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Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja  

Önt és családját 

 március 15-én 18 órára a Művelődési Házba, 
az 1848-as forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre.

Az ünnepi megemlékezés programja:
A Művelődési Házban:

– Himnusz
– Vers: Szécsényi Laura előadásában
– Ünnepi beszéd: Horváth László polgármester
– Az általános iskola 7. osztályos tanulóinak megemlékezése 

(Felkészítő tanárok: Kollár Ferencné és Németh Csaba)
– Fáklyás felvonulás

Matolcsy Kúria:
– Vers: Szarvas Attila előadásában
– Szózat

Az ünnepi megemlékezésre mindenkit  
szeretettel vár Farmos Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakosság!
2017. január 1. napján hatályba lépett a közösségi együtt-

élés alapvető szabályairól, valamint megsértésük jogkö-
vetkezményeiről szóló 7/2016. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet. 

A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet 
megalkotásával a lakosság nyugalmát, békés együttélését za-
varó magatartások szankcionálhatóvá válnak, amely előse-
gítheti a jogkövető magatartás érvényesülését.

A szankciók elkerülésének érdekében az alábbiakban a 
legjellemzőbben előforduló problémákra szeretném felhívni 
a figyelmet:
– Meglehetősen sok bejelentés kapcsolódik közterületen 

póráz (esetleg szájkosár) és felügyelet nélkül tartózkodó, 
valamint szomszédos ingatlanokra átjutó és ott kárt tevő 
ebekhez. Kérem, szíveskedjenek az ebek megfelelő - köz-
területre, más ingatlanára való ki- illetőleg átjutását aka-
dályozó - tartásáról gondoskodni (megfelelő kerítéssel, 
kennellel stb.) a sérülések, károkozások elkerülésének 
érdekében! Az ebeken kívül a haszonállatok közterületen 
tartózkodása is többször okozott gondot.

– Főleg a tavaszi-nyári időszakban, jellemzően az ingatla-
nok elhanyagoltsága miatt érkezik a legtöbb bejelentés. 
Az ingatlan területén felhalmozott lom, hulladék, építési 
törmelék, a minimális gondozást is nélkülöző kert ideá-
lis helyet biztosít a rágcsálóknak és egyéb kártevőknek, 
gyomnövényeknek, amelyek a szomszédos ingatlanokra is 
átjuthatnak, így a szomszédokban – jogos – felháborodást 
kelthetnek. Még a rendezett ingatlanokon is megjelenhet-
nek a rágcsálók, főleg ha terményt, állatot is tartanak. Ké-
rem, szíveskedjenek az ingatlant rendezetten tartani, így 
elkerülhető a kellemetlen hatósági eljárás.

– Az ingatlan utcafronti határa és az úttest közötti szakaszt az 
ingatlan tulajdonosának, birtokosának kötelessége rendben 
tartani. Ebbe beletartozik többek között télen a hó valamint 
a jég eltávolítása, a fák, bokrok metszése, a járda tisztán tar-
tása, a lehulló termések összegyűjtése, a gaz eltávolítása. 

– Az illegális hulladéklerakás sajnos továbbra is szégyenfolt-
ja a településünknek, mind a község központjában talál-
ható szelektív hulladékgyűjtő körül uralkodó állapotok, 
mind a település határaiban otthagyott nagy mennyiségű 
szerves és szervetlen hulladék tekintetében. 

A rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő tényállások megvalósulása esetén vég-
ső esetben 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság is 

kiszabható, akár ismételten is.
 A hatóságnak ugyanakkor nem célja a lakosság bírságok-

kal történő terhelése, ehhez azonban a lakosok együttműkö-
dése, jogkövető magatartása is elengedhetetlenül fontos. 

2017 áprilisától helyszíni bejárásokkal fogunk megbizo-
nyosodni a rendeletben foglaltak betartásáról.

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Tudomásunkra jutott, hogy a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 7/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet 
is tartalmazó 2016. decemberi lapszám nem jutott el min-
den lakoshoz. Tekintettel a terjedelmére, ismételten nem 
jelentetjük meg az újságban, de a rendelet megtekinthető 
a www.farmos.hu oldalon, valamint a Könyvtárban térí-
tésmentesen kérhető belőle egy példány.

Megértésüket köszönjük! 

Nőnap alkalmából, egy ismeretlen szerző soraival,  
szeretettel köszöntök minden kedves hölgyet!

Mi a nő nekünk?
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

Horváth László 
Polgármester
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Tisztelt Farmosiak!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továb-

biakban: Art.) az alábbiak szerint rendelkezik az adótartozás 
közzétételéről:

55/B. § (1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjár-
műadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az 
ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fenn-
álló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhe-
lyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótarto-
zás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető fennálló 
adótartozásnak az adótartozás azon része, amely jogerős adóha-
tósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat bírósági felül-
vizsgálatának megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, 
vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára 
irányuló bírósági eljárás jogerősen még nem zárult le. Ebben az 
esetben az adóhatósági határozaton alapuló adótartozás a bírósá-
gi felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő eredménytelen 

lejártát követő naptól, illetve a bírósági eljárás jogerős lezárását kö-
vető naptól, az adóhatósági határozat hatályában fenntartott része 
vonatkozásában tekinthető fennállónak.

Az Art. 55/B.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján Farmos község jegyzője, mint önkormányzati adóható-
ság 2017 áprilisától - a vonatkozó jogszabályok és a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság önkormányzati 
adóhatóság helyi adóslista közzétételével kapcsolatos adatkeze-
léséről szóló ajánlásával összhangban - közzéteszi az Art. sze-
rinti összeghatárt elérő adóhátralékkal rendelkezők listáját Far-
mos község hirdetőtábláján.

A lista közzététele előtt szeretnénk megadni az érintett adó-
tartozóknak a lehetőséget, hogy tartozásukat rendezzék, illető-
leg a rendezéssel kapcsolatosan lépéseket tegyenek.

Amennyiben fennálló adótartozásával kapcsolatban kér-
dése van, kérem, keresse az adócsoport ügyintézőit ügyfélfo-
gadási időben! 

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Tájékoztató 
a jegyző hatáskörébe tartozó, 2016. június 4. napját megelő-

zően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesít-
mények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napjától 
hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § 
(7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizeté-
se alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi 
XLI. törvény hatálya lépését megelőzően (azaz 2016. június 4. 
napja előtt) létesítette a vízkivételt biztosító vízi létesítményt, 
ha annak fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. decem-
ber 31-ig kezdeményezi, és az engedély megadásának feltételei 
fennállnak.

(Ebből a rendelkezésből következik az is, hogy a 2016. június 4. nap-
ját követően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmé-
nyek esetén vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie a létesítőnek!)

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. §-a szerint az alábbiakhoz:
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához 

és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együtte-
sen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrende-
let szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen leha-
tárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, 
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkész-
let vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozat-
tal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló 

kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag ház-
tartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszik-
kasztását szolgáló vízi létesítmény létesítéséhez, üzemelteté-
séhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

Tehát a jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutak-

nál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és maximálisan 
évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek 
üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízi 
létesítmény elhelyezkedik, nem érint vízbázis-védelmi területet. 
Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium nem telje-
sül, abban az esetben az engedélyezés a fővárosi és megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik. 

A fennmaradási engedélyezési eljárás kérelemre indul. Az 
engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményekre 
vonatkozó vízjogi fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulaj-
donosnak) kell kérelmeznie.

A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati ható-
sági eljárások illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény szerint:
a) közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatá-

rozott talajvízkút, szennyvízszikkasztó - létesítésének, átala-
kításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá 
vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásá-
nak vagy átalakításának engedélyezése esetén 5000 forint;

b) szennyvíz-előtisztító berendezés létesítésének, átalakításá-
nak, illetve használatbavételének engedélyezése esetén 10 
000 forint.

 A fellebbezés illetéke:
a) az alapeljárás illetékének kétszerese;
b) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott 

határozat elleni fellebbezés esetén 10 000 forint.
A kérelmezett vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárások-

ban a hatóság függő hatályú döntést hoz. A vízügyi és vízvédel-
mi hatóság az érdemi hatósági döntést a kérelem megérkezését 
követő naptól számított 45 napon belül hozza meg úgy, hogy az 
eljárásba bevont szakhatóság a megkeresést követő 21 napon be-
lül adják meg állásfoglalásukat. 

Amennyiben a fennmaradási engedélyezési kérelem nem 
érkezik be 2018. december 31. napjáig, a létesítő magánsze-
mély 300 000 Ft-ig terjedő vízgazdálkodási bírság megfizeté-
sére kötelezhető!

Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll a ké-
relmezők rendelkezésére, mely elérhető a www.farmos.hu 
oldalon, valamint kérhető a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán is ügyfélfogadási időben!
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
HÍRES, NAGY SZÜLÖTTÜNK AZ ISMERETLENSÉGBŐL

Közel egy éve már, hogy két tekintélyes úr keresett fel az irodámban. Bemutatkozásuk után röviddel, feltették a kérdést: 
Hallottam-e már Farmos híres szülöttjéről, nevezett Borsody Lászlóról? Kissé szégyenkezve, de bevallottam, hogy soha sem 
hallottam róla. A két úr – mint mondták - a Magyar Szablya Szövetségtől keresett fel azzal a céllal, hogy segítse Borsody 
Lászlót és munkásságát megismertetni, majd hozzá méltó módon emlékének emléktáblát állíttatni. Egy olyan magyarrá 
lett, naggyá lett embernek, akinek ősei nem Árpád ősatyánkkal érkeztek a keleti sztyeppékről. Az ő őseinek hazája – mint 
életrajzából megtudhatjuk - a Földközi tenger medencéjének keleti partvidéke. Innen érkeztek közénk a Kárpát-medencébe. 
Borsody László életét, vívómesteri nagyságát Máday Norbert és Jekelfalussy-Piller György a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
gondozásában 2016-ban megjelentetett „Magyar lélekkel, erős magyar akarással” című könyvében mutatja be. Mivel e könyv 
elérése e sorok olvasójának majdhogynem lehetetlen feladat, ezért Borsody László megismerésére az alábbiakban segítség-
ként a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából idézek.

Borsody László 
(Farmos, 1878. szeptember 6. – Budapest, 1939. január 25. 
őrnagy, vívómester, aligazgató)
Született 1878. szeptember 6., Farmos
Elhunyt 1939. január 25. (60 évesen) Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása vívó 

Életútja
1878-ban született a 

Pest megyei Farmoson 
Pfeffer Béla néven Pfeffer 
Samu és Fuchs Róza 
kiskereskedők gyerme-
keként. 1898-99-ben a 
Bécsújhelyi Katonai Aka-
démián (Wiener Neus-
tadt) működő Katonai 
Vívó- és Tornatanári Inté-
zetbe vezényelték. Ez a két 
esztendő és az ott tanult 
kardvívás döntően befo-
lyásolta az egész későbbi 
pályafutását. Ebben az 
időben már az olasz köny-
nyű fegyvereket használ-
ták az akadémián.

1900 és 1925 között 
a Ludovika Akadémián teljesített szolgálatot, majd 1926 és 
1936 között a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sport-
tanár-és Vívómesterképző Intézet (SPOTI) fővívómestere. 
A modern magyar kardvívás egyik megalkotója, a Borso-
dy-rendszer létrehozója.

Nyugdíjba vonulásáig (1936) a SPOTI aligazgatója. 1939. 
január 25-én déli 12 órakor Borsody őrnagy szolgálati fegy-
verével, saját kezűleg vetett véget életének. A Farkasréti te-
metőben helyezték örök nyugalomra 1939. január 28-án dél-
után a római katolikus anyaszentegyház szertartása szerint. 

„Borsody László nagy magyar volt és ezt nem titkolta sosem!”
— Máday Norbert

„Mi volt a Borsodi-iskola lényege?
– A tempó és a taktika, melyet közvetlen módon át lehet 

adni, de ezt oktatni megtanulni - már a nehezebb feladatok 
közé számított. A tanítvány részéről sem volt éppen könnyű, 
hiszen nem mindenki rendelkezett olyan tempóérzékkel, s tak-
tikai érettséggel, hogy a mester elképzeléseit magáéva tudja 
tenni. De a Borsodi-tanítványok megfeleltek ennek a követel-
ménynek, talán a vonzás-kiválasztás is közrejátszott ebben. 
Sőt, bizonyos vagyok benne! Azok a versenyzők ugyanis, akik 
nem passzoltak hozzá, el is mentek tőle. De sokan közülük csak 
Borsodi által válhattak igazán naggyá. A Borsodi-tanítványok 
között ugyanis olyanok is akadtak, akik nem a klasszikus tech-
nika szerint vívtak, ilyen vívó Santelli vagy Gerentsér kezében 
semmi sem lett volna, de Borsodinál vívó lett, s nem is akár-
milyen!”

— Bay Béla

Tanítványai
• Alpár Gyula, vívóedző
• Balogh Béla, vívóedző
• Berczelly Tibor, háromszoros olimpiai bajnok kardví-

vó, mesteredző
• Filótás Ferenc, vívó, huszárezredes, a Magyar Vívó 

Szövetség elnöke 
• Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok vívó
• Márki Ferenc, vívóedző
• Nagy Ernő, olimpiai bajnok kardvívó
• Piller György, kétszeres olimpiai bajnok vívó, edző
• Somos Béla, vívóedző
• Szűts János, vívóedző
• Vass Imre, vívóedző

Kitüntetései
• Katonai jubileumi kereszt
Borsody László farmosi múltjával, farmosi kötődésével 

kapcsolatban az elmúlt közel egy esztendőben nem sikerült 
Farmoson adatokat felkutatni. De abban bízunk, hogy 2017. 
június 04-ig, Borsody László emléktáblájának tervezett ava-
tásáig, talán új adatok, történelmi emlékek teszik tejesebbé 
Borsody László életrajzát.

Horváth László
polgármester
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 Óvodai Hírek
Szeretettel köszöntjük 2016-ban nyugdíjba 

vonuló óvodai dolgozókat!
Baranyiné Deák Mária, óvó néni óvoda-

pedagógusi munkáját 1976-ban a fővárosban 
kezdte. A Budapesti Tanítóképző Főiskola 
óvónői szakán szerezte meg diplomáját. A 
nagykátai Napközi Otthonos Óvodában kö-
zel egy évig dolgozott.

1984-től kezdte meg a farmosi óvodában 
több évtizedes munkáját.

A pályája során nagy türelemmel, lelkiis-
merettel és alapos felkészültséggel végezte a 
mindennapi feladatait.

A gyermekek szokásrendszere, szabálytu-
data, neveltségi szintje mindig kiemelkedő 
volt csoportjában. Rendre, de nem akármi-
lyen rendre nevelte a gyermekeket!

A mércét mindig magasra tette, ami állan-
dó kihívást jelentett önmaga és kollégái szá-
mára is.

Gazdag módszertani kultúráját, ismereteit 
a gyermekek képességének fejlődése érdeké-
ben kiválóan hasznosította. Pozitív tulajdon-
ságai végig kísérték pedagógiai munkáját, 
rendkívül tapasztalt, gyermekszerető, precíz, 
megbízható, szavahihető ember. Szavai és tet-
tei összhangban voltak egymással. Kritikus 
volt és tárgyilagos, mindig a jó megoldásra 
törekvő. Igényes, sőt, maximalista volt önma-
gával szemben, bátran kiállt véleménye mel-
lett.

Folyamatosan képezte magát, személyes 
példamutatása, innovatív személyisége az 
óvodai életben példaértékű volt. Fáradhatat-
lan hittel, lendülettel, tele energiával, mindig 
új ötletekkel kereste az ideális óvodai életet, 
melyben a gyermekek biztonságban, szeretet-
ben élhettek, fejlődhettek.

Szabó Pálné Ilonka, konyhás néni 40 év 
munkaviszony után vonult nyugdíjba. 2007 
óta dolgozott az óvodában. Munkáját a tisz-
tesség, becsületesség jellemezte, egész nap 
sürgött-forgott. Törekedett arra, hogy jó 
kapcsolatot alakítson ki munkatársaival, az 
óvó nénikkel és a dajkákkal egyaránt. Ked-
ves, bizalmat sugárzó egyéniségével hamar 
megnyerte a gyermekeket és az óvodába lépő 
vendégeket. Mindig nagy szeretettel fordult a 
gyermekek felé, igyekezett a kedvükbe járni. 
Vidám, közvetlen természetével a tálaló ab-
lakon keresztül szívesen beszélgetett velük. A 
péksüteményt a reform étkeztetés bevezetése 
után is előfordult, hogy porcukrozva tálalta a 
gyermekek elé: „hát a gyerekek így szeretik”. 
A dolgozókat is elkényeztette a ritka finom 
házi kacsazsírjával és édes gőzölgő teájával. A 
sok év alatt mindig kötelességtudóan ponto-
san érkezett az óvodába, a munkáját iparko-
dott elvégezni. Segítségnyújtása, az emberek-

Tájékoztató a 2016. évi óvodai életről!
Az óvoda nevelési feladatait az országos alapprogramra épülő Helyi Peda-

gógiai Program keretei között megvalósítottuk.
Az óvoda 5 csoportjában átlagosan 110-120 gyermek töltötte óvodás 

éveit. Örömmel mondhatjuk, hogy minden gyermek számára színvonalas 
óvodai nevelést biztosítunk. A gyermekek szakszerű ellátásáról 20 fő mun-
kavállaló gondoskodik. Az óvoda minden dolgozója szívügyének tekinti az 
óvodaműködését elhivatottságból, az óvodapedagógusok elhivatottságból 
magas szintű szakmai munkával járultak hozzá ebben az évben is a farmosi 
gyermekek teljes személyiségfejlődéséhez. Az ünnepek megtartásával színe-
sítettük a gyermekek mindennapjait. A rendezvényeinkhez szükséges han-
gosításról Kasza Tamás és Spenger László gondoskodott. A magyar kultúra 
napján a szülők az óvodás gyermekeket mesével bűvölték el. A szülőkkel 
közösen búcsúztattuk el a telet, barkácsolás, kiszebáb égetés, busójárás, 
gólyalábazás, boszorkánytánc tette emlékezetessé e hagyományőrző napot. 
A madarak és fák napján a jászberényi állatkertbe kirándultunk, ahol meg-
tekintettük az örökbefogadott „Manci” nevű császárbajszú tamarint.

Az óvónők két alkalommal dramatizálták el „Az Aranyszőrű bárány” 
című mesét. Az anyák napja, az évzáró műsorok tükrözték a művészeti óvo-
dák szellemiségét, a szokásoknak megfelelően. A tavaszi hangversenyre a 
művelődési házban került sor a szülőkkel közösen. A rendezvényen fellép-
tek az óvodások zenés mozgással. A Kovács Pál Zenekar tagjai muzsikájuk-
kal felejthetetlen zenei élményt nyújtottak a résztvevők számára. Az előtér-
ben az „Így alkotunk mi” című, gyermekek által készített rajzokat állítottuk 
ki. Gyermeknap alkalmával a hagyományokhoz híven a Rózsa Nyugdíjas 
Klub tagjaival együtt ünnepeltünk, s nekik köszönhetően megtartottuk a 
palacsintás napot.

A Mihály-napi vásárt a szokásoknak megfelelően megtartottuk. A zene 
világnapján a Kovács Pál Zenekar néhány tagja örvendeztette meg az óvo-
dás és az 1. osztályos gyermekeket a komolyzene szépségével, a hangszerek 
megismertetésével.

Márton-napon volt lakodalmas vigasság, szerepjáték, meghívókészítés, 
süteménysütés, kitűzők, párták készítése, gyűrűk barkácsolása.

Az advent időszakában karácsonyi koncertet adott a farmosi Katolikus 
Egyházközösség énekkara, akik éneklő angyalként a kicsi gyermeki szívek-
ben meggyújtották a szeretet lángjait.

Négy alkalommal szerveztünk ovi-galéria megnyitót. A téli ovi-galéria 
kiállításának anyaga:
– „Hópelyhek tánca”, Szécsényi Ferencné Erzsike nyugdíjas dadus néni 

horgolt csipketerítőinek bemutatása.
– „Tavaszi szél vizet áraszt”, Bíró László Tápió-vidékről készített fotókiállí-

tásának bemutatása.
– „Érik a ropogós cseresznye”, Rékasiné Iványi Judit olajfestmény kiállítása.
– „Itt van az ősz, itt van újra”, Györki Árpád akvarell festményeinek bemu-

tatása.
Első alkalommal került tavasszal megrendelésre a szülői szervezet által 

rendezett Retro Party. A talpalávalót Kasza Tamás szolgáltatta. Majd az ősz 
folyamán, a hagyományoknak megfelelően a falunapi süteményárulás. A 
bevételekből a gyermekek esztétikus környezetét gyarapítottuk három cso-
port játéktároló szekrényeivel. 

A kitűzött nevelési feladatokat teljesítettük, a gyermekeket a környezettu-
datos magatartás kialakítására neveltük. Kialakítottuk a tehetségműhelyeket, 
ahol a kiemelkedő képességű kreatív gyermekeket legoptimálisabban fejleszt-
jük. Tárgyi feltételünk javítását, eszközállományunk bővítését az intézmény 
költségvetési keretéből finanszíroztuk a képviselő-testület támogatásával 
(Béke úti kerítés felújítása, hátsó terasz burkolása, Árpád úti épület öltöző-
szekrényének cseréje, öntözőberendezés kialakítása, laptop beszerzése).

A sikeres megvalósuláshoz segítettek a faluban működő szervezetek, 
szülők és magánszemélyek. Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszön-
ni, hogy hozzájárultak támogatásukkal, segítségükkel az óvoda eredményes 
működéséhez.
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hez való odafordulása példaértékű volt. Fiatalos egyénisége 
azt sugallta, hogy messze még a nyugdíj!

Vincze Tamásné Marika, dadus néni 1992 óta dolgozott 
az intézményben élelmezésvezetőként, majd rövid megszakí-
tással 2011-től dajkai munkakörben. Szorgalmas, megbízható, 
segítőkész, toleráns természetű embert ismerhettünk meg sze-
mélyében, aki nagyfokú empátiakészséggel rendelkezett. Pél-
daértékű volt gyermekszeretete, a gyermeki jogok tiszteletben 
tartása, lelkiismeretesen, emberségesen, türelmesen végezte a 
munkáját a kisgyermekek életének abban a szakaszában, ami-
kor különösen fontos a szeretetteljes, odaadó gondoskodás. 
Védte, óvta a gyengébbeket, szeretetével bátorított minden 
gyermeket. Munkaköri feladatait pontosan, igényesen, meg-
bízhatóan végezte. Mindenki számíthatott rá. Mindig a segítő 
szándék vezérelte, szívesen és önzetlenül nyújtott segítséget a 
dajka munkatársaknak. Tevékenységével segítette az óvó néni-
ket a mindennapos nevelőmunkában, de segítette a kisóvodá-
sokat is, hogy úgy érezzék magukat, mint odahaza.

„Mi még nem tudjuk milyen lesz ez a hely nélkületek,
Mi még nem tudjuk milyen lesz ez a csapat nélkületek,

Csak egyet tudunk biztosan más lesz nekünk is,
és más lesz nektek is a holnap”.

„Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet 
nyújt neked, fogadd el a tényt, hogy az előtted álló ösvény új 
irányba vezet. Rázd le a miérteket és a mi lenne ha… kérdéseket, 
s megszabadulsz kétségeidtől. Mindegy mi ért – az már a múlté. 
Bármi volt is – fontos lehetett. A múlt rövid villanás csupán. A 
jövőt még be kell teljesíteni. A ma, ami itt vár. Járd végig utadat, 
mindig csak egy lépést lépve – bátorsággal, hittel határozottság-
gal. Ne feledd! Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről.”

Boldogok vagyunk, hogy dolgozhattunk veletek, hogy 
munkatársaitok lehettünk. Nyugdíjba vonulásotok alkalmá-
ból szívből gratulálunk, jó egészséget, boldogságot kívánunk. 
Ezúton szeretnénk megköszönni áldozatos munkátokat, 
amelyet a farmosi gyermekekért végeztetek. Köszönjük, az 
együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rátok!

Baranyiné Deák Mária Pedagógus Szolgálati Emlékérem-
ben részesült 2016-ban. Pályafutása, óvónői munkája rend-
kívüli, mert az ember életének legmeghatározóbb szakaszá-

ban foglalkozott a jövő nemzedékével.
Legfontosabb feladatának tartotta a gyermekek testi, lel-

ki, szellemi gondozottságát, az egyéni bánásmódot, a sze-
mélyes kapcsolattartást. A gyermekek jogainak tiszteletben 
tartását. Ennek érdekében több évtizeden keresztül látta el a 
gyermekvédelmi felelős feladatát. Munkája sokrétű, szerte-
ágazó, időigényes volt. Különös gonddal viseltetett a nehéz 
körülmények közt élő gyermekek, családok megsegítésében. 
A gyermekek szempontjait figyelembe véve kereste a legjobb 
megoldást, támogatást a problémák megoldására.

A szülőkkel mindig szoros, együttműködő kapcsolatot 
ápolt. Alapvetőnek tartotta az együttnevelés iránti elkötele-
zettséget. Magas szintű pedagógiai pszichológiai ismeretek-
kel rendelkezett. A hátrányos helyzetű gyermekek nevelési 
problémáinak humánus kezelése mindannyiunk számára 
példaértékű volt.

A sok év alatt számtalan családdal vette fel a kapcsolatot. 
Folyamatosan konzultált, kapcsolatot tartott a szakemberek-
kel, értékeléseket, beszámolókat készített a gyermekek érde-
kében.

Minden esetben a gyermekek érdekeiért állt ki, s szem 
előtt tartotta a törvényi változásokat. Figyelembe vette, hogy 
a gyermekek szeretetre, megértésre, elfogadásra éhesek. Köz-
reműködött a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmé-
nyek megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Kitartó belső tűzzel, kiváló szakmai tudással nevelte, fej-
lesztette a farmosi óvodás gyermekeket.

Úgy gondoljuk, hogy a gyermekek szeretetén, a kollégák 
és a szülők tiszteletén túl, az óvónői pályán eltöltött, kiemel-
kedően magas színvonalú munkája elismerése, a Nemzeti 
Emberi Erőforrás Minisztérium által adományozott Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem méltó díj.

„Oszd meg szellemi lényedet azokkal, akik veled úton vannak, 
közölj annyit, amennyit tudsz, és fogadd el, mint valami felsé-

ges ajándékot, ami tőlünk feléd visszaérkezik”.
— Albert Schweitzer

Tóth Józsefné

XIII. BORVERSENY – Március 31-én (pénteken) 18 órai kezdettel a Művelődési Házban
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megrendezzük a Farmosi Borversenyt. A verseny kiírásán, lebonyolításán 
ezúttal sem kívánunk változtatni. A nevezett borok legjobbjait szakavatott, borszerető tagokból álló zsűri fogja majd 
kiválasztani, miközben tartalmas műsor szórakoztatja a megjelent bortermelőket és érdeklődőket. Az est során a 
borfogyasztással megnövekedett gyomorsav kellemetlen hatását ízletes vacsora hivatott közömbösíteni.

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, rozé és siller kategóriában kerül sor
• A nevezett bort 3x7dl mennyiségben, a szervezők által biztosított palackban kell leadni
• Palackátvétel, borleadás 29-én és 30-án, naponta 8 és 16 óra között 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 kellemes, vidám estét!

Rendezők
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Advent Farmoson
A tavalyi évben is, immár sokadik 

alkalommal megrendezésre került 
Farmoson az adventi segélykoncert, 
amelynek bevételéből a farmosi rászo-
ruló családokat támogathattuk.

Ezúttal próbáltunk kicsit változtatni 
a program körítésén, így a már megszo-
kott Betlehem mellett sok kézművessel 
is találkozhatott az odalátogató. A lel-
kes árusok már aznap reggel megkezd-
ték az adventi hangulat átadását, hiszen 
a Művelődési Ház mellett felsorakozva 
teával, forralt borral és a megvásárolha-
tó árukkal kínálták a járókelőket. Ez-
úton is köszönjük nekik az egész napos 
lelkesedésüket és a nap végén a bevéte-
lükből való felajánlást.

Délután kézműves foglalkozást tar-
tottunk a gyerekek számára, ahol sok 
segítővel kiegészülve gyártottuk a ka-
rácsonyi díszeket, ajándékokat. Közben 
megérkezett a Mikulás is a krampu-
szaival, akik szaloncukrot osztottak az 
egész évben jól viselkedő gyerekeknek.

A teremrendezést követően már ké-
szültünk is a műsorra. Minden fellé-

pőnek szeretnénk hálás szívvel megkö-
szönni a részvételt, hogy velünk voltak 
és gazdagították előadásukkal az estet. 
Sajnos a korai időpont miatt az általá-
nos iskola drámacsoportja nem tudott 
fellépni, de bízunk benne, hogy idén ez 
másképp lesz.

Azonban szeretnénk megemlíteni 
azokat, akik fellépőként vettek részt 
az este folyamán. Szívből köszönjük 
a részvételt a Farmosi Rózsa Nyugdí-
jas Egyesületnek, Tarjáni Zsoltnak, a 
farmosi zeneiskola diákjainak: Bércesi 
Csenge, Sifter Lili és Gulyás Judit, vala-
mint az 8in1 Singers-nek.

A műsor után az udvaron teával, 
punccsal, forralt borral, sült geszte-
nyével és sült virslivel, valamint halkan 
szóló adventi, karácsonyi zenékkel pró-
báltunk meghittebb hangulatot terem-
teni a mi kis falunkban. Reméljük, hogy 
ez sikerült is, és aki ott volt, kellemesen 
érezte magát, nem bánta meg, hogy 
részt vett az esten.

Minden előkészület ellenére, sajnos 
apró hibák becsúszhatnak minden-
hol, ez alól mi sem voltunk kivételek, 
ugyanis technikai okok miatt nem tud-

tuk biztosítani az ígért kürtöskalácsot, 
de bízunk benne, hogy ez idén már 
sikeresebb terv lesz, és ezzel is csak fo-
kozni tudjuk az adventi hangulatot.

Végül ugyan, de nem utolsó sorban 
szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, aki jelen volt, akár fellépőként, 
akár nézőként, és adományukkal segí-
tettek abban, hogy a befolyt 90.000 fo-
rintból 58 család karácsonyát, ünnepét 
tehettük szebbé és könnyebbé.

Feljebb bár azt írtuk, hogy végül, de 
most jött el annak a helye, hogy azt ír-
hassuk: végezetül szeretnénk megkö-
szönni a szervezőtársaknak, a sok se-
gítőnek, támogatóknak, az árusoknak, 
az Adventista Egyháznak, a Kulturális 
Bizottság tagjainak, hogy létrejöhetett 
ez a koncert. Engedjék meg, hogy ez 
alkalommal neveket ne soroljunk, hi-
szen sokan vagyunk, akik részt vettünk 
ebben a programban, és még véletlenül 
sem szeretnénk kihagyni és ezzel meg-
bántani senkit.

Reméljük, hogy idén is találkozunk 
Adventkor.

A szervezők

Gazdabál volt Farmoson
A Gazdakör éves rendes közgyűlésén az egyik napirendi 

pont a Gazdabállal kapcsolatos teendőkről szólt. Természe-
tesen, az nem volt kérdés, hogy idén is megrendezésre kerül-
jön, aki már részt vett bármilyen rendezvény szervezésében, 
az tudja, hogy nem is olyan egyszerű történetről van szó. Így 
álltak a gazdák is ehhez a kérdéshez, és összedugták fejüket, 
mindenki hozzátette a maga kis ötletét, és szép lassan kiala-
kult, összeállt a kép. Elkészültek a plakátok, meghívók, és az 
elektronikus felületekre is eljuttattuk a bálról szóló informá-
ciókat. A reklámban és a belépők árusításában nagy segít-
ségünkre voltak a könyvtárban dolgozók, hála és köszönet 
nekik érte. A gazdákról köztudott, szeretik, ha nem kell szű-
kölködni, ezért ennek tükrében lett a menü meghatározva, le 
is írnám, hogy egy kicsit fájdítsam szívét azoknak, akik nem 
voltak ott, hogy milyen gazdag kínálattal vártuk a bálozókat. 
Az előétel sertés imbisz saláta ágyon, fasírt golyók, pirítós, a 
főétel gombás szűzérme, sajttal töltött csirkemell, és egy pá-
rizsi borda, köretnek tepsis burgonya. Persze, hogy senki ne 
távozzon éhesen a bálból, éjfélkor vadhúsos svédasztal várta 
a vendégeket, mindezt nagyszerű kiszolgálással fűszerezve, 
a svédasztalhoz hozzávalót a Farmosi Hunor vadásztársaság 
és Kövér Sándor tiszteletbeli elnökünk biztosította. Gazdag 
süteményválasztékot a Gazdák és családjaik szolgáltatták, így 
teljes volt a menüsor egy tökéletes lakomához. Nem mehe-
tünk el szó nélkül a terem díszítése mellett, amit Nyúzóné 
Palotai Mariann csodálatosan oldott meg, nem egy vendég 

külön meg is jegyezte a gyönyörű környezetet. Felvázolva a 
bál előkészületeit és gasztronómiai kínálatát, egy kis hangu-
latjelentést írnék a továbbiakban. A rövid megnyitóbeszéd 
után a Csuhajja Farmosi Amatőr Néptáncegyüttes a Csuhaj 
zenekar kíséretében adott elő egy kis műsort, amit a kö-
zönség kitörő tapssal jutalmazott. Gyorsan, csak zárójelben 
megjegyezném, március 4-én szintén láthatjuk őket Farmo-
son, a Néptánc Gálán. A bemutató után tehát megkezdődött 
a tényleges mulatság, amihez a talpalávalót Merczel Zoltán 
és zenekara biztosította. A nyitótáncot, írhatjuk, hogy hagyo-
mányosan, gazdatársunk Király Géza és Királyné Szabó Éva 
vezették fel, majd az éjféli tombolahúzásig tánc volt minden 
mennyiségben. A tombolahúzás is jó hangulatban zajlott, és 
közben már szervírozták a vadhúsos svédasztalt. Zárszóként 
engedjenek meg nekem néhány gondolatot: a bált megelő-
ző napon, egy Wass Albert irodalmi estre voltam hivatalos, 
hogy énekeljek el néhány népdalt. Természetesen nem az a 
fontos, hogy én ott énekeltem, hanem, hogy onnan távozva 
Wass Albert gondolataival, üzeneteivel lettünk gazdagabbak. 
Számomra mi is volt az egyik üzenet? Nos, az, hogy néha 
tudnunk kell megállni a hétköznapok taposómalmából, és 
meg kell kicsit pihennünk, hogy feltöltődjünk. Én úgy gon-
dolom, hogy a Gazdakör tagjai által szervezett bál a fent em-
lített gondolathoz járult hozzá, akik részesei voltunk a ren-
dezvénynek kikapcsolódhattunk és feltöltődhettünk, hogy 
azután legyen újból energiánk a hétköznapokhoz. 

 Gál Zoltán
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Retro buli az iskolás gyerekek javára
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a tavalyi évben is megrendeztük retro bulinkat a farmosi iskolás gyerekek támoga-

tására. Köszönjük a finom süteményeket, a segítséget a résztvevő szülőknek, a szülői munkaközösség minden tagjának. Ka-
sza Tamásnak a fergeteges hangulatot, a vendégeknek a részvételt. A buli bevételéből a pedagógusok véleményét figyelembe 
véve, egyenlő arányban részesült az alsó és a felső tagozat.
Fő támogatóink:
• Aranyablak Kft 

Horváth Antal
• Farmos Község 

Önkormányzata
• Kasza Tamás
• Privát ABC Ábrók Judit és 

Megyes Csaba
Támogatóink:
• 3 ÁSZ Kft
• Ali Attila és 

Aliné dr. Kollár Katalin
• Árva Zsolt és Árváné 

Ádám Krisztina 
• Babinszki Lászlóné 

Hasznos Holmik
• Babinszki Zsanett
• Berényi József és családja
• Bertalan Györgyi
• Bezzeghné Kenyó Márta, 

Márta Kozmetika
• Brindzik Tamás
• Bugyiné Gyürki Andrea

• CBA Rózsavölgyi Géza
• COOP ZRT
• Czokoly család
• Enikő Virágbolt
• Fanny Hús Farsang László
• Fehér Anna
• Fehér István
• Gabi Fodrászat
• Gabi Patika
• Gáspár Annamária
• Goods Market
• Horváth Katalin
• Horváth László 

polgármester
• Jónás Zoltán 
• JVB Trans Józsa János és 

Józsáné Adamecz Éva
• Kenyó Zsolt 
• Kenyó Klári
• Kenyóné Budai Tünde
• Kézér Imréné
• Kollár Ferenc 

és Kollár Ferencné
• Kovácsné Seres Henrietta

• Károly László Károlyné 
Papp Andrea

• Liget Közért, 
Szarvas Attila 

• Marianna Virágüzlet
• Mediterrán Pékség
• Megyes László 
• Miknai Zoltán és családja
• Molnár Krisztián
• Molnár Express 

Molnár Gábor
• Molnárné Czakó Irén
• Nyitrai István
• Nyitrainé Vekety Hajnalka
• Pálinkás-Szabó Zoltán
• Pálinkás-Szabóné 

Plavecz Ildikó
• Papp Judit
• Pető Gábor és családja
• Plavecz Panna
• Prága Sándor
• Rózsa Nyugdíjas Egyesület
• Seregley János
• Seres Anita

• Suha Istvánné
• Szécsényi Ruházati Bolt
• Szécsényi Szépség  

és Welness Stúdió
• Spenger László
• Spengerné Farkas Anikó
• Zala Zsolt  

Zala-Velkei Judit
• Tarkó Tibor  

és Tarkóné Kovács Anikó
• Terék Nikolett
• Tóth József és családja
• Tóth Tamás  

és Tóth Tamásné
• Vankó Attila
• Vas-Műszaki Bolt
• Velavill Kft. Velkei Lajos
Büfé:
• Urbán Katalin
• Urbán Viktória

Veletek az idén ugyanitt!
Kiss Brigitta
SZMK elnök

Itt a farsang, áll a bál!
      Megrendeztük az általános iskola alsó tagozatos farsangi bálját, a 4. osztályosok 

szervezésében. Rendkívül hálásak vagyunk, és köszönjük mindenkinek a felaján-
lásokat, a támogatást! Szeretnénk megköszönni a Non Stop Dance Group táncosa-
inak és a zumbás lányoknak, hogy előadásukkal színvonalasabbá tették farsangun-
kat! Kasza Tamásnak a zenét, a gyerekeknek pedig az ötletes jelmezeket.
Támogatóink:
• Privát ABC
• CBA  

(Rózsavölgyi Géza)
• Merczelné Dudás 

Anikó
• Aranyablak Kft. 

(Horváth Antal)
• Techdata Bt.
• 3 Ász Kft., Csillik Béla 
• Mariann Virágbolt
• Papír írószer 

(Babinszki Lászlóné)
• Molnár Tamás
• Molnár Gábor  

(Molnár Express)
• Nagy Gábor
• Kézér Bolt
• Tarkó Tibor
• Fejős Nóra 
• Petrovics Aranka

• Gabi Patika 
• Vass Tímea
• Urbán Kálmán 
• Coop ABC
• Fehérné Anna 
• Posta 
• Barta Péter
• Marton Gáborné 
• Liget Közért
• Bertalan Györgyi
• J.V.B.-Trans Kft
• Szécsényi Ruházat
• Papp család
• Csákó Béláné (Erika)
• Kenyó Mónika
• Vas-Varázs Műszaki 

Bolt
• T-Com
• RAIL-Cargo Hungária
• MTVA
• Telekom Veszprém KC.

• Koty KFT.
• ALEXANDRA KIADÓ
• TÉBA TÜZÉP
• OXFORD 

UNIVERSITY
• HUDÁK NAGYKÁTA
• Tóth Izabella
• Víghné Hevesi Irma
• EGIS Zrt.
• Nagykátai 

Rendőrfőkapitányság
• Szalai Könyvek
• Palcsó-Hús Tápiószele
• Lampert Zoltán
• Innoven KFT.
• Velavill KFT.
• Molnárné Czakó 

Irénke
• Mediterrán Pékség
• Kasza Tamás 

(hangosítás)

Külön köszönet illeti a 4.a és 4.b.osztályos gyermekek szüleit és a tanító néniket 
a munkájukért és a támogatásukért!

SZERKESZTŐSÉGI 
KÖZLEMÉNY

A következő lapzárta időpontja:  

május 8. 
A szerkesztőség e-mail címe:  
farmosujsag@gmail.com

Kérjük, ha valaki cikket kíván írni 
az újságba, írása végén tüntesse 
fel nevét (szervezet, egyesület 

esetében annak nevét), ugyanis a 
szerkesztők aláírás hiányában a 

beküldött anyagokat nem tudják 
publikálni.

A szerkesztőség 
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SFC hírei
2017.02.11-én Nagykátán vettünk 

részt az U15 Futsal Tornán, ahol igen fö-
lényes játékkal nyertünk. Hat csapat mér-
kőzött meg egymással. Ez alatt 31 gólt 
rúgtunk, és mindösszesen 3-at kaptunk. 
Eredményeink:

SFC - Szentmártonkáta 25:0
SFC - Nagykáta 3:2
SFC - Tápióság 3:1
Gólkirály: Ledacs Kis Balázs 

Szerintünk a legjobb kapus:
Sipos Dávid

Helyezések:
1. SFC
2. Tápióság
3. Nagykáta
4. Jászfényszaru
5. Jászfelsőszentgyörgy
6. Szentmártonkáta
Mindenkinek gratulálunk!
Másnap, 2017.02.12-én az Elek Gyula 

Arénában a Fradi öregfiúk jótékonysági 
tornáján voltunk. A gyerekek és mi, fel-
nőttek is csak hallottunk ezekről a 70-es 
80-as években méltón híres játékosokról. 
A tornát egy sajnálatos és fájdalmas tra-
gédia miatt, a veronai buszbaleset áldo-

zatainak családjuk támogatására szervez-
ték. Azt gondolom, hogy ez egy nemes 
cselekedet volt. 

Mi a Fradinak szurkoltunk, de olyan 
alázattal, mély együttérzéssel lépett pá-
lyára minden csapat, hogy minden tisz-
teletünk az övék. 

A gyerekek persze nem bírták sokáig 
foci nélkül, így a Fradi győzelme után a 
parkban ők is játszottak. A Fradi játéko-
sok szószólója, Bánki Dodó pedig üdvöz-
letét küldi minden farmosi fradistának!

Sebesi Ferenc, 
Sós Gabriella

„A zene mindenkié” 
(Kodály Zoltán)

Ebben az 
évben is elkez-
dődött a báli 
szezon. Farmo-
son 2017-ben az 
első bált Kodály 
Zoltán „A zene 
mindenkié” gon-
dolatának szel-
lemében rendeztük meg. 

A bálra érkezőket az Enikő Virágbolt 
dekorációja, Czakó Irénke és Molnár 
Csaba által készített gyümölcspiramis 
kápráztatta el. A vendégek tombola aján-
dékokkal és finomabbnál finomabb saját 
készítésű süteményekkel érkeztek.

Köszönjük Kőszegi Violettának, Kő-
szegi Noéminek, Czira Sárának, Matula 
Hannának és Czira Gábornak a vidám 
kis műsort, mellyel megalapozták az est 
hangulatát.

A fergeteges talpalávalóról a Retro Sin-
gers gondoskodott, Merczel Zoltán veze-
tésével. A nagyon finom és bőséges va-
csorát az Innoven Kft.-nek köszönhettük, 
a terítéshez még hiányzó asztalokat pedig 
a Rózsa Nyugdíjas Egyesületnek! 

Köszönjük a segítséget és a részvételt! 
Találkozunk jövőre is! 

KÖSZÖNET 
2017. január 08-án, vasárnap délelőtt a lakásunk alatti pincében barkácsoltam. Kint 

csontig hatoló volt a hideg, bent a pincében még éppen elviselhető, munkavégzésre 
még megfelelő volt a hőmérséklet. A csiszológép kezelésének monotonsága nem köve-
telt különösebb figyelmet, szabadon csaponghattak hát gondolataim. A nagy hónak, a 
hidegnek, a nehezen járható utaknak – úgy általában minden negatív, rossz dolognak 
- így, vagy úgy, kisebb, vagy nagyobb mértékben azért lássuk be, mindig oka a polgár-
mester is. Ha valójában nem is, de mondják sokan. Divat ma mindent és mindenkit 
szidni, divat elégedetlennek lenni, úgy általában negatívan élni az életet. Tisztában lé-
vén mindezekkel, telefonnal a zsebemben, mindezekért, kissé tartva a hívásoktól, nem 
kívántam éppen a telefonom hívóhangját meghallani. De sok idő nem telik el sosem 
telefonhívás nélkül. Egyszer csak megszólalt telefonom nem várt hangja. Aki hívószá-
maimat beütötte, Tarkó Gábor, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke volt. Arról tájé-
koztatott, hogy több önkéntes tűzoltó úgy döntött, hogy átérezve az idős, beteg, rászo-
ruló emberek természet szorongatta helyzetét, felkerekednek, és segítségükre sietnek. 
Ha szükséges tűzrevalóval, vízzel, élelemmel igyekeznek majd a nap folyamán segíteni. 
Gabi bejelentkezése után átadta a szervezés feladatait Bérczesi Zoltánnak, az egyesület 
parancsnokának. Zoli és tűzoltótársai életre való, talpra esett emberek. Néhány telefo-
nos egyeztetés, egy kis logisztika, és nekem nem maradt más feladatom csupán, mint 
fát szerezni. Az első, aki eszembe jutott, Kiczkó Károly, az erdészvállalkozó. Nem csa-
lódtam benne. Karcsi az első szóra segítségünkre volt. Itt köszönöm meg faadományát 
a magam és a megsegítettek nevében. Hogy ez a lelkes tűzoltó csapat kiken segített, 
nem tudom. Én csupán egy nevet adtam meg nekik. Mint már említettem, talpra esett 
csapatról van szó, akik tudják mi a megoldás. El kell hát menni Szarvas Attilához, hisz 
a rászorulók ismeretében ő a hiteles forrás. Tűzoltók – Kiczkó Karcsi – Szarvas Attila – 
Megsegítettek. Ilyen egyszerű a folyamatábra. Egyszerű. Akkor miért csak ők, és miért 
csak ritkán? Néhány nap elteltével, más valaki is leborított egy kisteherautó tűzifát a 
Művelődési Ház udvarán. Bár nagyon szeretném felfedni kilétét, ő kérte, hogy ne „rek-
lámozzam” személyét. Kérését tiszteletben tartom. De kérem, hogy aki látta a fát lebo-
rítót – mivel a szemtanút nem kérte meg arra, mire engem – kérem terjessze kilétét!

2017. január 08. volt. Mínusz 15-20 fok kívül, de pluszok belül.
2017. január 08. vasárnap. Az a nap, melyen melegebb hangszínen szólt és örömet 

okozott telefonom csengő hangja. Köszönet érte nektek EMBEREK.
Horváth László polgármester
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A VÉRADÁS
A vért a 20. század eleje óta használják, 

mikor is a különböző vércsoportok meg-
határozásának köszönhetően a donort és 
a beteget elfogadható biztonsággal lehe-
tett párosítani.

A véradás az a segítségnyújtás, ami-
kor önkéntesen saját vérünkből csekély 
mennyiséget más személy számára fel-
ajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen 
a beteg gyógyítására.

Miért van szükség véradókra?
– a gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér 

semmi mással nem pótolható
– mert évente 4-500 ezer vérre, vérké-

szítményre szoruló beteg van
– mert a vörösvérsejt-koncentrátum leg-

feljebb 35 napig tárolható
– mert a folyamatos és kiegyensúlyozott 

vérellátást a véradók biztosítják
– mert a 4 millió lehetséges véradóból 

csupán 250 ezer rendszeres donor 
van

Fontos tudnivaló:
– a véradáshoz feltétlenül szükség van 

minden alkalommal eredeti személyi 
igazolványra (ennek hiányában útle-
vél vagy jogosítvány), lakcímigazoló 
kártyára, valamint TAJ kártyára (a TAJ 
kártya hiánya esetén elegendő a szá-
mát bemondani vagy fénymásolatát 
bemutatni)

– véradásainkról, azok helyszíneiről tá-
jékozódhat a www.veradas.hu vagy a 
www.pestmegye.voroskereszt.hu olda-
lakon 

 Általános információk:
– Véradó lehet mindenki, aki egészséges, 

betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 
éves, testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. 

– Az utolsó véradás napjától számított 
365 napon belül nők négy alkalommal, 
férfiak 5 alkalommal adhatnak vért.

– Két véradás között minimum 56 nap-
nak kell eltelnie.

– A véradás alkalmával steril vérvételi 
zsákba, egyszer használatos tű segítsé-
gével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le 
(egy egység/1E), és egy keveset a vizs-
gálathoz mintacsövekbe.

– A véradás 30-35 percet vesz igénybe, 
adatfelvétellel és kivizsgálással együtt. 

– Fontos a véradás előtti folyadékfo-
gyasztás, mely segít a véradás alkal-
mával levett plazma pótlásában és, ha 
megfelelő mennyiségű folyadék van a 
szervezetben az erek teltebbek, a véna 
jobban látható, gyorsabb a vérvétel.

– A véradás egyben szűrővizsgálat, a 
mintacsövekbe levett vért minden al-
kalommal kivizsgálják függetlenül at-
tól, hogy a véradó hányszor adott vért. 
A kötelező tesztek a HIV, Hepatitis-B, 
Hepatitis-C, szifilisz kimutatás és a 
vércsoport meghatározás (csak első 
véradóknál).

– A levett vérből vörösvérsejt-koncent-
rátum, plazmakészítmények és vérle-
mezke-koncentrátum készül, így egy 
egység teljes vér 3 beteg életén segít. 
A véradás önzetlen segítségnyújtás 

másoknak, olyan gesztus, amely min-
denképpen megbecsülést érdemel!

 Gáspár Tibor
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet 

 véradás szervező koordinátor

VÉRADÁS
Helyszín: Farmosi Művelődési Ház

Időpont: 2017. április 12. (szerda) 14:00-16:00-ig

Nona néni üzenete
A FAIR szerkesztőiként február 27-én ültünk össze, s a sok elektronikusan beérke-

zett anyag mellett most egy kézzel írott levelet is találtunk, melyet Nona nénitől kaptunk. 
Nona néni nem egy konkrét cikket írt nekünk, hanem egy kéréssel fordult felénk, hogy 
az újság segítségével hívjuk fel a figyelmet a környéken zajló, már-már rendszeressé vált 
állatkínzásra. A néni elmondása szerint az elmúlt néhány hónapban többek közt megmér-
gezték kutyáját, kertjében 4 golyóval átlőtt macskatetemet talált, valamint más ismerősei 
is panaszkodtak macskamérgezésekről. Nona néni nem kért egyebet tőlünk, minthogy 
jelentessük meg az alább látható képet, melynek „Pista bácsi és hűséges kutyája” címet 
adta. E képpel két fontos dolgot szeretne üzenni az olvasóknak: 

1. A törvény szigorúan bünteti az állatok kínzását.
2. Ne feledjük, hogy az állatok a szeretetet mindig meghálálják.
Hallgassunk Nona nénire, s kerüljük az állatkínzás minden formáját!

A szerkesztők

A nátháról
Gyermekkorban az egyik leggyakrab-

ban előforduló betegség a nátha. Az észlelt 
tüneteket legtöbbször vírusok okozzák, 
ezek a kórokozók cseppfertőzéssel terjed-
nek. Különösen kedvez a fertőzés terjedé-
sének a környezet hőmérsékletváltozása 
- a hirtelen felmelegedés, a zsúfolt, meleg 
helység, a gyermekközösség.

Mit észlel a szülő?
Bágyadtságot, étvágytalanságot, vízsze-

rű orrfolyást, köhécselést (a hátsó garat-
falon lecsurgó váladék miatt). Csecsemők 
esetében gyakran tapasztalhatunk etetési 
nehezítettséget, ennek oka, hogy ebben 
az életkorban csak orrlégzés van, ami vi-
szont a felszaporodó váladék miatt gátolt. 
Ezért elsődleges feladat az orr kitisztítása. 
Ameddig a gyermek nem tud megbízha-
tóan orrot fújni, a szülő feladata eltávo-
lítani a váladékot. Otthoni körülmények 
között ezt az erre rendszeresített, patiká-
ban kapható orrszívó- porszívó segítsé-
gével lehet megoldani. Ennek a menete a 
következő: először a gyógyszertárban kap-
ható tengeri sót tartalmazó orrspray-vel 
fellazítjuk a váladékot, majd leszívjuk a 
gyermek orrát, azután mindkét orrlyuk-
ba cseppentünk egy- egy csepp orrcsep-
pet, csak ezután próbáljuk megetetni vagy 
itatni a gyermeket. Az orrcseppet az orvos 
javasolja, vagy írja fel receptre. Amennyi-
ben fiziológiás sós orrcseppentést javasol, 
és ezt nincs módunk a gyógyszertárban 
megvásárolni, otthon is elkészíthetjük ezt. 
1 dl vízbe oldjunk fel 0,9 gr konyhasót, 
ezt oldódásig keverjük, és orrcseppként, a 
váladék feloldására használjuk. Nagyobb 
gyermeket tanítsuk meg a helyes orrfújási 
technikára: az egyik orrlyukat befogja, a 
másikat kifújja, majd orrcsepp mindkét 
orrfélbe. Minden korosztálynál szükséges 
az orr bőrének védelme a felmaródástól.

Milyen kezelésre van szükség?
A legfontosabb az előbb említett or-

rszívás és orrcsepp. Ezen szerek helyes, 
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megfelelő használatával az esetleges szö-
vődmények kialakulásának esélyét csök-
kenthetjük. Előfordulhat hőemelkedés, 
láz- ilyenkor az életkornak megfelelő 
lázcsillapító adása szükséges. Célszerű 
több különböző hatóanyagú lázcsillapítót 
otthon tartani, így kombinálni tudják a 
gyógyszereket láz esetén. Amennyiben ez 
nem elegendő fizikális lázcsillapítás (hű-
tőfürdő vagy teljes testborogatás) szük-
séges. Antibiotikum adására általában 
nincs szükség, hiszen a betegséget víru-
sok okozzák, és az esetleges bakteriális 
felülfertőződést nem előzik meg. Töre-
kedjünk a bő folyadékbevitelre, elsősor-
ban tea, gyümölcslé, leves formájában. A 

lakást, a szobát gyakran szellőztessük, ne 
féljünk a friss levegőtől, a legnagyobb té-
vhit, az, hogy a gyermek jobban megfázik.

A nátha pár nap alatt szövődmények 
nélkül gyógyul.

Milyen tünetekre figyeljünk? 
Ha ismételten jelentkező láz, bágyadt-

ság, nyugtalanság, étvágytalanság jelent-
kezik, és a csecsemő a füléhez kapkod, ill. 
nagyobb gyermek fülét fájlalja, azonnal 
jelentkezzenek orvosuknál. Kisded korban 
gyakori szövődmény a középfülgyulladás.
– Nagyobb gyermeknél inkább homlok- 

illetve arcüreggyulladással találkozha-
tunk a nátha után. Erre az orrváladék 

megváltozott színe (víztisztából sár-
gászöld, sűrű, tapadós), fejfájás hív-
hatja fel a figyelmet.

– Fokozódó köhögés, légzési nehezített-
ség, rekedtség arra utal, hogy a fertőzés 
továbbterjedt a felső, illetve az alsó lég-
utakra.

– Jelentkezhet hányás, illetve híg széklet 
a lenyelt hurutos váladék miatt. Ebben 
az esetben a folyadékbevitelre fokozot-
tan figyelni kell. Gyakran, kis mennyi-
ségű folyadékkal kínálják a gyermeket, 
olyannal, amit szívesen fogyaszt.
A fent említett tünetek jelentkezésekor 

ismételten keressék fel háziorvosukat.
Dr. Ács József háziorvos

Amit a lázról, lázcsillapításról tudni kell
A lázas állapot általában fertőzés hatá-

sára jön létre. Az emberbe bekerülő mik-
roorganizmusok aktiválják az immun-
rendszert, ennek eredményeképpen pedig 
belázasodunk. A megemelkedett testhő-
mérsékletet általában a fertőzést hordozó 
baktériumok, vírusok, gombák nem sze-
retik, hiszen szaporodásukat akadályozza.

A láz kialakulása gátolja a fertőzés szer-
vezetben való terjedését.

A LÁZ gyermekkorban gyakran elő-
forduló emelkedett testhőmérséklettel járó 
ÁLLAPOT, NEM BETEGSÉG! A láz nem 
oka a betegségnek, csupán kísérő tünete! 
A láz a szervezet betegségekkel szembeni 
védekezésnek részeként hasznos is lehet. 
A LÁZAT LEHET, DE NEM KELL MIN-
DENÁRON CSILLAPÍTANI! A lázas 
állapot a szervezet számára fokozott folya-
dékveszteséggel is jár, amit viszont nagyon 
fontos pótolni, a kiszáradás elkerülése cél-
jából!

A fertőzések legyőzésében hasznos sze-
repet játszik a láz, ezért mérlegelnünk kell, 
hogy milyen esetben fogunk a lázcsillapí-
táshoz. Téves és elavult nézet, hogy a magas 
testhőmérsékletnél mindenképpen be kell 

avatkozni, hűtőfürdőt vagy borogatást kell 
alkalmazni. A 2011-ben kiadott szakmai 
protokoll szerint lázcsillapítás csak abban 
az esetben indokolt, amennyiben a beteg 
közérzete megköveteli. Gyakran előfordul, 
hogy a lázas gyermekek magasabb testhő-
vel, akár 39 fokos lázzal is nyugodtak és 
játszanak. Ilyenkor felesleges a gyógyszer 
vagy fizikális beavatkozás. Mindig az egyé-
ni, pillanatnyi szükségletek figyelembevé-
telével kell dönteni a lázcsillapításról! Nagy 
melegben a test nehezebben tudja leadni 
a megemelkedett hőt, így fokozza a lázzal 
járó kellemetlen panaszokat. Amikor láz 
esetében mégis a csillapítás a cél, nem a tel-
jes láztalanság elérésére kell törekedni!

SZAKMAI IRÁNYELVEK 
Gyógyszeres lázcsillapítás

Rutinszerű adása jó közérzetű gyer-
mekek estében nem indokolt, ha a láz 
csillapításának egyedüli javallata a test-
hőmérséklet csökkentése! A gyógyszeres 
lázcsillapítást mérlegelni kell, ha a lázas 
gyermek közérzete rossz. Ajánlott a szülő 
vagy a gondviselő nézeteit, elvárásait fi-
gyelembe venni. 

Lázcsillapító adásával nem előzhető 
meg a lázas eclampsia, lázgörcs! Parace-
tamol (Ben-U-ron, Panadol), ibuprofen 
(Nurofen) adása ajánlott elsősorban, de 
az amidazophen tartalmú lázcsillapítók 
tiltása sem indokolt. Paracetamol, ibupro-
fen, amidazophen egyidejű adása nem ja-
vasolt. A különböző hatóanyag tartalmú 
gyógyszerek váltott alkalmazása rutinsze-
rűen nem javasolt! Lázcsillapító gyógyszer 
váltása azonban megfontolandó, ha az el-
sőként választott gyógyszerre adott válasz 
nem kielégítő. Salicilát tartalmú lázcsilla-
pítók adása 10 éves kor alatt nem javasolt 
(Aszpirin).
Fizikális lázcsillapítás

Hűtőfürdő és törzs-, vagy egész test bo-
rogatás alkalmazható módszer láz esetén, 
főleg ha gyógyszeres kezelés lehetősége 
nem lehetséges! A didergést azonban ke-
rülni kell, mert tovább növelheti a testhő-
mérsékletet. Olyan gyermekek esetében 
akik a lázcsillapítás ezen módjától félnek, 
rossz élményként élik meg, kerülendő a 
fizikális lázcsillapítás!

Dr. Ács József háziorvos

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

2017. február 1-től a Központi Orvosi Ügyelet  
a Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3. szám alól a  

Nagykáta, Görgey utca 21. szám alá költözött.
Az alapellátási ügyelet a következő számon hívható: 

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06-29/440-074 
Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104; 112

Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén, pihenő- és 
ünnepnapokon folyamatosan, a nap 24 órájában tart. Ebben az időben 

lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni, vagy telefonon az 
ügyelet segítségét kérni a 06-29/440-074-es telefonszámon.
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Felhívás
A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Tár-

sulata nevében felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, 
akiknél az ingatlanon belüli ún. házi bekötés bármilyen okból 
még nem készült el, hogy a lenti adatlap kitöltésével és a telepü-
lés Polgármesteri Hivatalában történő leadásával jelezzék beköt-
tetési szándékukat. 

Kérem, hogy a kitöltött adatlapokat 2017. március 31-ig adják 
le. A munkavégzésre időpont egyeztetés után kerül sor. 

A 2008-ban kezdődött szennyvíz beruházás befejeződött. 

Több mint két éve folyik a házi bekötések kiépítése is. A nyár 
folyamán ez a munkafolyamat is befejeződik. Azon ingatlantu-
lajdonosok, akik nem élnek a házi bekötések ezen utolsó lehe-
tőségével, elveszítik a jogukat az ingyenes bekötésre! Későbbi-
ekben számukra már csak a szolgáltató (TRV) fizetős bekötési 
lehetősége marad!

Éljenek ezzel az utolsó lehetőséggel! Időben adják le a kitöl-
tött adatlapot a Polgármesteri Hivatalban!

Kovács Ferenc TTCsVT elnök

Az „EGY FALU AZ ISKOLÁÉRT” 
ALAPÍTVÁNY nevében köszönetet  mon-
dunk mindazoknak, akik 2016-ben támo-
gatták céljaink megvalósulását személyi 
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.

Kérünk minden tisztelt adózót, aki 
tevékenységünkkel, céljainkkal azono-
sulni tud, támogassa Alapítványunkat a 
2016. évi adója 1%-ának felajánlásával, 
melyet az alábbiakban közölt rendelkező 
nyilatkozattal tehet meg. 

Segítőkész támogatásukat előre is kö-
szönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma

Kérjük hozzátartozóinkat, barátain-
kat, ismerőseinket, szimpatizánsa-

inkat, hogy ADÓJUK 1 %-ával  
támogassák egyesületünket:

A kedvezményezett adószáma:
18721230-1-13

A kedvezményezett neve:
Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület

KÖSZÖNJÜK!

Rendelkező nyilatkozat a 
befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma: 
19181905 1 13

A kedvezményezett neve:  
„Egy falu az iskoláért” Alapítvány

Adatlap

Az ingatlan tulajdonos neve: 

Cím:                                                                                  település,                                                                        utca                   házszám.

Az ingatlan helyrajzi száma (Fontos a pontos megadása!): 
Elérhetőség:  
Telefon:                                                                                      Ha van email cím: 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az ingatlanomon a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó házi bekötést elvégezzék.

Dátum:                                                                                        Aláírás:                                                                                 
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FELHÍVÁS TAO FELAJÁNLÁSRA!
Tisztelt Vállalkozás!

A társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló törvény rendelkezik a látvány-csa-
patsportok támogatásának adókedvez-
ményéről, mely értelmében a Támogató a 
TAO törvényben meghatározott mérték-
ben csökkentheti társasági adóját.

A jogszabály lehetővé teszi a lát-
vány-csapatsportágak támogatását a tár-
sasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. 
Társasági adókedvezményt csak azok a 
vállalkozások kapnak, melyek élnek a tá-
mogatás lehetőségével.

A Sport-klub Farmos Egyesület az 
MLSZ-TAO pályázat keretében – öntö-
zőrendszer kiépítése, külső vizesblokk épí-

tése, biztonsági kerítés felújítása jogcím-
re – 2016. áprilisban pályázatot nyújtott 
be, melyet a bíráló bizottság támogatásra 
méltónak ítélt.

Az elnyert pályázat megvalósulásával 
javulni fog a sportpálya komfortja, javul 
a játéktér minősége. Kulturáltabb körül-
mények között, biztonságosabban, kevés-
bé sérülésveszélyes pályán sportolhatnak 
majd a sportolni vágyók.

Farmos Község Önkormányzata és a 
Sport-klub Farmos Egyesület tisztelettel 
kéri a farmosi és a Farmos környéki, vagy 
a Farmos községhez bármily módon kötő-
dő vállalkozásokat, hogy a társasági adó-
juk 70%-ának felajánlásával támogassák 

sportfejlesztési tervünk megvalósítását.
Amennyiben vállalkozása élni kíván a 

TAO támogatás felajánlásának lehetősé-
gével, és szeretné ily módon támogatni 
községünk sportlétesítményének fejlesz-
tését, kérem, a pályázat és a TAO felaján-
lás részleteinek megismerése érdekében, 
felajánlási szándékáról az alábbi elérhető-
ségeken szíveskedjen értesíteni:

E-mail: farmos.polg@upcmail.hu
Telefon: 06 53 390 001
Mobil: 06 20 471 5533 
Az együttműködés reményében segítő 

támogatását, felajánlását előre is köszön-
jük.

Horváth László Polgármester
Rózsavölgyi Géza Farmos SE elnöke

 Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhívása!
Tisztelt Adózó!

Vannak olyan események, amikor a tűzoltókra nagyon gyor-
san 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 hatékonyabb ellátása végett, folyamatosan töreked-
nünk kell a technikai eszközeink fejlesztésére, védőeszközök 
biztosítására és a zavartalan működés fenntartására.

A Tűzoltó Egyesület 118 éve megszakítások nélkül működik 
a község tűzvédelme érdekében, a további működés biztosítá-
sa érdekében az önök 1 %-ára nagyon nagy szükségünk van.

Ennek érdekében kérem a Község adózó lakosságát, hogy a 
civil szervezetnek szánt adójuk egy százalékát ajánlják a Far-
mos Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Arra kérjük, most ne 
feledkezzen meg a segítségnyújtásnak erről a nagyszerű lehető-
ségéről, 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.

Kedvezményezett adószáma: 18661253-1-13
Kedvezményezett neve: Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Köszönettel: Tarkó Gábor az egyesület elnöke

F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

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

Nyomda: Tápió Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: tapionyomda@gmail.com

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.

Kedves Olvasó!
A Sport Klub Farmos SE – az alábbi összegeket tartalmazó MLSZ határozat szerint – sikeresen pályázott az általa kiírt pályázaton.

Támogatás jogcíme
Közvetlen  

támogatás ösz-
szege

Közreműködői díj 
összege

Ellenőrző szerv-
nek fizetendő 

hatósági díj

Támogatás  
összesen

A program  
megvalósításához  
szükséges önrész

Elszámolandó 
összeg

Tárgyi eszköz beruházás, felújí-
tás (előfinanszírozott ingatlan) 8 255 250 Ft 0 Ft 83 386 Ft 8 338 636 Ft 3 573 701 Ft 11 828 951 Ft

Összesen: 8 255 250 Ft 0 Ft 83 386 Ft 8 338 636 Ft 3 573 701 Ft 11 828 951 Ft

 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek a következők:
Megnevezés Kategória Jóváhagyott támogatási összeg Megvalósítás módja

Öntözőrendszer kiépítése Pálya-infrastr. bőv. 4 136 183 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)
Biztonsági kerítés felújítása Biztonsági beruházás  145 569 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)
Vizesblokk építése Öltözőép. épít./bőv./felúj. 4 056 884 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 8 338 636 Ft

A fenti táblázatokból két összeg emelendő ki. Az egyik a 3 573 701 Ft önrész, mely Farmos község költségvetését fogja terhel-
ni, a másik pedig a befizetett TAO támogatásokból fedezendő 8 338 636 Ft. A „Felhívás TAO Felajánlásra” felhívásunkat annak 
reményében tesszük közzé, hogy a farmosi, vagy Farmoshoz kötődő jogi személyek élnek a látvány-sportágakat támogató TAO 
lehetőségével, és társasági adójuk 70%-nak e célra való felajánlásával hozzájárulnak településünk sportéletének támogatásához. 

Horváth László polgármester
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Rendőrségi hírek
Telefonszám változása

Tájékoztatjuk Önöket,  hogy a Sülysáp, Malom u. 1. szám alatt lévő rendőrőrs te-
lefonszáma megváltozott. Az új hívószáma: (29) 640-400. Jelenleg még a korábbi, 
(29) 435-025 hívószámon  a  fax készülék érhető el,  később azonban ez a szám a 
(29) 640-401 számra módosul. 

Segítettek a rendőrök  
Fát vágtak és kéményt tisztítottak a körzeti megbízottak. 

Molnár Balázs r.ftörm. és Villányi Tamás r.ftörm. körzeti megbízott 2017. január 
27-én ment egy tápiószecsői ingatlanhoz, ahol egy egyedül élő, beteges férfi szo-
rult segítségre. A férfi a helyszínre érkező rendőröknek elmondta, hogy napok óta 
nem tud fűteni és a -10 Celsius fokos hidegben nagyon fázik. Azért tett bejelentést, 
mert betegsége miatt nem tudta a fát összevágni, és a kályhába szénnel nem tud 
begyújtani. A körzeti megbízottak több napra elegendő fát vágtak össze a bejelen-

tőnek, így a kályhába begyújthattak. Ekkor vették észre, hogy a lakást füst árasz-
totta el, feltehetőleg a kémény eldugulása miatt. A tettre kész rendőröket a havas 
háztető sem riasztotta el, létrát kerestek, felmásztak a tetőre és kitisztították a ház 
kéményét. Távozásuk előtt meggyőződtek arról, hogy a kályhában lévő fa lángra 
kapott, és a szoba hőmérséklete érezhetően emelkedett. 

Otthonában lett rosszul 
Egy 61 éves férfinak segített a tápiósági körzeti megbízott. 
A pihenőidejét töltő körzeti megbízott segítségét kérte 2017. február 2-án a 

tápiósági családsegítő szolgálat munkatársa, mivel egy a településen élő idős férfit 
több napja nem látták. Elmondta, hogy a férfi többféle betegségben szenved, és a 
településen nincsenek hozzátartozói sem, akik segíteni tudnának neki. A körzeti 
megbízott a bejelentővel együtt ment a helyszínre, azonban a ház ajtaja kulcsra 
volt zárva, és onnan többszöri jelzésre sem jött ki az ott lakó férfi. A rendőr ekkor 
befeszítette a bejárati ajtót, és a hálószobában, a földön fekve találta meg a férfit, 
akivel – rossz egészségi állapota miatt - kommunikálni nem lehetett. Mentőt hí-
vott a helyszínre, akik a férfit további ellátás céljából kórházba szállítottak. 

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:

Benke Béláné      (született: Tógyer Erzsébet, 1930.06.27.) elhunyt: 2016. október 12.
Ábelné Juhász Mariann Ilona sz.: 1960.11.04.) elhunyt: 2016. október 13.
Bukor Józsefné    (született: Tóth Erzsébet, 1925.06.19.) elhunyt: 2016. október 16.
Bendó István    (született: 1937.08.20. ) elhunyt: 2016. október 22.
Mizsei Lászlóné    (született: Nyíri Erzsébet, 1935.12.06.) elhunyt: 2016. október 23.
Kovács Károly    (született: 1940.03.07. ) elhunyt: 2016. október 31.
Huzsvár Jánosné    (született: Petrovics Erzsébet, 1929.08.01.) elhunyt: 2016. november 2.
Mucsínyi Miklós    (született: 1942.12.03.) elhunyt: 2016. november 5.
Galambos Csaba Tibor   (született: 1942.04.14. ) elhunyt: 2016. november 6.
Kollár Pálné    (született: Nyitrai Terézia, 1931.05.08.) elhunyt: 2016. december 5.
Maros Lajosné    (született: Balogh Terézia, 1936.03.19.) elhunyt:2016. december 10.
Paulik Erika    (született: Paulik Erika, 1970.02.06.) elhunyt: 2016. december 20.
Bagi Béláné    (született: Horváth Magdolna, 1939.08.25.) elhunyt: 2017. január 01.
Fehér István    (született: 1937.10.26.) elhunyt: 2017. január 04.
Kenyó Pálné    (született: Tóth Sarolta, 1945.10.19.) elhunyt: 2017. január 09.
Kocsi Pál    (született: 1953.06.26.) elhunyt: 2017. január 11.
Dr. Henczel József    (született: 1932.10.25.) elhunyt: 2017. január 15.
Kenyó Józsefné    (született: Bódi Julianna, 1934.12.14.) elhunyt: 2017. január 16.
Törzsök Lászlóné    (született: Zana Marianna, 1954.11.02.) elhunyt: 2017. január 23.
Dobos Györgyné    (született: Muhari Rozália, 1932.02.24.) elhunyt: 2017. február 04.
Kocsis László    (született: 1934.11.07.) elhunyt: 2017. február 06.
Safranyik Viktor    (született: 2017.01.05.) elhunyt: 2017. február 09.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, bará-

toknak, ismerősöknek, szomszédok-
nak és volt munkatársaknak, akik 
szeretett fiunk, édesapánk, testvé-
rünk, nagyapánk, keresztapánk,  
Ifj. MIKHEL ISTVÁN  

– élt 63 évet –,  
volt farmosi lakos temetésén részt 
vettek, sírjára a kegyelet virágait 

helyezték és gyászunkban bármily 
módon osztoztak.

 A gyászoló család

„Nem az a fájdalom, amitől sze-
münk könnyezik, hanem az, amit 

csendben elviselünk.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet 
mind azoknak, akik  

KENYÓ JÓZSEFNÉ  
(szül.: Bódi Juliannát)  

elkísérték utolsó útjára, és részvétü-
ket fejezték ki.

Férje és családja

Non Stop Dance Group újra a táncparketten!
Sokak örömére a Non Stop Dance Group tánccsoport megújulva, az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület keretén belül folytatja 

munkáját. Az újonnan alakult farmosi egyesületünk egyik célkitűzése a gyermekek hasznos szabadidő eltöltésével kapcsolatos 
tevékenységek támogatása. Ennek szellemében vállalta fel a Non Stop Dance Group tánccsoport támogatását.

2017. február 26-án a gyermek és az ifjúsági tánccsoport a Budapesten megrendezésre került Ritmuscsapatok Modern Táncok 
Versenye nemzetközi versenysorozaton méretette meg tudását. Csapatainknak nagyon sok magas színvonalú produkcióval kellett 
versenyre kelniük. Szokásukhoz híven mindent beleadva, remekül teljesítettek. A népes mezőnyben nem volt egyszerű a feladatuk, 
de fantasztikus formában, hihetetlen lelkesedéssel táncoltak. 

A gyermek csoport 7. helyezést ért el, mely hatalmas teljesítmény, hisz az ő kategóriájukban volt a legtöbb induló. Az ifjúsági 
csoport a 3. helyezést elérve állhatott fel a dobogóra. Eredményeikre mindannyian büszkék lehetünk! Kívánjuk nekik, hogy a ke-
mény munkájuk, elszántságuk és lelkesedésük hozza meg gyümölcsét az év többi versenyén is! 

Szeretném megköszönni Vágó Bernadettnek a felkészítést és a gyerekeknek, hogy ismét Farmos hírnevét öregbítették.
Kasza Tamás



2017. MÁRCIUS 15. OLDAL

HIRDETÉSEK

Farmoson, a Kossuth Lajos utcában 

családi ház eladó, 64 m2, 2 szobás, 

gázfűtéses. Érd: 06-30/621-2776

Apróhirdetés



A nyugdíjas karácsonyi ünnepségen átadott 2016 évi Rózsa-díj,  
Baranyi Józsefné kitüntetése

A Farmosi Advent pillanatképe

Az alsó tagozatos diákok farsangja A felső tagozatos diákok farsangja

Bíró László István fotója:  
Kerektói-árok mellett

Non Stop Dance Group a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén


