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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PÁLYÁZATI SIKEREK

A 2018. év eddig eltelt első harmada igen sikeres volt 
a pályázataink terén. Beadott pályázataink közül a kö-
vetkezők nyertek támogatást.
– Kerékpárút építésére a Szelei út, Béke út, Nagyká-

tai út és Rákóczi út.
 Megítélt támogatás: 157 770 637 Ft.
– Külterületi utak építésére, karbantartására a 

Szentgyörgyi és Petőfi út külterületi szakaszán
 Megítélt támogatás: 46 777 679 Ft.
– Zártkertekre kiírt pályázaton a Sós dűlő (Szarvas 

dűlő) és Mészáros dűlő útjavítására és gyümölcsfák 
telepítésére

 Megítélt támogatás: 9 810 750 Ft.

A nyertes pályázatainkon túlmenően, beadott pályá-
zataink közül döntésre vár: 
– a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgár-

mesteri Hivatal energetikai pályázata
– A közintézményeink – a Művelődési Ház és Könyv-

tár, a Polgármesteri Hivatal, Béke úti rendelő, óvoda, 
iskola, piac tér – megfigyelő kamerarendszere

– Utcanév táblák, tájékoztató táblák készítése, telepítése
– Belterületi utak – Rákóczi út, Zrínyi út, Kossuth út, 

Bartók B. út, Pénztárnok utca – aszfaltozása

Beadás előtti tervezési szakaszban van:
– A Béke úti orvosi rendelő energetikai pályázata
– Az iskola épületeinek energetikai pályázata
– A nyugdíjas egyesület épületének energetikai pályá-

zata
Új pályázati kör kiírására, majd beadásra vár a piac és 

parkoló terve.
Várhatóan Szent István napján átadásra kerül a jelen-

tős MLSZ TAO támogatással épülő 40x20 méteres mű-
füves labdarúgó pálya.

A pályázatok közül többnél önrészt is kell biztosíta-
nunk költségvetésünkből. Bízunk azonban abban, hogy 
takarékos, felelős gazdálkodással saját forrásból további 
útjavításokat tudunk végezni – pl. Toldi, Páskomi, Szé-
chenyi –, valamint meg tudjuk kezdeni a ravatalozó épí-
tését is.

Horváth László 
polgármester

Az avar és kerti hulladék égetéséről
Gyakran keresik fel a hivatalt égetéssel kapcsolatban, 

ezért Farmos Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 
17/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete alapján az 
alábbiakról tájékoztatom:

Főszabály szerint országos tűzgyújtási tilalom van ér-
vényben, amely alól csak a települési önkormányzatok 
által meghatározott időpontokban lehet eltérni. 

Farmoson az avart és kerti hulladékot égetni 
kizárólag keddi és szombati napokon 8 és 20 óra 

között lehet.
Avarnak és kerti hulladéknak minősül:

• hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű,
• lomb,
• kaszálék,
• nyesedék,
• gyökérmaradvány,
• szár,
• levél, 
• egyéb növényi maradványok.

Az avar és kerti hulladék között kommunális 
vagy ipari eredetű hulladék nem égethető!

Az égetés végzésére vonatkozó szabályok:

• Avart, kerti hulladékot csak jól kialakított tűzra-
kó helyen, telken belül szabad égetni úgy, hogy az 
az emberi egészséget és a környezetet ne károsít-
sa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

• Az avar és a kerti hulladék csak nagykorú fel-
ügyelete mellett és a környezet kismértékű zava-
rása mellett végezhető.

• Az égetés helyszínen rendelkezésre kell állnia 
olyan eszközöknek, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A tűzégetés időpontjának kiválasztásánál az engedé-
lyezett időpontokon kívül az időjárási viszonyokat is fi-
gyelembe kell venni!

Kérem, szíveskedjenek a fenti szabályok szem előtt 
tartásával megválasztani az égetés időpontját, valamint 
azt, hogy mi kerül égetésre!

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
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A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN LESZ A RENDŐRSÉG KÖRZETI 
MEGBÍZOTTI IRODÁJA

A Polgármesteri Hivatalban megkezdődtek a kör-
zeti megbízotti iroda kialakításának munkálatai. Az 
iroda áthelyezésével egyrészt sokkal komfortosabb, 
színvonalasabb helyszínt tudunk biztosítani a körzeti 
megbízottnak, másrészt folytatjuk a Művelődési Ház 
„felszabadítását” az oda nem illő tevékenységek alól. A 
Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat Közösségi 
Házba való áthelyezése után, a kmb-i iroda Polgármes-
teri Hivatalba helyezésével megszűnik az a több mint 
két évtizede tartó tarthatatlan, rendezvényeink szerep-
lőihez méltatlan állapot, hogy Művelődési Házunk nem 
rendelkezik „művész” öltözővel. 

Bár eddig nem sikerült forrást szereznünk a ház bő-
vítési terveihez, de a házban rendelkezésre álló termek 
kizárólagosan művelődési, szórakozási funkcióba voná-
sával, valamint a közelmúltban igényesen átépített, kor-
szerűen kialakít mellékhelyiségekkel, továbbá az évről 
évre történő átalakításokkal és a folyamatos karbantar-
tással – lehetőségeink határai szabta keretek között -, 
mindent megteszünk azért, hogy a kultúrára, szórako-
zásra vágyóknak, a Farmosi Művelődési Házban méltó 
körülményeket biztosítsunk. 

Horváth László 
polgármester

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS 
JÖVŐJÉRŐL

A „tájképkép” – bár nálunk is készülhetett volna – nem farmosi látványt ábrázol.

A tervek szerint 2019-ig, mintegy 100 milliárd fo-
rint felhasználásával, egységes, európai színvonalú 
hulladékgazdálkodási rendszer jön létre Magyaror-
szágon – közölte az MTI-vel a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, vala-
mint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitká-
ra szerdán Budapesten.

Szabó Zsolt a City Hungary tanácsadó társaság ál-
tal rendezett városfejlesztési tanácskozás alkalmából 
hangsúlyozta: a 2016-ban indult fejlesztés keretében 
22 kiemelt hulladékgazdálkodást végző közszolgál-
tatót hoznak létre, ami biztosítja az egységes szakmai 
színvonalat. Ez a többi között azért is fontos, mert az 
Európai Unió 2020-ra a szelektíven gyűjtött hulladék 50 
százalékos újrahasznosítását írja elő, ez az arány az azt 
követő években 65, majd 75 százalékra nő – tette hozzá 
a politikus. Hangsúlyozta, hogy a visszagyűjtés és újra-
hasznosítás arányszámának növelése mellett az Európai 
Unió 10 százalékra kívánja csökkenteni a lerakóba ke-
rülő hulladék arányát, vagyis az egységes rendszerben 
biztosítani kell a szelektíven gyűjtött hulladék újrahasz-
nosítását. Egyrészt a gazdaságban, iparban felhasznál-
ható anyagok újrahasznosításával, másrészt energetikai 

célú felhasználásával, vagyis 
fűtőművekben történő el-
tüzelésével. A fejlesztés ke-
retében szállítójárművek 
beszerzésére kerül sor, illetve a lomtalanítás és zöldhul-
ladék gyűjtés egységesítésére, továbbá 2019 elejére au-
tomata válogatóművek kezdik meg a működésüket. A 
többi között előírás lesz, hogy 50 kilométeren túlra nem 
szállíthat hulladékot “kukásautó”, illetve a begyűjtés 
helyétől 100 kilométeren belül meg kell oldani az újra-
hasznosítást – fűzte hozzá. Mindezzel leveszik a terhet 
azokról az önkormányzatokról is, amelyek nem tudták 
finanszírozni a hulladékkezelést – mondta az állam-
titkár. Arról is szólt, hogy tervezik egy rekonstrukciós 
alap létrehozását a víziközmű-szolgáltatások terén az 
önkormányzatok, a szolgáltatók és az állam bevonásá-
val. Ehhez, az Európai Unió egy 300 milliárd forintos 
támogatása áll a rendelkezésükre, amelyet kiegészítve 
évente 20-30 milliárd forint felhasználásával újíthatják 
meg a hálózatokat – mondta Szabó Zsolt. Schmidt Jenő, 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 
elnöke a tanácskozáson az MTI-nek elmondta: a lecsök-
kentett árak és a bevezetett plusz adóterhek miatt sok-
szor gondot jelent a közszolgáltatások költséghatékony 
működtetése, a vízközmű rendszerek és a hulladékgaz-
dálkodás területén. Bíztató, hogy az állam a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. létrehozásával egységesen kezeli a “hulladékvona-
lat”, ám a zavartalan működést hátráltatják az egymástól 
eltérő önkormányzati rendeletek. A jövőben ezek össze-
hangolása a feladat – tette hozzá.
Átvett cikk.
Közzétette:  Horváth László  
 polgármester
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HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ  
HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Non-
profit Kft.) szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudva-
rokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A hulladékudvar igény-
bevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH 

Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladék-
szállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Település Cím Nyitva tartás:

Albertirsa 2730 Albertirsa, Dánosi utca 1584/2 hrsz. Sze: 8:00 – 16:00 Szo: 8:00 – 16:00

Cegléd 2700 Cegléd, Mizsei út.
(DTkH Nonprofit Kft. Telephelye mellett a Gerje hídnál)

H: 8:00–16:00 K: 8:00–18:00 Cs: 8:00–18:00 Szo: 8:00–14:00 
Szerda: ZÁRVA Péntek: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA

Kecskemét

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz. (Széles 
köz)

okt. 1 – febr. 28.: K – P: 8:00-16:00; Szo: 8:00-16:00;
(ebédidő: 12:00-13:00)
márc. 1 – szept. 30.: K – P: 9:00-17:00; Szo: 8:00-16:00;
(ebédidő: 12:00-13:00)

6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz.
(régi Halasi út)

Monor 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén. K – Szo: 7.30-16.00

Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út okt.1 – márc. 31.: K – P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-16.00
ápr.1 – szept. 30.: K – P: 9.00-17.00; Szo: 8.00-16.00

Elhelyezhető hulladékok fajtái Minőségi követelmény Átvehető mennyiség/év

Ne
m

 ve
sz

ély
es

 h
ul

lad
ék

ok

kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, 
háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, 
mosó, mosogató szárító gép)

ép, összeszerelt max 200 kg/év

lomhulladék bútorfélék, textilruhafélék max 1 m3/év

személyautó gumiabroncs nincs 1 garnitúra/év

üveg csomagolási hulladék kizárólag öblös üveg, csomagolá-
si hulladék nincs mennyiségi korlát

egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton) csomagolási 
hulladék 

tiszta csomagolási hulladékok 
keveréke nincs mennyiségi korlát

zöld hulladék egyéb hulladékkal nem szeny-
nyezett 1 m3/év

lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók 
vagy azok keveréke) 

egyéb hulladékkal nem szeny-
nyezett 1 m3/év

Ve
sz

ély
es

 h
ul

lad
ék

ok

használt sütő zsiradék, használt étolaj tiszta, szennyeződésmentes max 100 kg/év

fénycső izzó ép állapotú max 100 kg/év

festékek csomagolásai festék nem vehető át! Csak festék 
csomagolási hulladék

növényvédő szerek csomagolásai
növényvédő szer nem vehető át, 
csak növényvédő szer csomago-
lási hulladék (üres növényvédő 
szeres doboz)

max 100 kg/év

szárazelem nincs max 100 kg/év

akkumulátor ép, összeszerelt max 100 kg/év

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj egyéb hulladékkal nem szeny-
nyezett max 100 kg/év
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HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok he-
lyezhetők el, térítés ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve 
átutalással abban az esetben, ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal. 

2344 Dömsöd,
Vasút út hrsz.: 388/39.

Nyitva tartás:
H-P: 8:00 – 16:00

Hulladék típusa Ár

Kommunális hulladék (20 03 01) 19.900 Ft/tonna + ÁFA

Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA

Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA

Lom hulladék (20 03 07) 8.460 Ft/m3 + ÁFA

Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) 4.050 Ft/m3 + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/ton-
na + ÁFA áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 19.900 Ft/tonna 
+ ÁFA ár besorolás alá tartozik.

6000 Kecskemét,
Kisfái 248. 0737/12 hrsz. Hulladék típusa Ár

Nyitva tartás:
03.01-től – 09.30-ig
H-P: 6:00 – 18:00
Szo: 6:00 – 16:00
10. 01-től – 02. 28-ig
H-P: 6:00 – 17:00
Szo: 6:00 – 16:00

Kommunális hulladék (20 03 01) 14.740 Ft/tonna + ÁFA

Építési-bontási hulladékok

Kitermelt talaj, föld (17 05 04) 1.500 Ft/tonna + ÁFA
Beton (17 01 01) 1.500 Ft/tonna + ÁFA
Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + 
ÁFA áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA 
ár besorolás alá tartozik. Tilos a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulla-
déktípusoktól eltérő hulladékok elhelyezése, például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK

Hírös Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, hrsz.:1622/8.

Nyitva tartás:
H-P: 7:00 – 17:00
Szo: 8:00-17:00

Hulladék típusa Minőségi követelmény
Ár

lakossági ipari

Egyéb települési 
hulladék, kevert is
(20 03 01) veszélyes összetevőket nem tartalmazó 

háztartásokban keletkező hulladék

10,8 Ft/kg + ÁFA 15,0 Ft/kg + ÁFA

Lom hulladék
(20 03 07) 10,8 Ft/kg + ÁFA 15,0 Ft/kg + ÁFA

Föld és kövek
(17 05 04)

homogén, egyéb jellegű hulladékot nem 
tartalmazhat 1,0 Ft/kg + ÁFA 1,0 Ft/kg + ÁFA

Beton, tégla, cserép, 
kerámia
(17 01 07)
(17 01 01)
(17 01 02)

homogén, 50 cm alatti befoglaló méretű, 
vasalásmentes, egyéb jellegű hulladékot 
nem tartalmazhat

3,1 Ft/kg + ÁFA 3,1 Ft/kg + ÁFA

Kevert építkezési és 
bontási hulladékok
(17 09 04)

kis mértékben, kb. 5%-ban tartalmazhat 
az építkezések során keletkező egyéb 
jellegű hulladékokat (fa, műanyag, 
szigetelőanyag, stb.)

6,2 Ft/kg + ÁFA 6,2 Ft/kg + ÁFA
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Tisztelt farmosi Ingatlantulajdonosok!
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöld-

hulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
2018. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFŐI napokon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)
on történik! (Fő tér; Jászberényi u. – Előd u. sarok)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
2018. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

14. 11. 9. 6. 3. 1.; 29. 26. 24.

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, HÉTFŐI napokon.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Non-
profit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnye-
sedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák 
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosíta-
nak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák 
átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladé-
kos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásá-
rolt zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) ház-

hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) 
igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím ügyfélfogadás telefon / fax e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfő: 8.00 – 20.00
kedd- csütörtök: 08.00 – 15.00

53/500-152
53/500-153

fax. 53/505-566
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Izsák-Kom Kft.
6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. Hulladék típusa Ár

Nyitva tartás:
Nyári időszámítás:
H-P: 6:00 – 18:00; Szo: 6:00 – 14:00
Téli időszámítás:
H-P: 6:00 – 17:00; Szo: 6:00 – 13:00

Kommunális jellegű hulladék 12.000 Ft/tonna + ÁFA

Törmelék (beton, tégla, cserép, vályog) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Tiszta föld Ingyenes
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SOKADSZOR A SZEMÉTRŐL
Tisztelt Farmosi Ingatlantulajdonosok!

Az DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatói és Farmos köz-
ség honlapja egyértelmű, és részletes tájékoztatást ad a 
különböző hulladékfajták begyűjtési rendjéről. E tájékoz-
tatókból tudhatja minden farmosi lakos, hogy mindazok 
az ingatlantulajdonosok, akik a DTkH Nonprofit Kft.-vel 
szerződéses viszonyban vannak, és nincs díjhátralékuk, 
jogosultak arra, hogy:
– Heti rendszerességgel elszállíttassák ingatlanukról a 

szerződött kukatérfogat mennyiségig a kommunális 
hulladékot

– Kétheti rendszerességgel elszállíttassák ingatlanuk-
ról a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható (papír, 
műanyag, fém és italos kartondoboz) hulladékot

– Négyhetente elszállíttassák ingatlanukról az ún. zöld-
hulladékot

Minden zsákos begyűjtéshez a DTkH Nonprofit Kft. 
ingyenesen biztosít lebomló gyűjtőzsákokat is.

Évi két alkalommal az ingatlantulajdonosoknak arra 
is módjuk van, hogy egyeztetett időpontban kérjék in-
gatlanjuk lomtalanítását is. 

Mindezek a szolgáltatások maximálisan ki kell, hogy 
elégítsék a szolgáltatás díját tisztességesen fizető, jogkö-
vető, környezettudatos lakosok igényeit. Valószínűleg 
nem ők azok, akik szeméttengerré változtatják erdeink 
szélét, a földútjaink menti árokpartokat, szeméttelep-
pé alakítják a településünk központjában lévő szelektív 
gyűjtőtelepet. A tarthatatlan állapotok, a renitens lako-
sok miatt, a szelektív gyűjtőszigetekről, – az üveggyűj-
tő konténerek kivételével, a DTkH Nonprofit Kft-től 
kértük a többi konténer elszállítását. A közeljövőben 
megteremtjük a szelektív gyűjtősziget kamerás megfi-
gyelését, továbbá a földutak mentén lévő szeméttelepek 
véletlenszerű, rejtett kamerás megfigyelését is. Mindeze-

ken túlmenően számítunk a tisztaságot, rendet szerető, 
környezetünkért aggódó farmosi emberek segítségére is. 
Kérjük őket, hogy bejelentéssel – lehet névtelen is – , in-
formációval, tetten érés esetén fotókészítéssel, azonnali 
rendőrségi bejelentéssel (tel: 107 vagy 112) segítsenek 
felszámolni környezetünk szemétteleppé változtatását! 
Tegyenek környezetünk szennyezése ellen! Álljanak a 
tisztességes, a falujára adó, a rend- és tisztaságszerető 
farmosi emberek oldalára! 

A környezetszennyezés – jellegéből, mértékéből adó-
dóan – lehet szabálysértés, de bűncselekmény is. A helyi 
hatóság által kiszabható bírság mértéke 150  000Ft-ig 
terjedhet, mely ismételhető. Ezzel a jogunkkal a jö-
vőben fokozottan fogunk élni. Az illegálisan lerakott 
szemét begyűjtéséből, elszállíttatásából adódó, önkor-
mányzatunk költségvetését terhelő jelentős kiadásainkat 

a szabálysértési eljárásokból adódó bevételekkel kíván-
juk kompenzálni. Ezúton szeretném felhívni az adó- és 
szemétszállítási díjfizetők figyelmét arra, hogy éves 
viszonylatban közel félmillió forintot fizet ki önkor-
mányzatunk a közpénzből szemétszállításra. Ennek 
jelentős részét teszi ki az illegálisan lerakott szemét 
elszállításának díja. Ide értve a szelektív gyűjtősziget 
konténerei köré barbárok módjára lerakott szemét el-
szállítási díját is. Mint már az előzőkben említettem, a 
DTkH Nonprofit Kft. – érvényes szolgáltatási szerződés 
esetén – meghatározott rend szerint, minden farmos 
ingatlantulajdonosnak biztosítja a háztartási hulladék, 
a zöldhulladék, valamint a háztartási lom elszállítását, 
sitt befogadását. A DTkH Nonprofit Kft. erről a FAIR 
újságban, szórólapokon, valamint a község honlapján 
tájékoztatja a lakosságot. 

A község központjában kialakult szeméttelep léte, lát-
ványa, joggal háborítja fel a jóérzésű farmosi embere-
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Tisztelt Lakosság!
2017. január 1. napján lépett hatályba a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint megsértésük 

jogkövetkezményeiről szóló 7/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. 
A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát, békés együttélé-

sét zavaró magatartások szankcionálhatóvá válnak, amely elősegítheti a jogkövető magatartás érvényesülését.
A szankciók elkerülésének érdekében az alábbiakban a legjellemzőbben előforduló problémákra szeretném 

ismételten felhívni a figyelmet:
• Meglehetősen sok bejelentés kapcsolódik közterületen póráz (esetleg szájkosár) és felügyelet nélkül tar-

tózkodó, valamint szomszédos ingatlanokra átjutó és ott kárt tevő ebekhez. Kérem, szíveskedjenek az 
ebek megfelelő – közterületre, más ingatlanára való ki- illetőleg átjutását akadályozó – tartásáról gondoskod-
ni (megfelelő kerítéssel, kennellel stb.) a sérülések, károkozások elkerülésének érdekében! Az ebeken kívül a 
haszonállatok közterületen tartózkodása is többször okozott gondot.

• A tavaszi-nyári időszakban, jellemzően az ingatlanok elhanyagoltsága miatt érkezik a legtöbb bejelentés. 
Az ingatlan területén felhalmozott lom, hulladék, építési törmelék, a minimális gondozást is nélkülöző kert 
ideális helyet biztosít a rágcsálóknak és egyéb kártevőknek, gyomnövényeknek, amelyek a szomszédos ingat-
lanokra is átjuthatnak, így a szomszédokban – jogos – felháborodást kelthetnek. Még a rendezett ingatlano-
kon is megjelenhetnek a rágcsálók, főleg ha terményt, állatot is tartanak. Kérem, szíveskedjenek az ingatlant 
rendezetten tartani, így elkerülhető a kellemetlen hatósági eljárás.

• Az ingatlan utcafronti határa és az úttest közötti szakaszt az ingatlan tulajdonosának, birtokosának kö-
telessége rendben tartani. Ebbe beletartozik többek között télen a hó, valamint a jég eltávolítása, a fák, bok-
rok metszése, a járda tisztán tartása, a lehulló termések összegyűjtése, a gaz eltávolítása, fű nyírása, kaszálása. 
Ez sajnos sok esetben nem történik meg, sőt, egyre gyakrabban fordul elő, hogy az ingatlan területén belül is 
az önkormányzattól várnák el a rendbetételt. 

• Az illegális hulladéklerakás sajnos továbbra is szégyenfoltja a településünknek, mind a község központjá-
ban lévő parkoló körül uralkodó állapotok, mind a település határaiban otthagyott nagy mennyiségű szerves 
hulladék és lom tekintetében. 
A rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő tényállások megvalósulása esetén végső 

esetben 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható, akár ismételten is.
 A hatóságnak ugyanakkor nem célja a lakosság bírságokkal történő terhelése, ehhez azonban a lakosok 

együttműködése, jogkövető magatartása is elengedhetetlenül fontos. 
Aliné dr. Kollár Katalin

jegyző

ket. Közéjük nem sorolnám azokat, akik ezért a minden 
szennyet elbíró facebookon gyaláznak polgármestert, 
jegyzőt, képviselőt, hivatali dolgozót. Tőlük azt kérem, 
hogy a gyalázkodás helyett, a fentiekben leírt módon, 
inkább működjenek együtt a hatóságokkal.

Hogy a lakossághoz intézett kérésen, valamint a ka-
merás megfigyelésen túl mit tudunk tenni?

Ismételten kérjük a szolgáltatótól az üveggyűjtő kivé-
telével minden konténer végleges elszállítását. Kezde-
ményezzük minden ingatlantulajdonosra kiterjesztve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meglé-
tének ellenőrzését. 

Sajnálattal tesszük mindezeket, de be kellett látnunk, 
hogy a lakosság jelentős része nem partner az együttélés, 
a környezetmegóvás írott és íratlan szabályainak betar-
tásában. 

A 2015 augusztusában Keleti Pályaudvar szeméttelep-
pé változtatott aluljárójában látott döbbenetes képeket 
felidézve sajnos megállapíthatjuk, hogy nem kell nekünk 
sem menekült sem migráns az afrikai, ázsiai állapotok 
előidézésére. Vannak erre nekünk köztünk élő, igényte-
len helyi lakosaink is. 

Fékezzük meg őket!
Horváth László  polgármester
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Lakossági tájékoztató 
Farmosi Polgármesteri Hivatal Család – és Gyermekjóléti Szolgálat címe: 2765 Farmos, Fő tér 2.

Telefonos elérhetősége: 53/788-665, 06 20/997-6618
E-mail: csaladsegitofarmos@gmail.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7.30 – 12.00, 12.30 – 18.00
Szerda: 7.30 – 12.00, 12.30 – 16.30

Csütörtök: 12.00 – 16.30
Farmos településen működő Család – és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai a következők:
• információnyújtás,
• általános tanácsadás,
• hivatalos ügyek intézésének segítése,
• kríziskezelés,
• szociális segítő munka, családgondozás,
• prevenciós szolgáltatások,
• települési jelzőrendszer működtetése.

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – ke-
retében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 1997. évi XXXI. tv. 39. § és a (2) bekezdés szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
– A települési önkormányzat a szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szerve-

zeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti.
– A szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve 

szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 1997. évi 
XXXI. tv. 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

– folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
– meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
– az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvaló-

suló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosz-
tásában,

– segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
– felkérésre környezettanulmányt készít,
– kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
– szükség esetén biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
– megkeresésre részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
– nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
 Az ellátás tartama, feltételei:
• Az ellátások igénybevétele általában önkéntes.
• Ha azonban a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor törvény rendeli 

el az ellátás kötelező igénybevételét (Gyv. tv. 31. § (2))
• Kötelező igénybevétel esetén az ellátást csak határozat szüntetheti meg.

A szolgáltatás igénybevétele TAJ kártyával vehető igénybe.
A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatszolgáltatásról és adatkezelésről, valamint a panaszjog gya-

korlásának módjáról a családsegítő információt nyújt.
Speciális szolgáltatásaink:
Jogi Tanácsadás: A településen ingyenes jogi tanácsadás vehető igénybe minden hét csütörtöki napján 11 

és 12 óra között.
Pszichológiai Tanácsadás: 2018 áprilisától ingyenes pszichológiai tanácsadás működik a településen heti 

két alkalommal, ennek igénybevételéhez tájékoztatást a családsegítő nyújt ügyfélfogadási időben.
Füleki Rita – családsegítő
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TÁJÉKOZTATÓ PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a köz-

egészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. 
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tu-
lajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A 
hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költ-
ségén elrendeljék az ún. közérdekű védekezést, emellett 
növényvédelmi bírságot szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával 
lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően 
belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi ha-
tóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság kö-
teles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a leg-
végső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlag-
fű virágbimbója kialakulását.

A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű vi-
rágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek ható-
sági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/
tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a par-
lagfű elleni védekezést. 

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közér-
dekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem 
szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetke-
zése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség el-
mulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kö-
telezettségének a földhasználó nem tesz 
eleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell 
elrendelni. 

A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, va-
lamint az állami, illetve a közér-
dekű védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 
30) Korm. rendelet értelmében a kö-
zérdekű védekezést belterületen a jegy-
ző rendeli el, ő látja el a növényvédelmi 
hatósági feladatokat, külterületen, Pest 
megye és Budapest területén Pest Me-

gyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a további-
akban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az álta-
la megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időköz-
ben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az 
ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület 
esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, 
ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a 
jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az el-
járásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bír-
ság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúr-
növénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület 
(elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, 
elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártker-
ti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, 
vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt 
közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehaj-
tással — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésé-
re is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A 
közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmi-
szerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámítá-
sának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) 
Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefo-

gással illetve közös felelősségvállalással érhetünk 
el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi 
kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges fi-
gyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő 

az, hogy június 30. napjáig valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt 
tiszta, parlagfű-mentes állapotban 
mindvégig meg kell őrizni.

Parlagfűvel kapcsolatos 
bejelentés:

E-mail: farmos.polg@upcmail.hu
Telefon: 0653/390-001 

Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
https://pbr.nebih.gov.hu

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
40 éves a farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület – Isten éltesse őket!

Egy civil szervezet életében nem kis dolog, ha meg-
alakulásának 40. évfordulóját ünnepelheti. Farmoson 
a Rózsa Nyugdíjas Egyesület azonban ezt is megélte, 
s mai napig virágkorát éli. Ennek pedig két titka van. 
Egyrészt fontos, hogy mindig egy lelkes, agilis, fárad-
hatatlan vezető álljon az egyesület élén, aki tudja, hogy 
mi jó a közösségnek, és ezt a tudást a gyakorlatban is 
hasznosítani, kivitelezni tudja, sőt, képes legyen új öt-
letekkel, programokkal gazdagítani az egyesületi élet 
mindennapjait. Másrészt viszont mit érne a vezető egy 
összetartó és hasonlóképp lelkes közösség nélkül? A 
csapatot összetartani tudó vezető mellé tehát ugyano-
lyan fontosak a közösségi életet szerető és a közösségért 
tenni akaró tagok. Szerencsére az elmúlt 40 esztendő-
ben mindig voltak ilyen emberek az idősek közt Farmo-
son, ráadásul nem is kis számban.

Bár a klub megalakulását az 1978-as évre datálják, az 
Egyesület egy kutatómunkát végzett az elmúlt években 
saját történelmük felkutatásáról, s olyan képek kerültek 
elő, amelyek bizonyítják, hogy már a korábbi években 
is volt igény a közösségi életre a farmosi emberek kö-
rében. Az első kép, amelyre ráleltek 1943-ban készült, 
amikor gyékényfonásra jöttek össze az asszonyok, majd 
egy 1948. március 15-i felvétel, amikor is a népi tánco-
sok léptek fel az akkori ünnepségen. A népi táncosokról 
1951-es fényképet is találtak, így biztos, hogy még ak-
kor is működött a csoport. Külön érdekes, hogy ezeken 
a képeken Lesták Dezsőné Csöre néni is szerepel, aki 
mai napig aktív tagja a szervezetnek. 

Ezekből a korábbi szerveződésekből táplálkozott tu-

lajdonképpen a klub megalakulása. 1974-75 táján már 
igen szép számmal járt össze egy baráti társaság, me-
lyet Megyes Józsi bácsi, az akkori tsz-elnök karolt fel, és 
amíg nem volt klubhelyiség, addig is összejártak példá-
ul a volt lőtéren nyársalni, piknikezni.

Az idősek visszaemlékezése szerint, Megyes Józsi bá-
csi vezetésével 1978-tól már klub jelleggel, rendszeresen 
jöttek össze a tagok kártyázni, tekézni, beszélgetni a tsz 
kultúrtermében, ezért tekintik ezt az évet a megalakulás 
évének. Erről az időszakról azonban sem képeket, sem 
írásos dokumentumokat nem találtak, így sajnos az ala-
pító tagok és a klubtagok nevét is homály fedi egyelőre.

Pár évvel később a már megalakult klub tagjai a Műve-
lődési Ház zenetermében jöttek össze, ekkor körülbelül 
30 főt számlált a klub. Az első írásos dokumentum is eb-
ből az időszakból származik, egy napló 1984-ből, amelyet 
Megyes József elnök vezetett. Józsi bácsi, egészségének 
romlása miatt azonban 1991-ben már nem tudta vállalni 
a vezetői szerepet, így a megszűnés veszélye fenyegette a 
klubot, végül azonban Juhász István vállalta az elnöksé-
get. Őt követte Megyes János, majd Bezzeg János, akinek 
az ideje alatt a pártház épülete adott otthont a klub össze-
jöveteleinek, s ő volt az is, aki bevezette a nőnapi köszön-
téseket, farsangi bálokat és az évzáró vacsorával egybe-
kötött pénzügyi beszámolókat. A következő elnök Lehel 
Béla, akinek kezdeményezésére megkapták a jelenlegi 
székházat, ami akkoriban raktárként üzemelt. Ez a volt 
Rózsa Presszó épülete, aminek rendbe hozásához sok 
munkára és energiára volt szükség, de ma is látjuk, hogy 
ennek meglett a gyümölcse. Ekkor a tagok száma már 50 
főnél járt, s az elnevezés is ez idő tájt alakult ki: Rózsa 
Nyugdíjas Klub. Elbeszélések szerint a Rózsa Presszó Te-
rék Attila bácsitól kapta a nevét, és úgy mondják, ő volt a 
régi Rózsabálok szervezője is. 

2000-től a klub tagja lett a Nyugdíjas Klubok „Élet az 
éveknek” Országos Szövetségének, valamint a szomszé-
dos települések nyugdíjas klubjaival is szorosabb kap-
csolatokat kezdtek kialakítani. 

Lehel Béla elnöki posztját Domonics Sándorné Kati-
kának adta át, az ő ideje alatt, 2007-ben alakult egyesü-

Gyékényfonás. Farmos, 1943.

A farmosi nyugdíjas klub kirándulása 1992-ben
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letté a szervezet, amely szélesebb körben lehetővé tette 
a pályázatokon való részvételeket. Ekkoriban kezdték 
újra feleleveníteni a régi Rózsabált is, s abból ismét ha-
gyományt építeni.

2011. júliusa óta Szegedi Tibor vezeti az egyesületet, 
s azóta tovább bővült nemcsak a taglétszám, de a kü-
lönböző programok száma is, amit igyekeznek tarta-
lommal megtölteni. Gondoljunk csak az idősek Világ-
napjára, amely alkalmával felhívják a figyelmet az idős 
emberek tiszteletére és megbecsülésére. 

Az asszonykórust Paksi Barnabás alapította 1970 kö-
rül, 16 fővel, de azóta ez már teljesen egybefolyt a nyug-
díjas klub életével. Az énekkar életében volt egy kis szü-
net, de 1991-ben Bertalan Ignácné Katikának sikerült 
újjáélesztenie. 2011-ig Nyitrai Jánosné Erzsike vezette 
a kórust, miközben 2009-ben a KÓTA országos népze-
nei minősítő versenyen kiváló fokozatot értek el. Erzsi-
ke néni halálát követően Domonics Sándorné vezette 
a kórust, jelenleg pedig Szegedi Tiborné, aki emellett a 
tánckar vezetője is. Ugyanis nem csak énekes kedvűek, 
de táncos lábúak is a farmosi nyugdíjasaink: egy fiata-
labb nyugdíjasakból álló tánccsoport is működik, akik 
vidámsággal, olykor bolondos előadásaikkal jókedvet 
varázsolnak nemcsak az egyesület, de a község életébe 
is. 

Ami igazán nagyra becsülendő, hogy egy olyan egye-
sületről beszélünk, amely igyekszik a település vala-
mennyi vezetőjével, más civil szervezetével és a fiatalabb 
generációkkal is kapcsolatot teremteni. Az óvodások és 
iskolások rendszeresen fellépnek a nyugdíjasok rendez-
vényein, a nyugdíjasok pedig visszalátogatnak hozzájuk. 
Az óvodások és nyugdíjasok találkozóján együtt pala-
csintáztak a kicsik és nagyok, az iskolás manók meglá-
togatták már a nyugdíjasokat, sőt közösen a költészet 
napján együtt szavalt a két generáció, s a fiatalok im-
máron hagyományszerűen műsorral köszöntik az idő-
sek világnapján a szépkorúakat. A kapcsolatépítés nem 
csak a farmosiakra és a környékbeliekre terjed, hanem 
a határon túlra is átível, hiszen mai napig jó kapcsolatot 
ápolnak testvértelepülésünkkel, az aranyosrákosiakkal, 
s minden karácsonykor szeretetcsomagot küldenek és 
kapnak. A nyugdíjasok igyekeznek mindig ott lenni a 
falu rendezvényein, sosem kell csalódnunk, hogy egy 
felkérést visszautasítanának. Nem volt még olyan falu-
nap, amelyen ne léptek volna fel, sőt, kiállításokkal is 
készültek már több alkalommal. 

A történelmi áttekintés után néhány kérdést tettem 
fel Szegedi Tibornak, az egyesület jelenlegi elnöké-
nek:

– Az egyesület egyik elismerésre méltó törekvése, 
hogy kapcsolatot teremt a falu valamennyi vezetőjé-
vel, intézményeivel, civil szervezeteivel. Hogyan ala-
kulnak ki ezek a kapcsolatok? Ki keres kit?

- A klubnak megalakulása körüli időben igen szoros 
kapcsolata volt a helyi tsz vezetésével, innen kapott tá-
mogatást, pl. ingyen buszt a kirándulásokhoz, majd a 
későbbiekben az önkormányzat is mindig igyekezett 
támogatni a klubot. A szervezetnek mindig fontos volt, 
hogy a település aktuális vezetőivel jó legyen a kapcso-
lata. A támogatást azzal hálálta meg az egyesület, hogy 
aktívan részt vett a községi rendezvényeken, fellépései-
vel színesítette azt. 

Valóban prioritás az egyesület jelenlegi életében is, 
hogy nyissunk más korosztályok felé, ill. kapcsolatot 
teremtsünk a helyi civil szervezetekkel. Nagyon jó a 
viszonyunk a helyi óvodával, már nagyon sok éve szí-
nesítik rendezvényeinket színvonalas műsoraikkal, s 
mi ezt az utóbbi években palacsintázós gyermeknappal 
köszönjük meg. Apró ajándékokkal kedveskedünk ne-
kik, de az Idősek Világnapján ők sem feledkeznek meg 
rólunk sohasem.

Az általános iskolásokkal is próbáltunk jó kapcsola-
tot kialakítani, az első lépések megtételét Kasza Kriszti-
na tanárnőnek köszönhetjük.

Nagyon jól esett, amikor több búcsúzó 8. osztály is 
meghívta tagjainkat a ballagására. Szívünknek kedves 
kezdeményezés volt a falunapi „Nagymama stelázsija”, 
melynek keretében a mamák által eltett befőttek lekvá-
rok, begyűjtött teák, levendula zacskócskák kerültek fel 
a stelázsira, s az ebből befolyt bevétellel 2-3 általános 
iskolai osztály gyarapíthatta az osztálypénzét. 

Felejthetetlenek közös verseléseink is.
De a fiatalok harmadik korcsoportjával, a középis-

kolásokkal is van kapcsolatunk, hiszen minden évben 
8-10 gyermek teljesíti nálunk közösségi szolgálatát.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az újonnan alakult 
civil szervezetek bevonnak minket programjaikba, szí-
vesen veszünk részt a Csuhajja Népi tánc Együttes, ill. a 
Farmosi Hagyományőrző Egyesület rendezvényein.

– Van olyan intézmény vagy szervezet, akikkel még 
nem sikerült kapcsolatot teremteniük? Esetleg olyan 
kapcsolat, amire különösen büszkék?

– Tudomásom szerint tíznél is több civil szervezet 
működik a településen. De az a tapasztalatom, hogy 
igen elszigetelten működnek, nem keresik a kapcsolatot 
sem egymással, sem az idősekkel. Pedig összefogással, 
egymást segítve sokkal többet tehetnénk a község ér-
dekében. Sajnos van olyan civil szervezet, akikkel még 
nem sikerült kapcsolatot teremteni, sőt egy-kettő eseté-
ben kifejezett antipátiát tapasztalunk. Ez alól az utóbbi 
években kivétel a Hagyományőrző Egyesület, talán a 
zene, a tánc hoz össze minket, s a hagyományok ápo-
lása. 

Amire igazán büszkék vagyunk, az az, hogy a Tápió 
mentén élő települések nyugdíjas klubjaival remek, 
gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk. 



2018. MÁJUS 13. OLDAL

S amire, ha lehet, még büszkébbek vagyunk, hogy 
nagyon jó kapcsolatot ápolunk testvértelepülé-
sünkkel, az erdélyi Aranyosrákossal. 2014-ben egy 
egyórás műsorral mutatkoztunk be náluk, 2017-ben 
pedig egy közös kirándulást tettünk az Aranyosrá-
kosi Unitárius Egyházközség tagjaival Erdélyben, de 
több tagunknak személyes, élő kapcsolata is van er-
délyi barátainkkal.

– Voltak-e nehézségek az egyesület életében? Ho-
gyan lehet ezeket megoldani?

– Természetesen itt is, mint minden közösség életé-
ben voltak, s vannak problémák.

Bejegyzett egyesület lévén egyik folyamatosan meg-
oldandó problémánk, az állandó megfelelés a különbö-
ző jogszabályoknak. 

Állandó nehézséget jelent az egyesület működését 
anyagilag biztosítani, tagjaink önfeláldozó hozzáállása 
és esetenkénti támogatóink nélkül ez nem is menne. Pá-
lyázatokkal és az adó 1 %-ának felajánlásával próbáljuk 
pótolni bevételeinket.

De ami a legfőbb problémát jelenti, hogy taglétszá-
munk folyamatosan csökken, aminek egyik oka, hogy 
tagjaink igen elidősödtek, másrészt viszont nagyon ne-
héz rávenni a fiatalabb nyugdíjasokat a közösségi élet-
ben való részvételre.

– Mi változott az egyesületben, amióta elnök, s mi 
az, ami megmaradt a múltbéli szokások közül? Ho-
gyan foglalná össze az elmúlt néhány évet?

– Röviden úgy foglalnám össze, hogy aktív, tartalmas 
7 év áll mögöttünk. Igyekeztünk megtartani a már be-
vált programokat, és sok új ötletet is próbáltunk meg-
valósítani, de be kellett látnunk, hogy sokat el is kellett 
engednünk.

A régebbi idők évi három bálját lecsökkentettük és 
már csak a hagyományossá vált tavaszi Rózsabálunkat 
tartjuk meg, s inkább más jellegű programokat valósí-
tunk meg.

Az egyesület kórusa újabb tagokkal bővülve, folya-
matosan működik már több mint 40 éve. A változás 
annyi, hogy már nem csak népdalokat énekelnek, ha-
nem szívesen kikacsintgatnak más műfajok felé is.

Azelőtt nem volt tánccsoport a klubon belül, immár 
7 éve az is működik. Idén már arra is figyeltünk, hogy 
egy autentikus népi táncot is meg tanuljunk, de nagyon 
szeretik a vidám, bolondos műsorszámokat is. 

Az ének, a tánc testet-lelket erősítő, kondíciónkat 
megőrző foglalatosság, mint ahogy szorgalmazzuk azt 
is, hogy rövidebb kerékpáros, vagy gyalogtúrákat te-
gyünk, és minden évben eljussunk hosszabb egész na-
pos kirándulásokra is.

Bár korábban is tartott kapcsolatot a klub más telepü-
lések nyugdíjas klubjaival, de az én elnökségem alatt tel-
jesedett ez ki, jelenleg a Tápió-menti térség 12 nyugdíjas 

klubjával van rendszeresen kapcsolatunk, és úgy érzem 
a farmosi csapat elismert lett a térségben.

Ugyanígy az én elnökségem alatt vettük fel és építet-
tük ki a kapcsolatot erdélyi barátainkkal.

Bár a Rózsa presszó épületét elődeink tették alkal-
massá arra, hogy abban működhessen a nyugdíjas klub, 
az utóbbi években azonban felújítottuk, parkját betele-
pítettük. Pályázatok útján a park ápolásához használt 
eszközöket vásároltunk, műszaki, számítástechnikai 
eszközöket szereztünk be, felszereltük rendezvények le-
bonyolításához szükséges kellékekkel.

Büszkék vagyunk rá, hogy 2014-ben Farmos Község 
Önkormányzata „Farmos Községért” oklevelet adomá-
nyozott az egyesületnek a település közéletében 35 éven 
át végzett munkájáért. 

– Van-e valami kedvenc elfoglaltsága az egyesület 
tagjainak?

– Az egyesület magvát a kórus és a tánckar tagjai ad-
ják. Az éneklés és a táncot nagyon szeretik a tagok, főleg 
a próbák hangulata remek. De aki nem tagja ennek a 
két csoportnak, az is megtalálja a kedvenc időtöltését. 
Nagyon szeretjük a gyermekekkel közös programokat, 
a közös kirándulásokat, szabadtéri programokat, sütést, 
főzést. Alkalmasint szívesen kézműveskednek is höl-
gyeink.
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Farmostól Mongóliáig – Kaszab Zoltán, a Magyar Természettudományi 
Múzeum egykori főigazgatója

Kaszab Zoltán (1915, Farmos – 1986, Budapest) a 
magyarországi zoológia (az állatokkal foglalkozó tudo-
mány) egyik legnagyobb alakja. Az egyetem elvégzése 
után, 1937-ben fizetés nélküli gyakornokként kezdett 
dolgozni Budapesten, a Magyar Természettudományi 
Múzeum Bogárgyűjteményében, majd 1985-ben fő-
igazgatóként ment nyugdíjba. A Múzeum volt élete so-
rán az egyetlen munkahelye. 

Kaszab Zoltán múzeumi dolgozószobájában az 1970-
es évek végén

A bogarak (Coleoptera) rendjén belül a gyászboga-
rak (Tenebrionidae) családjának világszerte elismert 
szakértője volt. Ebből a családból olyan gyűjteményt 
hozott létre, amely a tudományos körök szerint mind 
a mai napig a legjobb a világon. Természetesen Ma-
gyarország bogárfaunáját is gyűjtötte és kutatta; a Ter-
mészettudományi Múzeum ma nagyjából hárommillió 
bogárpéldányt őriz, és mivel valamennyi hazai bogárfaj 
képviselői megtalálhatók benne, ez a legteljesebb ilyen 
jellegű gyűjtemény Magyarországon.

A Tabarus 
biroi gyászbo-
garat Kaszab 
Zoltán írta le 
a tudomány 
számára 1939-
ben, vagyis ő 
azonosította 
a tudomány 
számára új faj-

– Az egyesület székhelye egy különösen szép kert-
helyiséggel büszkélkedhet. Mennyire volt nehéz ezt 
kialakítani, és mennyire nehéz megszervezni a fenn-
tartását?

– A park kialakítását azzal kezdtük, hogy egy-két ki-
öregedett fát kivettünk. Nagy-nagy segítségünkre volt 
Vankó Gáborné Katika, aki nem csak a kert megterve-
zésében segített, de nagyon sok növényt is felajánlott 
számunkra. 

A park ápolását, karbantartását már egyre nehezebb 
megvalósítani, mert igencsak elidősödtek tagjaink. 
Nagy segítségünkre vannak a nyári időszakban a kö-

zösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok, akik a 
fűnyírásból, locsolásból veszik ki a részüket.

– Mik a tervek a jövőre nézve, a továbbiakban is 
számíthatunk a nyugdíjasok részvételére a rendezvé-
nyeinken? Várhatjuk az 50 éves jubileumot?

– Nyugdíjasaink mindig szívesen tettek eleget a felké-
réseknek. Szívesen megyünk, ha számítanak ránk.

Mi továbbra is szeretnénk megmutatni, hogy idősebb 
korban sem kell visszahúzódni, magányosan élni, hogy 
ilyen korban is van értelme az összefogásnak, hogy van 
lehetőség arra, hogy szabadidőnket aktívan, vidáman 
töltsük el.

Hogy várhatjuk-e az 50 éves jubileumot? Nem tu-
dom, mert általánosságban, más nyugdíjas kluboknál 
is tapasztalhatóan, fokozatosan csökken a taglétszám, 
egyre nehezebb megszólítani, a közösségi életbe bevon-
ni az embereket. Mint ahogy a társadalom más területén 
is megfigyelhető, nagy az érdektelenség, a közönyösség, 
de optimista vagyok, mert ha a farmosi idős emberek 40 
évig képesek voltak életben tartani egy klubot, bizonyo-
san lesznek a következő évtizedben is a közösségi életet 
szerető, a közösségért tenni akaró emberek, olyanok, 
akik az 50 éves jubileumot is meg fogják ünnepelni!

 A visszaemlékezést Szegedi Tiborné jegyzetei alapján 
Szarvas Angéla írta.

Az interjút Szegedi Tiborral Szarvas Angéla készítette.

A klub parkjának rendbetétele, 2002
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ként, és ő adott neki nevet. E fajnak eddig csupán ezt az 
egyetlen példányát ismerjük, melyet Bíró Lajos zooló-
gus és néprajzkutató gyűjtött hatéves új-guineai tartóz-
kodása idején.

Kaszab Zoltán a tudományos világ legnagyobb el-
ismerését mongóliai gyűjtéseivel vívta ki. Az 1960-as 
években hat alkalommal járt Mongóliában, egy olyan 
országban, amelynek állatvilágát akkoriban még na-
gyon kevéssé ismerték. Egyszemélyes expedícióin – me-
lyeken csak egy sofőr kísérte el, aki a terepjárót vezette 
– bejárta Mongólia minden tájegységét, a fagyos hegy-
vidékektől a forró Góbi sivatagig. Összesen majdnem 

félmillió állatpéldányt hozott haza, melyek ma a Termé-
szettudományi Múzeum féltett kincsei közé tartoznak.

A múzeum 2015-ben megemlékezett Kaszab Zoltán 
születésének századik évfordulójáról. Emlékét előadá-
sokkal, internetes és nyomtatott cikkekkel és egy kama-
rakiállítással idéztük fel, sőt a múzeum épületében szob-
rát is lelepleztük. Mivel Farmoson született – édesapja 
itt volt tanító –, szeptemberben a Vízparti Élet Házában 
is helyet kap életútjának és munkásságának bemutatása.

Merkl Ottó
gyűjteményvezető

Magyar Természettudományi Múzeum

Molnár Miklós, a néhai „gépjárművész”
Ki ne emlékezne Molnár Mikósra (1941. Budapest 

– 2013. Farmos), a Magyar Természettudományi Mú-
zeum már életében legendás autóvezetőjére, vagy „gép-
járművészére”, ahogy magát nevezte? Alkalmazásának 
33 éve alatt több mint másfélmillió kilométert vezetett 
balesetmentesen a magyarországi utakon, sztrádákon, 
földutakon. Nemcsak kiváló sofőr, hanem mindenes 
is volt: segített a gyűjtésben, a gyűjtés során fölmerü-
lő ezernyi technikai probléma leküzdésében, például az 
éjszakai rovarfogáshoz szükséges állvány fölállításában 
vagy éppen a meghibásodott gyűjtőfelszerelés kijavítá-
sában. 

Előfordult néha, hogy megnézte a térképet utazás 
előtt, de a felkeresendő gyűjtőhelyek, a hegyek, völgyek 
és folyópartok a fejében voltak a településekkel és utak-
kal együtt. Úgy ismerte az országot, mint a tenyerét. Ha 
a muzeológus hétfőn üzent, hogy „kedden Szigetközbe 
megyünk”, Miklós pontosan tudta, mely helyszíneket 
kell majd másnap felkeresni.

A kívülállónak talán nem nyilvánvaló, de a 15–20 
éven át zajló Szigetköz-kutatás során máshová ment 
a bogarász, máshová a lepkész, a madarász, az emlős-

kutató, nem is 
beszélve a bo-
tanikusokról. 
És ugyanígy 
zajlott koráb-
ban az Aggte-
leki, a Bükki, 
még korábban 
a Kiskunsági és 
a Hortobágyi 
Nemzeti Park 
é lővi lágának 
kutatása is. 
Egyesek ráadá-
sul folyama-
tosan járták a 
vidéket, mint 
a madarász, 
vagyis napjá-
ban több terü-
letet kerestek 
fel hosszabb-rövidebb időszakokra, míg másokat elég 
volt reggel letenni a kiszemelt gyűjtőhelyükön, és este 
értük menni.

Miklós a múzeum dolgozóit legalább annyira ismer-
te, mint az utakat. Nem csoda, hiszen sokan avatták be 
mindennapi örömeikbe, gondjaikba, nem ritkán még 
személyes titkaikról is fellebbent a fátyol a munka utáni 
jól megérdemelt sörözés vagy a hajnalig tartó éjszakai 
lámpázások során. Miklós eközben hallgatott, bóloga-
tott vagy cinkosan összenevetett a mesélővel – kinek 
mire volt szüksége –, de sohasem élt vissza a rábízott 
bizalmas információkkal.

A múzeum állattárának munkatársai rendszerint a 
Baross utcai épületből indultak a fekete (később a fehér) 
Volgával, majd terepjáróval az 1970-es, 80-as és 90-es 
években, többnyire reggel 8 órakor. Az ilyen kiszállások 
sajátos hangulatához tartozott, hogy Miklós a reggelijét 

Molnár Miklós 2000-ben (fotó: Szél Győző)

A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai:  
Molnár Miklós, Bartos Ágnes (az előtérben) és Merkl Ottó (az 
anyósülésen) aggteleki kiszálláson 1989-ben (fotó: Szél Győző)
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kötelezően az autóban fogyasztotta el közvetlenül az el-
indulást követően. A fél literes kakaónak, a zsömlének, 
a párizsinak, no meg a kihagyhatatlan saját termesztésű 
erős paprikának bérelt helye volt a sebességváltó mel-
lett, az evés pedig a legcsekélyebb mértékben sem gátol-
ta munkája végzésében: előzött, fékezett, kanyarodott, 
ahogy tréfásan megjegyezte: az autó magától megy. 
Kezdő vezetőként sokan figyeltük irigykedve Miklós 
profizmusát a vezetésben, nyugalmát a forgalmi dugók-
ban vagy a „bárhol bármit megtehetek” szabadságát, 
mely mögött a szabályok tökéletes ismerete, óriási rutin 
és persze a hivatásosok rámenőssége állt.

Miklós alkalmazásának utolsó éveiben és különösen 
nyugdíjazása után már egyre inkább saját autójukat vet-
ték igénybe a múzeum munkatársai, ha hivatalos kiszál-
lásra mentek, de a főigazgató egy-egy fuvarra még visz-
szahívta Miklóst, aki mindig szívesen jött is, ha tehette. 
A sors különös fintora, hogy a fél életét a volán mögött 
töltő és a vezetés minden csínját-bínját ismerő múzeu-
mi „gépjárművész” – önhibáján kívül – forgalmi baleset 
áldozata lett.

Szél Győző
Magyar Természettudományi Múzeum

Gazdaköri hírek
Egyesületünkben 2018.01.20-án megtartottuk az éves 

beszámolót. Gál Zoltán lemondott elnöki tisztségéről. 
Köszönet a munkájáért, amivel közösségünket gyarapí-
totta. A jelenlévő gazdák egybehangzóan Csákó Zoltánt 
választották meg új elnöknek.

Közösségünk következő 
eseménye a Gazdabál volt, 
amit 2018.02.17-én tartot-
tuk. Szorgos munkálkodás-
ba kezdtek a gazdák, hogy 
ez a hagyomány ez évben 
is tovább éljen. Itt fontos 
megemlíteni azt a mondást, 
hogy a „gazda szeme hizlal-
ja a jószágot”. Tudni kell azt 
is, hogy a bál nem profitori-
entáltságú. Célja az emberi 
kapcsolatok elmélyítése, a 
közös élményekkel és az ön-

kéntes munkával.
A vacsorát az Innoven Kft-től rendeltük, ami nem-

csak finom volt, hanem nagyon látványos is. Az előétel 
a képen is látható. A háromféle sültből álló vacsora so-
rán a ,,Gazdaasszonyok” által készített házi süteménye-
ket kínáltunk. Éjfélkor svédasztalos, vadhúsos menüvel 
lehetett pótolni a táncmulatságban veszített kalóriákat. 
A talpalávalót a Retro Singers szolgáltatta. A jó hangu-
lat hajnalig tartott… 

Ezt a hagyományt az elkövetkező években is szeret-
nénk folytatni.

Március 8-án Gazdakörünk képviseltette magát a 
Süly sápon tartott Gazdafórumon, melynek 
előadói Czerván György államtitkár és Dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter voltak. A fórum témája többek között 
a Tápió vidék értékeinek megőrzése, a gaz-
dálkodás támogatási lehetőségei voltak. ,,A 
faluban nem mindenki dolgozik a földdel, 
de a fő megélhetést az adja. Gyárak nyit-
nak, zárnak be, de a magyar gazda 1100 
éve minden évben elveti a magot.”

Március 27-én Budapesten a Herman Ottó Intézetben 
jelen voltunk, ahol Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter az Unió tervezett agrárpolitikájáról tartott 
előadást. Április 3-án, Cegléden az Agrárkamara ered-
ményeiről és terveiről számolt be a térség gazdáinak. 
Április 5-én újraválasztottuk a Helyi Települési Agrár-
gazdasági Bizottsági tagokat. Farmoson az elkövetkező 
ciklusban Czira Zsolt elnök, Csirke Ferenc, Gyürki Kiss 
Róbert, Major Nándor és Sülyi József lettek a tagok.

Továbbiakban a Gazdakör 2018. augusztus 11-én 
tanulmányi kirándulásra megy Hajdúböszörménybe, 
a Hajdúsági Expo-ra. Pályáztunk az önkormányzatnál 
a helyi civilszervezetek támogatására. Az agrárszektor, 
a Földművelésügy Minisztérium idén is egy szakmai 
nappal csatlakozik Magyarország legnagyobb agrár-
programjához. Gazdakörünk tevékenységének célja az 
egymás közötti kapcsolatok elmélyítése, versenyképes-
ségünk megtartása, javítása, az új technológiák meg-
ismerése, szakmai kapcsolatok ápolása. A régió egyik 
legfontosabb agrárcentrumában, Hajdúböszörményen 
augusztusban hetedik alkalommal rendezik meg a Ke-
let-magyarországi Agrárfórumot, ahol a fő fókuszt a 
kapcsolatépítési lehetőségek mellett az elsőrangú szak-
mai program kapja.

Gazdakörünk nyitva áll a csatlakozni vágyók felé. Eb-
ben a civil szervezetben minden olyan farmosi illető-
ségű leendő tagot szeretettel várunk, aki számára fontos 
az értékek védelme: a föld művelése, jószágtartás, ház-
táji gazdálkodás, hogy a vidék lakosainak és a jövendő 
nemzedékeknek megélhetést jelentsen.

Csákó Zoltán 
Gazdakör elnöke
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Hagyományokból építkező kortárs kultúra – Gál Zoltán kiállítása
Gál Zoltán csaknem 50 darab alkotásából nyílt ideig-

lenes kiállítás a nagykátai Állandó Helytörténeti Kiál-
lítóhelyen, vagyis a volt Tájházban. A megnyitó április 
26-án, délután négy órakor volt, ahol az érdeklődők 
száma közel azonos lehetett a kiállított darabokéval.

Az Esik eső 
szép csende-
sen csepereg 
kezdetű dalnál 
odakinn való-
ban csepegni 
kezdett az eső, 
s ez is növelte 
az egész kiál-
lítás valódisá-
gát. Mert talán 

ezek a legjobb szavaim arra, amit a 
kiállításon láttam: valódi, valóságos. 
A képek azt tükrözték, ami körülvesz 
a mindennapokban. A farmosi és a 
környékbeli látogatók is biztosan talál-
tak a képek között olyat, amelyről egy 
ismerős arc nézett vissza rájuk. Zoli 
ugyanis saját környezetét prezentálja 
grafikáin és festményein, azokat az em-

bereket, akikkel nap 
mint nap találkozik, 
barátokat, ismerő-
söket, családtagokat. 
És önmagát is, ami 
festőként igen nehéz 
feladat lehet. 

S nem csak embe-
reket, hanem tájakat 
és eseményeket is. 
Az ismerős arcok 
ábrázolása mellett 
ugyanis megjelenik 
az erdők és puszták 
világa, egy-egy ma-
gányosan álló tanya, 

távolba meredő szarvas, rókama-
ma csemetéjével, valamint a falusi 
és tanyasi élet mozzanatai, mint az 
aratás vagy a lucernagyűjtés, illet-
ve a lovak és a betyárvilág. Ezen 
tematikák láncolata az illusztráci-
óval összekapcsolva pedig valami-
féle nyugodtságot áraszt magából, 
olyasfélét, amit csak a falusi és a 
tanyasi ember érthet igazán.

 
A kiállítás megnyitóján a szervezők jó munkát végez-

tek, hiszen a képekből áradó hangulatot erősítette a Ha-
gyományőrző Kelevézek népi hangszereken való játéka, 
a népdalok, a házias sütemények íze és a házi pálinka is, 
sőt, az érdeklődők egy része is, hiszen többen népvise-
letben, betyáröltözetben jelentek meg.

A kiállítás június 30-ig megtekinthető Nagykátán, ér-
demes megnézni, csak ajánlani tudom. 

Szarvas Angéla

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
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ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTAK: Elhunyt:
Rosta Sándorné (sz.: Papp Mária Ilona, 1926.05.20.) 2017.12.17.

Jezsik Andrásné (sz.: Macska Ilona, 1934.01.15.) 2018.02.03.

Juhász László (sz.: 1947.07.06.) 2018.02.10.

Németh Jánosné (sz.: Darók Julianna, 1935.06.25.) 2018.02.15.

Vankó Andrásné (sz.: Gúth Zsuzsanna, 1928.07.03.) 2018.02.16.

Bátor Istvánné (sz.: Batu Julianna, 1957.02.17.) 2018.02.21.

Mohácsi Ferenc (sz.: 1945.08.17.) 2018.02.24.

Juhász Mária (sz.: Juhász Mária, 1924.09.24.) 2018.03.03.

ELHUNYTAK: Elhunyt:
Bodó Béláné  
(sz.: Péter Szabó Julianna Rozália, 1917.11.16. )

2018.03.09.

Novogradecz János Ferenc (sz.: 1943.01.29.) 2018.03.13.

Némethné Gombik Erzsébet  
(sz.: Gombik Erzsébet, 1951.04.28.)

2018.04.06.

Deutsch Mihály (sz.: 1950.05.17.) 2018.04.07.

Trangucz Mihály (sz.: 1933.04.24.) 2018.04.08.

Paksi József (sz.: 1933.05.12.) 2018.04.10.

Lakatos János (sz.: 1940.10.01.) 2018.05.01.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Kardos Vilmos és Varga Krisztina 2018. április 28.

FARMOSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK

MATOLCSY MIKÓS ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
Matolcsy Miklós szülei – Matol-

csy Károly és Kass Melani – 1860-
ban  kötöttek Tápiószelén házassá-
got. A Kass család révén  jelentős 
földbirtokhoz jutott Farmoson, az 
ő személyében jelent meg a Matol-

csy család ezen a vidéken. 
Miklós 1869.06.14-én Cegléden született, Matolcsy 

Károly közjegyző negyedik gyerekeként. Középiskoláit 
Sárospatakon és Budapesten végezte. Három diplomát 
szerzett a Budapesti Tudományegyetemen: gyógysze-
rész, orvosi majd vegyész diplomát. 

1902-ben szerezte az orvosdoktori oklevelet, 13 évig 
a Tudományegyetem I.Vegytani Intézetében dolgozott. 
1907-ben megbízták az akkor felállított és üzembe he-
lyezett Egyetemi Gyógyszertár vezetésével. Ő tanította 
először az orvostanhallgatóknak és gyógyszerészeknek 
a „Gyógyszerészet” tárgyat.

1896. június 9-én megnősült. Felesége Éberling Nagy 
Pálma, akinek a nevéhez fűződik az első Braille-írás-
sal készült biblia, melyet Farmoson nyomtattak a Bur-
da-házban. Az első világháború után nagyon sok vak 
ember volt Magyarországon, és ezekkel az emberekkel 
foglalkozni kellett. Munka, étel és otthon nélkül vol-
tak. Pálma Pesten a Vakmisszióban bibliaórákat tartott 
nekik. Mikor tudomására jutott, hogy Frommer Lajos 
fegyvergyáros Magyarországon megépítette az első és 
egyetlen Braille-nyomdagépet, addig gyűjtött adomá-
nyokat míg 1920-ban sikerült megvennie a gépet.  Egy-
egy pontírással készült bibliai rész több kötetből állt. A 
könyveket minden vak ingyen kapta, s ha elolvasás után 
visszaküldte, megküldték neki a következő kötetet.

A Biblia szállítás és a vele kapcsolatos levelezés mi-
att Matolcsy Miklós felajánlott egy épületet Farmosnak, 
melyben önálló postahivatalt létesítettek  a ’20-as évek-
ben.

A család kétlaki életet élt, Budapesten illetve Farmo-
son, s közben megszülettek a gyerekek, 5 leány és 3 fiú. 

1930-ig Matolcsy Miklós látta el Farmoson az orvosi 
teendőket, mivel a falunak nem volt saját orvosa. Kádár 
Judit unoka visszaemlékezése szerint nagyapja közvet-
len, barátságos ember volt. Mindenkivel kezet fogott, és 
orvos létére mezítláb járt a homokban. Farmoson min-
denkit ingyen kezelt, jöttek is hozzá az emberek.

Apjától mintegy 220 hold földet örökölt, melyen ké-
sőbb fiai gazdálkodtak. Az első világháború alatt ő szer-
vezte meg – a hadsereg főgyógyszerészeként – a gyógy-
szerellátást, ezért magas katonai kitüntetést kapott. 
Részt vállalt a háború utáni közegészségügy gyógysze-
rellátásának megszervezésében és tagja lett az Országos 
Közegészségügyi Tanácsnak. Említést érdemel „Könyv 
és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerésze-
ti munkákról 1578-1909” című gyógyszerésztörténeti 
műve. 

Felesége halála után (1936) teljesen visszavonultan élt 
1938. december 4-én bekövetkezett haláláig. Farmoson 
halt meg, ott is van eltemetve a családi temetőben. 

Matolcsy Miklós Farmos és az ország életében, fejlő-
désében jelentős szerepet töltött be.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság az 
54/2009. számú határozatával Matolcsy Miklós sírját a 
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította, a nemzeti Pante-
onba emelte. 
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Egészséget megőrző torna Farmoson!
Szeretettel várok minden korosztályt egy csopor-
tos, teljes testet átmozgató gerinctornára a Közös-
ségi Házba, szombatonként 18:00 órai kezdettel. 
A tornára ajánlott matracot (polifoamot) hozni. Fontos 
a kényelmes ruházat (melegítő, vagy sztreccsnadrág), 
teremcipő nem szükséges, mivel zokniban tornázunk. 
Egy alkalom 1 órát vesz 
igénybe. 
Baráth Angéla
másodéves gyógytornász 
hallgató

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

HIRDETÉSEK

A következő lapzárta időpontja: június 30.
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 ne-
vét), ugyanis a szerkesztők aláírás hiányában a beküldött 
anyagokat nem tudják publikálni. A szerkesztőség 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

PAKSI JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család



Az általános iskolások előadása március 15-én

Húsvéti készülődés a könyvtárbanEmlékkoncert Urbán Jenőért

Költészet napja a könyvtárban


