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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatás a jegyzői fogadási rend változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. június 1. napjától az aljegyzői álláshely betöltéséig a jegyzői felada-
tokat helyettesítés keretében Tápióbicske jegyzője, dr. Szécsényiné Bata Krisztina látja el. A helyettes jegyző csütörtöki 
napokon tartózkodik a Hivatalban. Fogadóideje csütörtöki napokon 10:00-12:00-ig tart, amelyre előzetesen idő-
pontot szükséges kérni személyesen a titkárságon, vagy a 53/390-001-as központi telefonszám titkársági mellékén. 
Az időpont kérésekor a hatékony ügyintézés érdekében meg kell adni az időpontkérés okát. 

Megértésüket köszönöm!
Aliné dr. Kollár Katalin

jegyző

Szabadtéri tűz megelőzés
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelke-

dett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás 
esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már 
a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti 
zöldhulladékot.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének na-
gyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős mi-
niszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) 
állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavéde-
lem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fo-
kozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti 
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítá-
sa és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, 
az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és 
a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról 
(fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt 
küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati mé-
diának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a 
tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a 
NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.er-
dotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai 
honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval 
szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt 
helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is honlap-
ján: www.katasztrofavedelem.hu.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) meg-
állapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden 
nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a 

következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdeté-
se, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a 
közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett vál-
tozás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítés-
sel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom 
(megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye 
környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készí-
tett interaktív erdőtérképen találhat további információt.

A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető 
vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, 
ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot éget-
ni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. 
Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott idő-
ben szabad égetni.

• Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék 
égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.

• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és 
oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha 
valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem en-
gedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben 
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer fo-
rintig terjedő bírságra számíthat. Aki engedély nélkül éget 
külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő 
bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, 
ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 
3 millió forintig is terjedhet a bírság
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

FARMOSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK 
– A Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület– 

Farmos községben 1899 óta működik tűzoltóság, előbb 
kötelezett, majd önkéntes szerveződés formájában. A telepü-
lés tűzvédelmét régen és most is, a hivatásos tűzoltósággal 
karöltve, az önkéntes alakulat látja el. Tevékenységük széles 
társadalmi elismertséget vált ki. 

A tagok korosztálytól függetlenül képviseltetik magukat a 
testületben, ahol az értelmes elfoglaltság mellett barátokat, 
társakat szereznek, feladatot vállalnak a kulturális rendezvé-
nyeken és ünnepségek alkalmával. Nagy hangsúlyt fektetnek 
a hagyományőrzésre, a régi szerek, egyenruhák megőrzésére. 
A farmosi tűzoltók 1906-tól rendelkeztek kézifecskendővel, 
amely ma is látható a szertár tárgyai között. A legelső szer-
tár a polgármesteri hivatal szomszédságában egykor létezett 
épületben helyezkedett el. Fontos adottság volt, hogy a szer-

tár mellett, a községháza előtti téren állt a falu fúrt, artézi 
kútja, amely lehetőséget teremtett a vizes lajtok feltöltésére. 
A szertár kulcsát a szemben lakó Vágány Pál suszter felesége 
őrizte. A tüzek észrevételére, a nyári időszakban, az evangé-
likus templom tornyában megfigyelő szolgálatot szerveztek. 

Farmoson az önkéntes tűzoltó testület 1930-ban alakult 
meg. A szervezők a leendő tagságba meghívták a községi 
elöljáróság több tagját, valamint számos, a faluban köztiszte-
letben álló személyt is, növelve ezzel is a tűzoltó testület sú-
lyát és népszerűségét. Alapító elnöknek Béni Pétert, a római 
katolikus iskola igazgatóját, első parancsnoknak pedig Tóth 
Gyula római katolikus kántortanítót választották. A testület-
nek tiszteletbeli, alapító, pártoló és működő tagjai voltak. 

A második világháború után Farmoson is új időszámítás 
kezdődött a tűzoltóság történetében. 1946-ban az Önkéntes 
Tűzoltó-testület hivatalosan feloszlott, majd a törvényesség 
előírásának megfelelően 1949-ben újjászerveződött 34 fős 
létszámmal. Az 1950-es években a tűzoltószerek tárolására, 
a mai polgármesteri hivatal helyén kialakított építményben 
került sor. A háború után még jó ideig, a behordás és a csép-
lés idején a tűzoltóság köteles volt a községháza tetején lévő 
kilátóhelyen éjjel-nappal tűzőri szolgálatot tartani. A tele-
pülést övező nagy kiterjedésű nádasok jelentősen növelték a 
tűzesetek kockázatát.

Ebben az időszakban az egyesület irányításában is jelen-
tős változások történtek, így 1947-ben Dora János, 1950-ben 
Farsang László, 1953-ban Polónyi Béla majd 1960-tól-1993-
ig Bagyinszki János tölti be a parancsnoki tisztséget. Az ösz-
szetartozás, az elkötelezettség és a közösségi érzés tudatát a 
tűzoltóságnál is a zászló testesíti meg. A farmosi tűzoltóság 
történetében 1970. június 21-jén került sor a csapatzászló 
avatására. Zászlóanyának Malatinszky Gyuláné Cseh Máriát 
kérték fel. 1975-ben a községháza új szárnyának felépítésével 
párhuzamosan elkészült a jelenleg is használt szertár és tűz-
oltólaktanya. 

A rendszerváltás után, 1993-ban Tarkó Gábort válasz-
tották az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, aki a mai 

Tarkó GáborBéni Péter Bagyinszki JánosTóth Gyula
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Farmosi Települési Értéktár
Kérjük a Tisztelt farmosi lakosok segítségét Kovács Lajos plébános életútja megismeréséhez. Ennek érdekében 

szükségünk lenne fényképekre, dokumentumokra pl. elsőáldozásról, házasságkötésről, a Művelődési Ház építéséről stb. 
Aki rendelkezik ilyen dokumentummal, kérjük fénymásolás céljából szíveskedjen a könyvtárba behozni. Segítségüket 
köszönjük. 

Települési Értéktár Bizottság

Településünk értékei a Pest megyei „Értéktári Napon”
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága, 

karöltve a Pest Megyei Értéktár Bizottsággal, 2019. április 
4-én „Értéktári Napot” rendezett Hévízgyörkön. 

A program célja Pest megye települési értéktárainak szak-
mai tapasztalatcseréje, az eddig összegyűjtött megyei értékek 
áttekintése és a tapasztalatok átadása. A rendezvényt a kiál-
lítás mellett előadások, beszámolók, a hévízgyörki értékeket 
bemutató „értéktári séta” és a helyi népdalkórusok gyönyörű 
előadása gazdagította. 

Az Igazgatóság a farmosi Értéktár Bizottságot is felkérte, 
hogy mutassa be működésének eredményeit, mint példás, jó 
gyakorlatot. Értéktárunk anyagának kiállítására és bemutatá-
sára a hévízgyörki Művelődési Házban került sor. Farmos és 

Hévízgyörk mellett Ócsa, Úri, Dabas és Galgamácsa mutatta 
meg értékeit. A települési értékeinket bemutató „ismertető 
szöveget és képeket tartalmazó” táblákat érdeklődéssel ta-
nulmányozták a program résztvevői. Kiállításunkat néhány 
helyi viselet bemutatásával is színesítettük. A legnagyobb fi-
gyelmet a falunkat körülölelő nádasokat, szikeseket, és a bé-
kamentést bemutató tablók keltették fel. Gazdag természeti 
értékeinket vonzónak találták a résztvevők, ugyanúgy, mint a 
természetet kedvelő hozzánk látogató turisták is, akik az or-
szág egész területéről felkeresik a természetvédelmi területet, 
a Nagy-nádast, a Sóvirág és a Kékbegy tanösvényt, a Vízparti 
Élet Háza Oktatóközpontot és a „Madárvárta és Békamen-
tés” eseményeket. Ezeket a települési értékeinket felvételre 
javasoljuk a Pest megyei értékek sorába is. 

A helyi társadalom elsődleges erőforrásai a helyben fellel-
hető, közösségszervező értékek. A kulturális, természeti, tár-
gyi és szellemi értékek célt adnak, tartást és önmeghatározást 
a településnek. Mindez kincs számunkra, ami összekovácsol-
ja a közösséget, bemutatja a múltat és utat mutat a jövőbe. 
Büszkék vagyunk közösségünk értéktárára és a jövőben is 
lépésről lépésre építgetjük, bővítjük. Ehhez várjuk a farmosi 
emberek ötleteit, javaslatait. Előre is köszönjük együttműkö-
dő segítségüket. 

A „Farmosi Települési Értéktár” állandó kiállítása a Közös-
ségi Házban megtekinthető hétköznapokon a ház nyitvatar-
tási ideje alatt, valamint a községben zajló ünnepi események 
alkalmával. 

Böjti Károlyné 

napig ellátja ezt a feladatot. Az Egyesület 2004-től társadal-
mi szervezet, tevékenysége alapján közhasznú szervezetnek 
minősül. 

Az egyesület a régi időkben és a jelenben is kimagas-
ló eredményeket ért el a számukra szervezett versenyeken. 
Büszkeséggel emlegetik nemzetközi kapcsolataikat is. 1999 

óta ápolnak jó kapcsolatot az osztrák Sittendorf tűzoltósá-
gával, rendszeres találkozások és kétoldalú tapasztalatcsere 
formájában. 

A Tűzoltó Egyesület meghatározó szerepet tölt be a község 
gazdasági, politikai és kulturális életében, a tűzmegelőzési, 
tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában.
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„ÍGY ALKOTUNK MI!” 
Szakmai konferencia a farmosi Községi Óvodában 

2019. márc. 28.
Kora tavasszal az óvoda kinyitotta a kapuit a térség óvoda-

pedagógusai részére, tudásmegosztó szakmai fejlődés gazda-
gítása céljából. 

A vendégeket Horváth László polgármester úr köszön-
tötte. Jó gyakorlatot Berényiné Böjti Annamária óvónő mu-
tatott be a kis-középső csoportban, mese, vers, dramatikus 
játék tevékenység megvalósítása révén. Kőszegi Violetta és 
Bobályné Várhelyi Ildikó különleges zenés bábjátékkal káp-
ráztatták el a jelenlévőket. A kollektíva által készítettünk 
bábkiállítást, melyet az egész évben feldolgozott mesékből 
állítottunk össze. Az ovi-galériában Badenszki Lászlóné pe-
dagógiai asszisztens alkotásai, meseillusztrációk bábokkal 
kerültek bemutatásra, a képek varrás technikával készültek. 
Közösen készítettük el „A mese bűvöletében” című szakmai 
ötletgyűjteményt, melyet a környék pedagógusainak ismer-
tettem. Ez a kötet alap lehet, melyben a lábunkat megvethet-
jük ahhoz, hogy óvodánkban a gyermekek és a művészetek 
között erős érzelmi kötődés alakulhasson ki. A könyv egyben 

útmutató is, mely fogódzót adhat a mese, dramatikus játék 
tevékenység tervezéséhez, megvalósításához. 

Bízunk benne, hogy a nevelőtestület elhivatottsága, a gya-
korlat során szerzett módszertani tapasztalataik a művészeti 
nevelés iránt elősegítik a gyermekek erkölcsi-szociális, eszté-
tikai és intellektuális érzelmeinek gazdagítását. 

Reméljük, hogy e nap után a résztvevők továbbviszik óvo-
dánk szakmai jó hírnevét, továbbá az ötletgyűjtemény és a 
látottak segítségével a kollégák igényeinek, lehetőségeinek 
jegyében útravalóként alkalmazzák a nap tapasztalatait, a 
mese feldolgozásának e módját, a módszertani gyűjteményt.

„A mese örök. A mese pedig azért örök,  
mert a közönsége is örök.”

(Csukás István)
Tóth Józsefné

óvodavezető

Tápió-Hajta teljesítménytúra
A Tápiószelei Természetvédelmi Klub idei harmadik or-

szágos kiírású nyílt gyalogtúrája a Tápió-Hajta vidék túra 
volt, amely a farmosi nádas tájvédelmi körzetét ismertette 
meg szakvezetők segítségével. 

Május 5-én vasárnap a Vízparti Élet Házából, Farmosról 
indultak a túrázók. Indulás előtt Antalicz Csaba rövid ismer-
tetőt tartott a környezetünkben élő szikesek, nádasok élő-
világáról, bemutatta az épületet, a benne lévő kiállításokat, 
értékeket az érdeklődőknek. Lipák István a Tápiószelei Ter-
mészetvédelmi Klub vezetője röviden tájékoztatott bennün-
ket a túráról, a résztvevőkről. 

A túra három távon került megrendezésre. Farmosi-Ná-
das kistúra nevet kapta a 8 km-es táv, ez visszakanyarodott 
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a Muszalytól Farmosra. A 13 km-es táv a Muszalytól a Hajta 
part – Tápió túlsó partján és Tápiószelén vezetett végig az 
ottani vasútállomásig. A leghosszabb távon (22 km) voltak 
a legtöbben. Ők Tápiószelétől még továbbhaladtak Külső-
mezőre, onnan az Öregszőlő, Harang dűlő érintésével tértek 

vissza Farmosra, a kiindulási pontra. 
A túrára előzetesen 150-en jelentkeztek, de valószínűleg 

az eső miatt csak 98-an jöttek el. A túrázók 37 településről 
érkeztek, legtöbben Budapestről, Szolnokról, Nagykátáról, 
Újszilvásról és Tápiószeléről jöttek. Volt olyan, aki Pécsről, 
Ózdról, Egerből, Vácról, Orosházáról, Székesfehérvárról uta-
zott ide, de érkeztek a környező településekről is többen. Az 
eső ellenére a legbátrabb és legkitartóbb túrázók vettek részt 
a túrán, azok, akik vallják, hogy nincs rossz idő, csak felké-
születlen turista.

Köszönjük Pista bácsinak a túráról nyújtott beszámolót 
és legfőképpen a nagyszerű szervezést, a klubtagoknak a le-
bonyolításban való részvételt, Nyitrai Istvánnak és Spenger 
Lászlónak az alkalmi túravezetést, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park igazgatóságának és a Tápió-vidék Természeti Értékeiért 
Közalapítvány munkatársainak a segítséget. Bíró Istvánnak 
köszönetet mondunk a túráról készített szép fotókért.

Örülünk, hogy a farmosi természeti értékeket egy-egy 
ilyen rendezvény alkalmával országszerte egyre többen meg-
ismerik. 

Baranyiné Deák Mária

Anna nővér, aki Farmoson született
A világszerte méltán ismert és meg-

becsült Teréz anyáról már mindenki 
hallott, de hogy a környezetünkben is 
élt, hogy itt, farmoson is született egy 
leány, aki később apáca lett, azt már 
csak kevesen tudják. 

Nagyon sok jót cselekedett és pél-
dás életet élt. Mi, farmosiak neki kö-
szönhetjük a Hunyadi utca elején álló 

keresztet (amelyről már az előző lap-
számban is írtunk). Hogy ki is volt ő? 
Most élettörténetét szeretnénk rövi-
den bemutatni. 

Kutatásaink közben találkoztunk 
Csalli Rezsőnével, aki a jászberényi 
Szentkúti plébánia sekrestyése, ő még 
személyesen ismerte, sokat beszélget-
tek. Ajándékba kaptunk tőle egy köny-
vet, a Jászberény katolikus élete címűt, 
amelyből részleteket idézünk a nővér 
életútjából. 

• „Habencius Anna Villana 
szerzetesnővér, O.S.D.

• (Domonkos Nővérek)

• 1916. április 3-án született 
Farmoson

• Anyja: Kövér Rozália, 

• Apja Habencius András

• Négy polgárit végzett

• A rendbe lépett Kőszegen  
– az anyaházban –  
1941-ben segédnővér-jelöltként.

• Beöltözött 1942. ápr. 8-án

• Ideiglenes fogadalmat tett:  
1944. ápr. 19.

• Örök fogadalmat tett:  
1947. április 20.

• Elhunyt:  
2003. december 1-jén

Az 1950-es szétszóratás után a pan-
nonhalmi szociális otthonban dolgozott 
1958-ig. 1958. febr. 23-án érkezett Jász-
berénybe a szociális otthonba, ahol az 
egyházi személyeket gondozó részleg-
ben bejáró dolgozóként szakácsnői be-
osztásban dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig, 1971-ig.” (Besenyei Vendel írása)

„Aki ismerte, mindenki szerette, tisz-
telte” – írja megemlékezésében Szat-
mári Antalné, aki dolgozott vele. „A 
munkatársaival igen jó volt a kapcso-
lata, következetesen óriási szeretettel 
tanította meg őket arra, hogy az idős 
beteg emberek élelmezése különös oda-
figyelést igényel… Különös belső erővel 
és hittel rendelkezett. Munkakörét élet-
hivatásként élte meg. Soha nem várta, 
hogy más fogja meg a munkát. Mindig 
volt egy kedves sztori, történet, amivel 
felvidította a többieket… Nem elégedett 
meg azzal, hogy az otthonban dolgo-
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zott. Mindig többet akart tenni ember-
társaiért. Munkája mellett egy súlyos 
fekvőbeteget – akit Mária testvérnek 
hívott – ápolt a lakásán… Ez még min-
dig nem volt elég, hitoktatást vállalt a 
rendszerváltás hajnalán… Állandóan 
szervezett, fáradtságot nem ismerve a 
jó ügy érdekében. Megtakarított pén-
zét az egyházra hagyta… Anyagiak-
ban sosem bővelkedett, mégis mindig 
jutott a kispapok tanítatására is.”

Farmoson már csak néhány rokon, 
illetve azok leszármazottai őriztek meg 
Anna nővérről néhány történetet. Akit 
keresztlányaként szeretett mesélte el, 
hogy már korán, gyermekként elha-
tározta, hogy apáca lesz, ezt a nemes 
hivatást választja. „Szülei más életet 
szántak neki, egyetlen gyermekként 
Jászberényben taníttatták. Először 18 
évesen elment Szegedre gyermekekkel 
foglalkozni: iskolában, óvodában ta-
nított. Sohasem feledkezett meg a ro-
kongyermekekről, csomagokat küldött 
nekünk. Ezután ment Kőszegre, ahol 
belépett a rendbe. Édesanyja korán el-
hunyt, és az apa új felesége haragudott 
érte, hogy apáca lett belőle, nem enged-
te meg neki, hogy hazalátogasson.” 

Őt azonban ez nem térítette el cél-
jaitól. Tovább nehezítette életét, hogy 
az 50-es években felosztották a szerze-
tesrendeket. „Még börtönbe is zárták 
őket. Máriabesnyőn próbálta megláto-
gatni édesanyám” – folytatja a történe-
tet hozzátartozója, aki időskorában se-
gítsége volt Anna nővérnek. „Nagyon 
féltettük, hogy baj éri, mert sóbányába 
akarták őket küldeni, legalábbis ezzel 
fenyegetőztek. Szerencsére ez nem kö-
vetkezett be, de nem lehettek többé apá-
cák. Pannonhalmára került szakácsnak, 
majd onnan hazatérve szembesült vele, 
hogy farmosi tanyájuk tönkrement, mi-
vel lakatlanuk állt, széthordták, szét-
lopkodták. Beköltözött Jászberénybe és 
az egyházi szociális otthonban vállalt 
munkát. Munka mellett mindig sok fel-
adatot vállalt magára, nagyon szorgos 
életet élt: gyógynövényeket gyűjtött, vi-
rágokat nevelt, amit a piacon árult, így 
egészítette ki keresetét.”

Csalli Rezsőné is megerősítette az 
elmondottakat, a Szentkúti plébánia 
sekrestyése. Ő ugyanis sokat beszélge-
tett vele, mikor a nővér már nyugdíjas 
volt. „Elsőáldozóként eldöntötte, hogy 
Isten szolgálatába áll, apáca lesz. Olyan 
ember volt, aki a nehézségekből is po-

zitívumokat próbált kovácsolni: ami-
kor Pannonhalmára sodorta az élet, 
megtanulta a tűhímzést, amit nyugdí-
jasként kamatoztatott: szebbnél szebb 
miseruhákat, terítőket készített a temp-
lom részére. Nyugdíjba vonulása után 
kisegítő sekrestyésként tevékenykedett, 
ezért fizetést nem fogadott el. Emellett 
hitoktatást végzett és rendszeresen lá-
togatta a beteg Sólyom József plébánost 
a kórházba. A későbbiekben is rendsze-
resen bejárt a kórházba, lelki támaszt 
nyújtott a beteg embereknek, vigasztal-
ta őket, imádkozott értük, együtt érzett 
velük szenvedésükben.”

Habencius Anna Villana nővér 
2003. november 30-án hunyt el a Jász-
berényi Főtemplom kriptájába helyez-
ték örök nyugalomra. 2009-ben posz-
tumusz megkapta a Szent Rozália díjat. 
Önfeláldozó, példamutató munkáját, 
küzdelmes életútját szerettük volna 
bemutatni, hogy a farmosi emberek is 
megismerjék, tudjanak róla. 

Baranyiné Deák Mária 
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ÉJSZAKA TÖRTÉNT  
– Matolcsy Melanie élete unokája, Büky Anna tollából –

Nemrég járt falunkban Büky Anna írónő, a Matolcsy csa-
lád egyik leszármazottja, egy író-olvasó találkozó apropóján. 
Egyik könyvének témáját ugyanis felmenője naplóbejegyzé-
sei inspirálták, amelyben nagy szerepet kap Farmos a maga 
vidéki környezetével és az itt élő emberekkel.

Anna a találkozóra nagymamáját, Sári nénit is elhozta, 
akit néhány helyi talán még annak idején Kádár Sárikaként 
ismert, és aki fiatalos, elegáns megjelenése mellett Farmos-
hoz kötődő emlékeivel is lenyűgözte a közönséget. Őt ugyan-
is ideköti még néhány gyermekkori emlék.

Felidézte például a nyári emlékeket, amikor mezítláb sza-
ladgálhattak a homokban: „Háború előtt az egy paradicso-
mi helyzet volt. Vége volt az iskolának, lejöttünk, lerúgtuk a 
cipőt, és nem kellett felvenni, csak akkor, hogyha templomba 
mentünk. Egész nyáron mezítláb.” Felemlegette Kenyó Eszter 
nénit, aki elmondása szerint isteni buktákat készített, s min-
dig jutott belőle a gyerekeknek. Hálásan gondolt vissza Tóth 
Józsefné „Kockás” Julis nénire is, aki négy saját gyermeke 
mellett befogadta őt ötödikként a háborús évek alatt. A fiatal 
Sárika és Julis néni egyik gyermeke, Tóth József viszont ele-
ven gyerekek voltak, erről is hallottunk egy kedves és egyben 
humoros történetet: „Julis néni adventista lévén pénteken már 
megsütötte a szombati süteményt. Ott volt a meleg krumplis 
pogácsa két tepsiben. Jóska mondta, hogy kóstoljuk meg. Elő-
ször csak egyet kóstoltunk, aztán minden sorból megettünk 
egyet, s a végén megettünk ketten – 8 évesek voltunk – egy 
egész tepsi meleg krumplispogácsát. Nem tudjátok elképzelni… 
Jóska a ház egyik sarkán… én a másikon… olyan betegek vol-
tunk… én már asszony voltam, amikor a krumplis pogácsát 
meg tudtam enni.”

Sári néni két változásra is felhívta a figyelmünket, amire 
ő maga nosztalgiával tekint vissza, s sajnálja, hogy ezek a 
dolgok mára eltűntek. Az egyik a „palócos beszédünk”, édes-
anyja ugyanis a palóc nyelvváltozatot használta, míg manap-
ság a farmosiak leginkább a köznyelvi változatot beszélik. A 

másik pedig a viselet: gyermekkorából emlékszik még, hogy 
a helyiek népviseletbe öltöztek (a Kockás Julis néni arca a 
fejkendő vonalában égett le a napsütéstől!), egy idő után ez 
azonban megszűnt. 

A találkozót Sári néni egy érdekes történettel zárta. 1945. 
május 1-jén az oroszok ünnepséget szerveztek a Sőregi erdő-
ben. „Tompa Mihálynak A gólyához című versét szavaltam, 
és ugye nagy lelkesen mondtam, hogy neked két hazát adott, 
nekünk csak egy volt az is elveszett, és a farmosiak sírtak, az 
oroszok meg – hát a gyerek – tapsoltak rettenetesen, élvezték, 
nevetgéltek, s nem tudtam ezt a furcsa helyzetet magamban 
semmiként sem rendezni.” Hosszú évtizedek teltek el ezt az 
ünnepséget követően, mikor is Sári néni látott egy színdara-
bot az egyik budapesti színházban. Ebben a színdarabban a 
János vitézt adták elő egy faluban 1945. május 1-jén. S ekkor 
jött a felismerés: „Egyszer csak nézem, hát ez nem igaz! Ez 
az, amit én átéltem! Ez ugyanaz! Ugyanúgy ott vannak a ma-
gyarok, meg ott vannak az oroszok, pontosan ugyanaz zajlik. 
Ilyen nincs!” Mint kiderült, a rendező testvérpár nagykátai 
származású, így nem zárható ki, hogy szüleik vagy nagyszü-
leik ott voltak azon a bizonyos ünnepségen és elmesélték az 
ott történteket leszármazottjaiknak. Ha ez valóban így tör-
tént, akkor nem tudok mást mondani erre a szituációra, mint 
hogy lenyűgöző. 

Anna könyve Sári néni édesanyjának, vagyis Matolcsy 
Melanie-nak a szemszögéből láttatja az eseményeket. Bár 
maga a történet valós alapokon nyugszik, érthető okokból 
az egyes családtagok neveit az írónő megváltoztatta. Továbbá 
Farmost is álnéven emlegeti, nem másként, mint Angyalfal-
vaként. Valljuk be, ez megtisztelő és megmelengeti a szívün-
ket. 

A könyv ismerős neveket, helyszíneket, eseményeket tar-
togat főként az idősebb generációk számára, de azoknak is, 
akiknek van egy kis tudásuk Farmos múlt századi történeté-
ről, történelméről. 

Főhősünknek Angyalfalva jelentette a boldog és gondta-
lan gyermekkort. „Angyalfalva kicsiny falu, alig kétezer-öt-
száz lakosa van. Gyermekkoromban még ennél is kevesebb. 
(…) Gyermekkorom boldog napjait angyalfalvi birtokunkon 
töltöttük, itt a gazdaságban, a hatalmas kertben szabadon 
garázdálkodhattunk testvéreimmel, leginkább bátyáimmal, 
de nekem jó barátaimmá lettek a falubeli gyerekek is…” Bár 
külföldi utazásait élvezi, kis falunkat többször is magasabb 
rendűnek ítéli a világ más tájaival szemben. Mikor egy fran-
cia kérője érkezik, így gondolkodik: „Nekem a legszebb hely a 
világon Angyalfalva, s nem óhajtottam idegen országban élni.” 
Egy utazás vége után pedig így szól: „Mikor két hét múlva 
újra Angyalfalván voltunk, éppen nyílt az akácvirág, s én meg-
állapítottam, kár volt annyit utazni, mert sehol a világon ilyen 
szépet nem látni, mint mikor a nádfedeles kicsiny falunkat el-
borítja az akác.”

Megjelenik a Deutsch család kereskedése, amit a könyv 
pontosan úgy jellemez, mint ahogyan helytörténeti kutatá-
saink során is hallunk róla: kedvesek és segítőkészek, bárki-
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nek adtak hitelt, aki bajban volt. Mindezt az alábbi párbeszéd 
mutatja be, melyben Deutsch úr egy gazdával alkudozik:

„Értse már meg, Deutsch úr, kell a kasza, de nincs annyi 
pénzem, adja olcsóbban, akkor még egy kapát is veszek!”

„Nem lehet, János bácsi” – így a válasz – „Nem adhatom. 
Nem drága ez, higgye el, bizony Isten, nekem is többe van! Ha 
nincs pénze, vigye hitelbe, ráér kifizetni.”

„Akkor hát megegyeztünk, Isten áldja!”
De a kaszabi szigor is előkerül egy alkalommal: „István 

bátyám (…) elemi iskoláit Angyalfalván végezte. Ott történt, 
hogy tanítója megdorgálta úgy, hogy a padból fülénél fogva 
emelte ki. Oly’ szerencsétlenül történt a művelet, hogy a füle 
félig leszakadt. Tanítója, Kaszab Gida (akiből később igencsak 
híres költő lett), nagyon megijedt. Szaladt édesapámhoz bo-
csánatot kérni (…) A bocsánatkérésre azzal nyugtatta meg a 
tanítót, ha megint rossz lesz, a másik fülét fogja meg.”

S ha már szóba jöttek a tanítók, megemlítenék egy külö-
nös párhuzamot is. Melanie tízéves korában egy új nevelőnőt 
kapott, Vilma nénit, „a nagy mesemondó, Bendek Elek hú-
gát”. Ő volt az, aki megszeretette a kislánnyal a történelmet, 
Erdélyt, történeteivel és meséivel szórakoztatta, tanította és 
formálta is őt. Így ír róla: „Sokat mesélt történelmi alakok-
ról, én leginkább Mátyás királyról szerettem hallani.”, „A téli 
hónapokban, amikor megcsikordult a hó a talpunk alatt, 
Vilma néni gondolatban már Erdélyben járt. (…) Sikerült 
fantáziámat felcsigáznia annyira, hogy olyankor a nagy fe-
hér komondorkutyánkat is medvének képzeltem. Vilma néni 

így formált észrevétlenül, 
és meséivel lopta a tu-
dományt is a fejembe.”, 
„Vilma néni hazáját Er-
délyországnak nevezte. 
Ott élt gyermekkora óta. 
Még friss volt lelkén a seb 
az ezerkilencszáztizen-
négyes háborút követően 
Erdély elcsatolása miatt. 
Ezt átültette az én érzés-
világomba is. (…) Külö-
nös, de így van, egy em-
beren keresztül szerettem 
meg Erdélyt.” Úgy tűnik, 
mindig van egy ilyen 
ember Farmos életében, 
aki a maga történeteivel 
megszeretteti a helyiekkel Erdély világát. S aki az elmúlt 12 
esztendőben Farmoson volt diák, és járt történelem órákra, 
az tudhatja is, hogy kiről beszélek. 

A találkozó tanulságos volt, ahogy maga a könyv is az. 
Köszönetet mondunk érte Annának és Sárika néninek egya-
ránt. Bízunk benne, hogy a család további részleteket is felfed 
majd a generációkon átívelő naplóbejegyzéseikből, amelyek 
Farmosra is vonatkoznak. 

Szarvas Angéla
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  2019. JÚNIUS 22. szombat 16-24 óra
MMgMK- BLASKOVICH MÚZEUM TÁPIÓSZELE

Moderátor: Jónás József újságíró

PROGRAM: 
16-19 Mesélő tárgyak c. időszaki kiállítás
16-18.30 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
16.30-18 Kúriakerti ötpróba – családi játék 
17-18 Gyerekek kosztümös tárlatvezetése a kúriában 
16-18.30 Népi ügyességi játékok 
16-18.30 Régi úri társasjátékok, csipkeverés
16-18 Bábkészítés Bajzát Anikóval, a fővárosi 

bábszínház bábkészítő mesterével
17 Jászberényi Kelepelő Bábcsoport bábjátéka
17.45 Kincskeresés a múzeumkertben
18.15 Kiss Balázs bűvész Illusion & Magic Show
19 Tárlatvezetés a Mesélő tárgyak című tárlatban
19.30 Gyerekek kosztümös tárlatvezetése a kúriában 
19.45 A kúriakert természeti titkai, tematikus séta 
20.30 DUENDE TÁNCISKOLA, Lévai Enikő 

tanítványainak műsora
21-22 SZANDI műsora
22-23 Vadászat a középkori és újkori 

Magyarországon dr. Hidán Csaba előadása és 
fegyverbemutatója

23-24 Nosztalgia - baráti beszélgetés az időszaki 
kiállításról

Szervező: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár - 
Blaskovich Múzeuma

 és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre

Info: 06-53-380-157 www.blaskovichmuzeum.hu, 
 www.muzej.hu, facebook: Blaskovich Múzeum

Helyszín: TÁPIÓSZELE, MÚZEUM ÚT 13.

BELÉPŐJEGY: 1000 Ft,  
nyugdíjas és diák: 500 Ft, óvodásoknak ingyenes

Esőhelyszín:  
Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Tápiószele, Posta utca 2.

Támogatóink: Tápiószele Önkormányzata, tápiószelei 
Polgárőrség, tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jónás 

József, Gócsa Fotó, Vágány Virág, Varga József,
Simonffy Kálmán Művelődési Központ
Média támogató: www.tapiokultura.hu

ÚJRA SZÉP LESZ... 
Beszámoló a Kékbegy tanösvény újjáépítésére szervezett adománygyűjtő bálról

Farmosi polgárok a helyi civil és természetvédő szerveze-
tek közreműködésével 2019. április 13-án jótékonysági bált 
szerveztek a február végi nádastűzben leégett Kékbegy tan-
ösvény újjáépítéséért. Bár húsvét előtt rövid idő állt rendel-
kezésre a szervezéshez, mégis hamar elfogytak a jegyek, és 
nagyon sok segítőkész ember és nagylelkű felajánlás érkezett 
a bál megrendezésére.

Az előkészület napjaiban a Fehér nővérek, párjaik és a 
környékbeli természetvédő fiatalok a művelődési házat zöld 
ünneplőbe öltöztették: a nagyterem falát zöld-fehér fátylak, 
borostyán és természetfotók borították be, a hófehér aszta-
lokra csodaszép begóniaköltemények kerültek. Egyedül a be-
járat elé helyezett, szénné égett pallósor darab emlékeztette 
az érkezőket a bál apropójára. 

A vendégeket Cseh-Fehér Ágnes, a bál főszervezője üdvö-
zölte, majd Horváth László polgármester úr és Füri András, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket. Vidra Tamás, őrkerület-vezető és Antalicz Csaba, 
a Tápió Közalapítvány titkára rövid értékelést mondott a 
tragédia kapcsán az élőhely jelenéről és lehetséges jövőbeni 
változásairól, valamint az adománygyűjtés eddigi sikereiről. 
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Foltán László és a 
farmosi születésű Árva Gábor, egykori kajak-kenu olimpiai 
és világbajnokok is. 

A bált a Csuhajja Táncegyüttes tagjai nyitották meg egy 
lendületes néptánccsokorral, majd az Atlantisz Szabadidő 
Egyesület fiataljai varázsolták el a közönséget latin és mo-
dern táncokkal. Az ízletes szarvaspörkölt vacsorát Tóth János 
főszakácsunknak, a gazdag süteményes tálakat a sok-sok he-
lyi támogatónknak és a Tápiósági Pékségnek köszönhettük. 

A vacsora után sem volt hiány a jó hangulatból és táncze-
néből, melyről Laczkó János és Mihály Zoltán együttese 
gondoskodott. A lakodalmastól a régi slágerekig mindenki 
hallhatott kedvére valót, vagy húzathatta a talp alá valót. A 
legkitartóbbak egészen hajnalig ropták a táncot. A bálra több 
mint száz tombolatárgy felajánlás érkezett, melyeket az éjféli 
pihenőben sorsoltunk ki a jelenlévők között. A jótékonysági 
bál teljes bevételét - 660.220 Ft - a szervezők átadták az új-
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Rózsa Majális
Idén is felelevenítettünk egy kedves tavaszi hagyományt, 

májusfát állítottunk. Színes szalagokkal, lufikkal díszítettük 
fel az újjászületés  szimbólumát, a „májfát”. A faállítást jó 
hangulatú reggeli, nyársalás követte. Idén sem maradhatott el 
közös tavaszi túránk, végig sétáltunk az újraéledő Sóvirág tan-
ösvényen, egészen a Madárvártáig. 

Kellemesen elfáradva érkeztünk vissza a klubba, ahol már 
várt minket az ebédre szánt malacsült, melyet Ripszki Attila 

és Üveges Krisztina felajánlásának köszönhettünk. Napköz-
ben további vendégek csatlakoztak hozzánk, meglátogattak 
minket a helyi Hagyományőrző Egyesület tagjai és a nagy-
kátai Katica Nyugdíjas Klub vezetője, Szabó Károly és kedves 
párja, Irénke. 

Ebéd után a fiatalabbak szabadtéri játékokkal, az időseb-
bek jóízű beszélgetéssel és nótázással töltötték a délutánt. 

Gyönyörű tavaszi napot töltöttünk együtt!
Szegedi Tiborné

Jótékonysági Retrobuli az Általános Iskola javára
Ebben az évben is megrendeztük a Jótékonysági Retrobulit az Általános Iskola javára. Szeretnék köszönetet mondani a 

szülőknek, pedagógusoknak a tombolaajándékok gyűjtésében nyújtott segítségükért. Nem utolsó sorban köszönet azoknak, 
akik bármilyen formában támogatták a rendezvény sikerességét.

Támogatóink:
• Privát ABC
• Kasza Tamás
• Horváth László Polgármester
• Merczel Gábor És családja
• Berényi József
• Berényiné Böjti Annamária
• Berényi Csaba
• Berényiné Biró Gabriella
• Palcsó Zoltán És családja
• Enikő Virágüzlet
• Adonyi Katalin
• Tóth Tamás És családja

• Kulcsár Ágnes
• Kulcsár Zsófi
• Szécsényi Zita
• Kenyóné Kulcsár Anita
• Bertalan Györgyi
• Károly László
• Károlyné Papp Andrea
• Babinszki Lászlóné
• Szarvasné Deáki Zsuzsanna
• Kenyó János És családja
• Szabó Sándor
• Szabó-Szarvas Renáta
• Megyes László

• Megyesné Kenyó Icu
• Biróné Ivanics Marietta
• Kenyó István
• Babinszki Zsanett
• Nyitrai István
• Tarkó Tibor És családja
• Kenyó Zsolt
• Tóth József
• Kenyóné Budai Tünde És családja
• Bugyiné Gyürki Andrea
• Pálinkás Szabó Zoltán És családja 
• és mindazok, akik jelenlétükkel 

megtiszteltek bennünket!!!

jáépítést szervező Tápió Természetvédelmi Egyesület képvi-
selőinek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a vendégek nagylelkű 
adományait, és minden jelen nem lévő, jó szándékú ember 

támogatását, melyet a tanösvény újjáépítéséért felajánlott. 
A többi adománygyűjtő akcióval egybevetve összegyűlt a 
szükséges pénzeszköz a pallósor újjáépítésre, és várhatóan 
júliusban elkezdődnek a munkálatok. Ilyen mértékű össze-
fogásra, közadakozásra még nem volt példa a térség termé-
szetvédelme érdekében, amiért hálával tartozunk minden 
támogatónknak. A bálról további képeket, és a támogatók 
teljes névsorát a Tápió Természetvédelmi Egyesület facebook 
oldalán tekinthetik meg, ahol nyomon követhetik majd a fel-
újítás folyamatát is. Reméljük, augusztustól újra szép lesz...

Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány
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Jótékonysági bál az Óvoda javára
2019. március 9-én az Óvoda szülői szervezete jótékony-

sági bált szervezett. Az elmúlt évek hagyományaitól eltérően 
idén a vacsorás, élő zenés mulatság mellett döntöttünk. A 
bált megelőző hetekben bizony nagy volt az izgalom a szer-
vezők körében. Leginkább amiatt izgultunk, hogy lesz-e elég 
bálozó. És lett. Végül több mint százan jöttek el ezen az estén 
a Művelődési Házba. Ezúton is nagyon köszönjük minden 
résztvevőnek, hogy ott volt, hiszen csak így lehetett sikeres 
ez a rendezvény. 

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában 
segítségünkre volt a szervezés, illetve az előkészületek során. 
Külön köszönjük Gál Zoltánnak és családjának a bőséges va-
csora elkészítését, továbbá a Rózsa Nyugdíjas Egyesületnek a 
terítékeket, tálalóeszközöket. Köszönjük szépen azon szülők, 
nagyszülők segítségét is, akik süteményt sütöttek a bálra.

A jó hangulatról Merczel Zoltán és zenekara gondosko-
dott, az Atlantisz SE Mini csapata pedig meghozta a kedvet a 
hajnalig tartó mulatozáshoz.

Szívesség vagy kötelesség
Az önkéntes pénzbeszedésem közben, a katolikus egyház 

részére, gyakran tapasztaltam, hogy az emberek egy része 
pontatlanul tudja az ezzel kapcsolatos részleteket.

Minden nagykorú, saját jövedelemmel rendelkező felnőtt 
évi 2000 Ft-t kellene, hogy fizessen a farmosi katolikus egy-
házközségnek, ahol keresztelték, és nem kérte ki a keresztle-
velét, hogy másik egyházhoz csatlakozzon. A keresztelés, az 
esküvő vagy temetés nincs összefüggésben a fizetési kötele-
zettséggel, ha ezek az események más településen történtek; 
a támogatást oda kell fizetni, ahol életvitelszerűen él. Ez a 
hozzájárulás kb. egy mozijegy árának felel meg, szemben pl. 
a református egyház 4500 Ft/fő összegével.

Szent István királyunk, amikor megalapította a keresz-
ténységet hazánkban, akkor arra kötelezte a lakosságot, hogy 
tíz település összefogásával 1 templomot kell építeni. Amibe 
ez került, ez az összeg bőven meghaladta a mai hozzájárulás 
összegét. Nem csak kér az egyház, hanem ad is: a keresztény 
ünnepek közül többet is munkaszüneti nappá nyilvánítottak. 
Az egyház iskolákat alapított szerte az országban, ezzel is se-
gítve, hogy az emberek magasabb műveltségre tehessenek 
szert. Napjainkban is sokan igénybe veszik ezt a lehetőséget.

Amikor az egyház intézményei állami fenntartás alá ke-
rültek, az egyház vagyona is az állam kezébe került. A rend-
szerváltás után csak a fenntartásukat kapták vissza, a vagyont 
nem, és ezeknek az intézményeknek a fenntartásához kell az 

egyházi hozzájárulás fizetése a lakosságtól. Az így összegyűlt 
adományokból kell fedezni a kiadásokat, a fenntartási költsé-
geken kívül például az atya fizetését is számla ellenében kell 
elszámolni. Kevesen vannak, akik önkéntes alapon megold-
ják az éves rendbetartását az épületeknek, például takarítást, 
díszítést stb. Szeretettel várjuk az újabb önkénteseket! Tekin-
tettel arra, hogy egyházközségünk nem foglalkoztat szociális 
munkásokat.

Kivételes esetben, ha valaki bizonyítottan szociálisan rá-
szoruló, lehetősége van költségmentességre is, de ezt bizo-
nyítani kell.

A vallásgyakorlók között vannak híres emberek, akikről 
példát vehetünk: zeneszerzők, színészek és tudósok, akik 
nagycsaládot nevelnek hitük megélése miatt. Ismerhettük 
Teréz anyát, akiről kevesen tudják, hogy gazdag családból 
származott és az elhivatottsága miatt lemondott a jelentős 
örökségéről.

Kevesen tudják, hogy a ravatalozó az önkormányzat tulaj-
dona, nem az egyházé. Évek óta kapjuk az ígéretet a felújítás-
ra, de a mai napig ez a probléma nem oldódott meg. Sürgős 
lenne egy elfogadható mosdóhelyiség kialakítása a messziről 
jöttek vagy idős emberek részére.

A még felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok, vagy 
utánajárok információnak.

Bodócsné Nyitrai Margit

Fő támogatók:
• Rózsa Nyugdíjas Egyesület
• Ménesi Balázs és családja
• Ajtai Katalin, Árpás László és  

Dr. S. Tóth Sándor
• Czakó Irénke
• Privát ABC (Megyes Csaba, Ábrók Judit)
• Liget Közért (Szarvas Attila és családja)
• Gál Zoltán és neje
• Bezzegné Kenyó Márta

Támogatóink, segítőink:
• 3 ÁSZ Kft.
• Arany Ablak
• Babinszki Zsanett
• Badenszki Lászlóné
• Bertalan Györgyi 
• CBA (Rózsavölgyi Géza)
• Coop Star Farmos

• Csákóné Fehér Zsófia
• Császár Eszter
• Cseh-Fehér Ágnes
• Czellár Levente és Kenyó Judit
• Czira Zsolt és Cziráné Fehér Anita
• Enikő Virágüzlet
• Fehér István és családja
• Fehér Krisztina
• Goods Market
• Hasznos Holmik (Babinszki Lászlóné)
• Juhász Zsolt
• Kaszáné Csomor Ágnes
• Klaudia Presszó
• Kochné Ivanics Anita
• Kovács László és Kovácsné Seres 

Henrietta
• Kuli Péter és Tóth Erika
• Marianna Virágbolt
• Mediterrán Pékség

• Merczel Zoltán
• Miknai Tüzép
• Mohácsi Péter és Mohácsiné Farkas 

Mariann
• Mucsínyi Ildikó
• Nagyné Magori Ildikó
• Nagy Rozália
• Plavecz Zoltán és Plavecz Mariann
• Plavecz Panna
• Sereglei János
• Seres Anita
• Spengerné Farkas Anikó
• Szabó Ildikó
• Szécsényi Szépségszalon
• Szelenszki Katalin
• Tóth Károly
• Tóth Patrícia
• és mindenki, aki támogatójegyet vásárolt.

az Óvoda Szülői Munkaközössége
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LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

2019. június 30. (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 

F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088

Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 példányban

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

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

„Nyári diákmunka 2019” 
2019-ben is meghirdetik azt a programot, amely 

többek között a diákok későbbi versenyszférában való 
elhelyezkedését segíti és hozzájárul munkatapaszta-
lat-szerzésükhöz. Ebben a 16-25 év közötti nappali ta-
gozatos diákok vehetnek részt. Idén az önkormányzati 
diákmunka mellett megjelenik a mezőgazdaság, a tu-
rizmus és a vendéglátás területén is a diákok idényjel-
legű foglalkoztatási lehetősége. 

A diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a ven-
déglátás területén programban a célcsoportba tartozó 
személyek munkaviszonyban történő alkalmazása ese-
tén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A 
munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
együttes összegének 75 %-át térítik meg a foglalkoztató 
részére legfeljebb 2 hónap időtartamra. A napi 8 óránál 
rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 
támogatási összeg arányosan csökken.

A program 2019. június 1-jétől 2019. augusztus 31-ig 
tart, amelynek keretében kötelezettséget a 2019. július 
1.- 2019. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő 
és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet vállal-
ni.

A Nagykátai Járásban részletes tájékoztatás, informá-
ció a járási hivatal foglalkoztatási osztályától kérhető. 
(Tel: 06 29/440-380, e-cím: nagykata.foglalkoztatas@
pest.gov.hu)

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

JELENTKEZZ 
TŰZOLTÓNAK

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fel-
vételt hirdet Pest megye területére, beosztott tűzoltó 
munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését vár-
juk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzett-

ség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Előny: „C” kategóriás jogosítvány
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a 

jelentkezőnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele 

az előzetes fizikai, egészségügyi és pszichikai vizsgá-
laton történő alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat 
menetét, tartalmát az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PT-
NM együttes rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági 
vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is 
át kell esnie a jelentkezőknek.

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje 
alatt nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészségbizto-
sítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi három-
szori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben 
résztvevőknek.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, je-
lentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a cegled.kk@
katved.gov.hu  email  címen vagy személyesen a Ceg-
léd Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (2700 Cegléd, 
Széchenyi út 24-26) lehet.

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a 
jelentkezőnek igazolnia kell.



2019. MÁJUS 15. OLDAL

ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTAK:

PALOTAI SÁNDOR 1950.07.31. 2019. január 31.
SÜLYI JÓZSEF BÉLA 1962.03.19. 2019. március 19.
BARÁTH BÉLA 1948.07.22. 2019. március 21.
JÓNÁS ISTVÁNNÉ sz.: Nagy Veronika 1932.07.03. 2019. március 22.
FAZAKAS ELEK 1946.01.30. 2019. március 27.
SZÖLLŐSI IMRÉNÉ sz.: Molnár Margit 1945.01.09. 2019. március 30.
PETHŐ LÁSZLÓNÉ sz.: Kovács Erzsébet 1965.10.21. 2019. április 1.
KIS LÁSZLÓNÉ sz.: Rácz Ildikó 1965.11.29. 2019. április 5.
HOLLÓ KÁROLY 1978.01.23. 2019. május 6.
KENYÓ LÁSZLÓNÉ sz.: Marczicsják Ilona 1929.02.13 2019. április 7.
SÜLYI MÓRIC JÓZSEFNÉ sz.: Inges Terézia 1931.07.05. 2019. április 8.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Betóri Csaba Zsolt és Safranyik Renáta 2019. március 13.
Mucsínyi Levente és Horváth Alexandra 2019. április 20. 

Szamelcsik Pál és Biri Beáta 2019. április 23.
Faragó János és Német Anikó 2019. május 4.
Kovács József és Vass Orsolya 2019. május 11.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Hálás szívvel mondunk köszönetet  
mindenkinek, aki  

SÜLYI JÓZSEF  
temetésén részt vett, gyászunkban,  

fájdalmunkban őszinte részvéttel osztozott.
Köszönet a koszorúkért  

és az együttérzés virágaiért.

Gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KENYÓ GYULA 
temetésén részt vettek elkísérve őt utolsó útjára,  

sírjára a kegyelet virágait elhelyezték  
és osztoztak gyászunkban.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik  

PETŐ LÁSZLÓNÉ (Zsóka)  
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágát helyezték, 

gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család.



Büky Anna és Ross Andrea könyvbemutatója a farmosi könyvtárban

A Farmos Bora díj átadása a farmosi borversenyen

Március 15-i községi ünnepség

TeSzedd akció Farmoson New Start vegán előadás a művelődési házban

Húsvéti játszóház, kézműves foglalkozás

Húsvétfa díszítés a Ligetnél


