálok mindenkinek a szép teljesítményez és a fair já-
tékhoz. Várjuk a visszavágót!

Spenger László
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik szeretett 
halottunk KENYÓ KÁLMÁN temetésén részt vettek, sírjára 

virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak:
A gyászoló család.

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé, mert bezárt, holt.

Megállott a kéz, mely csak adott,
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.”

(Kosztolányi)

 Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk, ZALA ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára koszo-

rút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

ÉPÍTÉSI TELKEK  
ELADÓK!

Farmoson, a Viola utcában  
KÉT KÜLÖNÁLLÓ  

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ!

Érdeklődni lehet az 53-390-521,  
20-566-49-26, 20-371-54-50-es telefonszámokon.

Kérem, hogy csak komoly  
vételi szándékkal hívjanak!

Retro buli az iskolás gyerekek javára
Az elmúlt évek hagyományaihoz hí-

ven a tavalyi évben is megrendeztük éves 
bálunkat (retro bulinkat) a farmosi isko-
lás gyerekek támogatására. Köszönjük a 
segítséget a résztvevő szülőknek, a szülői 
munkaközösség minden tagjának. A fel-
lépő táncosoknak a látványos bemutatót, 
Kasza Tamásnak a fergeteges hangulatot, 
a vendégeknek a részvételt. A buli bevé-
teléből a pedagógusok véleményét figye-
lembe véve, egyenlő arányban részesült 
az alsó és a felső tagozat.

Fő támogatóink:
Farmos Község Önkormányzata
Aranyablak Kft Horváth Antal
Privát ABC Ábrók Judit és Megyes Csaba
Kollár Ferenc
Kasza Tamás

Támogatóink:
Non-Stop Dance Group
Vágó Bernadett
Enikő Virágbolt
Gabi Fodrászat
Vas-Műszaki Bolt
Éva Trade 2000
Klaudia Presszó
Gabi Patika
3 ÁSZ Kft

Marianna Virágüzlet
Goods Market
Nyugdíjas Klub
CBA Rózsavölgyi Géza
Molnár Express Molnár Gábor
Mediterrán Pékség
Velavill Kft. Velkei Lajos
Fanny Hús Farsang László
Bóta Jánosné
Suha Istvánné
Szabóné Kalocsai Erzsébet
Seres Anita
Kovácsné Seres Henrietta
Kenyó János
Orbán Ildikó
Bartal Tünde
Pálinkás-Szabóné Plavecz Ildikó
Nyitrai István és Nyitrainé Vekety Hajnalka
Sebesi Ferenc
Sós Gabriella
Velkei Viktor
Józsa János és Józsáné Adamecz Éva
Seregley János
Budai Tünde
Árváné Gál Zsuzsa
Bertalan Györgyi
Tóth Tamás és Tóth Tamásné
Kézér Imréné
Prága Sándor

Bugyi Lajos és Bugyiné Gyürki Andrea
Czira Gáborné Tóth Tímea
Bezzeghné Kenyó Márta, Márta Kozmetika
Kollár Ferenc és Kollár Ferencné
Szécsényi Zita
Czakóné Irénke néni
Bércesi Gábor
Koncsolné Varró Tímea
Tóth József
Miknai Zoltán 
Megyes László (itt a szóda) Nagykáta
Vankó Attila
Babinszki Zsanett
Dr. Ács Attila
Jezsik Ernőné
Koterla Ildikó
Kenyó Zsolt
Károly László
Zala Zsolt
Jónás Zoltán 
Gáspár Hajnalka
Balázs Klaudia
Star Market Kenyó Mónika

Büfé:
Urbán Viktória
Urbán Katalin

Veletek az idén ugyanitt!
Kiss Brigitta, SZMK elnök
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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)

– 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

BESSALIS Kft.
Korszerű építőanyagok, ingyenes 

szaktanácsadás, felmérés és árajánlatadás.
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A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088

Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
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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.

Marana tha énekkar a Farmosi Adventen

7. osztályosok farsangi műsora

Az első néptánc óra Farmos - Tápiószele Baráti Sakktalálkozó


