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XV. Farmosi Kulturális,
Kézműves és Zenei Fesztivál 2018.
Szeptember 21. péntek

16:00 Eredményhirdetések, Tombola

17:00 Megnyitó Köszöntőt mond:
Horváth László polgármester
Lipták Tibor és Jáger János műsora
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

18:00

Művelődési Házban:

Szeptember 22. szombat

Szabadtéri Színpad:
09:15 Megnyitó
09.30 Kaszab Zoltán emlékkiállításának és
Bíró László fotókiállításának
megnyitója
10.00 A farmosi óvodások műsora
10:30
11:30

12:30
14:00
14:30
15:00

Kolompos zenekar

előadása
Farmosi Néptánccsoportok fellépése,
Aranyosszék néptánccsoport
bemutatója
Rózsa Nyugdíjas Egyesület fellépése
Matolcsy Kúria emléktábla
avatás, park névadó
Sörivó verseny
Atlantisz Szabadidő Egyesület
tánccsoportjának és a Dalma Dance SE
műsora

HEVESI TAMÁS
fellépése

19:00

Gyémánt Valentin

Kolompos zenekar

slágerestje
20:00

SIPOS F.
TAMÁS előadása

21:00- 2:00 Utcabál a

SMART zenekarral
22:00 Tűzijáték

Gyémánt Valentin

Színpad körüli programok:
9.15 A-63 Galambászok bemutatója
13.30 Tűzoltók bemutatója Farmos ÖTE
14.40 Baranta, íjászat, lovaglás,
körhinta gyerekeknek
17.30 Kutyás bemutató – Ebadta ebtanoda
Megmérettetések:
főzőverseny, sütőverseny, kertünk büszkesége,
csocsó- és sörivóverseny

HEVESI
TAMÁS
SIPOS F.
TAMÁS

8.00
kispályás labdarúgó-torna
13.00 aszfaltrajz
9-14.00 véradó toborzó
Farmosi Települési Értékek
kiállítása a Közösségi Házban.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

SMART zenekar
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SZENT ISTVÁN NAPI AJÁNDÉK
Két éve, a Szent István napi megemlékezés alkalmával került
átadásra a község saját forrásból épített új fogorvosi rendelője.
A múlt évi megemlékezéskor sajnos nem tarthattunk kettős ünnepet, de 2018. augusztus 17-e ismét lehetőséget adott a kettős
ünneplésre. Tisztelegtünk államalapító Szent István királyunk
emlékének, és átadásra került a hosszú, kitartó munkával elkészült műfüves sportpálya.

melyet a Matolcsy park szomszédságában megépült műfüves
sportpálya átadása követett.

Czerván György köszöntője, átadó beszéde után Kármán János plébános úr megszentelte a sportpályát, majd a közönséget gyakran derűre fakasztva, Nyitrainé Tóth Mónika adta elő
Romhányi „Rímhányó” József alkalomhoz illő, szellemes versét.
A Matolcsy parkban Czerván György képviselő úr mondott
ünnepi beszédet. Beszédében méltatta szent királyunk bölcsességét, politikusi nagyságát, tetteit, melyekkel lerakta egy szilárd,
több mint ezer éves folyamatos harcok dacára is álló, napjainkban egyre erősödő ország fundamentumát. Beszédében emlékeztetett és hasonlóságot fogalmazott meg Szent István kora és
napjaink küzdelmei között, mely küzdelmeket Szent István is
megnyert, és a mai Magyarország is meg fog tenni.

Czerván György képviselő úr beszédét Czira Sára két gyönyörű éneke foglalta keretbe.

A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret Kármán János plébános úr áldotta meg, mely szeleteit a felkínálták a jelenlévőknek.
A kenyéráldás és Nyitrainé Tóth Mónika szavalata után,
a szózat hangjaival zárult a Szent István napi megemlékezés,

A foci ihlette felvezető vers után következett, a Farmoson
sokak által nagy szeretettel és érdeklődéssel várt – szomszédos
település, Tápiószentmárton szülötte – Juhász Roland labdarúgó, aki főként a gyerekekhez, a jövő ígéreteihez szólt. Egy sikeres sportpályafutás receptjét is elárulta nekik. Személyisége,
előadása, méltán váltotta ki a jelenlévők szimpátiáját, tiszteletét.
A beszédek, az ünnepi ceremónia után az óvodások vették elsőként birtokba a pályát, akiket a Bozsik programosok, majd
a felnőttek követtek. A nagy hőség ellenére is fáradhatatlanul
futballozók késő estig rúgták a bőrt. Így láthattuk pályánkat kivilágosítva is. Mondhatom, csodaszép.
A következőkben néhány mondat a pályaépítés előzményeiről, majd a pályahasználat várható, jövőbeni mikéntjéről:
– Farmos Község Önkormányzata és az MLSZ 2017. május
17-én kötött együttműködési megállapodást, mely az MLSZ
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labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához és a sportról
szóló 2014. évi I. törvény 55.§ önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladataihoz illeszkedik.
– A megállapodás mindenre kiterjedően, részletesen tartalmazza a pálya használatára vonatkozó szabályokat, a megállapodásban rögzített 15 éves időtartamra.
– A műfüves sportpálya létesítésénél az MLSZ élt a társasági
adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
szerinti látvány-csapatsport támogatással. Országszerte - így
Farmoson is – beruházott futballpályák kialakítására, 15 évre
szóló hasznosítására. 2018. év végére országosan közel 500
db. miénkhez hasonló pálya fog megépülni.
– Farmoson e program keretén belül készült el a most átadásra
került 22X42 méteres műfüves pálya, melynek bruttó költsége 29 078 306 Ft. Ebből az összegből önkormányzatunkat
8 723 492 Ft. terheli.
– A képviselő-testület döntése értelmében a pálya – a lehető legjobb kihasználhatóság érdekében – közvetlenül az iskola szomszédságában épült meg. A helyszín – a nem kis tereprendezés,
valamint a statikailag szükséges gabion támfal megépítésének
szükségessége miatt – további költségeket jelentett számunkra.
– Külön köszönet illeti meg az önkormányzat karbantartóit,
közmunkásait, hogy évszakoktól függetlenül, szorgos munkával, odaadással váltották ki a külsős vállalkozói díjat, jelentősen csökkentve ez által az önkormányzat kiadásait.
Az átadás napján is, azóta is gyakran kérdezik, hogy kinél,
kiknél lesz a kulcs, hogyan lehet a pályára bejutni, azt használni.
Ezúttal szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a pályát nem
mutogatásra, hanem a lehető legszélesebb körű használatra építettük.
Használati szabályzatot Farmos Község Önkormányzatának
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Képviselő-testülete soron következő ülésén tárgyalja, és remélhetőleg elfogadja.
A használati szabályzat tartalmazza majd:
– a pályán és környékén elvárt viselkedési normát
– a díjmentesek körét
– a díjszabást
– a pályafoglalást
– a pálya nyitvatartási rendjét
– a díjfizetés és pályafoglalás rendjét
– a használatra vonatkozó tiltó rendelkezéseket
A műfüves pálya Farmos Község Önkormányzatának tulajdonában lévő közintézmény, mely építésére és használatára az
önkormányzat és az MLSZ között 15 év időtartamra, 2017. május 17-én szerződés köttetett.
Az MLSZ-t kivéve, a használatra vonatkozó kedvezményezettek sorrendje várhatóan a következő lesz:
– helyi általános iskola
– helyi óvoda
– helyi sportegyesület
– helyi egyesületek
– helyi közösségek, magánszemélyek
– nem farmosi közösségek, magánszemélyek
Ui: A fentiekben ismertetett adatok, a mellékelt fotók, az élő
utcakép igazolja, hogy jelentős értékű, újabb nevezetességgel
gazdagodott Farmos. Vigyázzunk erre az értékre, hogy évtizedekig biztosítson lehetőséget gyerekeinknek, sportolni vágyó
felnőtt lakosainknak az egészséges, sportos életmód gyakorlására, a testi egészségük megóvására!
Horváth László polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Magyarország Kormánya az 1364/2018. (VII. 27.)
számú határozatával a téli rezsicsökkentés végrehajtása
kapcsán arról döntött, hogy egyetért azzal, hogy a TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSBEN korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
Ennek kapcsán a helyi önkormányzatoknak lehetővé
kell tenni az erre vonatkozó igénybejelentést, és azt ös�szesítve továbbítania kell a Belügyminisztérium irányába.
Tájékoztatom, hogy amennyiben háztartása a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiből nem részesült,
mert nem rendelkezik gázszolgáltatási szerződéssel,

egyszeri természetbeni támogatásra vonatkozó igényét
jelezheti a Polgármesteri Hivatalban, Szöllősi Tünde
szociális ügyintézőnél (ügyfélfogadási időben).
Az igénybejelentési formanyomtatvány és az adatkezelési tájékoztató megtalálható:
• a Polgármesteri Hivatalban
• a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál
• Farmos község honlapján (a Közérdekű Adatok menüpont alatt)
Határidő: 2018. október 15. (jogvesztő)
Felhívom figyelmét, hogy háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Az avar és kerti hulladék égetéséről
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatom:
Főszabály szerint országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, 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 tűzrakó helyen, telken belül szabad égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
• Az avar és a kerti hulladék csak nagykorú felügyelete
mellett és a környezet kismértékű zavarása mellett végezhető.
• Az égetés helyszínen rendelkezésre kell állnia olyan eszközöknek, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tűzégetés időpontjának kiválasztásánál az engedélyezett
időpontokon kívül az időjárási viszonyokat is figyelembe kell
venni!

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendeletben
foglaltaktól eltérő égetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezményeiről szóló
7/2016. (XI. 30.) rendelet 12. §-a alapján a közösségi együttélés szabályait sértő cselekmény, amely elkövetőjével
szemben 50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, valamint
150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának
van helye, amely ismételhető.
Kérem, szíveskedjenek a fenti szabályok szem előtt tartásával megválasztani az égetés időpontját, valamint azt, hogy
mi kerül égetésre!
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2018 őszén
anyakönyvi szakvizsga felkészítőn szükséges részt
vennem a Pest Megyei Kormányhivatalban, ezért
az alábbiakban megjelölt hetekben

NEM LESZEK ELÉRHETŐ
a hivatalban:

2018. szeptember 10-14.
2018. szeptember 24-28.
2018. október 8-12.
2018. október 24-26.
2018. november 5-9.
A kérelmeket, panaszokat, bejelentéseket
ezekben a hetekben írásban
Varga Adrienn titkársági előadónál lehet benyújtani.
Megértésüket köszönöm!
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
XV. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál 2018.

MEGMÉRETTETÉSEK

Főzőverseny

Bármilyen egytálétel készíthető. Gázzal, vagy lábakon álló
bográccsal lehet főzni, a fű megóvása érdekében. Tűzifát
nem áll módunkban biztosítani. A sátorhelyek kijelölése
nevezéskor a Közművelődési Könyvtárban, a biztonsági
előírásoknak megfelelő térképen történeik. Érkezési sorrendben a szabad helyeknek megfelelően. (Megkérünk
mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
• Nevezési, és sátordíj: 2.500 Ft/csapat
• Nevezés: 2018. 09. 01-től 20-ig (csütörtök)
a Közművelődési Könyvtárban.
• Az elkészült ételek leadási ideje szeptember 22. 12.00 óra.

Sütőverseny

Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édességgel, kaláccsal, stb. lehet.
• Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
• Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál, azonban a sütemények tartós tárolására nincs lehetőségünk.
• Kérjük a sütemények leadását
szeptember 22-én 12.00 óráig.

Mindezek megvalósításához szívesen fogadunk
mindennemű támogatást:
önkéntes szervező, bármilyen kétkezi munka, tárgyi,
illetve pénzbeli adományt.
TÁRGYI TÁMOGATÁSUKAT személyesen
a farmosi Közművelődési Könyvtárban adhatják le.
PÉNZBELI TÁMOGATÁSUKAT
átutalással a következő számlaszámra juttathatják el
„Farmosi Napok” megjelöléssel:

Kedvezményezett: Farmos Község Önkormányzata
Számlaszám: 11784009-15730703 ;
Valamint személyesen a szervező bizottság
valamely tagjánál:
Bugyiné Gyürki Andrea 06-20/220-7126
Fehér Ágnes 06-20/340-4405
Kasza Tamás 06-70/335-7682
Tarjáni Zsolt 06-20/371-5450
Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!

Csocsó verseny

• Nevezési díj: gyerek: 200 Ft/csapat, felnőtt: 500 Ft/csapat.
• Korcsoportok: gyerek: 0-14 éves korig, felnőtt: 15 éves
kortól.
• Nevezni a helyszínen lehet 11:00 óráig!
A verseny minimum 6 csapat jelentkezése esetén kerül
megrendezésre!

Kertben termett büszkeségeink

Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú,
színű stb. terménnyel.
• Nevezési díj: 500 Ft/termény.
• Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál 13:00
óráig.

Sörivó verseny

• Nevezési díj: 500 Ft/csapat
• Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.
A 18. életévét betöltött felnőttek jelentkezését várjuk!

Aszfaltrajz verseny

• Nevezési díj: nincs!
• Nevezni 14 éves korig a helyszínen lehet a regisztrációs
sátornál.
• Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves korig.

Véradás és véradó toborzó verseny

9-14 óráig az Általános Iskola kémia termében.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket díjazzuk!

Kispályás labdarúgó-torna
8- Műfüves pálya

MEGHÍVÓ
Farmos Község Önkormányzata
és a Rózsa Nyugdíjas Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2018. szeptember 29-én 16 órára
a Művelődési Házba,
az Idősek Világnapja alkalmából,
az idősek, valamint
az 50 éve Farmoson házasságot kötött házaspárok
tiszteletére tartandó műsoros

ÜNNEPI
RENDEZVÉNYÉRE.
Farmos Község Önkormányzata
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
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Tiszta udvar rendes ház – pályázati felhívás!
A Farmosi Hagyományőrző Egyesület 2018. évben elindítja
a „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” pályázatot.
A címre pályázhat Farmos közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa vagy használója.
A Farmosi Hagyományőrző Egyesület így szeretné elismerni
és értékelni azon ingatlan tulajdonosoknak, illetve használóknak a törekvéseit, akik önkéntesen hozzájárulnak településünk
arculatának szépítéséhez, gondozzák és rendben tartják ingatlanukat, és ingatlanuk előtti területet. Így felkérjük a tulajdonosokat vagy használókat, hogy aktív részvételükkel vegyenek részt
ezen az újjáélesztett pályázaton, ezzel is támogatva annak célját.
Az elbírálás során bíráló bizottság bevonásával a következőket értékeljük:
• Egyik elsődleges szempont, hogy környezetét saját kezűleg
ápolja, gondozza.
• A lakóépület, a kerítés és az ingatlan előtti közterület gondozottsága, tisztasága, növényzetének ápoltsága.
• A kert és az udvar gondozottsága, tisztasága, növényzetének
ápoltsága, rendezettsége, szomszédokat nem zavaró elhelyezése,
• Környezettudatos szemlélet érvényesülése (csapadékvíz hasznosítás, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés), a kertben
szabadon élő állatokról való gondoskodás.
• A háziállatokról való gondoskodás, szomszédokat nem zavaró, szabályszerű tartásuk körülményei.
• A közterületen és az udvaron tárolt járművek és eszközök rendezett, a szomszédokat nem zavaró, szabályszerű elhelyezése.
• Amennyiben a régi településképre jellemző az épület kialakítása, úgy az építmény korhű állapotának, kerítés, kertkapu,
homlokzat, veranda, tornác régi jellegének megőrzése.

A pályázat díjazása:
• A nyertes egy emléktáblát, illetve 10.000.- , azaz Tízezer forint pénzjutalmat vehet át.
Egyéb tudnivalók:
• Az emléktábla egy személynek egy alkalommal adományozható, az elismerés újbóli elnyerése esetén oklevéllel erősíthető meg.
• Amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen,
ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szen�nyezett, a „Tiszta udvar, rendes ház” cím visszavonható.
• A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója értesítést kap, ebben az esetben az elismerő táblát az épületről el kell távolítani.
A pályázatra a jelentkezési lap letölthető VIII. Farmosi Szüreti Felvonulás és Bál facebook oldalról (https://www.facebook.
com/events/2066545686941525/ ), illetve személyesen átvehető
a Községi Könyvtárban, vagy a farmosi Liget Közértben.
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot e-mailen a farmosihagyomanyorzok@gmail.com címre, vagy személyesen a farmosi Községi Könyvtár címére legyenek szívesek eljuttatni 2018.
szeptember 28-ig (péntek). A tárgyban, illetve a borítékon kérjük, tüntessék fel: „Tiszta udvar, rendes ház”.
Benyújtandó dokumentumok:
• Kitöltött, aláírt jelentkezési lap
• Fénykép(ek) digitális formában is
A jelentkezési lapon lévő nyilatkozat aláírásával a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit, valamint hozzájárul a díjnyertes
ingatlanról készült fénykép publikálásához. Továbbá vállalja,
hogy a táblát jól látható helyen kifüggeszti az épületre.
A díj átadására 2018. október 6-án, a Farmosi Szüreti Felvonulás alkalmával kerül sor.
Farmos, 2018. augusztus 21.
Farmosi Hagyományőrző Egyesület

Jelentkezési lap

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére
Pályázó neve: ........................................................................................................................................................................................
Pályázó címe: ........................................................................................................................................................................................
Pályázó telefonszáma, e-mail címe: ...................................................................................................................................................
A pályázaton nevezett ingatlan leírása, rövid indoklás: .................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Figyelem!
Kötelező a Fénykép(ek) melléklet csatolása, valamint annak benyújtása digitális formában is!
Amennyiben ehhez segítségre lenne szüksége, kérem, szóljon!
Farmos, ................................................................

.........................................................................
Tulajdonos/használó aláírása
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FARMOSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK

Matolcsy-kúria

A Matolcsy-kúria Farmos község központi helyén (Árpád út
2/a.), az óvoda és az általános iskola között elterülő parkban helyezkedik el.
Az épületet Matolcsy Károly és felesége építtette 1901-ben.
Matolcsy Károly (1828-1907) főhadnagy az 1848-as szabadságharcban, majd szolgabíró Cegléden, később a város első királyi közjegyzője. Báró Kaas Melanie-val kötött házassága útján,
a Farmoson elterülő Kaas birtokból mintegy háromszáz hold
föld „hozományt” kapott. Itt építtette fel a klasszicista stílusjegyeket viselő Felső-Házat. Ez a kúria a Matolcsy-birtok „közepe” volt. A család tulajdonába tartozott még a Felső-Háztól nem
messze található Alsó-Ház (a mai József Attila utca 14. sz. alatt)
és az Új-Ház (a mai Béke u 36. sz. alatt).
A kúria hét szobás volt, bal oldalán helyezkedett el egy terasz, jobb oldalon voltak a hálószobák, egy konyha és egy
nagy ebédlő. Az épületet park övezte. A kúria melletti területen volt a Burda-Ház, melyet Matolcsy Miklós (orvos,vegyész,gyógyszerész) az 1920-as években átadott nyomda céljára, melyben a vakok Bibliájának nyomtatása zajlott. A
nyomda létrehozását és működtetését felesége, Éberling Nagy
Pálma valósította meg, óriási
szellemi és anyagi ráfordítással.
A faluban ennek következtében
létesült posta, mert erre a nyomda működése miatt is szükség
volt. A Matolcsy család a családi
vagyon egy épületét ajánlotta fel
ingyen erre a célra, a mai Posta
u. 2. sz. alatti épületet.
A Matolcsy család tagjai generációkon át éltek a kúriában, a II. világháború
utáni időkig. Ezt követően az épületet államosították és többféle célra használták, pl. volt benne lakás, mozi, öltöző a sportolók részére. Az eltelt évtizedek
alatt az épületen nagy felújítást nem végeztek, de nem is került romos állapotba. Némely része lebontásra került. A kúriát a Községi Önkormányzat 2001.
november 21-én a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványnak ajándékozta.
A Tápió Közalapítvány
2006-ban a Matolcsy-kúriát felújította és oktatóközpontot hozott benne létre.
Egy nagyszabású kiállítás
keretében a Tápió-vidék
természeti értékeit, a térség
jellegzetes élőhelyeit, növény- és állatvilágát mutatja
be, melyet rendszeresen látogatnak kiránduló csoportok, érdeklődők.
A Matolcsy-kúria, a családi „fészek” ma is Farmos jelentős, meghatározó
épülete. Farmos Község Értéktár Bizottsága a kúriát 2018 júniusában a helyi
értékek sorába emelte.
Farmos Község Önkormányzata a család iránti tiszteletből és a régmúlt emlékeinek megőrzése céljából a kúria előtti területet „Matolcsy-Park”-nak nevezte el.
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Kiegészítés a Farmosi Általános Iskola 2017-2018. tanévi beszámolójához
Iskolánk tanulóinak a 2017/2018.
tanévben elért fantasztikus versenyeredményeik lajstromából sajnálatos módon kimaradt CZIRA
SÁRA immáron 6. évfolyamos
tanuló különböző, nívós népdaléneklési versenyeken elért helyezéseinek ismertetése.

• A VII. Kádár Ferenc Népzene és Néptánc Versenyen
népiének kategóriában, Dévaványán arany fokozatban
részesült.
• A Magyar kórusok, zenekarok és népzenei együttesek
szövetsége KÓTA 19. Aranypáva népzenei minősítő keretében, szintén Dévaványán térségi szintű minősítőn
kiváló fokozatot ért el.

Méltán lehetünk mindannyian büszkék Sára
következő csodás eredményeire:
1. helyezést ért el
• A „Tiszán innen, Dunán túl…”Országos Népdaléneklési
Minősítő Verseny Pest megyei fordulóján, szóló kategóriában
• A „Tiszán innen, Dunán túl…” Országos Népdaléneklési
Verseny Pest megyei döntőjében
• A XXIV. Dunakanyar Népművészeti Versenyen szóló kategóriában, Sződligeten

Kedves Farmosiak!
Az Atlantisz Szabadidő Egyesület az
idén nyáron is sok gyereknek tudott
nagyon jó és különleges élményeket
szerezni a modern tánc és a lovaglás
kapcsán.
Megszervezésre került a nyár folyamán egy tánc és négy lovas tábor.
A tánc tábor résztvevői megismerkedhettek a samba és a jive alapjaival,
a versenytánc-technikájával és latin koreográfiákkal. A tánc mellett jutott idő
zenehallgatásra és kézműveskedésre is,
amit szintén nagyon élveztek a gyerekek.
A lovas táborokban nemcsak farmosi gyermekek vettek részt, hanem környékbeli településekről és a fővárosból
is érkeztek diákok.

2. helyezést ért el
• A „Tiszán innen, Dunán túl…” Népdaléneklési Verseny
országos döntőjében
• A IV. Tápió-menti Népdaléneklési Versenyen
• Az I. Hévízgyörki Népdaléneklési Versenyen
Ezúton is szeretnék újfent gratulálni Sárának a sikereihez
és a jövőbeni versenyeihez erőt, töretlen lelkesedést, kitartást
és hasonlóan „aranyos, ezüstös” eredményeket kívánni!

Egyesületünk vendégül látta a ceglédi
Kossuth Lajos Gimnázium
cserediák
program
keretein
belül érkezett indiai
diákot is, aki reményeink szerint olyan
élményekkel
tért
haza, ami pozitív lehet kis falunk jövőjére nézve.
A táborozó gyerekek nemcsak a
lovaglás nyújtotta élményekkel lettek
gazdagabbak, hanem a lótartás, és ehhez kapcsolódó különleges élményekkel, mint például a patkolás, a széna
betakarítás, a lovak tisztántartása és
fürdetése.

Szabó Ildikó
osztályfőnök

A két tábor különböző programokkal
várta a gyerekeket, de a cél az egy volt: a
gyerekek fejlődésének a pozitív irányba
haladása.
Az idén több hétvégén fogunk még
nyílt hétvégét tartani, ahol a lovagolni
vágyó gyerekeket és felnőtteket várjuk,
hogy ők is részesei lehessenek az egyesületünk nyújtotta lovas élményeknek.
A tánc iránt érdeklődő gyerekeket
pedig szeptemberben várjuk az új csoportok indulásakor.

Jelentkezés, információ:
Tánc:
Lévai Enikő 06 70 629 8462

Lovaglás:
Kasza Tamás 06 70 335 7682
Kasza Tamás
Atlantisz Szabadidő Egyesület
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Táncra perdültek a farmosi gyermekek és felnőttek…
Az előző évek sikereinek köszönhetően, idén is megrendezésre került a farmosi néptánctábor, amit idén már 50 gyerek részvételével kezdhettünk meg. Idei
táborunk nem csak a népzene, néptánc és kézműves foglalkozásokról szólt, hanem mivel a 2018-as évet Mátyás király
emlékévének nyilvánították, ezért úgy
gondoltuk, hogy megszólaltatjuk a Mátyás királyról szóló meséket, történeteket
drámajáték formájában.
A gyerekeket 3 csoportra osztottuk
korosztály szerint, de délután külön szerveztünk tánctanulást a felnőtteknek, illetve azoknak a gyermekeknek, akik tagjai a farmosi Csuhajja Néptáncegyüttesnek. Minden délelőtt a néptáncé, népdalé,
népi gyerekjátékoké és a drámajátékoké volt a főszerep, majd ebéd után kézműves
tevékenységekre került sor. Volt a táborban korona-, kard- és pajzskészítés, az udvaron a tavalyi vályogtéglákból elkészült a vár, zoknikból bombákat gyártottak a
gyerekek, kalácsot sütöttünk, különböző hűtőmágneseket készítettek, fonalaztak,
mesét hallgattak, majd kartonokból várat építettek, illetve a tábori emlékfüzetekről
sem feledkeztünk meg. A szerdai napot próbáltuk még változatosabbá tenni, ezért
lovaskocsikkal és zeneszóval jártuk be a falut, majd a focipályán várt minket a Boglárka Hagyományőrző Egyesület különböző népi fajátékokkal, íjászkodással, valamint Kollár Ferenc igazgató úrnak köszönhettük meg a finom ebédet. Pénteken
este tábortüzet gyújtottunk, ahol a muzsikaszó, a jókedv és a finom lecsó sem hiányzott. Különlegessé tette a hetet, hogy a gyerekek minden jól elvégzett munkájukért tallérokat gyűjthettek a kis tarisznyájukba. A felnőttek és a farmosi tánccsoport
tagjai számára a program délutánonként zajlott, ahol palatkai táncot sajátíthattak el.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a hét folyamán segítettek, besegítettek a szervezésbe, oktattak, zenéltek, illetve mindazoknak, akik nélkül ez a tábor
nem jöhetett volna létre.
Egész héten a talpalávalót
húzták:
Cimpan Tibor – prímás
Petres Attila – brácsás
Szekeres Marcell – bőgős

Néptáncot és népi
gyerekjátékokat oktattak:
Bacskai Balázs
Szász Botond
Pethő Kinga

További segítőink és támogatóink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baranyiné Deák Mária
Csillik Sára
Kenyó Ilona (Loni)
Molnár Krisztiánné
Nyitrai Petra
Nyitrainé Vekety Hajnalka
Ifj. Nyitrai István
id. Nyitrai István
Csákó Rebeka
Szarvas Attila
Szarvas Angéla
Németh Csaba

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemes Nóra
Tóth Erika
Szalay Erika
Árváné Ádám Krisztina
Liget Közért
Privát ABC
Czakó Irén
Rózsavölgyi Gézáné
Galéria Nyomtatvány
Tápió-vidék Természeti
Értékeiért Közalapítvány
• Hasznos Holmik

Népdalt oktattak:
Horváth Éva Sára
Fehér Viktória

Drámajátékokat oktattak:
Kollár Ferencné
Visnyei Pálné
Kovács- Cser Anna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Csillik Katalin
Sinkáné Csillik Ibolya
Csákó Béláné
Fejős Brigitta
Győri Tibor
Major Csaba
Szabó Béla
Nagy Imre
ifj. Németh István
Pető György
Czira Zsolt
Cziráné Fehér Anita
Fehér István és családja
Csákó Tamás

•
•
•
•
•
•
•
•

Csákóné Fehér Zsófia
Kollár Ferenc
Bozóki Boglárka
Kis Róbert Tűz és Munkavédelem
Mohácsiné Berci Szabina
Mizsei István
Csúzdi Ferenc
Roszik Péter
Oldalné Galbács Magdolna és családja
Mariann virágbolt
Ali Attila
Kenyó Dezsőné

Szeretnénk külön kiemelni és megköszönni a segítséget a Zenélő Ifjúság Alapítványnak, illetve a Farmosi Rózsa Nyugdíjas
Egyesületnek, akik támogatása és segítsége nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre.
Már szervezzük a jövő évi tábort, amin reméljük, hogy legalább ekkora lesz a létszám és a lelkesedés is!
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget, jövőre ismét találkozunk!
Cseh-Fehér Ágnes
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FARMOS FOCITÁBOR I-II.
Idén nem titkolt szándékom szerint hagyományteremtő célzattal Focitábort szerveztem. Már az előzetes felmérések alapján
a nagy érdeklődésre való tekintettel látszódott, hogy nem lesz
elég egy alkalom. Ezért július első és augusztus első hetében két
tábor lebonyolítását vállaltam fel. A táborok lebonyolításában
segítségemre voltak júliusban Nagy Gáborné (Móni néni), Lakatos Balázs, augusztusban Vankó Attila.
Fontos dolognak tartottuk, hogy táborunk nem mesterképzés, minden focizni szerető gyereket szeretettel vártunk, és figyeltünk is arra, hogy mindenki sikerélményben részesüljön,
tehetségétől függetlenül. Ezt a dolgot nagyban segítette, hogy
a foci alapvetően egy olyan sportág, amit az eltérő adottságú
gyerekek is élvezetesen tudnak együtt játszani.
Naponta kettő irányított sportfoglalkozás volt a focitábor
programjában.
Délelőttönként az adott korosztályoknak megfelelő tematikus
edzéseket tartottunk a gyerekeknek. Ezeken a foglalkozásokon
a sportág technikai elemeit gyakoroltuk (labdavezetések, cselezések, átadások, átvételek, rúgások), valamint az általános mozgáskoordináció fejlesztése is napirendre került.
Kora délutánonként játékos technikai versenyeket rendeztünk. A büntető rúgó, célba rúgó, cselező stb. versenyeket a
gyerekek nagyon szerették, és a versengés alatt észrevétlenül is
fejlődtek képességeik.

Délután rendeztük meg a várva várt foci bajnokságot, ahol
a kialakított csapatok egymás ellen küzdhettek körmérkőzések
keretein belül.
Természetesen mindkét táborhét alatt lehetőség nyílt a kötetlenebb időtöltésre is: beszélgetésekre, szórakozásra, úgymint
társas-, kvízjáték, valamint egy-egy egész napos strandolásra
Jászberényben. A strandlátogatásra egy-két szülő is elkísérte a
csapatot. Köszönettel tartozunk nekik: Adamecz Mária, Berényi Csaba, Józsa János, Szabó Sándor, Vankó Attila, Zsengellér
Beáta.
Köszönöm szépen a lelkes, aktív részvételt, a pozitív hozzáállást, a szülők, nagyszülők munkáját, amelyek mind-mind hozzájárultak a táborok sikeréhez!
Külön köszönet illeti a következő szülőket, családokat, nagyszülőket, kollégákat, akik felajánlásaikkal, adományaikkal támogatták a táborozó gyerekeket:
Berényi Csaba és Berényiné Biró Gabriella, Halászi Tamás és
Fehér Piroska, Ivanics Béla és Adamecz Mária, Ignéczi Tamás,
Károly László és Károlyné Papp Andrea, Kovács Renáta, Megyes József, Megyes László és Megyesné Kenyó Ilona, Molnár
Gábor, Nagy Gáborné, Pető Gábor és Pető-Kisházi Erzsébet,
Szabó Sándor és Szabó-Szarvas Renáta, Vankó Attila és Vankó
Margit, Vankó Dezsőné Juci néni.
Remélem, jövő nyáron újra találkozunk a táborban!
Pozsonyi Zsolt

A júliusi tábor résztvevők: Balázs Bence, Barta Péter,
Czokoly Barnabás, Fejős Tamás, Gyurcsik Tamás, Juhász
Patrik, Megyes László, Megyes Vivien, Molnár Bence, Molnár
Maja, Molnár Márk, Pető Emma, Pető Gábor, Raduly Sándor,
Szekeres Péter, Terék Attila, Urbán Kálmán, Vankó Márk,
Wébel Tibor, Zsengellér Kristóf

Az augusztusi tábor résztvevők: Balázs Bence, Berényi
Csanád, Bozóki Bendegúz, Fejős Tamás, Ivanics Bálint,
Józsa Bence, Juhász Patrik, Károly Balázs, Károly Bálint,
Kovács Krisztofer, Kovács Martin, Marton Márk, Megyes
László, Molnár Bence, Molnár Márk, Németh Norbert, Szabó
Barnabás, Szabó Zsombor, Szekeres Péter, Urbán Kálmán,
Vankó Márk, Wébel Tibor, Zsengellér Kristóf

95 éves a mi Bözsi nénink - Isten éltesse őt sokáig!
Régóta tervezem, hogy kissé jobban
feltérképezem településünk, Farmos
történetét. Számos adatot, eseményt
írásos emlékeink is őriznek, melyekhez bárki hozzáférhet. Persze erre is
kíváncsi vagyok, de a történelem nézőpontok sokaságából áll össze, melyet az
egyének az emlékezetükbe őriznek. Az
én célom az volt, hogy összegyűjtsem a
farmosi lakosok emlékezetét a 20. szá-

zad eseményeiről (a két világháború,
’56 és a köztük eltelt évek), hogy körvonalazni tudjuk, hogy mi és hogyan
is történt falunkba a múlt század folyamán, s mindezt tovább örökíthessük az
utókornak. Egy napon pedig ugyanezzel a gondolattal keresett meg Baranyiné Deák Mária Marika óvó néni is, így
a motiváció erősebbé vált, az elgondolásból cselekedet kerekedett: a nyár fo-

lyamán közösen több idős farmosihoz
is elmentünk beszélgetni, hogy meséljenek életükről, emlékeikről.
Így találkoztunk Bözsi nénivel is, akit
sokan arról ismerhetnek, hogy számos
lakodalomba sütött-főzött a farmosiaknak. Idén augusztus 30-án töltötte 95.
születésnapját. Isten éltesse őt ezúton
is!
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Az eseményre való tekintettel az alábbiakban némi ízelítőt szeretnék megosztani abból, amit elmesélt nekünk.
Bözsi néni 1923-ban született, édesanyja tízedik gyermekeként. Édesapja
harcolt az első világháborúban – 1914ben behívták és 1919-ben szerelt le.
Vagyis a háború után bár haza mehetett
szabadságra a családjához, nem rögtön
szereltették le. Fiútestvérei nem vettek
részt a háborúban, azonban legfiatalabb bátyját elvitték fogolynak Németországba.
Bözsi néni fiatal korában először napszámba járt, azonban bőre nem bírta a
napot, így hamarosan inkább Budapestre ment egy családhoz szolgálónak,
majd Dr. Matolcsy Tamás családjához
került.
A Matolcsyaknál töltött évekre szívesen emlékszik vissza Bözsi néni. Elmondása szerint a család nem úgy tekintett rá, mint alkalmazottra, inkább
mint családtagra. Egy műtétet követően háromhónapnyi szabadságra kényszerült, s a fizetést ekkor is ugyanúgy
megkapta. Volt, hogy a Matolcsyak a
Balatonhoz vitték őt, ekkor a gyerekekre vigyázott.
Szokás volt a Matolcsyaknál, hogy lányaikat úgy nevelték, hogy ő maguknak
is ki kellett menniük a napszámosokkal
együtt dolgozni.
Bözsi néni szobalányként ment a családhoz, ám a szakácsnőt elküldték a
háztól, így a főzés feladatát is megörökölte. „Az asszony vett egy nagy szakácskönyvet, és azt mondta, hogy Bözsi fiam,
ebből főzzél. Aztán ahogy főzögettem,
mértem mindent. Meg ő is, mert ő se
tudott főzni. Csináltuk, aztán nem volt
egy hónap, hogy azt mondták, hogy a tanár úrnak ízlik, amit főzök, hogy akkor
vállaljam el. Aztán így főztem.” A család
ízléséről is megtudtunk miegymást. A
tanár úr „a tésztát nagyon szerette. Úgyhogy akármilyen húsétel volt, tésztának
lenni kellett. Vagy grízes tészta, vagy
túrós tészta, csusza. A grízes tésztát úgy
ette, hogy paradicsomszószt kellett mellé
csinálni, meg debreceni volt mellé. Ő azt
úgy ette. Amikor nem jött haza a tanár
úr - mert a gyerekek csuda unták, hogy

13. OLDAL
azt kellett enni, amit ő szeretett -, akkor
mindig palacsinta volt sütve, meg amit
a gyerekek parancsoltak. Tejbegríz, tejberizs, ilyenek. Nem volt szabad külön
főzni a gyerekeknek, mikor a tanár úr
otthon volt.”
Akkoriban a hentesnél jegyre adták
a húst. Ki volt szabva, hogy ki men�nyit vehet. Ha egy hét alatt elköltötte a
hónapra szóló jegyet, akkor nem evett
a hónap végén húst. Minden mást is,
cukrot, lisztet jegyre adtak.
Bözsi néni az oroszok bejövetelekor
szüleinél lakott. Állítása szerint vele
és családjával nagyon rendesek voltak
a szovjetek. Kapcsolatba kerültek például egy magas rangú tiszttel, akinek
volt egy századja. Ez a tiszt látta, hogy
az akkor igen fiatal Bözsi néni épp betegeskedik, illetve a világtalan testvére
is ágyban fekszik, így nekik is hozattak
ebédet.
Bözsi néni találkozott német és orosz
katonákkal is, de románokkal nem.
Szerencsére ő és családja nem kerültek
konfliktusba a katonákkal soha, de ismert olyanokat, akiket bántalmaztak.
Egy alkalommal két lányt vittek volna
krumplit pucolni a konyhára, egyikük
viszont szembeszállt a katonákkal, mire
azok kiverték az összes fogát. Közben a
másik lány el tudott futni. Az incidens
során még lövöldözésre is sor került.
Egy másik alkalommal a mai futballpálya mellett lévő erdős területen, ahol
akkoriban víz állt, két orosz katonát
találtak vízbe fulladva. Hogy ki bánthatta őket, az nem derült ki. Az viszont
biztos, hogy a helyiek nagyon féltek a
megtorlástól.
A visszaemlékezésből képet kaptunk
a falu működéséről, mindennapjairól
is. A helyi boltot úgynevezett Deutsch-ék vezették, akiket Bözsi néni - és
más megkérdezettek is - igen rendes
embereknek tituláltak. Később, a 40-es
években már a Hangya volt a falu boltja, amely a mai gyógyszertár helyén állt.
Az 1956-os forradalom farmosi eseményeit Bözsi néni egy meglehetősen
érdekes szemszögből élte meg. Ő épp
egy esküvőre volt hivatalos aznap, amikor a falu közepén iratokat égettek, így

a nászmenetből szemlélte a gyújtogatást.
Bözsi néni emlékei szerint 59-60
körül alakulhatott a helyi tsz. Egyszer
egy férfi, aki meglehetősen szerette az
alkoholt, épp pityókás állapotban, lovas kocsival ment az úton, mikor is a
tsz-elnök jött vele szembe. Összeszólalkoztak, s a részeg ember „szidta a k**va
anyjával” a magasabb rangút, mire az
„úgy megütötte, hogy a másik oldalra
leesett a kocsiról”.
Komolyabb balesetek is történtek: a
helyi kovácsműhelyben egy 18 éves körüli fiú felmosta a helyiséget, majd ezt
követően mezítláb kezdett hegeszteni.
Testét szénné égve, koromfeketén találták meg.
Nos, ilyen és ehhez hasonló történeteket hallottunk. Bözsi néni kedvesen
fogadott minket, szívesen mesélt életéről, emlékeiről. Bár hosszú évek óta
egyedül él, mégis jó kedélyű, kora ellenére még mindig aktív, szorgoskodik,
főzöget. Családtagjai segítenek neki,
törődnek vele, ő pedig örül, hogy a rokonság szeretete veszi körül. Lelkesen
beszélt nekünk a történelem eseményei
mellett családjáról is. Azt hiszem, valamennyi farmosi nevében kívánhatok
neki még sok boldog születésnapot!
A cikket Boros Bözsi néni és
Baranyiné Deák Mária beszélgetése
alapján Szarvas Angéla állította össze
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A következő lapzárta időpontja: november 25. (vasárnap).
A szerkesztőség e-mail címe: farmosujsag@gmail.com
Kérjük, ha valaki cikket kíván írni az újságba, írása végén tüntesse fel nevét (szervezet, egyesület esetében
annak nevét), ugyanis a szerkesztők aláírás hiányában a beküldött anyagokat nem tudják publikálni.


A szerkesztőség

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Nagy Ferenc és Magori Ildikó

2018. július 12.

Mata Viktor és Dudás Vivien

2018. július 13.

Gránicz Csaba Béla és Plavecz Katalin

2018. július 28.

Fehér Gábor és Zsoldos Katalin

2018. augusztus 11.

Badenszki József és Zabolotna Larisza Petrivna

2018. augusztus 24.

ELHUNYTAK:
BERÉNYI ISTVÁNNÉ

Született:

Elhunyt:

Bátor Mária, 1925. 04. 11.

2018. június 20.

LŐRINCZ GYÖRGYNÉ

Sipos Katalin, 1949. 11. 24.

2018. június 25.

BÁTOR JÓZSEF TIBORNÉ

Krámli Borbála, 1945. 09. 26.

2018. július 04.

VERES TIBORNÉ

Harcsa Éva, 1953. 09. 26.

2018. július 04.

STÓGLI FERENCNÉ

Makkai Magdolna, 1946. 09. 12.

2018. július 06.

KRIZSÁN MIHÁLY

1946. 11. 18.

2018. július 19.

BERÉNYI TÜNDE

Berényi Tünde, 1972. 08. 14.

2018. augusztus 02.

TÓTH JÓZSEFNÉ

Boda Éva, 1935. 04. 28.

2018. augusztus 04.

TÓTH JÓZSEF

1962. 08. 04.

2018. augusztus 10.

BEDE JÁNOSNÉ

Ézsiás Viktória Lenke, 1934. 08. 08.

2018. augusztus 26.
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik

BERZSÉNYI SÁNDOR

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és a sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
Külön köszönet a
Mozgáskorlátozottak Farmosi Egyesületének és vezetőjének,
mindig figyelemmel kísérte tagjai egészségi állapotát.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VERES TIBORNÉ HARCSA ÉVA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család és rokonok

Oly sokszor megfordulok a temetőben, ezért
fogalmazódott meg bennem az alábbi pár mondat.

KRISZTINA TANÁRNŐ

köszönetét fejezi ki föntről, az Angyalokseregéből, valamennyi Őt tisztelő, emlékében élő,
róla megemlékező felé.
Ő fentről figyel, ha kéred, segít, Ő itt van
közöttünk.
Egykori diákjai, kollégái, barátnői és az alapítvány
koszorúval és virágokkal emlékeznek róla, szinte
rendszeresen, csak így tovább.
Tisztelet és köszönet érte.
Kenyó Gábor és családja

HIRDETÉSEK
Farmos központjában a Rákóczi Ferenc utca 8/a 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

Körzeti nővér ÁLLÁSHIRDETÉS FARMOS

•
•
•
•

1750 fős háziorvosi praxisomba keresek
körzeti nővért megfelelő szakvégzettséggel.
Szükséges iskolai végzettség: egészségügyi középiskola vagy
egészségügyi főiskola.
Szükséges tapasztalat: számítógépes ismeret, MEDITOR orvosi
program ismerete.
Szükséges képesítés: körzeti ápoló, szakápoló OKJ 54 MESZK tagság,
működési engedély, vérvételi jártasság, készség szintű számítógépes
ismeretek.
Jelentkezés, előzetes egyeztetés telefonon 06-53-390-026 naponta
8-12-ig. Személyes megjelenés elbeszélgetés.
Az állás azonnal betölthető.

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

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

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

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

Az új műfüves focipálya készítése közben

Az Atlantisz Szabadidő Egyesület lovas tábora

Az óvodások és a nyugdíjasok közös előadása a Nyugdíjas
Egyesület évfordulóján

Közös népdaléneklés a III. Csuhajja Néptánctáborban

Első szerepjátékos délután a farmosi könyvtárban

A Tour de Hongrie épp Farmoson halad át

