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Juhász Roland, az MTK, az Anderlecht és a Videoton 95-szörös válogatott labdarúgója
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Lakosság!

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 25. napján elfogadta a települési támogatásokról 
szóló 7/2018. (VI. 27.) rendeletet, amely 2018. július 1. napjától hatályos. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
vesztette a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 20.) rendelet. A rendeletet – a mellékletét képező kérelem forma-
nyomtatvány kivételével – az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük. 

Felhívom a figyelmet a beiskolázási támogatásra, melynek igénylésére augusztus 21. napjáig van lehetőség!
A települési támogatásokkal, valamint a kérelemmel kapcsolatosan további információt Szöllősi Tünde szociális ügyintéző 

nyújt, ügyfélfogadási időben. 
 Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2018. (VI.27) rendelete  

a települési támogatásokról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdése, a 132. § 
(4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. 
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, az Sztv. 2. §-ában, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, és a 45. § (1) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja
E rendelet célja, hogy Farmos község közigazgatási terü-

letén élő egyének és családok szociális biztonságának meg-
őrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési tá-
mogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra 
való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és 
ellenőrzésének szabályait.

2. § A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Farmos Községben állandó 

bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
Szt. 3. § szerinti személyekre. 

3. § Értelmező rendelkezések
E rendelet végrehajtása során az Szt. 4. § -ben meghatáro-

zott fogalmakat kell alkalmazni. 

4. § A rendeletben szabályozott ellátási formák 
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, 

családok részére települési támogatást biztosít az e ren-
deletben meghatározottak szerint.

(2) Települési támogatás keretében igényelhető, illetőleg 
biztosított ellátások:
a) eseti támogatás
b) rendkívüli települési támogatás
c) temetési támogatás
d) lakásfenntartási támogatás
e) beiskolázási támogatás
f) iskolalátogatási támogatás

g) köztemetés
h) fűtési támogatás
i) idősek karácsonyi támogatása

5. § Eseti támogatás
(1) Kérelemre, pénzbeli vagy természetbeni ellátás formá-

jában eseti támogatás állapítható meg annak a Farmo-
son lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személynek részére, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő 
személy esetén 300%-át.

(2) Eseti támogatás adható különösen
a) a kérelem benyújtását megelőző három hónapon 

belül bekövetkező, előre láthatóan átmeneti jövede-
lemcsökkenés esetén,

b) gyógyszerköltségek, gyógyászati segédeszközök tá-
mogatásaként,

c) kórházi kezelés vagy egyéb, egészségi állapot miatt 
jelentkező váratlan kiadás, jövedelemkiesés esetén, 

d) átmeneti létfenntartási nehézségek enyhítésére, 
e) káreset miatti többletköltségek enyhítésére.

(3) Az eseti támogatás iránti kérelmet a rendelet mellék-
letét képező formanyomtatványon kell benyújtani, az 
abban meghatározott mellékletek csatolásával. 

(4) Az eseti támogatás egy évben legfeljebb két alkalommal 
kérhető és megítélhető maximális mértéke évi 20 000 
Ft, vagy annak megfelelő értékű természetbeni ellátás. 

(5) Az eseti támogatás megállapításáról, mértékéről, ille-
tőleg arról, hogy a segély pénzbeli vagy természetbeni 
ellátásként kerül megítélésre, átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt. 

(6) A készpénzben megállapított eseti támogatás a jogosult 
részére a házipénztárban kerül kifizetésre.

(7) A természetbeni ellátásként megállapított eseti támo-
gatás a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél 
vehető át, amelyről átvételi elismervényt kell aláírnia a 
jogosultnak vagy meghatalmazottjának. 

6. § Rendkívüli települési támogatás
(1) Az Önkormányzat létfenntartást veszélyeztető rend-

kívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, illetőleg kr-
ízishelyzetbe került Farmoson lakóhellyel vagy tartóz-
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kodási hellyel rendelkező személyek részére rendkívüli 
települési támogatást nyújthat. 

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg külö-
nösen
a) baleset, illetőleg betegség miatt bekövetkező tartós, 

vagy huzamosabb idejű egészségkárosodás esetén, 
a kezelési költség, illetőleg jövedelemkiesés miatti 
nehézségek enyhítésére

b) elemi kár bekövetkezése esetén,
c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartása érdekében,
d) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülé-

sének elősegítéséhez, 
e) gyermek fogadásának előkészítéséhez.

(3) Rendkívüli települési támogatás megállapítható kére-
lemre, illetőleg hivatalból – különösen nevelési-oktatási 
intézmény, a gyámhatóság, a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat, a Védőnői Szolgálat vagy gyermekek érdeke-
inek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeménye-
zésére.

(4) A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérel-
met írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban 
a Képviselő-testületnek címezve. 

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező azonosítására szolgáló adatokat,
b) amennyiben a kérelmező nem azonos azzal, aki ré-

szére a támogatást igénylik, a támogatandó személy 
azonosítására szolgáló adatokat,

c) annak kifejtését, hogy milyen okból szükséges a 
rendkívüli települési támogatás megállapítása.

(6) A kérelemhez csatolni kell az (5) bekezdés c) pontjában 
foglaltak alátámasztását szolgáló rendelkezésre álló do-
kumentumokat. 

(7) A kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szó-
ló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti 
határidőn belül a Képviselő-testület zárt ülés keretében 
bírálja el.

(8) A Képviselő-testület döntésének előkészítése keretében 
a jegyző és a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéző-
je szükség szerint környezettanulmányt készíthet az (1) 
bekezdésben meghatározott személy lakóhelyén. 

(9) A rendkívüli települési támogatás maximum 12 hónap-
ra állapítható meg a képviselő-testület döntése alapján 
egy összegben vagy havi részletekben úgy, hogy az egy 
hónapra eső összeg nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

(10) A megállapított rendkívüli települési támogatást az 
Önkormányzat átutalással teljesíti a kérelmező részére. 
100  000 Forintot meg nem haladó támogatási összeg, 
valamint havonkénti támogatás esetén kérelmező kéré-
sére a kifizetés a házipénztárban is teljesíthető.

(11) A támogatásra való jogosultság a határozatban megálla-
pított időtartam letelte előtt megszűnik
a) a támogatásra okot adó rendkívüli élethelyzet meg-

szűnésével,
b) a jogosult kérelmére,
c) a jogosult halálával.

7. § Temetési támogatás 
(1) Az Önkormányzat kérelemre temetési támogatásra való 

jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek a 
háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 300%-át, illetőleg egyedül élőként 350 %-át, és
a) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott an-

nak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
b) tartásra köteles hozzátartozó, de a temetési költsé-

gek viselése saját, illetve családja létfenntartását ve-
szélyezteti. 

(2) A temetési támogatás összege az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének mindenkori mértéke.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás 
napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül 
kell a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon 
benyújtani az abban meghatározott mellékletekkel 
együtt. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és az 
elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.

(6) A temetési támogatásról átruházott hatáskörben a pol-
gármester dönt.

8. § Lakásfenntartási támogatás
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló 

háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez kérelemre 
nyújtott hozzájárulás, melyet azon rendszeres kiadások 
fedezésére nyújt az önkormányzat, amelyek megfizeté-
sének elmaradása a kérelmező lakhatását veszélyezteti. 

(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az Farmoson 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mély, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 200%-át, és vagyonnal nem 
rendelkezik.

(3) A lakásfenntartási támogatás mértéke
a) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 

25 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át,

b) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 
20 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

c) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 
15 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 
%-át.

d) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 
10 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át.
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(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.

(5) A lakásfenntartási támogatás alkalmazásában külön 
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, 
amennyiben az igénylő ezek valamelyikének fennállá-
sát hitelt érdemlően bizonyítani tudja. Hitelt érdemlő 
bizonyításnak számít különösen az érvényes és hatályos 
szerződés bemutatása, jogerős bírói határozat bemuta-
tása. 

(6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a rendelet 
mellékletét képező formanyomtatványon kell benyúj-
tani, az abban meghatározott mellékletek csatolásával 
együtt. 

(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az Ákr. 
szerinti határidőn belül kell elbírálni, és maximum egy 
évre lehet megállapítani.

(8) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot, ille-
tőleg a jogosultság mértékét az önkormányzat bármi-
kor felülvizsgálhatja. 

(9) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság meg-
szűnik
a) a jogosult halálával,
b) a jogosult kérelmére,
c) ha a háztartás egy főre jutó jövedelme meghaladja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 200 %-át, vagy

d) ha a jogosult farmosi lakcíme, illetőleg tartózkodási 
helye megszűnik.

(10) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos döntést a 
képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

9. § Beiskolázási támogatás
(1) Az Önkormányzat kérelemre a közép-vagy felsőfokú 

intézmény nappali rendszerű képzésen tanulói vagy 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, vagy fi-
atal felnőttek számára beiskolázási támogatást biztosít.

(2) A beiskolázási támogatásra jogosult az a Farmoson lak-
címmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek 
vagy fiatal felnőtt, akinek háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 200%-át, vagyonnal nem rendelke-
zik, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem 
jogosult. 

(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet benyújthatja
a) 18 évet be nem töltött tanuló esetében a szülő, ille-

tőleg törvényes képviselő,
b) 18 évet betöltött a tanuló vagy hallgatói jogviszony-

nyal rendelkező személy.
(4) A kérelmező tárgyév során augusztus 21-ig nyújthatja 

be kérelmét a rendelet mellékletét képező formanyom-
tatványon, az abban meghatározott mellékletek becsa-
tolásával. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A tanulói, hallgatói jogviszonyt a tanév kezdetétől szá-
mított 30 napon belül iskolalátogatási igazolással kell 
utólagosan igazolni.

(6) A beiskolázási támogatás összege tanulónként és hall-
gatónként 10 000 Ft.

(7) A beiskolázási támogatás az azt megállapító határozat jog-
erőre emelkedését követően kerül kifizetésre a házipénz-
tárból. Kérelemre a kifizetés átutalással is teljesíthető.

(8) A beiskolázási támogatással kapcsolatos döntéshozatalt 
a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

10. § Iskolalátogatási támogatás
(1) Az Önkormányzat kérelemre a középfokú oktatási in-

tézménybe, valamint a település területéről a Farmosi 
Általános Iskolába tömegközlekedési eszközzel történő 
eljutás támogatásaként iskolalátogatási támogatást biz-
tosít.

(2) Az iskolalátogatási támogatásra jogosult az a Farmoson 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, álta-
lános vagy középiskolai tanulmányokat folytató legfel-
jebb 23 éves személy, akinek háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, és vagyonnal nem ren-
delkezik. 

(3) Az iskolalátogatási támogatás mértéke a tanuló által lá-
togatott középfokú oktatási intézménybe vagy a Farmo-
si Általános Iskolába való eljutást szolgáló tömegközle-
kedési eszköz diákbérletének ára.

(4) Az iskolalátogatási támogatás maximum egy tanévre 
állapítható meg. 

(5) Amennyiben a tömegközlekedési eszközön alkalmazott 
díjszabás a jogosultsági idő alatt megváltozik, úgy a tá-
mogatás mértéke is változik.

(6) A kérelem a tanév közben is benyújtható, de ebben az 
esetben is csak az adott tanév végéig válik jogosulttá a 
tanuló a támogatás igénybevételére. 

(7) Az iskolalátogatási támogatás iránti kérelmet benyújt-
hatja
a) 18 évet be nem töltött tanuló esetében a szülő, ille-

tőleg törvényes képviselő,
b) 18 évet betöltött tanuló.

(8) A kérelmet a rendelet mellékletét képező formanyom-
tatványon, az abban meghatározott mellékletek becsa-
tolásával kell benyújtani. 

(9) Amennyiben a kérelem benyújtása a tanév kezdete előtt 
megtörténik a tanulói, jogviszonyt a tanév kezdetétől 
számított 30 napon belül iskolalátogatási igazolással 
kell utólagosan igazolni.

(10) Az iskolalátogatási támogatás minden hónap 5. napjáig 
vehető át a házipénztárban. 

(11) Az első támogatott hónapot követően a támogatási ösz-
szeg csak az előző havi bérlet leadásával egyidejűleg ve-
hető át a kérelem benyújtására jogosult vagy meghatal-
mazottja által. 

(12) A jogosultság a határozatban megállapított időtartam 
lejárta előtt megszűnik, amennyiben
a) (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltéte-

lek már nem állnak fenn,
b) a jogosult tanulói jogviszonya megszűnik,
c) azt a kérelem benyújtására jogosult kéri.
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(13) Az iskolalátogatási támogatással kapcsolatos döntést a 
képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

11. § Köztemetés
A Sztv. 48. §-a szerinti köztemetésekről a polgármester 

gondoskodik.

12. § Fűtési támogatás
(1) Az Önkormányzat kérelemre fűtési támogatást biztosít 

a szociálisan rászoruló személy számára, aki a kére-
lemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, a háztartásában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül 
élő esetén a 300 %-át, és az igénylés évét megelőző év-
ben nem volt jogosult szociális tűzifa támogatásra.

(2) A fűtési támogatási kérelem az adott év április és októ-
ber hónapjaiban nyújtható be.

(3) A fűtési támogatás évi két alkalommal 10 000 Ft – 10 
000 Ft, összesen 20 000 Forint összegben állapítható 
meg.

(4) A fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban elő sze-
mélyek és háztartások számától.

(5) E rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekinte-
ni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosz-
tott lakás lakrészeit.

(6) A fűtési támogatás megállapítása iránti kérelmet a ren-
delet mellékletét képező formanyomtatványon kell be-
nyújtani az abban meghatározott mellékletek csatolásá-
val.

(7) A fűtési támogatás kifizetése a határozat jogerőre emel-
kedését követően a házipénztárban történik, de kére-
lemre bankszámlára történő utalással is teljesíthető.

(8) A fűtési támogatás megállapításáról átruházott hatás-
körben a polgármester dönt. 

13. § Idősek karácsonyi támogatása
Az Önkormányzat minden év decemberében természet-

beni támogatásként ajándékcsomaggal köszönti a települé-
sen élő 85. életévüket betöltött személyeket, melynek maxi-
mális értéke 5 000 Ft/fő. 

14. § Záró és átmeneti rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 

Farmos Község Önkormányzatának a települési támo-
gatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 20.) rendelete

(3) A rendelet hatálybelépését megelőzően megállapított 
lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági 
határozatban megállapított időtartamra, vagy annak 
megszüntetéséig – a 2018. június 30. napjáig hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A települési támogatások megállapítása iránt 2018. júli-
us 1. napján folyamatban lévő ügyekben e rendelet sza-
bályait kell alkalmazni. 

(5) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdeté-
séről a jegyző gondoskodik. 

Farmos, 2018. június 25.
Horváth László  

polgármester
Aliné dr. Kollár Katalin 

jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése a helyben szokásos mó-
don megtörtént.

Farmos, 2018. június 27.
Aliné dr. Kollár Katalin

jegyző

KÉRÉS  
A LAKOSSÁGHOZ

Azzal a kéréssel fordulok a tisz-
telt farmosi lakosokhoz, hogy a 
csatornázással kapcsolatos min-
den panaszukat, - úgymint például 
az ingatlanra való beállás hiánya, a 
házi bekötés hiánya, a kontrás be-
kötés, az út-, vagy járda süllyedé-
se, az ingatlanban történt, csator-
názással összefüggésbe hozható 
károkozás stb.- legkésőbb 2018. 
július 20-ig, az ingatlan pontos 
címének, helyrajzi számának, a 
tulajdonos nevének, elérhetősé-
gének (telefonszám, e-mail cím) 
megadásával, a panasz leírásával, 
szíveskedjenek írásban a Polgár-
mesteri Hivatalban jelenteni! 

Horváth László
polgármester

ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATUNK MINDEN ÉRINTETTET!
Azoknak, akiknek 2018. május és június hónapban a víziközmű-társulat a nem 

rendesen fizetett LTP szerződésük miatt értesítő levelet küldött
MÁR NEM KELL KÜLÖN INTÉZKEDNIÜK LTP SZERZŐDÉSÜK 

FELMONDÁSA IRÁNTA FUNDAMENTA FELÉ!
Levelünk kiküldése óta a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a víziközmű-társulat és 

a tagok nyomására arról tájékoztatta a víziközmű-társulatot, hogy
„a kifizetéseket [a víziközmű-társulat] megkeresése kapcsán intézni fogjuk, így 

külön kérelemmel nem kell hozzánk fordulniuk az ilyen formán érintett társu-
lati tagoknak.

Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy [...] a kifizetések várható időpont-
ja augusztus hónap közepére datálható.”

Ez azt jelenti, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. közreműködik ezen szerző-
dések kiutalásában anélkül, hogy a tagoknak külön intézkedniük kellene.

Amint a kiutalások megérkeztek a Fundamentától a víziközmű-társulathoz, érte-
sítő levelet küldünk majd a tennivalókkal.

MINDEN ÉRINTETT TÜRELMÉT KÉRJÜK 2018. SZEPTEMBER HÓNAPJÁ-
IG!

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata
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XV. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál 2018.
Szeptember 21. Péntek
Művelődési Házban:

– 17:00 Megnyitó
– 18:00 A Farmosi Általános Iskola dráma 

szakkörének előadása
– 19:00-21:00 Táncház az Aranyosszék 

Néptánccsoport közreműködésével
– 21:00-24:00 RETRO PARTY Kasza Tamással

Szeptember 22. Szombat
Szabadtéri Színpad:

– 10:00 Megnyitó - A farmosi óvodások műsora
– 10:30 Kolompos zenekar előadása
– 11:30 Farmosi Néptánccsoportok fellépése, 

Aranyosszék néptánccsoport bemutatója
– 12:30 Rózsa Nyugdíjas Egyesület fellépése
– 14:00 Matolcsy Kúria emléktábla avatás
– 14:30 Sörivó verseny
– 15:00 Atlantisz Szabadidő Egyesület 

tánccsoportjának és a Dalma Dance SE műsora

– 16:00 Eredményhirdetések, tombola
– 18:00 HEVESI TAMÁS fellépése
– 19:00 GYÉMÁNT VALENTIN slágerestje
– 20:00 SIPOS F. TAMÁS előadása
– 21:00-02:00 Utcabál a SMART zenekarral
– 22:00 Tűzijáték

Megmérettetések:
– főzőverseny
– sütőverseny
– kispályás foci
– kertünk büszkesége

– csocsó
– aszfaltrajz
– sörivó
– véradó toborzó

Színpad körüli programok:
– Tűzoltók bemutatója Farmos ÖTE
– Baranta
– Íjászat
– Lovaglás
– Körhinta gyerekeknek
– Kutyás bemutató – Ebadta ebtanoda

Kiállítások

Ballagás 2018
Részletek Kollár Ferenc igazgató úr 

ünnepi beszédéből:
„Szeretettel köszöntöm a végzős diá-

kokat, az őket ballagtató osztályfőnökö-
ket, a kedves szülőket, meghívott vendé-
geiket, valamint iskolánk valamennyi 
munkatársát, tanulóját és minden ked-
ves jelenlévőt!...

Ünnep ez a mai nap, iskolánk legjele-
sebb ünnepe. Azt ünnepeljük ma, hogy 
egy évfolyamunk felkészült és elindulhat 

a szélrózsa minden irányába szerencsét 
próbálni… Az érzés ilyenkor kettős. Egy-
részt örülünk, hogy idáig eljutottunk 
együtt, másrészt szomorúak vagyunk, 
hogy kedves tanítványaink már nem le-
hetnek itt velünk. Van egy kis szorongás 
is bennünk. Vajon készen állnak-e a fel-
adatra? Van-e tervük? Vannak-e céljaik? 
Mindent beleraktunk-e a tarisznyába?... 
De nagyobb a bizakodás, mert tudjuk, 
hogy a most elköszönő két osztály 32 ta-
nulójának vannak terveik, vannak célja-
ik…

Kedves Nyolcadikosok! A jövő abból 
épül fel, amit ma megálmodunk, megter-
vezünk, megteszünk. Ma még egyszerre 
vagytok kincskeresők és a megmunkált-
ság, csiszoltság különböző szintjein lévő 
drágakövek… Azt kéne kívánnom, hogy 
legyen az életetek akadályoktól és nehéz-
ségektől mentes, de elárulok egy titkot: 
ez nem lehetséges. Így inkább azt kívá-
nom, hogy legyenek olyan célok az élete-
tekben, amikért érdemes erőfeszítéseket 
tenni, és a célok elérésekor semmivel fel 
nem érő örömöt átélni… Olyan nehéz 
belegondolni abba, hogy az a nyolc év, 
amit az iskola falai között töltöttetek, 
véget ér. Ezeket az éveket nem lehet ki-
törölni, nyomot hagy mindenkiben. Ben-
netek is, bennünk is. Nem fogunk, nem 
is akarunk elfelejteni benneteket. Együtt 
örültünk minden sikereteknek, apró örö-
mötöknek, átéreztük a kudarc okozta 
fájdalmat, bánatot… Ezekben az ünnepi 
órákban gondoljatok néhány pillanatig 
azokra, akik segítettek, biztattak, bátorí-
tottak benneteket az elmúlt évek során! 
Elsősorban szüleitekre, családotokra 
gondolok. Köszönettel tartoztok nekik, és 
köszönettel tartozom én is, hogy együtt 

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

ISKOLAI HÍREK
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tudtunk nevelgetni, formálgatni titeket. 
Aztán gondoljatok tanáraitokra, osz-
tálytanítóitokra, osztályfőnökeitekre! A 
legnagyobb ajándékot kaptátok tőlük, 
amelyet egy diák pedagógusától kaphat: 
az IDŐT… Egy ballagás jó alkalom arra 
is, hogy emlékeztessük a végzősöket és 
magunkat is arra: Adjunk több időt sze-
retteinknek! Öleljük meg a körülettünk 
lévőket, mert ez az egyetlen olyan kincs, 
ami szívből jön, és nem kerül semmibe…

Végezetül Kierkegaard dán filozófus 
szavaival búcsúzom tőletek: Az élet csak 
úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak 
úgy élhető, ha előre nézünk. Isten veletek 
kedves diákjaink!”

A ballagási ünnepségen nevelőtestü-
leti dicséretben és könyvjutalomban 
részesült tanulók:
8.a osztály

Janoch Péter 
Matula Márton
Tóth Zsófia 
Vankó Eszter

8.b osztály 
Palotai Roland

Könyvjutalomban részesültek:
8.a osztály

Ákos Szilvia
Barabás Eszter
Édelmann Zsolt
Kocsi Krisztián
Kónya Andrea
Szabó Árpád
Szín Alexandra Tímea
Till Kitti

8.b osztály
Badenszki Laura
Bükkösi Ottó
Rácz Evelin
Szamosvölgyi Martin
Vigh Vendel 
Zala Vivien

Kasza Krisztina 
Emlékplakett átadása

Második alkalommal került sor az 
emlékplakett átadására, melyet az At-
lantisz Szabadidő Egyesület hozott létre 
a Farmosi Általános Iskola nevelőtes-
tületének egyetértésével. A díj adomá-
nyozásával szeretnénk Kasza Krisztina 
tanárnő emlékét megőrizni, és egyben 
az arra leginkább méltó tanítványunk 

teljesítményét elismerni. A 2017-18-as 
tanév Kasza Krisztina Emlékplakett dí-
jazottja: Tóth Zsófia.

Tóth Zsófia kitűnő tanuló első osz-
tálytól nyolcadik osztályig. Példamu-
tató magatartásával és szorgalmával 
méltán vívta ki osztálytársai és nevelői 
elismerését, megbecsülését. Vers-és 
prózamondó, valamint szép beszéd 
helyi és területi versenyek állandó do-
bogós helyezettje, több alkalommal 
győztese. Számos matematika, fizika, 
angol nyelvi, történelem és komplex 
természettudományi területi, megyei 
és országos tanulmányi versenyen szer-
zett dicsőséget iskolánknak csapatban 
és egyénileg is. Kiváló sportoló: 7 éves 
korától versenyszerűen kézilabdázik, 
számos atlétikai és mezei futóverseny 
eredményes résztvevője, iskolánk ko-
sárlabda- és kézilabdacsapatának tagja. 

Tanévzáró  
2018. június 16.

Az alábbiakban Kollár Ferenc igaz-
gató úr ünnepi beszédéből idézünk 
részleteket:

„Kedves Diákok! Kedves Szülők! Ked-
ves Pedagógusok! Tisztelt Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit 
a Farmosi Általános Iskola 2017-18-as 
tanévet lezáró ünnepélyén… A tanév-
záró nemcsak ünnepélyes lezárása egy 
tanévnek, hanem egyben a visszatekin-
tés, számvetés ideje is. Emlékeztek még 
a tanévnyitóra, amikor a következőket 
mondtam: törekedjünk ebben a tanév-
ben is arra, hogy minél többen érjetek 
el sikereket a tanulmányaitokban, kap-
jatok élményeket, formálódjanak kö-
zösségeitek. Nagy örömmel jelenthetem, 
e téren eredményes, sikerekben gazdag 
tanévet tudhatunk magunk mögött… 
A 282 tanulónk közül 55 fő ért el kitű-
nő tanulmányi eredményt, a tantárgyi 
kitűnők száma pedig a 400-at érte el… 
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és szor-
galmáért nevelőtestületi dicséretben és 
könyvjutalomban részesültek:
1.a: Ács Anna 

Janoch Nóra 
Mező Ádám

1.b: Matula Hanna 
Merczel Viktória 

Tóth Anna
2.a: Adonyi Anna 

Pető Emma 
Vankó Márk

2.b: Zala Zsófi
3.a: Csík Ramóna 

Molnár Maja
3.b: Hanka Balázs 

Makai Petra 
Marton Lili

4.a: Bércesi Csenge 
Kenyó Janka 
Sifter Lili 
Tóth Ádám

4.b: Katona Eszter Anna 
Kovács Enikő 
Megyes Vivien 
Turóczi Cintia

5.a: Nagy Emma
5.b: Czira Sára 

Józsa Viktória 
Kenyó Kira 
Merczel Nándor Gábor

6.a: Gyurcsik Tamás Benjámin 
Matula Máté

6.b: Kovács Kinga
7.a: Baráth Petra 

Kolonics Dorina Krisztina
7.b: Bozóki Bendegúz 

Lajos Dóra
Sajnos ebben a tanévben is van 15 

olyan tanuló, aki nem teljesítette a kö-
vetelmények minimumát sem. Közü-
lük 13-an, ha nyáron szorgalmasabban 
forgatják a tankönyvet, az augusztusi 
pótvizsgán még bebizonyíthatják, hogy 
képesek elsajátítani a tananyagot… 
Nem csak a tanulás segítésével, de prog-
ramjainkhoz is örömmel vettük, hogy 
csatlakoztak a szülők, és a közösség 
ereje által váltak céljaink megvalósult 
eredményekké…. Hamarosan elkezdő-
dik számotokra a tanulás nélküli nyári 
szünidő… Kérlek benneteket, pihenjetek 
sokat, játsszatok sokat, hasznosan, tar-
talmasan töltsétek időtöket. Ügyeljetek 
arra, hogy a nyári veszélyeket az uta-
kon, a vízpartokon és egyáltalán minden 
helyzetben kerüljétek! Aztán szabad a 
mobiltelefonon kívül egy jó könyvet is 
kézbe venni és a Facebook helyett egy-
mással személyesen is találkozni, cso-
portosan nagyokat játszani a szabad-
ban… A 2017-18-as tanévet bezárom. 
Kívánok mindenkinek kellemes nyarat, 
jó pihenést!”
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ISKOLAI HÍREK – A 2017-2018-AS TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI
ALSÓ TAGOZAT

TANULMÁNYI VERSENYEK
Ceglédi Benedek Elek Szövegértő 

Verseny:
Adonyi Nóra 3.b 4. helyezés
Spenger Hunor 3.b 19. helyezés
Csík Ramóna 3.a 21. helyezés
Molnár Maja 3.a 44. helyezés

Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia
Katona Eszter Anna 4.b 10. helyezés
Kovács Enikő 4.b 17. helyezés
Kenyó Janka 4.a 20. helyezés
Sifter Lili 4.a 20. helyezés

Felkészítő: Visnyei Pálné

A monorierdei Tollforgató Tanulmá-
nyi Verseny döntősei:
Matematika 

3. évfolyam: Molnár Maja 5. helyezés 
Felkészítő: Matuláné Csík Gabriella
 4. évfolyam: 
Turóczi Cintia 11. helyezés
Felkészítő: Matuláné Csík Gabriella
Bagyinszki Boglárka

Szépírás Verseny
1. évfolyam

Janoch Nóra 1.a 1. helyezés
Tóth Anna 1.b 2. helyezés
Merczel Viktória 1.b 3. helyezés

2. évfolyam
Zala Zsófi 2.b 1. helyezés
Pető Emma 2.a 2. helyezés
Józsa Bence 2.b 3. helyezés

3. évfolyam
Adonyi Nóra 3.b 1. helyezés
Makai Petra 3.b 2. helyezés
Csík Ramóna 3.a 3. helyezés

4. évfolyam
Sifter Lili 4.a 1. helyezés
Kenyó Janka 4.a 2. helyezés
Bércesi Csenge 4.a 3. helyezés

SPORTVERSENYEK
Kölyökatlétika Csapatverseny
A győztes csapat tagjai:

Szabó Máté 1.a
Tóth Anna 1.b
Adonyi Anna 2.a
Zala Zsófi 2.b
Rafael Ákos 3.a
Tilly Márk 3.b
Ország Panna 4.a
Horváth József 4.b

Nagykáta-körzeti atlétika többpróba
 A farmosi csapat a 6. helyen végzett. 

Csapattagok:
Károly Bálint 4.a
Molnár Bence 4.b

Németh Norbert 3.a
Sántha Richárd Lajos 4.b
Terék Attila Krisztián 4.a
Tilly Márk Gergő 3.b

Összesítésben Károly Bálint egyéni leg-
jobbként 14. helyezést ért el.
Felkészítő: Vass Tímea

FELSŐ TAGOZAT
TANULMÁNYI VERSENYEK
Bolyai Matematika Csapatverseny 
Dél-kelet Pest megyei döntő:
8. évfolyam:

8.a csapata:  1.helyezés 
Csapattagok:
Janoch Péter
Matula Márton
Tóth Zsófia
Vankó Eszter

8.a-b csapata:   28. helyezés
Csapattagok:
Szabó Árpád
Bükkösi Ottó
Palotai Roland
Rácz Evelin

Az országos döntőn a 8.a csapata 35. 
helyezést ért el.
Felkészítő: Szabó Ildikó
Zrínyi Ilona matematika verseny

5.a Ábrán Mariann
 Tisza Hajnalka
 Szilágyi Hermina
6.a Gyurcsik Tamás
 Matula Máté
a középmezőnyben végeztek

Felkészítő: Bori Andrásné
5.b Józsa Viktória
 Károly Balázs
 Kenyó Kira
 Urbán Kálmán
 a középmezőnyben végeztek
7.a Kolonics Dorina  51. helyezés
8.a Janoch Péter  29. helyezés
 Tóth Zsófia középmezőny
8.b Palotai Roland  68. helyezés

Felkészítő: Szabó Ildikó

Beretzk Péter Országos Madártani 
Verseny
Janoch Péter, Tóth Zsófia, Vankó Eszter a 
középmezőnyben végeztek
Felkészítő: Kovács-Cser Anna, Bori 
András

Kaán Károly Környezet-és Termé-
szetvédelmi Verseny megyei döntő

Kenyó Kira 5.b  4. helyezés
Kovács Kinga 6.b 12. helyezés

Felkészítő: Mohácsiné Farkas Mariann

Szent- Györgyi Albert Kistérségi Kör-
nyezet-és Természetismereti verseny

Merczel Nándor 5.b 1. helyezés
Kenyó Kira 5.b  4. helyezés
Kovács Kinga 6.b  3. helyezés
Gyurcsik Tamás 6.a 5. helyezés

Felkészítő: Mohácsiné Farkas Mariann

A jászberényi Szent István Sport Ál-
talános Iskola és Gimnázium angol 
nyelvi csapatversenye 8. osztályosok-
nak: 

8.a osztály csapata:  1. helyezés
Csapattagok:
Janoch Péter
Matula Márton
Szabó Árpád 
Tóth Zsófia

Felkészítő: Kollár Ferencné

A Damjanich János Gimnázium an-
gol nyelvi csapatversenye 8. osztályo-
soknak

8.a osztály csapata:  1. helyezés
Csapattagok:
Janoch Péter
Matula Márton
Szabó Árpád 
Tóth Zsófia
Vankó Eszter

Felkészítő: Kollár Ferencné

London Bridge angol nyelvi tesztver-
seny országos döntő

Józsa Viktória 5.b 22. helyezés 
Felkészítő: Terék Nikolett

Gyurcsik Tamás 6.a 7. helyezés
Danileszk Zoltán 7.a 6. helyezés
Török Alíz 7.b 9. helyezés

Felkészítő: Kollár Ferencné

Play and Win angol nyelvi levelező-
verseny

Józsa Viktória 5.b 5. helyezés

Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny 
megyei döntő

Fejős Lili 7.b
Janoch Péter 8.a
Vankó Eszter 8. a
a középmezőnyben végeztek
Felkészítő: Kollár Ferenc

Vers-és prózamondó verseny
5-6. osztály:

Matula Máté 6.a
Nagy Emma 5.a
Kovács Kinga 6.b

különdíj: Kovács Laura Leila
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7-8. osztály:
Tóth Zsófia 8.a
Vigh Vendel 8.b
Kolonics Dorina 7.a

Felkészítő: Kovács-Cser Anna, 
Tokajiné Dancsó Szilvia

SPORTVERSENYEK
Diákolimpiai versenyszámok
IV. kcs. futsal körzeti selejtező
3. helyezés

Csapattagok:
Beszteri Dominik
Bükkösi Ottó
Kocsi Krisztián
Palotai Roland
Bozóki Bendegúz
Édelmann Zsolt
Nagy Márton
Szamosvölgyi Martin

Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

IV. kcs. labdarúgás körzeti döntő
2. helyezés

Csapattagok:
Árva Viktor
Bükkösi Ottó
Kocsi Krisztián
Palotai Roland
Bozóki Bendegúz
Nagy Márton
Szamosvölgyi Martin
Juhász Patrik
Ézsiás László
Veres György

Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

III. kcs. kispályás labdarúgás  
területi döntő
2. helyezés

Csapattagok: 
Barta Péter
Fejős Tamás
Károly Balázs
Lampért Zoltán
Tilly Szabolcs
Bozsik Nikolasz
Gyurcsik Tamás
Kovács Krisztofer
Marton Márk
Urbán Kálmán

Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

III. kcs. félpályás labdarúgás  
körzeti döntő
2. helyezés

Csapattagok: 
Barta Péter
Fejős Tamás
Károly Balázs

Lampért Zoltán
Tilly Szabolcs
Bozsik Nikolasz
Gyurcsik Tamás
Kovács Krisztofer
Marton Márk
Urbán Kálmán

Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

IV. kcs. leány kosárlabda  
diákolimpia körzeti selejtező
4. helyezés

Csapattagok:
Tóth Zsófia
Till Kitti
Baráth Petra
Szín Alexandra
Barabás Eszter
Zala Vivien
Szarvas Kata
Lampért Antónia

IV. kcs. leány kézilabda  
diákolilmpia körzeti selejtező
3. helyezés

Csapattagok:
Tóth Zsófia
Till Kitti
Baráth Petra
Berényi Petra
Kőszegi Noémi
Szín Alexandra
Barabás Eszter
Zala Vivien
Lampért Antónia
Kónya Andrea
Madácsi Ramóna

Felkészítő: Nagy Gáborné

Tápió-menti Kupa 
körzeti versenysorozat 8. 
évfolyamosoknak

4 sportágban: floorball, labdarú-
gás, kosárlabda, kézilabda mérkőz-
tek meg egymással a szentlőrinc-
kátai Imre Sándor Általános Iskola, 
a szentmártonkátai Székely József 
Református Általános Iskola és a 
Farmosi Általános Iskola csapatai. 
Összesítésben a farmosi lánycsapat 
1. helyezést ért el, a fiúk pedig a 3. 
helyen végeztek.

Felkészítő: Nagy Gáborné, Pozso-
nyi Zsolt

Az iskolai híreket összeállította:  
Kollár Ferencné, Visnyei Pálné
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AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az Országos kompetenciamérés keretében 2017-ben is a 

közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfele-
lően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a 
szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást. 

A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy 
a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen 
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett felada-
tok megoldásában.

A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszé-
léshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez, 
vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően 
az információk visszakeresését, következtetések levonását, kap-

csolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének 
értelmezését várták el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott 
feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő problé-
ma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanu-
lóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek 
és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok sík-
ban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínű-
sége). A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek 
eredményeit megküldték az intézményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2016/2017. tanév 6. és 8. évfolyamosa-
inak 2017-ban elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.

Kollár Ferenc intézményvezető

6.o matematika 6.o szövegértés

8.o matematika 8.o szövegértés 
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FARMOSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK 
Szikesek- nádasok világa

A Nagykáta és Farmos határán elterü-
lő 350 hektáros természetvédelmi terü-
let az ősi, zavartalan állapotot tükrözi. 
Növényfajai ritkaságszámba mennek az 
Alföldön. A farmosi vidék a természet-
búvárok, természetjáró turisták kedvelt 
paradicsoma. A turisztikai vonzerőt a 
település természeti adottságai képe-
zik. Ezek olyan adottságok, amelyek az 
országban kevés helyen maradtak fenn 
hasonló formában.

A terület unikális jellegét adja, hogy 
viszonylag kis alapterületen igen sokfé-
le és változatos élőhely fordul elő, mely-
nek flórája és faunája egyaránt gazdag. 
Ilyenek pl. az egykori mocsarak helyén 
a láprétek, össze-
függő nádas terü-
letek és a jelentős 
területű szikesek. 
A szikes puszták, 
a mocsarak, ná-
dasok, nedves ré-
tek, löszgyepek, 
fás-cserjés terü-
letek vidéke ez. A 
védett nádas, szi-
kes legelő és ho-
mokbuckás terü-
leteken a tipikus 
alföldi szikesek, 
vízi és mocsári 
növénytársulások 
fordulnak elő. Itt a szikes legelő minden 
fokozata megtalálható.

A nádas a Hajta-patak oldalán he-
lyezkedik el. Az időszakos vízborítású, 

náddal, sással, vízi növényzettel borí-
tott terület állatvilága igen gazdag. Vízi 

madarak sokasága - vadkacsák, gémek, 
bíbicek - pásztázzák a nádas fölötti eget, 

vaddisznók, őzek 
keresnek mene-
déket a nád sűrű-
jében. Különösen 
kora tavasszal, 
hasonlóan gazdag 
a homokbucka 
növényzete is. Ek-
kor jelenik meg 
az apró nőszirom, 
homoki pirosí-
tó, mezei sárma, 
pozsgás zsázsa, 
szomorú estike, 
hegyi tenyere, ho-
moki pimpó.

Az ide látogató 
természetszerető emberek tájékoztatá-
sát – a helyi természeti értékek bemu-
tatásával – a Sóvirág és Kékbegy tanös-
vények segítik.

A település közepén található a Víz-
parti Élet Háza, természetvédelmi 
oktatóközpont. A központot a Tápió 
Közalapítvány hozta létre, az egykori 
Matolcsy- kúria felújításával. A ház a 
Tápió-vidék természeti értékeit, a tér-
ség jellegzetes élőhelyeit, növény és ál-
latvilágát mutatja be.

A település a mocsarak, nedves rétek, 
szikes puszták egyedülálló természeti 
kincseinek birtokosa. A farmosi ter-
mészetvédelmi területet az egyes növé-
nyek és állatok értékén túl a növények 
együttese teszi különlegessé, mert ilyen 
összetételű növényi társulás már alig 
fordul elő.
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KASZAB ZOLTÁN: a bogarász, aki megdolgoztatta a világot
Immár 103 éve annak, hogy Kaszab Károly farmosi tanító fia-

ként megszületett Kaszab Zoltán, a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum (MTM) egykori főigazgatója, a koleopterológia – a 
bogarak (Coleoptera) rendjével foglalkozó tudományág – leg-
nagyobb magyar alakja. Mivel 2018 szeptemberében a farmosi 
Vízparti Élet házában kis kiállítás nyílik munkásságáról, érde-
mes összefoglalnunk, milyen szerepet játszott Kaszab Zoltán a 
magyar tudományban.

A gyászbogarak gyűjteménye
A Föld nagy természettudományi múzeumainak csaknem 

mindegyikében van bogárgyűjtemény is. Ezekben általában na-
gyon sok példányt őriznek, de számos körülménytől függ, hogy 
az adott gyűjtemény a Föld melyik területe és melyik bogárcso-
port fajegyüttesében kiemelkedő.

Amikor Kaszab Zoltán a múzeum munkatársa lett, azt tet-
te, amit a lelkes kezdő bogarászok általában: mindent gyűjtött. 
Kézírásos lelőhelycédulákkal ellátott gyűjteménye – benne sok 
farmosi bogárral – később beolvadt a múzeum gyűjteményé-
be. Hamarosan azonban választania kellett egy olyan csoportot, 
amelyben alaposabban elmélyedhet, és nemzetközi szakember-
ré válhat. Dudich Endre akadémikus (1895–1971), a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Állatrendszertani és Állatföldrajzi In-
tézetének megalapítója – Kaszab Zoltán zoológusnemzedéké-
nek tanítómestere – javasolta, hogy ez a gyászbogarak (Teneb-
rionidae) családja legyen.

A ma ismert nagyjából 400 ezer bogárfajt mintegy 150 család-
ba sorolják. A fajszámot tekintve a gyászbogaraké a nyolcadik 
legnagyobb, nagyjából 20 ezer fajjal. Gyászbogarak mindenütt 
találhatók, ahol szárazföldi rovarok élhetnek, de a sivatagos-fél-
sivatagos területeken különösen sok fajuk honos.

Semmi kétség, idővel Kaszab Zoltán lett a gyászbogarak 
legnagyobb szaktekintélye. Minden kontinens kutatói között 
vannak, akiknek ismeretei egy-egy területről kiemelkedőek, 
de Kaszab Zoltán az egész Föld gyászbogár-faunájáról átfogó 
tudással bírt. A gyászbogarakon belül igen számos kisebb cso-
portról az összes (sok) fajt átfogó írásokat közölt, ezek nem rit-
kán az egyedüli határozók, melyek alapján az adott csoport fajai 
azonosíthatók. Nagyon fontosak egy-egy földrajzi terület teljes 
gyászbogár-faunájának feldolgozásai; ilyen például az Arab-fél-
sziget, Új-Kaledónia, Srí Lanka, a Fidzsi-szigetek és Szamoa, 
valamint Afganisztán gyászbogarainak teljességre törekvő leí-
rása. E munkáit ma is folyamatosan idézi (és ami lényegesebb: 
használja) minden gyászbogárkutató.

Közben pedig felépítette azt a kollekciót, amely az MTM 
Bogárgyűjteményének máig legnagyobb erőssége, és minden 
szakember szerint a világ legjobb gyászbogárgyűjteménye. Ezt 
a minősítést nem a példányszám miatt érdemelte ki: a 90 ezer 
példány nem különösebben magas, hiszen biztos, hogy Lon-
don, Párizs vagy a nagy amerikai múzeumok több gyászbogarat 
halmoztak fel (egyes helyeken a gyászbogarak nagyon gyako-
riak, így a példányszám növelésének csak a helyszűke szabott 
határt). A magas tudományos érték több dolognak köszönhető. 
Egyrészt a példányok 90 százaléka faji szinten azonosított. Más-
részt minden állatföldrajzi terület fajokkal gazdagon képviselt, 

de Délkelet-Ázsiából és Új-Guineából kiemelkedően sok fajunk 
van (ezek a magyar zoológusok hagyományos célterületei vol-
tak a 19. század óta). Harmadrészt nagyon sok az úgynevezett 
típuspéldány: közel 6000 fajból vannak típusaink, ezek olyan 
példányok, amelyek alapján az adott fajt a tudomány számára 
érvényes módon leírták. A típuspéldányok megismételhetet-
lenek és nem pótolhatók. Az állattani gyűjtemények értékének 
talán legfontosabb fokmérője a bennük őrzött típusok száma.

Gyászbogárgyűjteményünk éppen azért olyan gazdag, mert 
Kaszab Zoltán nagyon értett e családhoz. Természetesen meg-
határozta a korabeli és a korábbi magyar állattani expedíciók 
gyászbogarait, és igen sok fajt írt le belőlük. Mivel azonban 
világelső szaktekintély volt, áradtak felé a külföldi expedíciók 
gyűjtései is. A múzeumi szabályok szerint minden meghatáro-
zott fajból a példányok ötödét (új fajok esetén harmadát) meg-
tarthatta a mi gyűjteményünk számára, ugyanakkor cserélt is 
más múzeumokkal. Magától értetődően az ilyen módokon fel-
halmozott anyag igen „tömény” lett: a nem túl magas példány-
szám mellett alaposan nőtt a fajok száma.

A külföldről irányuló megkeresések és a külföldi vendégku-
tatók többsége a mai napig a gyászbogarak kedvéért érkezik az 
MTM Bogárgyűjteményébe.

Mongólia bogarai
Kaszab Zoltán 1963 és 1968 között hat expedíció során be-

járta Mongólia minden nagyobb tájegységét. Ezeken az utakon 
szakemberként egyedül vett részt, csak a terepjáró vezetője és 
egy helybeli kísérő voltak az útitársai. Összesen csaknem 500 
ezer állatpéldányt hozott haza az állattani szempontból addig 
szinte ismeretlen országból – természetesen főleg bogarakat, de 
ezek mellett minden más rovart, és gerinceseket is, főleg hül-
lőket, kétéltűeket és emlősöket. A gyűjtött anyagot aprólékos 
precizitással katalogizálta, a pontos lelőhelyadatokat hazatéré-
se után részletes (német és magyar nyelvű) útibeszámolókkal 
együtt jelentette meg.

Ekkora állatmennyiséget összegyűjteni és épségben haza-
szállítani magában is szép teljesítmény, ám Kaszab Zoltán nem 
hagyta, hogy az anyag a gyűjtemények fiókjaiban ismeretlenül 
heverjen. A gyászbogarakat ő maga azonosította, az összes töb-
bi állat esetében felkutatta a megfelelő szakembereket, és rábe-
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szélte őket a csoportjuk tudományos feldolgozására – megdol-
goztatta tehát a világot. Ha valaki igent mondott, nem hagyta 
elkényelmesedni: szívósan hajtotta, hogy megszülessenek a 
szakcikkek, bennük az új fajok leírásával. A cikkeket megjele-
nésük sorrendjében sorszámozta, így azok egy sorozatba ren-
deződtek („Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. 
Kaszab in der Mongolei”). A hazai és külföldi folyóiratokban 
megjelent közlemények száma jóval meghaladja az 500-at, ter-
jedelme pedig a 8000 oldalt; a szerzők között 20 ország több 
mint 200 szakemberét találjuk.

Azóta természetesen sokan mások is gyűjtöttek Mongóliában, 
és számos írás jelent meg az ország állatvilágáról, de Kaszab 
Zoltán sorozatának cikkeit folyamatosan idézik. Az MTM-ben 
található mongóliai anyag a mai napig a legfontosabb minta-
gyűjteménye az ázsiai ország állatvilágának. 

A magyar bogárgyűjtemény
Az MTM-ben őrzött hárommillió bogárpéldányból kétmillió 

Magyarországról (pontosabban a Kárpát-medencéből) szárma-
zik. Minden Magyarországról kimutatott (összesen több mint 
6300) bogárfajból vannak benne referenciapéldányok, amelye-
ket mindenki használhat, akinek a hazai bogarak azonosítá-
sával, elterjedésével (újabban megjelent fajok esetében időbeli 
terjedésével is), változékonyságával kapcsolatos kérdéseket kell 
megválaszolnia.

E gyűjtemény létrehozásában Kaszab Zoltán szerepe óriási. 
Azzal kezdte – még az 1940-es évek végén, kollégáival együtt 
–, hogy rendszertani alapon egységesítette az egész anyagot. 
Addig ugyanis a különféle megvásárolt, örökölt és más módon 
megszerzett gyűjtemények úgy álltak a múzeumban, ahogy be-
érkeztek, többnyire a saját (nemegyszer igen rozoga) szekrénye-
ikben. Kaszab Zoltánék e régi gyűjteményeket szétbontották, és 
az azonos családba tartozó példányokat új, por- és múzeumbo-
gár-mentes tárolóeszközökbe helyezték. Ha tehát valaki például 
a hazai ormányosbogarakat akarta tanulmányozni, nem kellett 
sok helyen kutakodnia, minden fajt egy helyen megtalálhatott.

Az ilyen gyűjtemény sokkal áttekinthetőbb – és emiatt ha-
mar kiderült, hogy Magyarország bizonyos helyeinek bogárfa-
unája igen hiányosan ismert. Kaszab Zoltán vezetésével ezért 
az 1950-es és ’60-as években belföldi gyűjtő utak indultak az 
ország feltáratlan területeire, például a Zempléni-hegységbe, 
a Velencei-tó környékére, a Homokhátságra vagy a Mecsekbe. 
Nemcsak bogarakat gyűjtöttek, hanem minden más állatot is, 
ezért a múzeum sok preparátora és kurátora részt vett a mun-
kában. Közülük ma már szinte senki sem él, de e sorok írója 
még hallhatott visszaemlékezéseket e hangulatos és eredményes 
utakról, melyek során a kijelölt helyszíneket meg a szállásként 
szolgáló erdészházakat vonattal, lovaskocsival és gyalog közelí-
tették meg, s a méretes gyűjtőeszközöket mindenki maga cipel-
te a hátizsákjában.

Az ilyen módon gyűjtött bogáranyag több százezerre rúg, 
és alaposan hozzájárult az ország bogárfaunájának alaposabb 
megismeréséhez. Már „csak” a világ elé kellett tárni az eredmé-
nyeket. Sajnos, ez vontatottan haladt: önálló, teljességre törekvő 
kötet csak a nyírségi Bátorliget roppant érdekes lápi, erdei és 
homokpusztai faunájáról jelent meg. A feltárás azonban új erőre 
kapott az 1970-es évektől, amikor megalakultak a hazai nemzeti 

parkok. Ezekből is tekintélyes mennyiségű anyag áramlott a Bo-
gárgyűjteménybe (és a múzeum más gyűjteményeibe), és angol 
nyelvű kötetekben megjelent a gyűjtött fajok listája és lelőhely-
jegyzéke, illetve részben az így feltárt fauna értékelése is. E so-
rozatot Kaszab Zoltán indította, és nyugdíjba vonulásáig főszer-
kesztője is volt a köteteknek. E feldolgozásokba természetesen 
beépülhettek az adott nemzeti park területén folyt korábbi, de 
akkor még nem publikált gyűjtések adatai is.

Magyarország Állatvilága
Horváth Géza (1847–1937) a honi növényvédelmi rovartan 

egyik megalapítója, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
egykori főigazgatója javaslatára 1893-ban megindult a Magyar 
Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae) című könyvso-
rozat megírása és kiadása. A nagy mű 1918-ra készült el, és 981 
oldalon felsorolta a Trianon előtti Magyarország területén elő-
forduló összes állatfajt. Évtizedekig ez tekintették minden ma-
gyarországi faunakutatás alapjának, noha nem volt más, mint 
„csupán” az előkerült fajok és lelőhelyeik lajstromba vétele.

Dudich Endre vetette fel, hogy hasznos lenne egy olyan kiad-
vány, mely határozókulcsokat is tartalmaz, így a magyarországi 
állatvilág fajait mind a szakemberek, mind a zoológia iránt ér-
deklődők azonosítani tudják. A Magyarország Állatvilága (Fau-
na Hungariae) sorozat 1955-ben indult el, a szerkesztőbizottság 
elnöke maga Dudich Endre volt 1963-ig. Elnöki munkáját Kot-
lán Sándor vette át, a főszerkesztő pedig Kaszab Zoltán lett; ezt a 
tisztséget 1985-ig töltötte be, illetve a megjelent bogaras füzetek 
jó részének ő lett a szerzője is. A 22 kötetre és 262 füzetre ter-
vezett sorozatnak végül 173 füzete jelent meg 20 ezer oldalon, 
mely a nagyjából 35 ezerre becsült magyarországi állatfaj mint-
egy 60 százalékát tárgyalta.

Azok a füzetek, amelyeket Kaszab Zoltán írt, máig nem csu-
pán használhatók, hanem használandók is. Ha valaki például 
a magyarországi cincérekkel (Cerambycidae) kezdőként vagy 
alaposabban foglalkozni kíván, vagy csak azonosítani akar egy 
mezőgazdasági, erdészeti vagy természetvédelmi szempont-
ból fontos cincérfajt, és ezt magyar nyelvű könyv segítségével 
szeretné tenni, nem nélkülözheti a Kaszab által írt „cincéres” 
füzetet. E sorok írója is Kaszab Zoltán „faunafüzeteit” veszi le 
először a polcról, ha magyarországi bogarakat kell azonosítania. 

A népszerűbb állatcsoportok (pl. bogarak, lepkék, csigák, ge-
rincesek) antikváriumokban hébe-hóba kapható füzetei nagy 
ritkaságok. Kevés intézmény és magánszemély dicsekedhet 
azzal, hogy birtokában van a teljes sorozatnak. A faunafüzetek 
színvonalát az ábraanyag is emeli; a bogarak egész alakos ké-
peit Kaszab Zoltán füzeteihez leginkább a bohém Keve Gyula 
rajzolta, a határozást segítő részletrajzokat maga Kaszab Zoltán 
készítette.

Kaszab Zoltán cincérekről írt faunafüzetét egy londoni vevő 
a 2000-es években 70 ezer forintnak megfelelő fontért vásárolta 
meg, ami imponáló összeg egy 1971-ben megjelent – akkor 46 
forintért kapható –, fekete-fehér rajzokkal illusztrált, magyar 
nyelvű és magyar faunával foglalkozó könyv esetében.

Merkl Ottó, a Bogárgyűjtemény vezetője
Magyar Természettudományi Múzeum
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Kaszab Zoltán – a tudós mögötti ember
A farmosi születésű Kaszab Zoltán a 

magyarországi zoológia egyik legnagyobb 
alakja, a gyászbogarak családjának világ-
szerte elismert szakértője. Előző lapszá-
munkba munkásságáról írtunk, most pe-
dig az emberibb oldaláról szerettünk volna 
némi képet kapni. Baranyiné Deák Mária 
óvó néni lelkesen vetette magát bele a témá-
ba, s felkutatta Farmosról elszármazott ter-
mészettudósunk élő rokonait. Így történ-
hetett, hogy Kaszab Zoltán lánya, Kaszab 
Piroska mesélt nekünk édesapja szokásai-
ról, mindennapjairól és a családi életükről. 
Az ő visszaemlékezése alapján állítottuk 
össze a cikket. 

Kaszab Zoltán bogarak iránti érdeklő-
dése már gyermekkorában is ismert volt. 
Már a farmosi évek alatt is mániája volt, 
hogy minden bogarat összeszedett, amit 
tudott, és teljesen eltökélten készült későb-
bi pályájára. Zoltán Farmoson született, de 
testvéreivel együtt hamar elhagyták a falut. 
Ennek oka az iskolázási lehetőség szerény-
sége, illetve a szegénység voltak. Szüleik 
képtelenek voltak őket taníttatni, csak úgy 
tudtak érvényesülni, ha egyházi ösztöndíjat 
kaptak, így mindenki oda ment, ahol éppen 
helyet találtak. Így került Zoltán Gézával 
együtt Vácra. Ebből az időből fennmaradt 
néhány olyan levél, amelyet Zoltán és Géza 
még Farmosra küldtek. A címzett nevéhez 
azt tüntették fel: Kaszab Károly szobrász-
művész. Zoltán egy levélben arról panasz-
kodott, hogy Géza testvére állandóan po-
fozza őt. Egy másikban Géza kéri szüleit, 
hogy küldjék el neki a kis ellenőrző köny-
vet. Ez látható a képen: 

Pontos dátum nem ismert, de a család 
valószínűleg az 1927-28-as években költö-
zött el Farmosról a fővárosba, a 30-as évek 
leveleit ugyanis már oda címezték. A költö-
zés oka, hogy Kaszab Károly új állást kapott 
Kispesten, tudomásunk szerint a Pannónia 
úti elemi iskolában 1929-től rajztanár.

Kaszab Zoltánnak leendő feleségével, 
Magdolnával való ismeretségük onnan adó-
dik, hogy tulajdonképpen egymás mellett 
laktak Kispesten. Zoltánék lakása a Fő téren 
volt, Magdolnáék pedig a Tárnok utcában 

éltek, találkozóik központja a villamosmeg-
álló volt. Erről mosolyogva mesélt el egy 
történetet Kaszab Piroska: 
„Szerintem már egyetemisták 
lehettek. Édesapa borzasztó 
hűséges és kitartó ember volt 
világéletében. Egyszer meg-
beszélték, hogy találkoznak a 
villamosmegállóban, és édes-
anyám rengeteget késett. Sza-
kadt a hó. És édesapa egy szál 
rövidnadrágban – mert akkor 
még nem volt hosszú nad-
rágja, mert minden fiúnak ő 
örökölte a ruháit, és a hosszú 
nadrág nem volt köztük – egy 
szál rövidnadrágban hóem-
berként várta édesanyámat 
a villamosmegállóban, mert 
nem moccant. Állt cövek 
egyenesen, és belepte a hó, 
mire édesanyám megérkezett.” Zoltán és 
Magdolna 1942-ben kötöttek házasságot.

Egy alkalommal Zoltánt Münchenbe hív-
ta egy amatőr gyűjtő, akinek hatalmas gyűj-
teménye volt, ami azonban nem volt rend-
szerezve. Ez a munka fél évet vett igénybe. 
Ez főként téli időszakra esett, a gyűjtemény 
pedig fűtetlen volt, ennek következtében 
Zoltán összeszedett egy nagyon komoly 
tüdőgyulladást. Akkor azt hitték, hogy egy 
tüdőgyulladásról van szó, később viszont 
kiderült, hogy sorozatos tüdő-és mellhár-
tyagyulladás volt. 

Zoltán katonai éveiből számos levél fenn-
maradt. Az egyik közülük gyűrött, megvi-
selt állapotú, Piroska szerint valószínűleg 

állandóan magánál tarthat-
ta édesapja, amíg kint volt 
a fronton. Ez a levél 1944-
ből való, amikor Zoltánt 
másodjára is elvitték, akkor 
már a németek. A levélben a 
feleség Ákosról, a közel egy 
éves kisgyermekről mesél, 
majd elmondja, hogy már 
várja a kistestvért. Zoltán 
„tiszti rangot kapott és volt 
egy ütege. Tehát 11 vagy 12 
embere, akikért ő felelt. Ez 
a Velencei tó mellett volt, 

és mesélte, hogy az országút, ahogy ment a 
70-es út, egyik felén voltak ők, a másikon 
az oroszok. Akkor ő elhatározta, hogy nem 
lehet megvárni, amíg az ütközet elkezdődik, 
valamit csinálni kell. Egy fehér rongyot rá-
kötött a puska szuronyára, és a 11 vagy 12 
emberét lefegyverezve előre küldte, mintha ő 
fogta volna el őket. Átmasíroztak az ország-
úton az oroszokhoz, és ott gyorsan megad-
ták magukat. Erre az oroszok elvitték őket, 
de nem Szibéria felé ment a vonat, hanem 
Lengyelország fele. Az volt a szerencséjük, 

hogy nem túl messzire mentek. Ez már ’44 
vége fele volt. Ott egy gyűjtőtáborba, ahon-
nan vitték tovább Szibériába a foglyokat. De 
őket már pont nem vitték, mert addigra vége 

lett a háborúnak. Úgyhogy egy csizmarúgás 
nyoma a homlokán ott maradt, de egyébként 
épen hazajött.” 

Családapaként Zoltán továbbadott egy 
szeletet településünkről gyermekeinek, 
ugyanis balatoni nyaralásaik alkalmával az 
édesapa gyakran énekelt Farmosról, Far-
mos környékéről származó népdalokat az 
esti tábortűz mellett. Különösen a betyár-
nótákat, és a „jópofa szövegű” népdalokat 
kedvelte. A kirándulás egyébként a Kaszab 
család heti programjai közé tartozott. A 
rendszeres vasárnapi túrákra Piroska így 
emlékszik vissza: „Az volt a vasárnapi prog-
ram mindig, hogy összeszedett bennünket, a 
bátyámat meg engem, vettünk magunkhoz 
egy darab citromot meg a gyűjtőfelszerelést. 
És akkor jártuk a budai hegyeket. Ameddig 
ment villamos, addig elmentünk, onnan az-
tán gyalogtúráztunk, amíg bírtuk. Utána ha-
zamentünk és volt nagyon finom ebéd, amit 
anyukám megfőzött. Nekem ebből kifolyólag 
rengeteg gyűjteményem volt, hiszen édesapa 
megtanított engem profi módon preparálni. 
Tudtam bogarakat is, lepkéket is preparál-
ni. Volt hatalmas bogárgyűjteményem, és 
még nagyobb és szebb lepkegyűjteményem. 
Ez mindig nagy program volt nekünk, hogy 
minden vasárnap reggel indultunk kirándul-
ni, és tematikusan megtanultuk édesapától 
a fák nevét, hogy hogyan lehet felismerni, 
milyen a levele, milyen a törzse, hol él, mi-
lyen környezetben. Úgyhogy ez nagyon élve-
zetes volt. Soha nem engedte, hogy vigyünk 
magunkkal bármit is. Se enni, se inni. Nem 
vihettünk magunkkal semmit. Egy citromot. 
Aki szomjas volt, az nyomott egy kis citrom-
levet magának. Mondta, hogy mást nem sza-
bad ilyenkor, mert az megterheli a szerveze-
tet, és nem tudsz gyalogolni.”

Mint édesapa, Zoltán nagy hangsúlyt fek-
tetett a gyermekei sportolására is. Különbö-
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ző sportokra tanította meg fiát és lányát is. 
Vett például magasugró lécet és pingpon-
gasztalt, s tanította Ákost és Piroskát. Piros-
ka a magasugrásban nem jeleskedett, sok-
szor megdorgálta apja, hogy legyen bátrabb, 
a pingpongozást azonban élvezték mindany-
nyian, sokszor bajnokságokat is rendeztek. 

A tájvédelmi programot és a nemzeti 
parkok kialakítását is ő kezdeményezte, s 
az ő patronálásával jött létre számos nem-
zeti parkunk, mint a Hortobágyi Nemzeti 
Park vagy az Aggteleki Nemzeti Park. Az 
aggteleki barlangot az egyik ottani barlan-
gász barátjával tárták fel az 50-es évek vé-
gén, 60-as évek elején, a barlangrendszer 
ugyanis akkor még teljesen ismeretlen volt. 

Zoltán egy program során Magyarország 
állatvilágnak feltérképezésében is részt vett. 
Ez a program csaknem 20 éves folyamatot 
vett igénybe, s mivel az egész országot kör-
be járták, így nagy valószínűséggel Farmos-
ra is visszalátogatott. Magánemberként vi-
szont nem valószínű, hogy visszatért volna 
valaha is településünkre, mivel rokoni szál 
nem kötötte ide.

Csak utólag derült ki, hogy a müncheni 
munka során a mellhártya és a szívburok 
több milliméter vastag „páncéllá” mesze-
sedett össze, amely teljesen körbevette a 
szívet. Erre a 60-as években jöttek rá, így 
addig munkáját a megszokott módon foly-
tatta: reggel nyolc óra körül bement a mú-
zeumba, majd este tíz órakor ment haza. 
A 60-as évek elején egy műtét alkalmával 
vették észre a meszesedést, amelye annyira 
egyedi esetnek számított, hogy a műtőor-
vos különböző konferenciákon mutatta be 
elrettentő példaként. A műtét után Zol-
tán az este tízórai hazaérkezést fél nyolcra 
csökkentette. Ugyanis akkoriban már volt 
otthon televíziójuk, így meg tudta nézni a 
8 órai híradót. A híradó után pedig az újsá-
golvasás vált szokásává.

A műtét utáni évben indult az első mon-
góliai útjára. Felesége természetesen aggó-
dott érte, de Zoltán ragaszkodott az úthoz, 
mondván, ez élete egyik nagy álma. A Góbi 
sivatagot 6 évig járta, egyetlen társa és se-
gítsége a sofőrje volt (egy kint lét kb. 3-4 
hónapot jelentett). Piroska erről is mesélt: 
„Egyszer egy vízmosásba mentek, mert út 
persze nincs. Körülbelül a közepén lehettek, 
amikor jött az árvíz. Egyik pillanatról a má-
sikra. Úgyhogy a kocsit felkapta. Édesapá-
nak a begyűjtött anyaga két nagy műanyag 
hordóba volt berakva. És semmit nem fogott 
csak azt a két hordót. A sofőr lefényképezte 
édesapát, ahogy nem érdekli, mit visz a víz, 
az autót is elviheti, de a két hordó az marad.” 

A Góbi sivatagot még pacemaker nélkül 
járta meg, azt követően, élete utolsó tíz évé-
ben már szükség volt az eszközre. „De jól 
volt, nem volt fizikailag gyenge, lerobbant. 
Teljesen jól volt. És aztán egyik pillanatról 
a másikra úgy halt meg, hogy olvasta az új-

ságot. Akkor már hazajött ugye fél nyolckor, 
de sokat nem profitált belőle a család, mert, 
ahogy a híradónak vége lett, elolvasta az új-
ságot, és akkor azt mondta, hogy szevasztok.” 
Zoltán 1986-ban halt meg.

A farmosi vonatkozás onnan ered, hogy 
Kaszab Károly, Kaszab Zoltán édesap-
ja kántortanítóként került Farmosra, ide 
nevezték ki. Felesége a törökszentmiklósi 
származású Török Jolán, aki egy gazdag 
molnárcsaládnak volt a lánya. Nagymamá-
járól Kaszab Piroska így fogalmaz: „Nem 
volt túl szerencsés az együttélésük. Durváb-
ban nem kívánok fogalmazni. Mindenesetre 
Jolán nagymama nem volt egy kedves egyé-
niség, és mi gyerekek se kedveltük őt különö-
sebben. A kötelező ünnepi alkalmakkor ott 
voltunk, de nem igazán volt vele különösebb 
kapcsolatunk. Nagyapával igen, mert ő na-
gyon más természetű ember volt.”

Kaszab Károly kántortanítóként működő 
szobrászművésznek több plasztikáját is tá-
rolják a Szépművészeti Múzeum a raktárá-
ban. 1959-ben tíz kisebb méretű szobrát lel-
tárba vették, mert azt megvette a múzeum. 
Károly a családról is csinált plaketteket, en-
nek egy részét a balatoni nyaralójukban őr-
zik. Pesterzsébeten a templom mellett is ta-
lálható egy szobor, az Anyák szobra, amelyet 
ő készített. Ezt 1933 májusában állították, s 
azóta több alkalommal is anyák napi ünnep-
ségeket szerveztek köré. A Műcsarnokban a 
háború előtt volt egy kisplasztikai kiállítása, 
az azonban bombatalálatot ért, s elpusztult.

Egy családi anekdota szerint az egyik 
Kaszab felmenő egy ferences rendi szerze-
tes volt. Egy nap a falujában egy színjátszó 
társulat megjelent, ahol is ő beleszeretett a 
primadonnába, emiatt kiugrott a rendből, s 
feleségül vette a hölgyet. Lett körülbelül 12 
gyermekük, egy idő után azonban megunta 
a házas életet, és visszatért a rendbe. 

Nem csak Kaszab Zoltán, de minden 
testvére Farmoson született. Andor volt a 

legidősebb, Géza a középső testvér, Kaszab 
Zoltán volt a harmadik, majd utánuk szüle-
tett Kati, a kislány. 

Andor egyetemista korában rengeteg he-
lyen fellépett, mivel magas hangon volt képes 
énekelni, így többször is alkalmazták nőimi-
tátorként, hogy operaáriákat énekeljen. Ké-
sőbb német-magyar szakos tanárként kezdett 
dolgozni, a háború alatt viszont az oroszok 
elvitték őt Szibériába. 1955-ben a legutolsó 
transzporttal érkezett haza, Kaszab Piros-
ka szerint azonban az odakinti viszonyok-
hoz képest jó körülmények között lehetett, 
ugyanis befogták őt írnoknak, köszönhetően 
a jó nyelvérzékének, minek segítségével igen 
rövid időn belül megtanult oroszul. A szibé-
riai tartózkodása alatt írt is egy orosz-francia 
szótárat, amit aztán hazatértekor ki is adtak. 
Itthon a Vendéglátóipari Főiskolán kapott ál-
lást, mint orosztanár, s tanszékvezetővé is ki-
nevezték. Andor korán meghalt, telefonálás 
közben agyvérzést kapott. 

Géza a váci tanulmányok után jogász lett, 
s a postához került postaigazgatóként. Fe-
lesége orvosi pályán tevékenykedett. Géza 
a család körében arról volt nevezetes, hogy 
amikor elkezdődött Magyarországon a TV 
adás, akkor ő valamennyi vetélkedőbe je-
lentkezett, és sorra meg is nyerte őket. Ezek 
zenei, művészeti, operavetélkedők voltak. 
Bátyjához hasonlóan Géza is korán elhunyt, 
egy epekőműtét közben bekövetkezett hiba 
következtében, az operációt követő harma-
dik héten meghalt. 

Kati, Zoltán egyetlen lánytestvére egy 
Fehérvári Gyula nevű tanárhoz ment fele-
ségül, aki a Trefort Gimnázium igazgatója 
volt sokáig. Az ő gyermekük a családban 
Kati babaként emlegetett kislány, akiről 
plasztika is készült. 

Kaszab Zoltánnak két gyermeke volt. Az 
ő családja vitte tovább a Kaszabnevet. Fi-
úgyermeke, Ákos építőművész volt. Első 
időben városépítészként működött, na-
gyobb volumenű városrendezési projekte-
ken dolgozott. Ezt követően fürdő rekonst-
rukciókat tervezett, a Rudas fürdő és a Rácz 
fürdő tervei is hozzá kötődnek. Az építke-
zésbe politikai ügy is keveredett, Ákosnak 
nem engedték saját tervei elkészítését, a 
nézeteltérések miatt kiszállt a tervezésből, s 
ez az eset rendkívül megviselte őt, s végül a 
halálához vezetett.

A lánygyermek Piroska, akit bátyja gyak-
ran ürgének becézett. Piroska, bár az ope-
raénekesi pályával is foglalkozott, végül ta-
nárként kezdett dolgozni. Egy fiúgyermeke 
született, aki fotós, illetve három unokája. 
Piroska azóta is egészségben él Budán, s egy 
rendkívül mosolygós hölgyet ismerhettünk 
meg személyében. 

A cikket Kaszab Piroska és Baranyiné 
Deák Mária beszélgetése alapján  

Szarvas Angéla állította össze
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Polgárőrség hírei
Tisztelt farmosi lakosság!

A Farmosi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett mun-
káját szeretném Önöknek bemutatni. Szervezetünk céljai 
nem változtak: a közbiztonság és bűnmegelőzés érdekében 
dolgozunk. Ezt a feladatot péntek, szombat, vasárnap esti, 
éjszakai órákban járőrszolgálattal látjuk el. Segítettük az ál-
talános iskolás tanulók forgalmas útkereszteződésén történő 
átkelését. Községi rendezvényeken, ünnepségeken vállaltuk 
a közrend, közbiztonság fenntartását. Mindezekre a szolgá-
latokra a múlt évben 2130 órát töltöttünk, vagyis polgárőr-
társaink ennyi időt voltak távol családjuktól. Én ezt a szép 
teljesítményt itt, az újság hasábjain keresztül is szeretném 
megköszönni minden polgárőrtársamnak. Tagjaink száma 
47 fő, közülük több int 10-en idősek, betegek. Itt ragadnám 
meg az alkalmat, hogy felkérném azokat a farmosi lakosokat, 
akik egyetértenek céljainkkal, és a közbiztonság javításáért 
tenni szeretnének, szívesen várjuk jelentkezésüket tagjaink 
sorába. 

2018. március 24-én tartottuk meg éves közgyűlésünket, 
utána finom vacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket. Ez-
úton szeretném megköszönni azoknak a támogatóknak a 
segítségét, akik egész évi munkánkhoz és a vacsorához ado-
mányaikkal hozzájárultak. 

Szervezetünknél hagyomány volt, hogy az Országos Pol-
gárőr Napra autóbuszos kirándulást szerveztünk. Az idén 
június 23-án, Baján tartották meg az ünnepséget. Mi, pol-
gárőrök és családtagjaik 47-en voltunk jelen a színvonalas 
műsort nyújtó rendezvényen.

Szeretném megköszönni településünk polgármesterének, 
jegyzőjének és önkormányzati képviselő-testületének, hogy 
támogatásukkal hozzájárultak egyesületünk zökkenőmentes 
működéséhez. Megköszönjük mindazoknak, akik a Farmosi 
Polgárőr Egyesületnek ajánlották fel személy jövedelemadó-
juk 1%-át. 

Kovács Pál elnök

Nyugdíjas klub hírei
Mécs László:  

Áldottak az Öregek Barátai

Áldott, aki megértéssel kísér  
és fogja reszkető kezünket,  

Áldott, aki tudja, hogy hallásunk  
nehezen kapja el már a szót, 
Áldott, aki nem csodálkozik,  

hogy sok mindent nem látunk  
és lassan jár nálunk az ész,  
Áldott, aki nem veszi észre,  
hogy ma megint kiömlött  

a kávé az asztalon,  
Áldott, aki mosolyogva áll meg,  

hogy elbeszélgessen velünk,  
Áldott, aki nem árulja el,  
hogy ma kétszer hallotta  
tőlünk ezt a történetet,  

Áldott, aki fel tudja idézni  
velünk a tegnap emlékeit,  
Áldott, akitől megtudjuk,  
hogy nekünk is jut még  

tisztelet, szeretet, hogy nem  
vagyunk azért még mi se egyedül,  
Áldott, aki segíti vinni öregségünk  

keresztjét, amely nékünk  
is oly nehéz,  

Áldott, aki szerető leleményességgel  
segíti ingadozó lépteinket  

a hazafelé vezető úton.
Köszönjük minden segítőnknek, támogatónknak, hogy 

hozzájárulásukkal egyesületünk méltó módon ünnepelhette 
meg fennállásának 40. évfordulóját!

Köszönjük a támogatást:
Horváth László polgármester úrnak, Szarvas Attila - Liget 

Közért, Nagy Buborék Kft. – Megyes László Nagykáta – szó-
dás, INNOVEN Kft., Magori Ildikének a gyönyörű színpadi 
dekorációt és Bódi Tibornak, aki ehhez az alapot biztosította.

Köszönjük a tombola felajánlásokat: Adamecz Erzsébet 
Böbe, Bezzegné Kenyó Márta – kozmetikus, Czakó Istvánné 
– zöldségbolt, Dervadevicsné Szécsényi Mariann – kozme-
tikus, Kézérné Tóth Erzsike – vegyesbolt, Lampért Józsefné 
Annamária, ifj. Mázsás László, Nagy Rozália – pedikűrös, 
Nyúzó Zoltánné – virágbolt, Szegediné Bertalan Györgyi – 
fodrász, Széchenyi Zita – masszőr, Varga Kitti – masszőr, 3 
ÁSZ Kft. – Csillik Kata és Csillik Béla. 

Köszönjük a lebonyolításhoz nyújtott segítséget:
Merczel Zoltánnak - a hangosításért és a betétdalok zenei 

alapjának elkészítéséért, és együttesének, a Retro Singers-
nek, ifj. Nyitrai Istvánnak és Hajnalkának, Kasza Tamásnak, 
Győrffi Istvánnak, Spenger Lászlónak és a teremberendezés-
ben segédkezőknek.

Köszönjük valamennyi vendég fellépőnek, hogy emléke-
zetessé tették jubileumi műsorunkat: 
– kis óvodás barátainknak, és a felkészítő óvodapedagógu-

soknak: Kőszegi Violettának és Baranyiné Deák Mariká-
nak,

– unokáinknak: Csík Ramonának, Matula Mártonnak, Ma-
tula Máténak, Nagy Viktornak, Nagy Zsoltnak, Szarvas 
Hunornak és Szegedi Péternek, 

– a régi énekesek képviseletében: Borókai Lászlóné Anci né-
ninek, Zsemle Sándorné Marikának és Jónás Illésné Icu-
nak.

Köszönjük a Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjainak önzetlen 
anyagi hozzájárulását és az évforduló méltó megünneplése 
érdekében tanúsított példamutató összefogását, munkáját!

Szegedi Tibor elnök
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Egy jócselekedetről
A 2018-as Hagyományok Napján a szervezők adománygyűj-

tést szerveztek egy beteg kislány, Bíborka javára. A pénzgyűjtés 
többféle módon zajlott, ebből az egyik egy licit volt. Egy pólóra 
lehetett licitálni, amelyet a Fradi több tagja is aláírt. A felajánlás 
Kis Józseftől érkezett, vele beszélgettem.
– Ha jól tudom, nem ismered személyesen sem Bíborkát, 

sem az anyukáját. Akkor mégis honnan jött a felajánlás 
ötlete?

– id. Szarvas Attila mesélte, hogy van egy nagyon beteg ha-
gyományőrző kislány, akinek kupakok által gyűjtenek pénzt. 
Megesett rajta a szívem, és gondoltam, hogy felajánlom a de-
dikált pólómat.

– Korábban is részt vettél már hasonló jótékonykodáson, il-
letve tervezed a jövőben?

– Nem, ez volt az első. Igen, természetesen tervezek a jövő-
ben, ha tehetem minél többször. Meg szeretnék egy törté-
netet osztatni, hogy én kitől és mi módon láttam példát az 
adományozásra. Úgy neveztem el ezt a kis történetet, hogy: 
,,Egy kiflire való!” Akik nem tudnák, nagyszülők is neveltek. 
Nagymamám, aki ismeri annak csak Emike néni, és nagy-
papám Jóska/Józsi bácsi. Mai napig emlékszem mikor kis-
gyerek voltam, hogy tatám borítékba küld el pénzt, de nem 
tudtam mi okból. Egyszer eszembe jutott, hogy megkérde-
zem, miért és kiknek küldi a pénzt.

– Én: Tata, kinek és miért küldöd a pénzt?
– Tata: Szegény árva gyerekeknek, hogy tudjanak belőle venni 

egy joghurtot és egy kiflit.
– Én: De jó! Én is fogok egyszer segíteni.
– Tata: Úgy legyen. 

 Tata számomra egy igazi példakép mai napig. Nem elég, hogy 
egy igazi családapa volt, de mellette ügyes, kreatív ember. Jó 
humora volt, szerette a gyerekeket mintha sajátjai lennének, 
szeretett kosarat fonni és seprűt készíteni.

– A pólót több fradista is aláírta, így igazán értékesnek szá-
mít. Hogy sikerült begyűjteni ezeket az autogramokat?

– Fradi családi napon voltam egyik jó barátommal, Mohácsi 
Ferenccel. Mikor is a Fradi sasszobor előtt körbe kerítve áll-
tak. Ő volt az, aki odahívta a játékosokat, és adta oda a pólót.

– Fel tudnád sorolni, hogy pontosan kik is írták alá?
Busai Attila, Ugrai Roland, Gera Zoltán, Somalia (brazil), és 

Benjamin Lauth (német). 
A felajánló, akár meg is tarthatta volna a pólót, amely a foci-

csapat szurkolójaként igen nagy eszmei értékkel bírhatott szá-
mára. Mégsem tette. Ez a rövid interjú azért készült, hogy pél-
daként álljon itt: bármivel segíthetünk, akár egy kis aprósággal 
is, hiszen a sok kicsi összeadódva nagy segítséggé válhat. 

Az interjút  
Szarvas Angéla készítette

Ausztriai testvértelepülésünkről
Kedves Farmosi lakosok!

Engedjék meg, hogy írjak Önöknek egy-két szót az egyik (a 
három közül) gyönyörűséges kinccsel megáldott ausztriai test-
vértelepülésünkről, Grafeneggről, melyről egy farmosi ismerő-
sömtől szereztem tudomást, hogy egyáltalán létezik. 

Ez év májusában, abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy 
magam is ellátogathattam oda a családommal.

Az ott készült fényképeimet a kastélyról, két helyen is megte-
kinthetik, melyet szívesen közszemlére teszek:

https://photos.app.goo.gl/bdxGNnGmrCTc9iWe9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10212691357019

092.1073741854.1241174216&type=1&l=3da4861fae
Kíváncsi lettem, hogy mégis hogyan született ez a partnerség 

a két falu között. Érdeklődésemre, a grafeneggi hivatalvezető 
egy barátságos és részletes leírást adott a történetről. Érdemes 
lenne aktív kapcsolatot tartani velük, hiszem, hogy fejlődésünk-
re szolgálna, mint klasszikus zenei oldalról, mint mezőgazdasá-
gi kérdésekben, valamint egyéb téren is. Pl. remek ötlet lenne a 
szüreti felvonulásra meginvitálni őket.

Grafenegg község 
egy ún. mezőváros, 
amely 8 kataszterből 
áll: Diendorf, En-
gabrunn, Grafenegg, 
Grunddorf, Haitzen-
dorf, Kamp, Sittendorf, Walkersdorf. 29 négyzetkilométer, és 
3562 lakosa van. 

A legelső kapcsolatot1998-ban a sittendorfi önkéntes tűzoltók 
hozták létre a farmosi tűzoltókkal. Ez rendszeres, kölcsönös lá-
togatásokat eredményezett közöttük. 2005. november 19-én ren-
dezte meg a Sittendorfi Szőlőtelepítési Egyesület, az első bormeg-
áldó illetve bornévadó (keresztelő) eseményt, melyre meghívták 
a helyi lakosságot és a farmosi tűzoltókat is. Ezen a bornévadón 
született meg az ötlet, hogy a község akkori polgármestere, Boros 
Zoltán legyen a bor névadója. Sajnos az eseményen nem tudott 
részt venni, de maga helyett elküldte az akkori alpolgármestert, 
Miknai Ferencet, akinek közreműködésével az újbor a „Farmos” 
nevet kapta. A helyettes azonban vitt egy levelet is a község veze-
tőjétől, melyben ő érdeklődését fejezte ki, a két közösség közötti 
partnerség ügyében. Így ezt a dokumentumot ünnepélyes keretek 
között alá is írták Farmoson, 2006.május 13-án. 

Grafenegg folyamatosan fejlődik, épül. Az északi részén túl-
nyomórészt a szőlőtermesztés dominál, a déli részén a mező-
gazdaság. Többek között rendelkezik három plébániával, há-
rom óvodával, két általános iskolával, egy új középiskolával, egy 
szakiskolával, egy postával, három bankfiókkal, háziorvossal, 
valamint számos figyelemre méltó vállalkozással. 35 egyesüle-
te, klubja van, pl.: labdarúgó, lovas, kulturális, komolyzenei stb. 
Alsó-Ausztria legrégebbi borfesztiválja itt kerül megrendezés-
re minden nyáron. Számos borozó, fogadó, vendégház várja az 
idelátogatókat.

Aki teheti, feltétlenül utazzon el ide, mert sosem fogja elfe-
lejteni. 

Horváth Katalin
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Rövid epizód egy kutyus életéből
Este volt, 06. 18-án. Nem tudok korán elaludni, így nyitott 

ablaknál egyszer egy nagy durranást hallok, és előttünk meg-
áll egy szép furgon. Kiszállnak az utazók, és a sofőr már sze-
reli is be az új lámpakörtét a baloldalon. Ez egy kisebb lámpa. 
Mi történt? Hát elütöttek egy szép farkaskutyust! Én az ab-
laknál álltam, de nem kellett segíteni nekik semmit. Egyszer 
figyelmes leszek a következő szóváltásra:

- Na mi van? – kérdezi a sofőr.
- Semmi különös – mondja a három fiatalember – fekszik, 

lánc is van rajta. 
Nagy nevetéssel és káromkodással azt mondja a sofőr:
- Na miért nem kötöttétek a kerítéshez?
Ezzel nevetve beszálltak az autóba és elhajtottak. Hát én 

megnézem mi történt! Lámpát vettem magamhoz, hálóingbe 
kimentem az utcára. Már láttam a fekvő kutyust a szomszé-
dom háza előtt a kerékpárúton. Odamentem és rám nézett. 
Él! Megdöbbentem, de rögtön megnéztem hol sérült. Nem 
láttam vérzést, se belső sérülést nem jelzett. Még akkor éb-
redezett szegény. Jött is már egy kis hölgy, óvodásom volt, 
Andi. Már ketten álltunk felette. Majd becsöngettem a szom-

szédhoz, kértem Tamást, jöjjön ki hozzánk. A kutyus orrát 
egy kis vízzel locsoltam. Sejtettem kié, már láttam egy háznál 
a Szentgyörgyi úton, közöltem a többiekkel. Andi rögtön el-
ment a házhoz, közel van, és csöngetett, kijött egy kislány, és 
mondta, nem hiszi, hogy az övék. bement, mi álltunk tovább, 
a kutyus is közben felállt, és át tudott jönni a másik oldalra, 
de a füves résznél összeesett újra. Örültünk, hogy tud járni. 
Andi még egyszer elment a házhoz, sikerrel járt, mert a gaz-
dák kijöttek: mivel a kutyát ugatni nem hallották, már jöttek 
is. Övék volt, jól tippeltem. Fiatal kutya, 2 éves. Ő volt a hi-
bás, mert átszaladt a kocsi előtt, biztos örült, hogy szabadon 
van. Szerencsére nagyon súlyos sérülést nem kapott.

Két nap múlva meglátogattam, és felfigyelt a hangomra. 
Feküdt megkötve, de nagy szeretettel veszik körül gazdái, és 
mint később megtudtam, kihívták az ismert állatorvost, aki 
megállapította, hogy a borda sérült és az egyik első lába. Így 
él a kutyus, aki Lili névre hallgat, és mi, akik ott voltunk vele, 
nagyon örülük, hogy meggyógyul. Az emberségről az autó-
sok esetében nem beszélhetünk.

Matula Lászlóné
nyugdíjas óvónő

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT
hogy Farmos községben

2018. 08. 15- től 2018. 08. 21-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Kedden  8.00 - 18 óráig
Szerdán 8.00 - 18 óráig
Csütörtökön  8.00 - 18 óráig
Pénteken 8.00 - 18 óráig

A tüdőszűrés helye:  
Művelődési Ház 2765 Farmos, Zrínyi utca 2.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, 
illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizs-
gálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan el-
rendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható 
csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szű-
rése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illet-
ve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási 
törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg. 
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbeteg-
ség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolvá-
nyát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő 
igazolást!

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért!
Véradókampánnyal toboroz a Vöröskereszt és az OVSZ

Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért! elnevezéssel in-
dított nyári véradókampányt a Magyar Vöröskereszt és az 
Országos Vérellátó Szolgálat. A véradókra értékes heti, havi 
nyeremények várnak és egy fődíjat is kisorsolnak a játékban 
résztvevő önzetlen segítők között.

Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a 
véradói aktivitás, ezért döntöttek úgy az országos szervezetek, 
hogy június 18-a és szeptember 2-a között kampányt indított. 
Mindenki, aki vért ad, egy személyre szabott köszönőkártyát 
kap, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kár-
tyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar ol-
dalon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sőt, a 
kampány végén egy fődíj is gazdára talál.

A heti nyertes egy igazi véradó élménycsomaggal gazda-
godik, mely tartalmaz egy páros belépőt a Budapest Park va-
lamelyik koncertjére, egy páros RepTár belépőt a szolnoki 
repülőmúzeumba és egy két személyre szóló borkóstolót a 
badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezők havonta kisorsolnak 
egy kétszemélyes, 3 nap 2 éjszakás exkluzív wellness pihenést 
is a véradók között, a fődíj pedig egy nagyképernyős tévé lesz a 
Tesco Magyarország felajánlásából.

A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800 véradóra lenne 
szükség, ezért a Vöröskereszt és az OVSZ minden lehetőséget 
megragad, hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepülnek a 
nagyobb fesztiválokra – elsőként a VOLT Fesztiválon lesz lehe-
tőség véradásra a Vöröskereszt véradókamionjában.

A pontos véradóhelyszínek és időpontok a www.veradas.hu 
és www.ovsz.hu oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingyenes 
véradós mobilapplikációján érhetőek el.
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Egészséget megőrző torna Farmoson!
Szeretettel várok minden korosztályt egy csoportos, teljes 
testet átmozgató gerinctornára a Közösségi Házba, pénte-
kenként 18:00 órai kezdettel. A tornára ajánlott matracot 
(polifoamot) hozni. Fontos a kényelmes ruházat (melegí-
tő, vagy sztreccsnadrág), teremcipő nem szükséges, mivel 
zokniban tornázunk.
Egy alkalom 1 órát vesz igénybe. 

Baráth Angéla
másodéves  
gyógytornász hallgató

HIRDETÉSEK

A következő lapzárta időpontja:  

2018. szeptember 1.
A szerkesztőség e-mail címe:  

farmosujsag@gmail.com

Kérjük, ha valaki cikket kíván írni az újságba, írása 
végén tüntesse fel nevét (szervezet, egyesület ese-
tében annak nevét), ugyanis a szerkesztők aláírás 
hiányában a beküldött anyagokat nem tudják pub-
likálni. A szerkesztőség 

ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTAK: Született: Elhunyt:

BERZSÉNYI SÁNDOR 1939.10.30. 2018. május 04.
LÉNÁRT TIBORNÉ Kovács Erzsébet Mária, 1957.05.11. 2018. május 21.
JANKOVICS LÁSZLÓNÉ Kasku Ilona, 1932.09.24. 2018. május 25.
NAGY SÁNDOR 1961.07.24. 2018. május 28.
ADAMECZ JÁNOSNÉ Szarvas Julianna, 1924.01.27. 2018. május 30.
BÓTA JÁNOS 1954.08.23. 2018. május 31.
BUZÁS ISTVÁNNÉ Györfi Piroska, 1945.12.28. 2018. június 13.
SAFRANYIK LAJOS 1965.03.22. 2018. június 17.
HUZSVÁR PÁLNÉ Szabó Julianna, 1925.04.02. 2018. június 27.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Safranyik Gábor és Kovács Zsuzsanna 2018. június 15.

Szarvas Attila és Deáki Zsuzsanna 2018. június 23.

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.



Ballagás, 2018

Nyugdíjasaink tánckara az egyesület 40. születésnapján  
(Szabó Károly képe)

Nyugdíjasaink énekkara az egyesület 40. születésnapján  
(Szabó Károly képe)

Apró Csuhajják műsora a Csuhajják néptánc gálájánPapírszínház az óvodásokkal

Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel


