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Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Karácsony és Újév alkalmából, Farmos Község Önkormányzata
és a magam nevében,
Arany János soraival kívánok minden farmosi embernek
áldott karácsonyt és békességben megélt, sikerekben gazdag boldog újévet.
Horváth László polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FEJLESZTÉSEK SAJÁT- ÉS PÁLYÁZATI FORRÁSOKBÓL
2018-2020

Tisztelt Farmosiak!

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket a 2018. 2019. és 2020. évek megvalósult, folyamatban lévő, és a minden bizon�nyal megvalósuló fejlesztéseiről, valamint a tervezett fejlesztési elképzeléseinkről, jövőben beadandó pályázatainkról.
Elöljáróban megjegyzem, hogy a 2018. évi országgyűlési képviselő választás éve Farmosnak méretéből, és viszonylag következetes,
meglepetésektől mentes, kiszámíthatónak mondható választói döntéshozatala miatt a pályázatok eredményeinek várható kimenetelére vélhetően nem hatott kedvezően.
Mindezek ellenére elmondható, hogy a község fejlesztése a 2018. esztendőben a pályázatok terén is egyértelműen sikeresnek
mondható.
– Intézményeink zavartalan működése biztosított volt, eleget – Elkészült és az augusztus 20-i községi ünnepség alkalmával
tettünk minden fizetési kötelezettségünknek, és saját forrásátadásra került a Szelei úti iskolával szemben lévő telken a
ból új aszfaltborítást kapott a Tavasz út egy szakasza, a Deák
műfüves labdarúgó pálya. Az MLSZ-nél pályázott összeg
Ferenc út, továbbá térköves burkolatot kapott az Árpád út
29.078.306 Ft, ebből 8.723.492 Ft önerő, melyet az önkorés a Rákóczi út közötti járdaszakasz jelentős része, összemányzat költségvetése fedezett. További kiadást jelentett
sen 8.830.130 Ft értékben. A tavasz út galambász ház felőli
számunkra a pályaépítés előkészítő földmunkáinak költsége,
szakasza az ivóvízminőség javító munkák csőcseréje miatt
melyet a pályaépítés helye indokolt. A gabionfal építésének
felbontásra kerül majd, javítása kidobott pénz lett volna.
költségeit jelentősen csökkentettük azzal, hogy közmunkásokkal és karbantartókkal végeztettük el a munkát, továbbá a
– A zártkertekre kiírt pályázaton 9.810.750 Ft-ot nyertünk az
szükséges anyagokat saját beszerzéssel oldottuk meg. A pálya
Öregszőlő Mészáros dűlőjének és a Sós dűlő egy szakaszának
használati szabályzata Farmos község honlapján elérhető, vaútjavítására, valamint egy önkormányzati ingatlan kitisztítálamint a pálya kerítésére függesztett táblán elolvasható.
sára, gyümölcsfával való betelepítésére. A beruházás önrészt
nem igényel. Kövesút kiépítése csak a Jászberényi út és az ön- – Rákóczi út 27/A építési helyszínnel 202.000.000 Ft. bekerükormányzat tulajdonában lévő, gyümölcsfával betelepítendő
lési költséggel, 10.100.000 Ft. önerő vállalásával pályázatot
ingatlan között lehetséges a pályázat kiírás szerint.
nyújtottunk be kétcsoportos bölcsőde építésére. A pályázat
– Az önkormányzat tulajdonában lévő, mezőgazdasági vállalbefogadásra került, Jelenleg a beépítési övezet szükséges mókozások által használt külterületi helyi közutak fejlesztésére
dosításának folyamata zajlik. Az építéshez térítésmentesen
kiírt pályázaton 42.100.000 Ft-ot nyertünk a Szentgyörgyi út
felajánlott 1166/15 hrsz-ú ingatlant, a község nevében, ezkülterületi részén 2,1 km hosszon, valamint a Petőfi út egyik
úton is köszönjük a Termelőszövetkezet jogutód tulajdokülterületi szakaszán zúzott kővel kiépített közút építésére.
nosainak.
A beruházás költsége az elnyert összegen felül további, az – Épületenergetikai pályázat a Művelődési Ház és a Polgárönkormányzat költségvetéséből finanszírozandó 5.089.048
mesteri Hivatal hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére,
Ft önrésszel és 411.277 Ft el nem számolható költséget kell
a nevezett épületekre napelem rendszerek telepítésére. A
megfizetnünk. Bizonyára vannak lakosok, akik felháborodpályázott összeg 83.265.047 Ft. Önerőt nem igényel. A pának, hogy ők belterületen, földút mentén laknak, miért nem
lyázat formai értékelése megtörtént, döntés még nem szüleott történt a fejlesztés. A pályázat kiírása ezt lehetetlenné tettett.
te, kérem megértésüket.
– Piac és parkoló a Jászberényi út mentén. Közkonyha esz– Belterületi utak javítására, Pest megyére kiírt pályázaton
közeinek, berendezéseinek fejlesztése. A pályázott összeg:
112.519.761 Ft-ot nyertünk. Ezt növeli az önkormányzat
64.785.789 Ft. Önrész: 11.432.786 Ft. A pályázat jelenleg
költségvetését terhelő további 5.625.988 Ft önrész. A beadott
felfüggesztett, illetve a 10 000 fő feletti településekre került új
pályázat alapján a Rákóczi út, a Kossuth út, a Zrínyi út, a Barpályázat kiírásra. Az elkészült terv szerint valószínűleg a tetók Béla út és a Pénztárnok utca felújítása fog 2019 folyamán
rület két ütemben kerül majd beépítésre. I. ütemben a parkomegtörténni. További belterületi útjavítások is szükségesek
ló fog elkészülni, mivel a felfüggesztett pályázati kiírás is csak
pályázati-, vagy saját forrásból.
a költségek 10%-át engedélyezi erre fordítani. II. ütemben
– Kerékpárút Szelei út-, Béke út-, Rákóczi út menti kiépítésére
valósul majd meg esetleges pályázati forrásból, vagy ennek
157.770.637 Ft-ot nyertünk, 100%-os támogatottsággal. A
hiányában saját erőből.
kerékpárút hálózati terv elkészült, a kiviteli tervek elkészítése
hamarosan elkezdődik. Tekintettel a tervezés, a hatósági en- – Utcanév táblák (134db.), információs táblák (3db.), intézmények elérhetőségét mutató tábla gyártására, telepítésére
gedélyeztetések, valamint a kiviteli munkálatok nagyságára,
pályázat a HAJT-A Csapat Egyesületnél. Teljes tervezett költidőigényességére, a kivitelezés várható határideje 2020.10.15.
ség: 7.251.954 Ft. ebből 1.087.794 Ft. önrész.
– Az ivóvízminőség javítás közel egy évtizedes kálváriája is megoldódni látszik, mivel a konzorciumi szerződés – A Képviselő-testület döntése értelmében indulni kívánunk a
2019. január, február folyamán beadásra kerülő csapadékvíz
2018. szeptember 10-én aláírásra került. A pályázaton nyert
elvezető rendszer pályázaton.
304.478.095 Ft-ból és a további 10% önerő alapból finanszírozott összegből a beruházás kivitelezése 2019 folyamán fog – A 311-es közút 120A vasútvonalat keresztező átjárójának
megtörténni.
áthelyezése.
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Országos, kiemelt beruházás uniós forrásból. A kivitelezési
költség nem ismert. A tervek elkészültek, 2019 folyamán a kivitelezés megvalósul. A 120A vasútvonal mentén Budapesttől Szolnokig, a pálya teljes hosszában kiépítésre kerül egy
informatikai rendszer, mely a biztonságot, a forgalomirányítást, vagyonvédelmet fogja a XXI. század szintjére emelni.
E sorok megjelenésekor már túl leszünk a Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató úrral való 2018. december 04-i
egyeztetésen, melyen a MÁV állomás melletti P+R parkoló
mielőbbi megépítése lesz a megbeszélés tárgya.
– A Szelei úti iskola felújítására – szemben a Zrínyi úti iskolával, valamint a Művelődési Házzal és Könyvtárral – eddig
nem került sor. 2014-ben adtunk be nyílászárók cseréjére,
hőszigetelésre, napelemek telepítésére pályázatot. Sajnos pályázatunk nem nyert. Az elmúlt évben mód volt ugyan ismételten pályázat benyújtására, de a tervezéssel megbízott
Goodwill Energy cég hivatkozván arra, hogy a beruházásra fordított összeg és a beruházás által elért eredmény nem
lenne paritásban, ezért ezek mellet a kiírási feltételek mellett
nem javasolják a tervezés megkezdését, majd a pályázat beadását. Jelenleg a megbízott pályázatíró és tervező cég szerint
beadásra kész pályázati anyaggal rendelkezünk, várjuk a pályázat kiírását.

– A község ravatalozójának állapota halaszthatatlanná teszi új
ravatalozó építését. Ezt ugyanezen az ingatlanon, a meglévő
mellett kívánjuk felépíteni. Értesüléseink szerint 2019-ben a
temetők fenntartásával kapcsolatos pályázat kerül kiírásra,
ezt célszerű megvárni.
– Ingatlanok megvásárlását tervezzük parkolónak a ravatalozó
szomszédságában, valamint közparknak a település központjában.
– A Pestterv Kft. 6.159.000 Ft. szerződéses összegért megkezdte községünk településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A tervezés előtti első munkamegbeszélést 2018. november 19-én 16 órai kezdettel a Pestterv Kft. munkatársai és
a helyi meghívottak részvételével megtartottuk. A következő
időszakban remélhetőleg nagyobb részvétellel, több hasonló
rendezvény, valamint egy közmeghallgatás kerül megtartásra
annak érdekében, hogy minél több értékes információ, hasznos ötlet, jó tanács épüljön be a készülő tervbe. Farmos fejlődését, az itteni emberek életkörülményeit, a magánszemélyek
és gazdasági egységek, közintézmények lehetőségeit az elkészült és elfogadott terv évtizedekre meghatározza. Mindezek
érdekében kérem aktív közreműködésüket.
Horváth László
polgármester

Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat?
Pár tanács a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től
A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztartások belső vízhálózatain, az elfagyott szerkezetek cseréje akár 20.000 Ft, vagy
azt meghaladó összeg is lehet, nem beszélve a fagy okozta csőtörésből eredő vízelfolyásról. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. néhány hasznos tanáccsal hívja fel a figyelmet arra, hogy kis odafigyeléssel a fagykárok megelőzhetőek, a plusz
kiadások pedig elkerülhetőek.
• Havonta többször ellenőrizzük a vízmérőaknát! Figyeljünk
arra, hogy fedele mindig lehajtott állapotban legyen, megfelelő zárással, hézagok nélkül. Amennyiben a fedlap törött
vagy hiányzik, mihamarabb pótoljuk!
• Gondoskodjunk a vízmérőakna megfelelő szigeteléséről!
Fontos hogy olyan anyagot használjunk, amely nedvesség
hatására sem veszít hőszigetelő képességéből. A hungarocell
kiváló hőszigetelő, akárcsak a hó, ezért a havat csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű eltávolítani az aknáról.
• A vízmérőaknának mindig mobilnak kell lennie. Bármilyen
védelmi eljárást alkalmazunk, figyeljünk arra, hogy könnyen
eltávolítható és visszahelyezhető legyen.
• Ellenőrizzük rendszeresen a fűtetlen helyiségekben, raktárban, pincében, garázsban, társasházi tárolókban elhelyezett
vízmérőket is, hiszen nem csak az aknákat fenyegeti fagyveszély.

Falugazdász
ügyfélfogadása
2765 Farmos, Fő tér 2.
(Közösségi Ház)

Péntek: 8:00-12:00
Nagy Gábor
Tel: 06-70/489-3798

• Ha a mérő vagy a vezetékek nyomvonala egy méternél kisebb
mélységben van a talajszinttől, gondoskodjunk hőszigetelésükről! A leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél, használaton kívüli
ingatlanoknál és hétvégi házaknál tapasztalható.
Víztelenítsük a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt is! Miután elzártuk a vízmérő előtti csapot, nyissuk meg az ingatlan
felőli víztelenítő csapot. Kerti csap esetén, a felszínen húzódó
vezetékszakasz vízmentesítése érdekében, célszerű előbb kiengedni a csapot, majd elzárni a téli elzárót. Fontos, hogy a víztelenítés után is marad a csővezetékben víz, ezért javasolt azt
is szigetelni. Ha későn láttunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk elfordítani az elzárócsapot, előbb
meleg vízzel lassan olvasszuk fel a benne lévő jeget, majd ezután
víztelenítsünk.
Szolnok, 2018. november 16.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

IGAZGATÁSI SZÜNET
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Farmosi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott
munkavállalók számára Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2018.
(XI. 27.) számú határozatával

igazgatási szünetet állapított meg a 2018. december 27.
és 2018. december 28. közötti időtartamra.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, de az igazgatás folytonosságának
biztosítása érdekében az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátására telefonos ügyeletet tartunk.
Aliné dr. Kollár Katalin jegyző
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Afrikai sertéspestissel kapcsolatos tájékoztató
Tisztelt Sertéstartók!

Az Országos Főállatorvos 3/2018. sz. határozatában foglaltak szerint a monori, vecsési és a nagykátai járás településeinek
területe az afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) szempontjából magas, illetve közepes kockázatúnak minősül. A hazai és
a szomszédos országok járványhelyzetének romlása miatt fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vírus ne terjedjen át a
házi sertés állományokra.
Hazánkban ez idáig csak vaddisznóban került megállapításra a
betegség, de a megállapítás helyszínei egyre közelednek térségünk
felé és a környező országok járványhelyzetét látva (ott sem sikerült
a házi sertésekre történő terjedést megakadályozni), szükséges
járványügyi intézkedéseket tenni. Ehhez kapcsolódóan:
1. Kérem, szíveskedjen 0elolvasni a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság) által megküldött, és a www.farmos.hu oldalon közölt tájékoztatót! A
tájékoztató kérhető a hivatalban is.
2. Ha még nincs regisztrálva sertéstartóként a Hatóságnál, kérem legkésőbb 2018. december 20-ig tegye meg!
(Amennyiben nem biztos benne, hogy sertéstartóként regisztrálva van, kérem, érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal-

ban.). Ez azért kiemeltem fontos, mert aki nincs regisztrálva
sertéstartóként, az kizárja magát az esetleges állami kártalanításból.
3. Kérem, legkésőbb 2018. december 20-ig szíveskedjék a
sertéstartással kapcsolatos alábbi adatokat megadni:
– Sertéstartó neve, címe,
– Tartási hely,
– Sertések összlétszáma,
– Sertések száma korcsoportonként (malac, süldő, koca, kan),
– Elhullás az elmúlt egy hónapban,
Ezen adatok összegyűjtésére a Hatóság kérte fel a Polgármesteri Hivatalt annak érdekében, hogy felkészültek legyünk
esetleges további járványügyi intézkedések elrendelésekor, ha a
térségünk magas kockázatú besorolást kap (Tóalmás és Szentlőrinckáta már magas kockázatú).
A sertésállományban későbbiekben bekövetkező változásokat is jelezni szükséges a Polgármesteri Hivatalban.
A sertéstartással kapcsolatos adatok megadhatók személyesen,
postai úton, illetőleg e-mail útján (farmos.polg@upcmail.hu).
Kérem, a tájékoztatóban foglaltaknak szíveskedjenek a
megadott határidőn belül eleget tenni!
Köszönettel, 

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Tájékoztató a téli időszakban hulló csapadékkel kapcsolatos kötelezettségekről
Tisztelt Lakosság!

A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról
szóló 15/2008. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat kül-és belterületen az ingatlanok
határvonalától az út határvonaláig, de legfeljebb 15 méterig; az
épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 méterig a közterület gondozását az ingatlantulajdonosok közreműködésével
látja el. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a tulajdonosok
feladatai közé tartozik az ingatlan előtti járdaszakasz folyamatos
tisztán tartása, a hó eltakarítása és a síkosság-mentesítés.
Ezen szabályokra való hivatkozással arra kérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a balesetek megelőzése érdekében,
amennyiben az időjárási viszonyok szükségessé teszik, a kötelezettségeiknek haladéktalanul tegyenek eleget!
2017. január 1. napján lépett hatályba a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezménye-

iről szóló 7/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, amely alapján
a fent említett kötelezettségek nem teljesítése, illetőleg a hó forgalmat
akadályozó módon történő elhelyezése eljárást vonhat maga után.
A rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő tényállások megvalósulása esetén végső esetben
150 000 Ft-ig terjedő bírság is kiszabható, akár ismételten is.
Az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. 47. § (10) bekezdése alapján felívom továbbá a lakosság figyelmét arra is, hogy a telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak
zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad
kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka,
úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése
csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének
engedélyezési hatáskörébe tartozó kutakkal kapcsolatban
Tisztelt Lakosság!
A FAIR 2017 márciusi lapszámában már megjelent a kutakkal
kapcsolatosan egy cikk „Tájékoztató a jegyző hatáskörébe tartozó, 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített
vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról” címmel.
Az akkori állapotok alapján a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás kezdeményezésére a határidő 2018. december
31-ben került meghatározásra.
Ennek a határidőnek - a médiában is erősen hangoztatott közeledése miatt rengeteg megkeresés érkezett Hivatalunkhoz
a teendőkkel kapcsolatban, ezért az alábbi tájékoztatást adom:
Az engedélyezési eljárással kapcsolatos szabályozásban módosítások várhatók a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint:

Egyrészt, annak érdekében, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés
elé beterjesztésre került egy törvényjavaslat, amelynek értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak
további két évre, 2020. december 31-ig kitolódna.
Másrészt előkészítés alatt áll - és 2019-ben várhatóan elfogadásra kerül - egy olyan átfogó módosítás, amely a kutak engedélyeztetésére vonatkozóan egy egyszerűbb, egyértelműbb és
költséghatékonyabb eljárásrendet határoz meg.
Az Országgyűlés a határidőt módosító törvényjavaslatot 2018
decemberének első hetében tárgyalja, és tekintettel a széles támogatottságra, a javaslat elfogadása várható.
Amint kialakul az új eljárásrend, tájékoztatni fogjuk a lakosságot a szükséges lépésekről.
Aliné dr. Kollár Katalin jegyző
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Tájékoztatás a szociális célú tüzelőanyagról szóló rendelet elfogadásáról
Tisztelt Lakosság!
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 27-én megtartott testületi ülésén elfogadta a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendeletet, melynek szövegét az alábbiakban (a mellékletek kivételével) közöljük.
A kérelem formanyomtatványa elérhető a www.farmos.hu honlapon, valamint a Hivatalban is kérhető.
Amennyiben az igényléssel kapcsolatban kérdése merül fel, kérem, keresse Szöllősi Tünde szociális előadót ügyfélfogadási
időben!
Aliné dr. Kollár Katalin jegyző
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő- testület) Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Belügyminisztérium által kiadott
BMÖGF/69-59/2018, valamint BMÖGF/63-13/2018. számú
támogatói okiratok felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület a Belügyminiszteri pályázatban, valamint a támogatói okiratokban előírt
szabályozási kötelezettségének, és megállapítsa a szociális
célú tüzelőanyag igénylés jogosultsági feltételeit, mértékét,
az eljárás szabályait, rendjét.

2. § A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott, Farmos község
közigazgatási területén élő személyekre.

3. § Értelmező rendelkezés
Önálló háztartást képező személy: Olyan személy, aki nem
egyedül él az ingatlanban, viszont az ingatlan többi lakójával
nem képez egy háztartást.

4.§ A támogatásra jogosultak köre és a
támogatás mértéke
(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó 1 erdei m3 tűzifa
támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre
jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő, vagy
önálló háztartást képező személy esetén 280%-át.
(2) 2 erdei m3 tűzifa támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában
a) egészségkárosodására tekintettel aktív korúak támogatásában részesülő személy él, vagy
b) öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy él, vagy
c) háromnál több gyermeket nevel.

(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel
rendelkező kérelmező jogosult.
(4) A támogatás ugyanazon háztartásra vonatkozóan csak
egy jogosultnak állapítható meg.
(5) Amennyiben egy lakott ingatlan vonatkozásában több
kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének
sorrendjében történik.
(6) A támogatás egy jogosultra eső maximális mértéke 2 erdei m3.

5. § Eljárási rendelkezések
(1) A jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A támogatás iránti kérelmet az illetékes ügyintézőnél kell
benyújtani a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon.
(3) Az önálló háztartási képező személy kérelmezőnek a
rendelet 3. számú mellékletét képező nyilatkozatot is be
kell nyújtania kérelméhez.
(4) A támogatásra való jogosultságról határozattal a Polgármester dönt. A Polgármester döntése a támogatási keret
mértékéig terjed. A beérkezett kérelmek elbírálása folyamatosan történik.
(5) Az önkormányzat legkésőbb 2019. február 15-ig, gondoskodik az ingatlanra történő térítésmentes szállításáról.
(6) Az átvétel elismeréséről szóló nyomtatvány a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(7) A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2019. január 10. A határidő jogvesztő.

6. § Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2019. június
30. napján hatályát veszti.
Farmos, 2018. november 27.
Horváth László
Aliné dr. Kollár Katalin
polgármester
jegyző

ZÁRADÉK
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2018. november 28.
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

2018. évi kitüntetettek méltatása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben is községi kitüntetések adományozásáról határozott. A kitüntetéseket – a kitüntetettek tevékenységének méltatásával – a XV. Farmosi Kulturális Napokon Horváth László polgármester adta át az arra érdemeseknek. Gratulálunk és egyben megköszönjük minden kitüntetettnek a Farmos községért és annak közösségéért végzett példás tevékenységét,
áldozatos munkáját.
Farmos Községért Emlékérem kitüntetésben
és emléktárgy adományozásban részesültek
Kollár Ferencné pedagógus
A köznevelés terén végzett munkája elismeréseként. Az általa nevelt tanulók hosszú évek óta állandó fellépői a községi
ünnepségeknek, a Farmosi Kulturális Napoknak. Pedagógiai
munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek kimagasló
anyanyelvi, angol idegennyelvi, irodalmi és közösségi nevelésben részesüljenek.

Visnyei Pálné pedagógus
A köznevelés terén végzett munkája elismeréseként. Az általa nevelt tanulók hosszú évek óta állandó fellépői a községi
ünnepségeknek, a Farmosi Kulturális Napoknak. Pedagógiai
munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek kimagasló
anyanyelvi, irodalmi és közösségi nevelésben részesüljenek,

Németh Csaba pedagógus
A köznevelés terén végzett munkája elismeréseként. Az általa nevelt tanulók hosszú évek óta állandó fellépői a községi
ünnepségeknek. Pedagógiai munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy a gyermekek kimagasló történelmi ismereteket szerezzenek, közösségi és hazafias nevelésben részesüljenek.

Farmos Községért Oklevél kitüntetésben és
emléktárgy adományozásban részesültek:
Kovács Pál egyesületi elnök
Közéleti tevékenységének elismeréséül Kovács Pálnak, aki
25 éve polgárőrként szolgálja és védi a farmosi emberek nyugalmát, biztonságát, és öt éve, mint az egyesület elnöke, nagy
odaadással, pontossággal, következetes fegyelemmel irányítja, szervezi a polgárőr egyesület munkáját, a farmosi rendezvények biztosítását, zavartalan lebonyolítását.

Bíró László István fotós
Farmos természeti és épített környezetéről készített, a település szépségeit, értékeit bemutató, művészi igényességgel
készített fotósorozataiért, rendezvényeink fotó-dokumentálásáért. Munkássága egyben ismeretterjesztő, beszámoló
a környezetünk természeti értékeiről, napjaink közéletéről,
településünk múltjáról, jelenéről.

Farmosi Kovács Pál Zenekar
A közművelődés területén végzett tevékenységük elismeréseként. Zenei tevékenységükkel hozzájárulnak a telepü-

lésünk kulturális életének gazdagításához. Fontos szerepet
vállalnak a komolyzene népszerűsítésében. A zenekar közössége, tevékenysége nagyszerű példája a településhez kötődés
pozitív érzésének, a farmosi zenei hagyományok ápolásának.

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület
A Farmos közéletében 40 éve tartó aktív részvételért, a
nyugdíjas évek pozitív szellemű megélési lehetőségének példamutatásáért, a lakosságunk generációi közötti kapcsolatépítéséért, helyi és nemzeti hagyományaink ápolásáért.
Horváth László
polgármester
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Szüreti felvonulás
Idén már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Farmoson a Szüreti felvonulás. A mintegy negyven, fogat mellett lóháton is érkező érdeklődők egy egész
napos program részesei lehettek.
A megnyitót követően a hagyományos „körút” vette kezdetét Farmos belterületén,
ahol a megjelent lovasok és résztvevők dalokkal, és két helyszínen egy kis műsorral
várták az érdeklődőket.
Visszaérve a Liget szabadidőparkba, az ebéd elfogyasztása után egy kis versengés,
illetve az eredmények hirdetése fogadta az idelátogatókat. A verseny helyezettjei:
1. Baglyas Balázs,
2. Kosztolányi Zoltán,
3. Kármán Petra.
Az idei évben az Öregszőlő díszpolgára címet Nagy Imre, a szüret szépe címet
Kovács Vivi kapta.
Az idén első alkalommal megrendeztük a „Tiszta udvar rendes ház” programot.
Nagyon örültünk, hogy többen is jelentkeztek az eseményre, melyet végül Gecse József udvara nyert meg.
Az estét az első szüreti bál zárta, ahol szeretettel és jókedvvel vártunk mindenkit.
A támogatóknak és segítőknek ezúton köszönünk még egyszer mindent! Jövőre
reméljük hasonlóan szép számban gyűlünk össze.
Farmosi Hagyományőrző Egyesület

Hogyan lett Farmoson vasútállomás?
Kaas Eduárd (1812-1885) osztrák vértes-kapitány a Felvidéken szolgált, ahol megismerkedett és barátságba került Ivánka
Imre (1810-1896) huszár főhadnaggyal, Görgey Artúr barátjával és rajta keresztül nővérével, Ivánka Idával (1813-1891), akit
később elvett feleségül. Az Ivánka családnak óriási földbirtokai voltak, többek között Farmoson is, ahol az ifjú pár jelentős
birtokot kapott nászajándékba, majd Farmosra költöztek 1838-ban.
A kiegyezés (1867) után rohamléptekben kezdődött meg Magyarországon a vasútépítés. Kemény küzdelmek indultak
az egyes vasúti vonalak nyomvonalának kijelöléséért. Így történt ez a szolnoki vonal esetében is, folyt a győzködés, hogy
az Jászberényen át vagy Nagykáta-Újszász vonalon épüljön meg. Farmos szóba se jött a vita során, az túl kicsi volt például
Jászberényhez képest, ami nyerésre állt, már akkor jelentős iparral, kereskedelemmel bíró város volt. Az egyezkedés azon
ment, hogy hol kinek a földjét kell kisajátítani és mennyiért. A földtulajdonosok is nagyot akartak nyerni az üzleten. Ekkor
jött Kaas Eduárd felajánlása, hogy ő ingyen odaadja a földjét, ami a vasúti pálya építéséhez kell Nagykátától Tápiógyörgyéig,
ha Farmoson lesz egy megállóhely, vasútállomás.
És ez a felajánlás nyert. – Kaas Eduárd a Farmosi sírkert központi sírhelyén nyugszik.
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Matolcsy emlékünnepség Farmoson a XV. Kulturális, kézműves
és zenei Fesztiválon
Az emlékünnepségre a Fesztivál igen gazdag programjának keretében került sor. A Matolcsy családot 25-30 fő képviselte, a hazai leszármazottak mellett volt, aki Brazíliából, az USA-ból, és Németországból jött haza az eseményre.

.
Horváth László polgármester a Matolcsy Kúria külső falán elhelyezett emléktábla előtt köszöntötte a
megjelenteket és beszélt arról, hogyan maradt fenn és él tovább a Matolcsyak emléke, tisztelete Farmoson. Személyes példákat mesélt el a szüleitől, az idősebb generációtól hallottakról. Ezután Matolcsy Miklós, a család „új generációjának” a képviselőjeként mondta el, hogy őket közvetlen, személyes kapcsolat már nem köti Farmoshoz, gyerekkorukban csak szüleik elbeszéléséből alakult ki
egy „mesebeli kép” Farmosról, ami a családi temető egyre gyakoribb látogatása során vált élő kapcsolattá. Ez a megemlékezés pedig – amit nagyon megköszönt a Farmosiaknak – végleg ide köti
őket. Matolcsy Sándor külföldre szakadt, külföldön élő családtagok nevében mondott köszönetet.

Horváth László polgármester

Matolcsy Miklós Bence fiával

Matolcsy Sándor és M. Eszter
(USA)
(Brazília)

Elmesélte, hogy 1967-ben hogyan „csempészte” haza apja hamvait az USA-ból, mert végrendelete
szerint a Farmosi családi temetőbe akart nyugodni. Azóta már anyja és legidősebb nővére is „hazajöttek”, neki és két másik nővérének is megvan a helye a családi temetőben. Elmondta, hogy élete
során a magyar orvosképzésért, amerikai továbbképzésükért, a magyar sürgősségi betegellátás orszá1
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gos megszervezéséért dolgozott, amiért két minisztertől is magas rangú kitüntetést kapott. Elmondta,
hogy most csak ezért a családi megemlékezésért utazott haza. Megköszönte Horváth László polgármesternek ezt a megemlékezést. Most már tudja, hogy nem csak a Farmosi családi temető, hanem
Farmos is hazavárja őket. Ezt követően a polgármester jeladására a legifjabb Matolcsy generáció két
tagja leleplezte az emléktáblát. Ezt követően a Matolcsy kúria belső termében elhelyezésre került a
Felsőház tulajdonosait (lakóit) röviden bemutató emléktábla.

Matolcsy Mihály és Matolcsy András

Az ünneplők egy csoportja

Matolcsy emlékpark

Belső emléktábla

Beszélgetés a Kúriában

Az ünnepség ezután az Emlékparkban folytatódott egy „Matolcsy család-fa” ültetésével. A mintegy
3 méter magas hársfa ültetésében a Matolcsy család apraja-nagyja részt vett: volt, aki tartotta a fát,
volt aki lapátolta földet és locsolták a fát.
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Matolcsy családfa ültetése a Matolcsy Emlékparkban
Az ünnepség záróeseménye az állófogadás volt, amelyben Farmos Önkormányzata a Közösségi
Házban vendégül látta az ünnepség részvevőit, akik kötetlen beszélgetés keretében üdvözölhették
régen látott ismerőseiket, vagy ismerkedhettek eddig nem látottakkal, és megtekinthették a szép kiállítást, tablókat.

Pillanatképek az állófogadásról

Köszönet mindazoknak, akik a
XV. Farmosi Kulturális Napokon bármilyen
formában támogatták a farmosi óvodát és az
Ovisüti sátrat.
A szülőknek a süteményeket és a
munkájukat, Mizsei Istvánnak pedig a
kukoricaadományt!
Köszönettel: óvodai Sz.M.K.

A következő lapzárta időpontja:

2019. február 27. (szerda)

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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Bogarak egy természettudós és egy fotós szemszögéből
A XV. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál egyik színvonalas eseménye volt Kaszab Zoltán emlékkiállításának és Bíró László fotókiállításának megnyitója a Vízparti Élet Házában.
Az emlékkiállítást a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai állítottak össze, Kaszab Zoltán, a múzeum egykori főigazgatójának emlékére, aki Farmoson született 1915. szeptember 23-án.
Nagyon örültünk, hogy a megnyitót megtisztelte jelenlétével Kaszab Piroska és Geréb Zsolt, a híres bogarász
leánya és unokája.

Dr. Merkl Ottó (aki a kiállítás összeállítását irányította) vetítéssel illusztrálta, ismertette falunk szülöttjének
életútját, elért eredményeit. Ő is a gyászbogárfélék világszerte elismert szaktekintélye, 1985-óta a Magyar Természettudományi Múzeum Coleoptera gyűjteményének vezetője, entomológus, főmuzeológus, író. Kaszab Zoltán
munkájának továbbvivője. Biológusi diplomát, egyetemi doktori címet, majd biológiai tudomány kandidátusi címet szerzett. Kutatási területe: Az indomaláj gyászbogarak, az indomaláj és indoausztrál gyapjasbogarak, katicabogarak taxonómiája (rendszertana) a magyarországi bogárfauna általános faunisztikai és természetvédelmi
kutatása. Nevéhez fűződik többek között a harlekinkatica első magyarországi észlelése. Több publikációja jelent
meg Magyarországon és külföldön is.
Megtiszteltetés volt Őt megismerni és az előadását a híres elődjéről meghallgatni.
Köszönettel tartozunk neki a kiállítás létrejöttéért, a megnyitón való részvételéért. Falunk büszkesége, hogy a Vízparti
Élet Háza újabb értékekkel bővült az idelátogatók örömére.

Bíró László természetfotós kiállítása szervesen kapcsolódott és szemet gyönyörködtetve kiegészítette, keretbe
foglalta az emlékkiállítást.
Gratulálunk a csodás képekhez, további sikeres alkotásokat kívánunk!
Köszönetet kell mondanunk a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány vezetőjének, munkatársainak,
elsősorban Antalicz Csabának, hogy segítették, támogatták a kiállítások létrejöttét.
Baranyiné Deák Mária
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Farmos első óvó nénijét szeretettel köszöntjük 80. születésnapja alkalmából!
1963 karácsonyára készült el a
farmosi óvoda és őt, Derényi Juditot kérték meg, hogy irányítsa,
indítsa el, szervezze meg az óvodai nevelést községünkben. Nem
egyszerű feladat volt ez akkor:
vezetőként minden az ő felelőssége volt a bevásárlástól a főzés irányításán keresztül a gyermekekkel
való foglalkozásig. Ő sikeresen
megoldotta, mindig jókedvűen,
vidáman végezte munkáját. Az
évek folyamán, ahogy bővült az
óvoda, nagy szeretettel fogadta az újonnan érkező óvónőket.
Sok-sok év alatt (még nyugdíjasként is visszajárt dolgozni)
jó néhány gyermeknek volt szerető óvónője, sok kisgyermek
útját egyengette. Köszönhetem a sorsnak, hogy én is az első
óvodásainak egyike lehettem, azután évek múlva kolleganők
lettünk és gyermekeimnek is óvó nénije volt. Azt gondolom,
aki csak ismeri, mindenki szeretettel gondol rá.

anyja féltette Balogh nagymamát, ezért ők, a szülők ide jöttek
hozzá Farmosra, ám gyermeküket, a kis Jutkát nem merték
magukkal hozni, ő a másik nagymamánál maradt, s ott is
kezdte meg az első osztályt.
Nem alakult azonban minden fényesen. Novemberben
elkapta a skarlátot, így két hónap után ki is maradt az iskolából. „Ki volt a vörös cédula téve, ilyenkor hat hétig nem volt
szabad bejönni! Senkinek! És azért nem terjedt el! (…) Nagyon-nagyon beteg voltam, majdhogynem ottmaradtam, mert
utána meg megkaptam a bárányhimlőt.”
A farmosi Balogh nagymama egyébként a Krizsán szőlőben lakott. De mégis hogyan került hozzá Jutka óvó néni?
„Én Farmoson úgy voltam csak, hogy elhoztak olyan két-három napra. Elsőbe volt ez, hogy elhoztak két-három napra,
de nem is karácsonykor, hát én ugye beteg voltam, hanem
azon a nyáron. De én tovább utána nem mentem oda vissza
Pilisligetre, hanem elhozott Ceglédre és Cegléden a nagynéném, az anyukám nagynénjénél és unokahúgánál voltam, s
onnan jártam iskolába.” Ez azt jelenti, hogy az első osztályt
Pilisvörösváron kezdte, de a második harmadik osztályt már
Cegléden végezte el. Édesanyja nagynénje azonban nagyon
beteg lett, agyvérzést kapott, ezért a kis Juditot el kellett hozni onnan, s így került Farmosra, a negyedik osztályt már itt
kezdte.
Vitéz Derényi Emilből, a katonatisztből eközben Farmoson igazi földműves vált. „Akkor ő földmunkás volt. Az volt
beírva a lapjára. Teljesen lefokozták. Visszaadták a katonakönyvét, mert mindenkinek visszaadták. A rangját elvesztette,
és nem fizettek egy büdös fillért sem. Abból kellett megélni, ami
a Balogh nagymamámnál volt.”

Jutka óvó néni nem mindig lakott Farmoson. A második
világháborúban számos katonatisztet és családjait bevagoníroztak, s elvittek Neumarkt-Kallhamba, ahol is egy óriási
búzaraktárba vitték őket. Az akkor gyermek Jutka óvó nénivel és családjával is ez történt, oda kerültek, s a világháborút követően is ott maradtak még egy darabig. Így emlékszik
arra a korszakra: „Szemben az amerikai követség volt és egy
katona mindig átjött, és osztott nekünk csokoládét.”
Amikor édesapja leszerelt, Neumarkt-Kallhamból egy
kofferral és a kis Jutka mackójával, melyet a kezében szorongatott, eljöttek. Ezen kívül semmijük nem volt, ugyanis amikor édesapja a frontra került Nagyváradról, néhány bútort
leküldtek Ceglédre, Neumarkt-Kallhamban pedig eladta két
díjlovagló lovát, s abból a pénzből tudtak eljönni a Derényi
nagyszülőkhöz. Balogh nagymamája azonban Farmoson lakott, 20 hold földdel, özvegyen, egyedül. Jutka óvó néni édes-

Jutka óvó néni gyakorlatilag kis úrilányként került a farmosi rekettyési iskolába, aminek olykor kárát is látta: a tanító
elengedte őt hamarabb, hogy hamar hazaérjen, néhány iskolatársa azonban így is utolérte őt, és megverték, ellökték a
kislányt. „Belefonták a hajamba… belekötötték, nem is fonták
a spárgát és úgy hajtottak, mint a lovat.”
Az itteni megpróbáltatások után viszont újra változott Jutka néni sorsa, s egy rendkívül jó, erős iskolában tudott tovább tanulni, a budapesti Baár-Madas Gimnáziumba. Ebből
az időszakból kedves emlékeket elevenített fel számunkra,
hiszen nagyon jól érezte ott magát: „Fölvettek a Baár-Madasba! A Baár és Madas csinált egy gyönyörű leánynevelő intézetet Pesten, a Rózsadombon, és anyukám nyolc évig ott járt. És
ezeknek az embereknek a gyerekeit mind összeszedték. Tudjátok, hány katonatisztgyerek volt ott?! Rengeteg! Meg zsidó!
Sok-sok zsidó kislány volt! És akkor én odajártam ötödikbe,
hatodikba, de én azt az iskolát… a földjét is megcsókolom,
hogy milyen aranyosak voltak! Ott minden megvolt, minden
naprakészen, hogy hogyan kell fölhúzni a cipőt, hogyan kell
fényesíteni (…). Stafírungot kellett vinni, alig bírták összeszed-
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ni anyámék. (…) Ott mindennek megvolt a mag ideje meg a
maga helye. (…) Utána levéglegeltem ötödikbe, hatodikba (…)
és akkor jött az államosítás.”
Ilyenek voltak tehát a mi Jutka óvó nénink gyermekévei.
Megpróbáltatásokkal és szép emlékekkel tűzdelve. Mindez
természetesen csak ízelítő a vele folytatott beszélgetésből:
rengeteg érdekességet megtudtunk róla, az életéről és Farmosról, a farmosi emberekről is. Ezúton is bíztatnánk minden idős hölgyet és urat, hogy ossza meg velünk emlékeit a
múlt század farmosi eseményeiről, hogy milyen volt itt élni,
milyenek voltak a háborús évek, vagy éppen mennyiben volt
másabb az a világ, mint a mostani. Matula Lászlónénak pedig még egyszer köszönjük a tartalmas beszélgetést. Nagy
mosollyal az arcán fogadott minket, még ma is ugyanolyan
vidám, mint ahogy mindig is ismertük őt. 80. születésnapja

alkalmából jó egészséget kívánunk neki, 50. házassági évfordulójukhoz pedig utólag is szeretettel gratulálunk!
A cikket Baranyiné Deák Mária és Szarvas Angéla írta
a Matula Lászlónéval való beszélgetésük alapján

Farmosi Települési Értékek

Farmos út menti keresztjei
Magyarországon gonosz űző célzattal már a középkori évszázadokban is állítottak kőkereszteket. A ma álló útszéli keresztek többsége a 19. század második feléből
való. Többen fogadalomból, hálából emeltettek keresztet házuk előtt, birtokuk végében, illetve útkereszteződés mellett. Az ilyen kereszteket legtöbbször arról a személyről vagy családról nevezte el a nép, aki állíttatta.
Farmos területén 6 kőkereszt található, olyan szabadtéri keresztek, amelyek az útszéleken, nevezetes vagy hangsúlyos helyeken (temető, falu közepe) helyezkednek el.
Kivitelüket tekintve kőkeresztek, 3 kereszt esetében a feszület anyaga fém. Kőfaragó
mesterek alkotásai, 1876-1996 között készültek, illetve újíttattak fel őket.
A kereszteket nem az egyház, hanem a hívek állíttatták. Szerepük régen, a napi
gyakorlatban a tájékozódás segítése, a földrajzi tájegység végének, kezdetének jelzése, valamint a Ceglédet-Vácot összekötő marhahajtó útvonal jelölése. Ma a település
utcáin, terein az ősi településhatárokat mutatják meg. A keresztek emellett a régi
sorscsapások emlékét idézik vagy attól megóvandó emeltettek.
Az egyház felszentelte, megáldotta a kereszteket. A kereszt latin elnevezése (crux
viator) utal arra, hogy az Isten Fia az emberrel együtt járja a küzdelmes földi utat, ott
van vele a döntés-helyzeteiben. A kereszteket és a keresztek körüli területet az állíttató
család, vagy a közösség gondozta, főként a
lányok, asszonyok. Szombatonként és jeles
ünnepeken virágot, gyertyát helyeztek el elé.
Az alapító család kihalása után a környéken
lakók viselték illetve viselik gondját a kereszteknek. A keresztek tisztelete általános volt a
nép körében. Az arra járó férfiak megemelték a kalapjukat, a nők keresztet vetettek.
Gyakran imádkoztak is előtte.
Farmos község kőkeresztjei régi emlékeket őriznek, a településen egykoron élt
családok állíttatták Isten dicsőségére, az I.
világháborúban elesettek, vagy szeretett családtagjaik emlékére.
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ISTEN ÉLTESSEN, GÁBOR
November 16-án, 70. születésnapja alkalmából együtt köszöntöttük a magyar
kenu sport 70-es évekbeli nagyságaival, barátaival és családtagjaival Árva Gábort,
az 1975-ös belgrádi világbajnokság páros kenu világbajnokát, Farmos község díszpolgárát. Wichmann Tamás, Foltán László, Szántó Csaba, Povázsay Péter és maga
az ünnepelt. Olimpiai- és világbajnokok, világversenyek dobogósai. Istenem,
mennyi világversenyt izgultam végig értük és sportteljesítményük által hazánk
dicsőségéért. Hányszor
könnyeztem
meg velük együtt
győzelmük után a
himnuszunk hangjait. Túl azon, hogy mindannyian
kiváló emberek, ők a győztesek, a magyar kenusport
és hazánk dicsőségei, kik is ők valójában és milyen
emberek? Erről csak annyit, hogy a zenét szolgáltató
együttes műsorának csúcspontja, - hasonló eseményekhez viszonyítva szokatlan módon - Erkel Ferenc
Bánk bán című operájának a „Hazám, hazám” címen
ismert, Simándy József által csodálatosan énekelt
részlete volt. Náluk, a 70-es évek nagy kenusainál, az
ő baráti társaságukban ez így szokás. Ilyen emberek
ők, a győztesek.
Isten éltessen Gabi erőben, egészségben!
Horváth László
polgármester
„Ha keveset adsz is, ha szívből adod, soknak számít.”
			
Lőrincz L. László

2018. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál támogatói

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aranyablak Kft - Horváth Antal
Palotás Pálinka – Horváth Antal
Farmos Község Önkormányzata
Farmosi Általános Iskola
Farmosi Óvoda
Művelődési Ház
Közművelődési Könyvtár
Közösségi Ház
Farmosi Települési Értéktár
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
Farmos ÖTE
Farmos Polgárőrség
FAIR
Atlantisz Szabadidő Egyesület
Velavill Kft; Velkei Lajos
Liget Közért Szarvas Attila
Csillik Béla 3ÁSZ Kft.
Kézér Imréné
Fábián Rigó Attila Jászberény
Korona Üzletház
Mariann virágbolt
Enikő virágbolt
Molnárné Czakó Irénke
Kaszás Zoltán
Tápió Nyomda Kft.
Lampért Józsefné
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A-63 Galambász Egyesület
ifj. Szarvas Attila
Nemes Nóra
Horváth Katalin
CBA – Rózsavölgyi Géza
Nemzeti Dohánybolt
Török Pál
Csík Zoltán és családja
Kis József
COOP-Farmos
Baráth Ferenc
Cseh- Fehér Ágnes
Bugyiné Gyürki Andrea
Tarjáni Zsolt
Kasza Tamás
Plavecz Panna
Szarvasné Deáki Zsuzsanna
Balázs Klaudia
P. Szabó család
Hetednapi Adventista Egyház
Nyitrai István
Tápió Közalapítvány Antalicz Csaba
Kenyó Dezsőné
NÖDIK Tápiószele
Farmos TV Győrffi István
Csákó Béla

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tápió-Food Kft Halászi János
NJ-Team Nagy József Nagykáta
Megyes Gáborné
Mikhel László
Bugyi Gergely
Barad Henriett
Deák Katalin
Kasza Laura
Kasza Luca
Szécsényi Attila Lottózó és
Ruhásbolt
Horváth György chef
Tóth Zsolt
Baráth Pál
Farmos Község Önkormányzatának
közmunkásai
Zenélő Ifjúságért Alapítvány
Hasznos Holmik
Tarnavölgyi László
Bíró László
Centrál Takarékszövetkezet Farmos

Önzetlen támogatásukat köszönik a
szervezők:
Bugyiné Gyürki Andrea, Cseh-Fehér
Ágnes, Kasza Tamás, Tarjáni Zsolt
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Mi is az a mentőkutyás szolgálat?
Farmos lakosai gyakran találkozhatnak a fényképen szereplő mentőkutyás szolgálat feliratú gépjárművel a faluban.
Nem csoda, hiszen a falu lakosai vagyunk mi is. Gyakran
megállítanak bennünket és kérdezgetik tőlünk, hogy kutyákat mentünk-e,
vagy mi is a mi
tevékenységünk?
Röviden szeretném bemutatni a csapatunk
te véke ny s é gé t
és a tévhiteket
eloszlatni. Mentőkutyás Szolgálatunk 2011.
évben
alakult
és kezdte meg
működését. Mag yarországon
még nem ismert
nyom köve t é s i
módszert
honosítottunk meg, az úgynevezett mantrailinget. A módszer
lényege, hogy a kutyák ösztön adottságaira hagyatkozva,
azokat előtérbe helyezve tanítjuk meg a mentőkutyáinknak a

keresett személy útvonalának lekövetését, majd a személy jelzését. Nagy előnye, hogy a kutyáink a kemény talajfelületen
hagyott emberi szagnyomot, anyagmaradványokat akár több
nap után is képesek igen pontosan lekövetni. Ezzel az egyedülálló módszerrel dolgozunk a
kezdetektől fogva és érünk el
egyre nagyobb
sikereket az ország területén.
A csoport megalakulását követően külföldi
nemzetközi szemináriumokon,
tanulmányi utakon sajátítottuk
el a mantrailing
lényegét, majd
kezdtük el oktatni hazánkban is.
Az első években a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítványhoz tagozódtunk be és tevékenykedtünk
az életmentések során. A 2016-os év második felétől kezdve
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megalapítottuk saját szervezetünket, a Mantrailing Akadémia Alapítványt. Jelenleg 11 fővel és 10 mentőkutyával dolgozunk a csapatban és segítjük a kutatásokat. Munkánk során
tehát nem kutyák mentésével foglalkozunk, hanem emberi
életek megmentésével. Jellemzően idős, demenciában szenvedő eltűnt személyeket keresünk, akik otthonukból váratlanul eltűntek, de sokszor riasztanak minket öngyilkossági
szándékkal otthonából eltávozott, vagy eltűnt gyermekkorú
személyhez is. Szinte minden esetben a rendőrség felkérésére
és riasztására vonulunk ki egy-egy helyszínre, de gyakran kapunk riasztást a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségének riasztási központjától is, melyet szintén
a 112-es segélyhívón keresztül lehet elérni. A szövetségnek
jelenleg 15 tagszervezete van az országban, köztük a mi csapatunk is.
Riasztás esetén sajnos szinte minden esetben harcolunk az
idővel, hiszen főleg a téli időszakban, egy külterületen összeesett személy teste hamar kihűl, és visszafordíthatatlan folya-

matok mennek végbe. Célunk tehát, hogy a keresett személyt
minél előbb megtaláljuk kutyáink és a kocsikban található
mentőfelszerelések segítségével és az életét megmentsük.
Csapatunk több mint félszáz sikeres bevetésen van már túl,
mely során hat személyt sikerült megtalálnunk és 37 esetben
pedig olyan információt szolgáltattunk a kereső csapatok
számára, mely alapján később megtalálták az eltűnt személyt.
A mentések során keletkezett költségeket jelenleg önerőből finanszírozzuk, illetve az alapítványhoz befolyó támogatások nyújtanak némi segítséget. Amennyiben Ön úgy érzi,
hogy tevékenységünk méltó arra, hogy adója 1%-val támogasson minket, akkor az alábbi adószám és szervezeti megjelöléssel teheti azt meg.
Mantrailing Akadémia Alapítvány
Adószám: 18847671-1-42
Bővebben itt olvashat rólunk: www.mantrailing.hu
Tisztelettel: Gránicz Csaba
Mantrailing Akadémia Alapítvány elnöke

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-

nak, akik

nak, akik édesanyánk,

GÁL PÁL

HUZSVÁR PÁLNÉ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút

hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

hoztak.

A gyászoló család és rokonok

A gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Vincze Tibor és Lénárt Mónika

2018. augusztus 24.

Boros Zsolt és Bodócs Katalin

2018. szeptember 25.

ELHUNYTAK:

Született:

Elhunyt:

FEKETE SÁNDORNÉ

sz.: Antal Borbála, 1939.11.12.

elhunyt: 2018. augusztus 18.

GÁL PÁL

sz.: 1951.06.17.

elhunyt: 2018. augusztus 24.

VINCZE GÁBORNÉ

sz.: Kenyó Ilona, 1938.05.18.

elhunyt: 2018. szeptember 05.

CSEH ISTVÁN

sz.: 1952.08.12.

elhunyt: 2018. szeptember 11.

MEGYES JÁNOS

sz.: 1943.08.12.

elhunyt: 2018. szeptember 25.

DR. NAGY SÁNDOR

sz.: 1940.09.15.

elhunyt: 2018. szeptember 30.

TÓTH SÁNDOR

sz.: 1943.04.14.

elhunyt: 2018. szeptember 30.

ZALA ATTILA

sz.: 1967.01.26.

elhunyt: 2018. október 03.

MUDRÁK ISTVÁN

sz.: 1943.09.24.

elhunyt: 2018. október 14.

LACZKOVICH LÁSZLÓ

sz.: 1953.01.27.

elhunyt: 2018. október 23.

TERÉK JÁNOSNÉ

sz.: Bodor Mária, 1934.01.07.

elhunyt: 2018. október 26.

VERES GYÖRGYNÉ

sz.: Pintér Ilona, 1956.05.02.

elhunyt: 2018. október 27.

BURAI JÁNOSNÉ

sz.: Reitmayer Katalin Anna, 1958.06.03.

elhunyt: 2018. október 30.
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Figyelem!
Akciós farsangi
jelmezek és kellékek
vására
Szolnokon, a
Széchenyi
lakótelepi piac
mögötti

DÁVID
JELMEZ

szaküzletben!
Óriási a választékunk:
bölcsis, ovis, iskolás és
felnőtt méretű jelmezekből.

Nyitva minden nap:
9:00-18:00 óráig.

Könnyű fizikai munka Sülysápon!
Összeszerelői munkakörbe keresünk hölgy és
férfi kollégákat!
Feltételek/Elvárások:
•
•
•
•
•

általános iskolai végzettség
2 műszakos munkarend vállalása
jó kézügyesség
megbízhatóság
monotónia tűrés

Eladó Farmos központi fekvésű, mégis csendes
utcájában egy 90 nm-es, 3 szobás, étkezős, verandás, összkomfortos lakóház, gáz és vegyes
tüzelésű központi fűtéssel, boltíves tégla pincével. A ház nagyobbik fele a hetvenes években
épült, míg a pince fölötti rész a harmincas években. A telek 701 négyzetméter, amelyen garázs
és tároló is áll. Az irányár 10.8 millió forint. Érdeklődni lehet a +36 30 9 895 980-ás mobilon
és a gaborborokai@gmail.com email címen.

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

kulturált munkakörnyezet
hosszú távú, biztos munkalehetőség
fizetés bruttó 230-280 000 Forint között
Cafetéria
Ingyenes buszjárat Farmos, Szentmártonkáta,
Úri, Tápióbicske, Gyömrő, Tóalmás, Kóka, Mende
irányából

Jelentkezés: 06 20/215-0699 vagy
munka@humilitas.hu.

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088
Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 példányban

A szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. Az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértő
cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet! A cikkek tartalmáért a cikk szerzője vállal minden felelősséget.

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

A Matolcsy emléktábla átadása

Az 50. házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése

Az általános iskolás diákok előadása az október 23-i
megemlékezésen

Könyvtárlátogatáson voltak az óvodások

Óvodások fellépése a falunapon

Aprócsuhajják a Szüreti felvonuláson

