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Lakossági közéleti tájékoztató

MEGHÍVÓ
Farmos Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját

MÁRCIUS 14-ÉN
(szerdán) 17 órára
a Művelődési Házba,

az 1848-as forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő
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MEGEMLÉKEZÉSRE.
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Nõnap

alkalmából
B. Radó Lili:

Ragyogj!

(A nő dicsérete)
Ragyogj, mert szeretetre születtél,
mert az élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.
Ragyogj, hogy erőt sugárzó lényed
szülője lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága
nem vethet árnyat a napsugárra.
Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!

Az ünnepi megemlékezésre
mindenkit szeretettel vár
Farmos Község Önkormányzata.

Szent Ágoston:
Ha Isten a nőt a férfi urává
akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztatás statisztikai adatgyűjtésről
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak.
Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsösültetvény-területe eléri a 2500 m2-t, és 2017ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió vagy bodza
ültetvény után.
Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztos, Mohácsi
Gézáné végzi.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.
A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

FORDULJON AZ
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha
•
•
•
•
•
•
•

neme,
életkora,
bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,
egészségi állapota,
szexuális irányultsága, nemi identitása,
faji hovatartozása

•
•
•
•
•
•

vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,
vagy egyéb tulajdonsága miatt

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRI!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel

DR. SZATMÁRI ÉVA

Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel.: +36 1/485-6957)
2018.03.05. hétfő 11:30-15:30
2018.03.26. hétfő 11:30-15:30
Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. (tel.: + 36 29/641-105)
2018.03.12. hétfő 11:30-15:30
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
fszt. kis házasságkötő terem
2120 Dunakeszi, Fő út 25. (tel.: + 36 27/542-800)
2018.03.19. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
Farmosi Települési Értékek

Családi Temető - Kaas-Matolcsy-Vizy család temetőkertje
Néhai báró Kaas Melanie, báró Kaas Etelka és báró Kaas
Ervin alapították a temetőt a 19. század végén, Farmoson.
Ők adták a földet a sírkerthez, amit Farmos önkormányzata
2005-ben kiegészített egy további területtel. A temető Farmoson a 68/2 helyrajzi számon van nyilvántartva, összterülete 1800m². A temető ma, mint családi tulajdonú magántemető működik. Az alapító ősök a családi temetőt azzal a
céllal hozták létre, hogy ezzel is erősítsék a családi összetartozás érzését, - még ha a leszármazottak ma már a világ minden részében megtalálhatóak is – az ősök tiszteletét, emlékük
megőrzését, a felnövekvő új generációkban a történelmi folytonosság fontosságának tudatosítását. Ma már 6 generációt
foglal magába a temető, mind a hat generációból van „lakója”. Jelenleg 38 sírhely található a temetőkertben. A három
alapító áthelyezte szüleik sírját is a temetőbe (Kaas C. Eduard
és Ivánka Ida), ez a sír a temető közepén helyezkedik el.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben
a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Matolcsy Miklós
(1869-1938) gyógyszerész, gyógyszerészettörténész, orvos,
jeles személyiség sírját.
A Nemzeti Sírkert olyan nemzeti temető, amelyben minden olyan magyar ember közös helyen nyugszik a nemzet
emlékezetében, aki sokat tett a hazáért, a nemzetért, fizikai,
szellemi és kulturális megmaradásunkért, nyugodjon bárhol
a világon.

A három alapító őstől három család-ág származott le.

Ezek megnevezése ma:
•
•

Kaas ág - Kaas Ervin leszármazottai
Matolcsy ág - Kaas Melanie leszármazottai (Matolcsy
Károly vette feleségül)
• Vizy ág - Kaas Etelka leszármazottai (Vizy Zsigmond
vette feleségül)
A három családi ág sírjai elkülönülten helyezkednek el a
sírkertben.
A temetőt a családi Temető Közösség irányítja, tartja rendben. A Közösség tagja a három ős egyenes leszármazottja (és
hozzátartozója, férje –felesége) lehet, őket lehet a temetőben
örök nyugalomra elhelyezni.
Családi intéző: Matolcsy Miklós.

A település életében jelentős szerepet töltött be a Kaas-Matolcsy-Vizy család. Az alapító családtagok által létrehozott
Családi temető települési értéktárba történő felvételével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a település történelmének
ezen időszakára, az ősök tiszteletére, emlékük megőrzésére.
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Farmosi Települési Értékek

Lelkes iskolaalapító – báró Kaas Ede
A Családi Temetőt alapító Kaas család tagja volt báró Kaas
Ede, aki megalapította Farmos község evangélikus iskoláját
1856-ban. Ennek történetét olvashatjuk a Vasárnap című újság 1882. szeptember 3-i évfolyamában.
„Menjetek el Farmos községbe, Pestmegyébe, s találkozni
fogtok ott a jó öreg báró Kaász Ede úrral, a lelkes iskolaalapítóval. - 1856-ban ment az egyházias fő úr a községháza melletti emelkedett fekvésű szabad térre, felmérendő a első evangelikus iskola alapját. Munkájában azonban csakhamar gátolni
akarta a lassanként odacsődülő földes gazdák tömege, mondván: „Ez birka-delelő, nem iskolának való hely!” Azonban az
erélyes fő úr bevégezve mérését, önkezűleg verte be a talajba a

négy karót s viszonzá, a szabad tér iránti úri jogára támaszkodva: „Itt iskola lesz! Itt gyermekeitek fognak ezentúl delelni!
Mert ideje nekünk is immár az álomból felserkennünk!” És a
szent szózat hallatára nem akadt többé ember, ki merészelte
volna a régi birka legelőt emlegetni. Az épület tervét a báró
maga rajzolta, a pallérságot szintén magára vállalta, pénzt is
maga ment kérni Németországba, a Lipcse városában székelő
Gusztáv-Adolf-egylethez s a mi hiányzott: a magáéból pótolta.
S most díszeleg az emelkedett téren a tornyos épület, mely iskolát, tanítói lakot és imaházat foglal magában. Az erélyes egyházi atya nélkül, megmaradt volna birka delelőnek az a hely,
hol most ifja örege zengi Istennek dicséretét.”
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Farmosi Települési Értékek

Borsody László életútja - Borsody iskola
Borsody László egy
kiváló katonatiszt, kiváló ember, kiváló hazafi
és vívómester. Személyében több hivatás is
találkozott, ezért fontos,
hogy bemutassuk életét
és munkásságát a jelen
és jövő nemzedékének.
Vívó,
vívómester,
aki katonaként és sportemberként is hazánkat
szolgálta. Személyiségére és munkásságára ma
is büszkék vagyunk.
Az igaz tudás a tanítani tudás, tehát az, ha
valaki át tudja adni a
saját tudását másoknak.

Életútja:
1878-ban született a Pest megyei Farmoson Pfeffer Béla
néven, Pfeffer Samu és Fuchs Róza kiskereskedők gyermekeként. 1898-99-ben a Bécsújhelyi Katonai Akadémián (Wiener Neustadt) működő Katonai Vívó- és Tornatanári Intézetbe vezényelték. Ez a két esztendő és az ott tanult kardvívás
döntően befolyásolta az egész későbbi pályafutását. Ebben az
időben már az olasz könnyűfegyvereket használták az akadémián. 1905-ben József főherceg fölkéri, hogy fiát József
Ferenc főherceget vívásra oktassa.
1900 és 1925 között a Ludovika Akadémián teljesített szolgálatot, 1905 és 1920 között segédvívómesteri, majd 19201925 között fővívómesteri beosztásban. Ezt követően 1926 és
1936 között a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézet (SPOTI) fővívómestere. Tanított a Magyar Atlétikai Klubban és Gellért Alfréddel együtt
részt vett a Honvédi Tiszti Vívó Klub alapításában és oktatói
munkájában. A modern magyar kardvívás egyik megalkotója, a Borsody-rendszer létrehozója. A két háború közötti Magyar állam kizárólagosan a Borsody-rendszert alkalmazta a
fő katonai oktatási intézményeiben a kardvívás oktatásához.
Nyugdíjba vonulásáig (1936) a SPOTI aligazgatója. 1939.
január 25-én déli 12 órakor Borsody őrnagy szolgálati fegyverével saját kezűleg vetett végett életének. A Farkasréti temetőben helyzeték örök nyugalomra 1939. január 28-án
délután, a római
katolikus
anyaszentegyház szertartása szerint.
Elfeledett sírkövét a Magyar
Szablyavívó iskola
találta meg 2015ben.

„Borsody László nagy magyar volt és ezt nem titkolta sosem!” - Máday Norbert
„Mi volt a Borsody-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 taktikai érettséggel, hogy a
mester elképzeléseit magáévá tudja tenni. De a Borsody tanítványok megfeleltek ennek a követelménynek, talán a vonzáskiválasztás is közrejátszott ebben. Sőt, bizonyos vagyok benne!
Azok a versenyzők ugyanis, akik nem passzoltak hozzá, el is
mentek tőle. De sokan közülük csak Borsody által válhattak
igazán naggyá. A Borsody tanítványok között ugyanis olyanok
is akadtak, akik nem a klasszikus technika szerint vívtak, ilyen
vívó Santinelli vagy Gerentsér kezében semmi sem lett volna,
de Borsodynál vívó lett, s nem is akármilyen!” - Bay Béla

Tanítványai

• Alpár Béla, vívóedző
• Balogh Béla, vívóedző
• Berczelly Tibor, háromszoros olimpiai bajnok
kardvívó, mesteredző
• Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok vívó
• Márki Ferenc, vívóedző
• Nagy Ernő, olimpiai bajnok kardvívó
• Jekelfalussy-Piller György, kétszeres olimpiai bajnok
vívó, edző
• Somos Béla, vívóedző
• Szűts János, vívóedző
• Vass Imre, vívóedző
Borsody és tanítványai „világraszólót, megismételhetetlent alkottak”, hiszen 18 olimpiai bajnoki, 18 világbajnoki, 14
Európa-bajnoki, 8 katonatiszti Európa-bajnoki és 103 magyar bajnoki címet szereztek, amelyről méltánytalanul elfeledkezett az utókor. Borsody László volt a magyar kardvívás
géniusza, akit a világ megdöbbenve nézett, majd ájultan csodált és végül tanulni kezdte a rendszerét.

Kitüntetései

• Katonai jubileumi kereszt
Borsody László farmosi születésű sportember példaértékű
életéből erőt meríthet a mai nemzedék, mert amíg ilyen emberek voltak és lesznek közöttünk, addig jövőnk biztosított.
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Egy budapesti iskola karácsonyi adománya
Évek óta hagyomány a karácsony beköszöntével, hogy
a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és
Szakgimnázium tanárai és tanulói gyűjtést szerveznek a farmosi gyermekek részére.
Az előző években az iskola képviseletében diákok és oktatók látogatták meg a farmosi iskolásokat, és személyesen
hozták el részükre a nekik szánt csomagokat. Ezen felül műsorral, meglepetéssel készültek a látogatásra: saját készítésű
süteményekkel, szendvicsekkel kedveskedtek a gyermekeknek. Kézműves foglalkozás keretén belül segítettek nekik karácsonyi díszeket, ajándékokat készíteni.
A 2017-es karácsonyi készülődés idején a budapesti diákoknak és tanároknak egyéb elfoglaltságuk miatt nem volt
lehetőségük ellátogatni településünkre, azonban idén sem
feledkeztek meg kedves szokásukról, így az ünnep közeledtével eljuttatták a farmosi gyermekek és családjaik számára
összegyűjtött „szeretetcsomagjukat”.
Ezúton is hálásan köszönjük, hogy adományaikkal is szebbé tették az ünnepet!
Füleki Rita
családsegítő

FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET FELHÍVÁSA
Tisztelt Adózó!
Vannak olyan események, amikor
a tűzoltókra nagyon gyorsan szüksége van a község lakosságának a tűzesetek, a katasztrófák 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
törekednünk 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 biztosítása érdekében az Önök 1%-ára nagyon nagy szükségünk van. Ennek érdekében kérem
a község adózó lakosságát, hogy adójuk egy százalékát
ajánlják a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
Arra kérjük, most ne feledkezzen meg a segítségnyújtásnak erről a nagyszerű lehetőségéről, mert ez Önnek
egy forintjába sem kerül, de a mi munkánkat 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 Egyesület Elnöke

Kedves Zenebarát!
Kérjük, ajánlja fel befizetett

személyi jövedelemadója 1%-át a
FARMOSI ZENEKAR EGYESÜLET
javára!
Hozzájárulását mind színvonalasabb
koncertekkel fogjuk meghálálni!

18515279-1-43

Az „EGY FALU AZ ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2017-ben támogatták
céljaink megvalósulását személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.
Kérünk minden tisztelt adózót, aki tevékenységünkkel, céljainkkal azonosulni tud, támogassa Alapítványunkat a 2018.
évi adója 1%-ának felajánlásával, melyet az alábbiakban közölt
rendelkező nyilatkozattal tehet meg.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma:

19181905 1 13

A kedvezményezett neve: „Egy falu az iskoláért” Alapítvány

Segítőkész támogatásukat előre is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

Nyugdíjas évzáró karácsonyi ünnepség!
December 10-én tartottuk meg évzáró karácsonyi rendezvényünket. Szegedi Tibor, az egyesület elnöke röviden visszaemlékezett a 2017-es év programjaira és megköszönte mindazok
munkáját, akik segítették az év folyamán a klub tevékenységét.
Ezek közül oklevéllel ismerte el és köszönte meg a munkáját
Nyitrainé Tóth Mónikának, Szabó Sándorné Ibolyának és Sinka Józsefnek. A „Rózsa díjat” 2017-ben Kovács Istvánné Borika
vehette át, aki több éve látja el az egyesület könyvelői, pénztárosi teendőit, és mint a vezetőség tagja nagymértékben kiveszi
részét a klubélet szervezéséből.
A hivatalos program után az énekkar rövid adventi műsorával
hangolódtunk rá az ünnepre, majd uzsonnával, meghitt beszélgetésekkel, énekszóval, vidáman zártuk a 2017-es évet.

Köszönet

A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
az egyesület javára ajánlották fel.
Egyúttal tájékoztatjuk Támogatóinkat, hogy az így befolyt
50.897 Ft összeget az egyesület működési költségére fogjuk fordítani.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával a továbbiakban is segítsék tevékenységünket.

Adószámunk: 18721230-1-13
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Beszámoló a „Natúrpark a Tápió-vidéken” c. konferenciáról
November 25-én a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány a Magyar
Natúrpark Szövetséggel együttműködve
konferenciát szervezett Nagykátán, melyre a hazai, már évek óta működő natúrparkok képviselőit és a térségben tervezett Tápió Natúrpark jövőbeni szereplőit
hívták meg. Mielőtt azonban a konferenciára térnénk, azoknak, akik még nem
hallottak erről a szerveződési formáról,
néhány fontos információt közlünk a natúrparkokról.
A natúrparkok nem azonosak a nemzeti parkokkal! Ez inkább egy vidékfejlesztési modell, mely a nyugat-európai országokban már több évtizede jól működik. A
natúrparkban is vannak védett területek,
de a természeti értékek védelme mellett a
natúrparkok nagy hangsúlyt fektetnek a
kulturális értékek, hagyományok és a tájképi elemek megőrzésére is. És mindezt
úgy, hogy ezek megőrzését és továbbadását a helyi lakosság bevonásával érik el.
Másik nagy különbség, hogy a natúrparkok alulról jövő szerveződések, melyek a
helyi közösségek, önkormányzatok ös�szefogásával jönnek létre, melynek célja
a közös, átgondolt térségfejlesztés, mely
hosszútávon is képes megőrizni a vidék értékeit. A natúrparkokhoz településenként
lehet csatlakozni a helyi képviselő-testület
döntésével, de natúrparki partnerek le-

hetnek civil szervezetek, vállalkozások és
magánszemélyek is. (A Tápió Natúrpark
létrehozásának szándékához 2016-ban
már a térség valamennyi önkormányzata
csatlakozott Mendétől Tápiógyörgyéig. A
helyi natúrpark kialakítása kapcsán már
voltak tavaly is önkormányzati és civil tájékoztató fórumok településeinken, ennek
részleteiről a www.hajtapartja.hu/naturpark oldalon olvashatnak bővebben.)
A jelen konferencia célja a natúrpark,
mint vidékfejlesztési modell, és a hazai
jó gyakorlatok, tapasztalatok bemutatása volt a helyi polgármestereknek, képviselőknek, turisztikai szolgáltatóknak,
termelőknek és az érdeklődő civileknek.
A konferencia résztvevőit Wenhardt
Lászlóné, a Közalapítvány elnöke köszöntötte, majd Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselője, tartotta meg
nyitóbeszédét az egész Tápiómentét érintő nagy projekt, a Tápió Natúrpark létrehozásának fontosságáról.
Az előadók a natúrparki modellt és
a hazai tapasztalatokat mutatták be az
Írottkő, a Cserhát és a Pannontáj-Sokoró Natúrparkok példáin keresztül. A
rendezvény kiegészült az Európai Hulladékcsökkentési Hét tapasztalataival is,
melyről dr. Hangodi Éva főosztályvezető
tartott előadást a Földművelésügyi Mi-

nisztérium részéről. A gyakorlati megvalósítás jegyében a könyvtár egy másik
termében a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola diákjai készítettek
különböző ajándéktárgyakat újrahasznosított anyagokból a Tápió-menti Kézműves Egyesület tagjainak irányításával.
Az ebédszünet után a házigazdák nevében Antalicz Csaba, titkár mutatta be a
Tápió Natúrpark terveit, majd a résztvevők kisebb műhelyekben folytatták a beszélgetést. Az igényeket látva a jelenlévők
elhatározták, hogy a tavaszi félévben tovább folytatják a műhelybeszélgetéseket
ún. „Natúrparki esték” keretében. A projektet koordináló Tápió Közalapítvány
célja, hogy a térség 2018 tavaszán elnyerje a Földművelésügyi Minisztériumtól a
Natúrpark címet, és lépésről-lépésre valóra váltsa a natúrparki fejlesztéseket.
A natúrparkok szellemiségében az
egésznapi vendéglátást helyi termelők
biztosították. A konferencia előadásai és
képei megtalálhatóak a www.hajtapartja.
hu weboldalon, ahol további információkat is olvashatnak a készülő natúrparkról.
A konferencia megrendezését a Földművelésügyi Minisztérium és a Pátria Takarékszövetkezet támogatta.
Antalicz Csaba, titkár
Tápió Közalapítvány
Fotó: Szőke Attila

Tájékoztatás a Közösségi Szolgálatról
Tájékoztatjuk a középiskolás, érettségi előtt álló diákokat,
hogy a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület az alábbi oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást a közösségi szolgálat lebonyolításáról:
1. Nagykátai Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
2. Lehel Vezér Gimnázium Jászberény
3. SZIE Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium
Jászberény
4. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
5. Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium
Jászberény
6. Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola
7. Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Tagintézménye
8. Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
9. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium,
Szakképző Iskola, Kollégium
10. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző
Iskola Cegléd
Az egyesület részéről a kapcsolattartó:
Szegedi Tibor elnök
2765 Farmos, Rákóczi u.26.
Tel.: 36-30-2-347-262, 53/390-371

Tájékoztatjuk a diákokat, hogy csak az egyesület elnökével
előre egyeztetett időpontban, az idős emberek érdekében, a
nyugdíjas egyesületnél elvégzett közösségi önkéntes munka elvégzését igazoljuk.
Az utóbbi évek tapasztalata, hogy a diákok csak az érettségi előtti utolsó hónapokban kívánják teljesíteni a szolgálatot.
Azonban egy-két hónap alatt, főleg a téli időszakban nem tudunk lehetőséget biztosítani mind az 50 óra teljesítésére.
Ezért kérjük a diákokat, hogy több évre elosztva, előrelátóan
tervezzék meg a közösségi munka teljesítését, ugyanis az el nem
végzett munkát nem áll módunkban igazolni.
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület az alábbi tevékenységeket kínálja a közösségi szolgálatra jelentkező diákoknak:
• segítségnyújtás az egyesület tagjainak a klubhelyiség karbantartása, tisztántartása érdekében
• a klubhelyiség parkjának gondozása (pl. kapálás, fűnyírás,
növényültetés, locsolás)
• közreműködés az egyesület által szervezett kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában (pl. terítés, tálalás,
dekoráció, felszolgálás, műsor levezetése, versmondás, kézműves tevékenység)
Szegedi Tibor
elnök
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EBOLTÁSOK IDŐPONTJAI:
• 2018.03.10. 8.30-10.00
Göbölyjárás, Harcsáék előtt, Gárdonyi u. 14.
• 2018.03.14. 13.30-15.00
Farmos, Öregszőlő Liget Közért
• 2018.03.17. 9.00-12.00
Farmos, Viola u., Állatorvosi Rendelőnél
• 2018.03.19. 8.30-11.00
Farmos, Művelődési Háznál
• 2018.03.19. 16.30-18.00
Farmos, Művelődési Háznál
Az összevezetett oltás díja 3800 Ft, valamint 250 Ft/10
testtömeg kg féreghajtó. Új oltási könyv kiadása 600 Ft/db.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Farmosi Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata ezúton szeretné kifejezni köszönetét a Farmos
Önkéntes Tűzoltó Egyesület felé. Január hónapban egy négy gyermekét egyedül nevelő édesanya, tüzelőjének feldarabolása ügyében kért segítséget a helyi Szolgálattól, nehéz helyzetében. Az önkéntes tűzoltók, eleget téve a kérésnek, pár
óra leforgása alatt intézkedtek és összevágták a család lakóhelyén a tűzifát. A Szolgálat munkatársa még egyszer hálásan
köszöni a tűzoltók önzetlen, segítőkész munkáját.
Füleki Rita családsegítő

Tisztelt gyászoló család! Polgárőrtársak!
Tisztelt gyászoló gyülekezet! Kedves Kenyó Józsi bácsi!
Most, amikor még egyszer ös�szegyűltünk, hogy istenhozzádot
mondjunk Önnek, torkunkat két
marokra fogja a bánat. Kiszakadva a hétköznapok időnként
nagyon is monoton rohanásából, megállunk egy pillanatra,
hogy elbúcsúzzunk. Megállunk,
és nem szánjuk a könnyeinket.
Nem szánjuk, hiszen távozásával
szegényebbek lettünk. Hogy is
mondja a derék Publilius Syrus?
„Az ember annyiszor hal meg,
ahányszor elveszíti övéit.” Amikor
most megállunk egy pillanatra,
és búcsút veszünk Öntől, talán azt kérdezhetné valaki: vajon
hová, hová tűnik el, amit életében összegyűjtött? Hová tűnik el
jósága, tudása, szeretete? Mi tudjuk a választ. Ez a rengeteg
ember, aki eljött, mind tudja! Mindezt, amit összegyűjtött,
királyi örökségként hagyta ránk! Mindent odaadott nekünk.
Mi visszük tovább, hiszen egy kicsit mi magunk is ebből épülünk föl. Az Ön szeretetéből, türelméből, gondolataiból, eszméiből, amelyeket nekünk adott, s amelyek az óta hozzánk
nőttek, részünkké lettek.
Egész életében a derekasan elvégzett munka tiszteletére tanított minket. „Ha meg tanulsz dolgozni, van esélyed rá, hogy jó
ember légy! Attól még nem leszel jó ember, csak lesz rá esélyed!”
Olyan személytől kell elköszönnünk, aki nemcsak a családjáért, hanem a közösségért is munkálkodó ember volt, aki mindig és minden helyzetben tudta a kötelességét.

1996-ba, amikor Gecse János polgármester úr felkérte, hogy
szervezze újjá a településünkön megalakult Faluvédő Egyletet, Ő
nagy odaadással fogott hozzá az új elfoglaltságnak. A szervezet
megmaradt tagjai megválasztották elnöknek, amit Józsi bácsi
szívesen elfogadott. Nagy szorgalommal végzett munkáját 2008ban a településünk Önkormányzata díszpolgárrá választásával
ismerte el. Sajnos az év vége felé megromlott az egészségi állapota, és kérte az elnöki teendők alóli felmentését. A közgyűlés
elfogadta a lemondását, és örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. A község lakossága sokat köszönhet Józsi bácsinak, a
lelkes polgárőrvezetőnek. Sokat tett a vagyon- és közbiztonságért, fáradhatatlanul óvta a faluját és annak minden lakosát.
Vitathatatlan érdemei vannak a polgárőrség vezetése terén,
irányításával jó szolgálatot tett a falu közösségének.
Elment, és távozásával lezárult egy korszak a Farmosi Polgárőrség életében.

Kedves Józsi bácsi!

Nem szégyellem bevallani, a könnyeimmel küzdöm! Tudom, hogy a halál is csak az életünk része. Bárcsak ne volna
az! Nem érdemes vitatkozni éppúgy, ahogy nem érdemes vitatkozni az időjárással, vagy, hogy a dolgok fentről lefelé esnek. Ez
a mi sorsunk, halandó emberek sorsa!
Búcsúzik Öntől a Farmosi Polgárőr Egyesület vezetősége, és
minden tagja.
Kedves Józsi bácsi! Isten Vele, nyugodjon békében!
Farmos, 2017. december 18.
Kovács Pál
elnök

Tisztelt Farmosi Lakosok!
A tavasz közeledtével a jó és gondos gazda nagy körültekintéssel megtervezi, hogy a földjén és a kertjében, milyen
mezőgazdasági munkákat fog végezni annak érdekében, hogy
biztosítsa a termését. A hosszú téli napokon ideje jut arra is,
hogy összegzést készítsen az előző évben elvégzett munkáiról,
eredményeiről, kudarcairól. Engedjék meg nekem, hogy az
ötödik egyéni országgyűlési képviselői ciklusom végének közeledtével megoszthassam Önökkel az elmúlt 4 év eredményeit,
melyek érintik Tápiószelét és a szeretett térségünket is. Mielőtt
azonban erre rátérnék az országos eseményeket is számba kell
vennünk, hiszen hamarosan lezárjuk a második egymást követő
kormányzati ciklusunkat.
Magyarország gazdasága 2010-ben a teljes összeomlás szélén
állt, az államcsőd veszélye folyamatosan fenyegetett bennünket.
A Kormány gyors és hatékony intézkedéseinek (adócsökkentés,
bankok és multinacionális vállalatok bevonása a közteherviselésbe) köszönhetően szilárd alapokra helyeztük a gazdaságot,
ennek eredményeként a tavalyi évben 4 százalékos növekedést
értünk el és a költségvetési hiányunkat tartósan az unió által
előírt érték alatt tudtuk tartani.
A stabil és erős gazdaság lehetőséget teremtett, hogy a minimálbéreket növeljük. A 2010-es 73 500 forintról 138 000 forintra, míg a szakmunkás minimálbért 89 500 forintról 180 500
forintra emeltük. A kiszámítható jövedelmek és a munkaerőpiacot célzó kormányzati intézkedések eredményeképpen a 2010
előtti példátlanul magas munkanélküliséget drasztikusan csökkentettük. 2018-ra elértük, hogy Magyarországon soha nem
dolgoztak annyian, mint most. Az új munkahelyek száma 736
ezerrel növekedett.
A Kormány számára kiemelten fontos a családok, gyerekek és
a nyugdíjasok védelme. Ennek érdekében a családosok részére
új családtámogatási rendszert valamint otthonteremtési támogatást vezettünk be. Növeltük az óvodai és bölcsődei férőhelyek
számát. 362 ezer több gyerek részesülhet ingyen étkezésben. A
nyugdíjak értékét megvédtük és a tavalyi évben már lehetőségünk nyílt nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés fizetésére is.
A háztartások stabilitásához jelentős mértékben hozzájárult a
rezsicsökkentés.
Hazánk védelme nélkül nem biztosítható, az elért eredményeink tartóssága. Örömmel tölt el, hogy egy gazdaságilag stabil, erős, mindenkitől független országot sikerült újraépítenünk,
melynek büszke állampolgárai lehetünk.
Az ország fejlődésével párhuzamosan a nagykátai járás az
elmúlt négy évben is soha nem látott változásokon és fejlesztéseken ment keresztül. Ez a magyar gazdaság egyre javuló teljesítményének is köszönhető.
Nagyon sokat dolgoztam azon – Pest megyei képviselőtársaimmal együtt -, hogy a kormány létre hozzon egy un. kompenzációs alapot, amelybe 80 milliárd Ft került. Ez az alap azt
a hátrányt hivatott enyhíteni, amit a Közép – Magyarországi
régión belül Pest megye szenvedett el az uniós támogatások tekintetében, Budapest fejlettsége miatt.
Ebből a keretből választókerületem valamennyi települése
részesedhet, természetesen szakmailag és pénzügyileg megalapozott sikeres pályázat esetén.
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A kormány másik fontos
döntése volt, hogy Pest megye
– fenti okok miatt – leválik a
Közép-Magyarországi régióról.
Pest megye önálló régióvá
válása azonban csak 2021-től
induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének uniós
többletforrást. Azonban nem
szabad elfelejtenünk, hogy ezek
az újonnan megnyíló támogatások lehetőséget biztosítanak
olyan fejlesztésekre, melyeket a
megye lakossága régóta igényel.
Ilyen lehet például a 31-es és 311-es jelzésű utak Pest megyei
szakaszának komplett befejezése, új nyomvonalak kialakítása.
Járásunkban összesen több mint 2 milliárd forint értékben
történtek beruházások, melyek minden településünket érinti.
Megújult a Rendőrkapitányság épülete, új székházat kapott az
Ügyészség, megújul a Mentőállomás épülete.
A legnagyobb büszkeséggel azonban az tölt el, hogy sok éves
munkám eredményeképpen sikerült elérnem, hogy Budapest és
Pest megye történetének legnagyobb egészségügyi programja
keretében megújul és korszerűsítésre kerül a nagykátai szakorvosi rendelőintézet. A közel 1,4 milliárd forintos fejlesztés keretében megvalósul egy új rendelőépületi szárny építése, a meglévő épület gépészeti korszerűsítése és akadálymentesítése, az
elavult orvostechnológiai és informatikai eszközpark cseréje és
a képalkotó diagnosztika (röntgen, ultrahang) modernizálása.
Farmos is szépen teljesített az elmúlt években. A településen
közel 300 millió forint értékben valósultak meg fejlesztések.
Ezek közül tételesen szeretném felsorolni a fontosabb fejlesztéseket illetve eredményeket:
216 millió forint értékben ivóvízminőség javítása történt
meg. Régi kutak kerültek felújításra valamint új kút fúrása történt meg;
Egyes rosszindulatú hírekkel ellentétben Farmoson, valamint a térségben sem fejeződnek be a fejlesztések választásokkal. Örömmel jelenthetem be, hogy a Farmos 311. sz. út és a
120 sz. vasútvonal csomópontjának építési munkálatai fognak
hamarosan megkezdődni. A beruházás megvalósítása során
új vasúti átjáró épül, régi pedig megszüntetésre kerül. Ehhez
kapcsolódóan a 311-es főút korrekciója történik meg 1150 m
új nyomvonalon. Továbbá megkezdődik a Szentgyörgy dülő valamint a Petőfi utca rekonstrukciója is.
A napokban végleges döntés születik a település új kerékpárút építéséről. Pozitív döntés esetén a település Pest Megye 5.
legnagyobb támogatását kapja meg ilyen típusú fejlesztésére.
Olyan települések előzik meg, mint pl. Szigetszentmiklós, Gödöllő vagy Szentendre.
Végül, de nem utolsó sorban ezúton is szeretném megköszönni minden kedves farmosi lakos támogatását és segítségét.
NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!
Czerván György
országgyűlési képviselő
államtitkár
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VÉRADÁS
Helye: Farmosi Művelődési Ház
Ideje: 2018. április 11. (szerda) 14:00-16:00-ig
A következő lapzárta időpontja: május

06.

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

Farmos központjában a Rákóczi Ferenc
utca 8/b szám alatt 947 négyzetméter területű,
telekmegosztással újonnan kialakított, önálló
helyrajzi számmal ellátott, beépítetlen ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ. A telek 30 %-a építhető be.
Érdeklődni lehet: +36 30-214-7995

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Pápai Bence

2017. november 21.

ELHUNYTAK:
Kenyó József (sz.: 1931.08.16.)
Urbán Jenő (sz.: 1969.01.13.)
Tóth Józsefné (sz.: Virág Anna, 1928.10.24.)
Kis József (sz.: 1934.01.15.)
Magyar Géza (sz.: 1958.01.23.)
Major István (sz.: 1951.07.17.)
Novogradecz Jánosné (sz.: Guth Terézia, 1920.08.29.)
Novotny Ferencné (sz.: 1932.08.23.)
Ács Józsefné (sz.: Zelei Mária Magdolna, 1931.07.25.)

Pápai Balázs és Tóth Tímea Renáta gyermeke

Elhunyt:
2017. november 28.

ELHUNYTAK:
Darók Ferencné (sz.: Tamasi Mária, 1948.04.07.)

Elhunyt:
2018. január 15.

2017. december 05.

Zsombok Antal (sz.: 1937.06.18.)

2018. január 15.

Halászi Mihály (sz.: 1936.06.07.)

2018. január 16.

Schmidt Istvánné (sz.: Tóth Ilona, 1930.11.04.)

2018. február 03.

Vonnák István (sz.: 1949.04.10.)

2018. február 03.

Földes Jánosné (sz.: Nagy Julianna, 1931.06.13.)

2018. február 10.

2018. január 09.

Major Csabáné (sz.: Vincze Terézia, 1951.01.01. )

2018. február 10.

2018. január 12.

Budai Jánosné (sz.: Bátor Margit, 1922.05.06.)

2018. február 16.

2017. december 10.
2018. január 02.
2018. január 02.
2018. január 08.
2018. január 09.

Köszönetnyilvánítások

„Minden halandó. Az öröklét csak anyáknak adatott meg.”
(Isaac Babel)

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
HALÁSZI MIHÁLY temetésén részt vettek és fájdalmunkban
osztoztak.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki édesanyánkat,
BRINDZIK BÉLÁNÉT elkísérte utolsó útjára, és virágot,
koszorút hozott a sírjára.
Gyászoló gyermekei

A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KENYÓ JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút
küldtek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a farmosi
és a többi polgárőrnek.
A gyászoló család

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

„- Mit is jelent e szó: Anya?
Gyermekkort, s nincsen alkonya,a
mert olyan hosszú, addig ér,
amíg a szíve elkísér.
Amíg a szíve adni bír,
veled nevet, vagy érted sír.”
Hálás köszönettel:
Brindzik Zsuzsa és Brindzik Béla

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

MEGHÍVÓ
A MÁRCIUS 23-ÁN (pénteken) 18 ÓRAI KEZDETTEL,
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTANDÓ

BORVERSENYRE.
A XIV. FARMOSI BORVERSENYEN szeretettel várunk minden bortermelőt,
borszeretőt, szórakozni vágyót, ahol:
A bortermelők szakavatott zsűrivel véleményeztethetik borukat.
A borszeretők végigkóstolhatják Farmos valamennyi versenyre nevezett nedűjét.
A szórakozni vágyók vidám társaságban, szórakoztató műsor és vacsora mellett
tölthetnek el néhány kellemes órát.

A VERSENYRŐL:
 A megmérettetésre Farmoson készített bor nevezhető
 A verseny szőlőborok között kerül meghirdetésre, egyéb gyümölcsbor a zsűrivel
versenyen kívül véleményeztethető
 Eredményhirdetésre fehérbor, vörösbor, rosé és siller kategóriában kerül sor
 A nevezett bort 3x7dl mennyiségben, a szervezők által biztosított palackban kell
leadni
 Palackátvétel 20-án és 21-én, borleadás 21-én és 22-én, naponta 8 és 16 óra
között lehetséges a Művelődési Házban
 Nevezési díj: boronként 2000 Ft
 Hozzátartozói, vendég-, vagy támogatói jegy: 1000 Ft
 Díjazás: serleg, oklevél
Az est során a tévesztett mértékű borivás áldozatává vált résztvevők gyomortáji
és feji fájdalmain ízletes étel felszolgálásával igyekszünk majd segíteni.
Rendezvényünkön szeretettel várunk minden versengő bortermelőt,
borszerető kóstolgatót és szórakozni vágyót.
TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY KELLEMES ESTÉT!
Rendezők

