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MEGHÍVÓ
Farmos Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját

március 14-én 17 órára a Művelődési Házba,
az 1848-as forradalom és szabadságharc  

tiszteletére rendezendő 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.

A közelgő  

Nőnap alkalmából,  
egy ismeretlen szerző soraival köszöntök minden kedves hölgyet.

Mi a nő nekünk?
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, 

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, a első és végtelen önfeláldozás. 
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet szeretetéből nevel, 

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó, 
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. 
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása, 

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa. 
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, 

az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte. 
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet,  

amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

Horváth László  
polgármester

Meghívó a
XV. Farmosi 
Borversenyre
2019. március 29-én 
(pénteken) 18 órára,

a farmosi  
Művelődési Házba.



2. OLDAL 2018. MÁRCIUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató helyi adókkal kapcsolatos szabályokról
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2019. I. félévi 

késedelmi pótlékmentes adófizetési határidő 2019. márci-
us 15.

A kommunális adóbevallások benyújtásának ellenőrzését 
folyamatosan végezzük. Amennyiben Ön az Önkormány-
zat illetékességi területén lakóházzal, illetve telektulaj-
donnal rendelkezik, és eddig nem nyújtott be kommunális 
adóbevallást, kérjük, mielőbb pótolja elmaradását. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Farmos Község Önkormány-
zatának 10/2014. (XI. 28.) Önk. rendelete alapján:
– Mentes a kommunális adó alól az újonnan épült lakóház 

a lakhatási engedélyt követő év január 01-jét követő 5 
naptári évre.

– Saját használatban lévő adótárgy után 50% kedvezmény-
ben részesül a 70. és 80. életév közötti adóalany.

– Adófizetési kötelezettség nem terheli a 80. életév feletti 
adóalanyt, valamint az egyedül élő 70-80 életév közötti 
adóalanyt. 

A mentesség, kedvezmény megállapítása nem hivatalból, 
hanem kérelemre történik. A mentességre, kedvezményre 
irányuló kérelmet írásban szükséges benyújtani az önkor-
mányzati adóhatóságához, és visszamenőleg nem érvénye-
síthető. Amennyiben a kérelmezőnek több ingatlantulajdo-
na van, úgy a kedvezményt csak egy lakóházas ingatlan utáni 
adófizetésnél lehet figyelembe venni. 

A gépjárműállományban történő változások feldolgozása 
a Központi gépjárműadatok nyilvántartása alapján törté-
nik, így gépjármű adás-vétel esetén nem az önkormányzati 
adóhatóság, hanem az Okmányiroda illetékes az adásvételi 
szerződések átvételére. Nemcsak a vevőnek, az eladónak is 
kötelezettsége a szerződés okmányirodában történő bemu-
tatása, így elkerülhető, hogy - vevői mulasztás miatt - a gép-
járműadó a következő évben is a korábbi tulajdonos nevén 
kerüljön előírásra. A gépjárművek tekintetében az minősül 

adóalanynak, aki az adott év január 1. napján tulajdonosa 
volt a gépjárműnek akkor is, ha azt a gépjárművet idő köz-
ben eladta. 

A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtási 
határideje 2019. május 31. Az iparűzési adó mértéke to-
vábbra is 1,9%. 

 Az adóhátralékok behajtása érdekében folyamatosan vé-
gezzük a lejárt határidejű követelések behajtását, melyre az 
alábbi módszereket alkalmazzuk: - letiltás munkabérből, 
nyugdíjból, inkasszálás - éven túli gépjárműtartozás esetén 
a gépjármű forgalomból való kivonás a, - végrehajtó meg-
bízása ingó-, és ingatlan végrehajtásra. Az Adóhatóság ren-
delkezésére álló, jogszabályban biztosított lehetőségek alap-
ján ellenőrzéseket hajt végre. (Takarnet, Földkönyv, NAV 
adatszolgáltatás, OEP lekérés.) A bevallást be nem nyújtók 
személye e hatóságok közreműködésével nyomon követhető, 
esetükben bírságolás lehetősége nyílik meg. A folyószámla 
értesítők megküldését követően további felszólítás nem előzi 
meg a behajtási eljárást. 

A hatályos jogszabályok alapján az adótartozással rendel-
kezők adatai (adótartozó neve, címe, tartozás összege) nyil-
vánosságra hozhatók, közzétehetők. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adótartozás rendezésére 
részletfizetés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy 
valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfi-
zetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire 
is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Nyomtatványok rendelkezésre állnak a hivatal adóosztá-
lyán, illetve letölthetők a www.farmos.hu oldalról. Bizonyos 
nyomtatványok elektronikus úton is beküldhetők (pl. kom-
munális adó), amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regiszt-
rációval, kérem, látogasson el a https://ohp-20.asp.lgov.hu 
oldalra. Adózással kapcsolatos kérdéseikkel ügyfélfogadási 
időben (H,SZ,CS) készséggel állunk rendelkezésre. 

Adóügyi előadók

Tájékoztatás 2019. évi statisztikai adatgyűjtésről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Farmos településen a Hivatal elnöke által 

2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtést hajt végre az alábbi tárgykörökben:

2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés 
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai elemző Központ Kft. fény-
képes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából, vé-
letlenszerű kiválasztással történik.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 között a +36 
80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés mód-
szertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatban a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
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Farmos Községi önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Farmos Község önkormányzata és intézményei

KARBANTARTÓ (2 fő)
munkakör betöltésére. 

• A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

• Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
• A munkavégzés helye: Pest megye, 2765 Farmos, Fő tér 1.
• A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: 
Farmos Község önkormányzata, intézményei , valamint 
Farmos közterületei tekintetében karbantartói feladatok 
ellátása.

• Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

• Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet, elsősorban festő/kőműves/

burkoló,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• B kategóriás vezetői engedély

• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• több szakmai végzettség
• M, K, T kategóriás jogosítvány

• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai, szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

vagy a megigénylést igazoló szelvény
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

• A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Horváth László polgármester nyújt, a 0620/471-55-33 -os 
telefonszámon.

• A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Farmos Községi 

Önkormányzata címére történő megküldésével (2765 
Farmos, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
F/984/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 
karbantartó (2 fő), vagy

• Elektronikus úton Horváth László polgármester részére 
a farmos.polg@upcmail.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Horváth László polgármester, Pest megye, 
2765 Farmos, Fő tér 1. .

• A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A beérkezett pályázatokról a polgármester dönt.

• A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.
• A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.farmos.hu - 2019. március 1.
• Farmos Község hirdetőtáblája - 2019. február 27.

• A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné történő 
nyilvánításának jogát fenntartja.

• A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.farmos.hu honlapon szerezhet.

Segítségnyújtás álláskereséshez
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Farmos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2019. január 30. napján a 10/2019. (I. 29.) sz. határozatával el-
fogadta Farmos község 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyen-
lőségi Programját (HEP). A HEP Intézkedési Tervében foglaltak megvalósítása 
érdekében az Önkormányzat 2019. március 1. napjától kezdődően az álláskere-
sés megkönnyítése érdekében az alábbi lehetőségeket biztosítja térítésmentesen a 
Közművelődési Könyvtárral együttműködésben:
– napi egy óra álláskeresési célú internethasználat,
– álláshirdetések, önéletrajzok nyomtatása,
– önéletrajzok sokszorosítása.

A felsorolt lehetőségek igénybevételére a Közművelődési Könyvtár nyitvatartási 
idejében van lehetőség.

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS

Megköszönöm Gyürki Kis Róbert-
nek és Zatykó Jánosnak, továbbá 
Csirke Ferencnek, hogy saját erőgé-
peikkel és az önkormányzat eszkö-
zeivel ingyen, csupán a felhasznált 
gázolajmennyiség ellentételezésével 
elvégezték minden önkormányzati út 
hóekézését, valamint az önkormány-
zati földutak gréderezését. 

Horváth László  
polgármester

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A KÖRZETI MEGBÍZOTT
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. január 11-én új helyre költözött Glócz Zoltán, Farmos község körzeti megbízottjának 
irodája. Az új iroda helye: Farmos, Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal. A fogadóóra és telefonos elérhetőség változatlan maradt:

Minden hónap 3. hétfőjén 08-10 óra között. Telefonszám: 06 20 489 6746
Horváth László polgármester
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Tájékoztatás talajterhelési díjról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évre vonat-

kozó talajterhelési díj bevallási határideje 2019. március 31. 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

11. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a talajterhelési díj kit 
terhel, mely alapján: A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt 
a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló köz-
csatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, 
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Azon kibocsátók, akiknél már 2018. január 1. előtt megtör-
tént a csatornára kötés, nem tartoznak a talajterhelési díjról 
és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017.(VI. 14.) 
rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá, így nem kell bevallást 
benyújtaniuk. 

Az R. tartalmazza a talajterhelési díjra vonatkozó helyi rész-
letszabályokat, amellyel kapcsolatban jelen tájékoztatásban a 
mentességek és a kedvezmények körét ismertetem az alábbiak 
szerint:

6. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól a díjfize-
tésre kötelezett:

a) ha ingatlanán lévő lakóépületbe a vezetékes ivóvíz nincs 
bekötve és az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet, 
illetve az ingatlanon épület nem található,

b) ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a 
rákötés évétől.

c) Mentesül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól az 
a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő 
személy, akinek a nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben 
nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át. (4. melléklet sze-
rinti kérelmet kell benyújtani a bevallással egyidejűleg.)

7. § (1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési 
díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi 
feltételek fennállása esetén:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos 
havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban 
nyugdíjminimum) 150%-át, 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítésé-

hez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 5. 
mellékletében szereplő nyilatkozatot.

(3) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj meg-
fizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül az alábbi fel-
tételek fennállása esetén:
a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos 

havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjmi-
nimum összegét, 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítésé-

hez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 6. 
mellékletében szereplő nyilatkozatot.

(5) Az (1) – (4) pontban rögzített kedvezményeket magánszemé-
lyek vehetik igénybe, és kizárólag személyenként egy ingatlan 
után. 

A Képviselő-testület 2019. február 22-én megtartott ülésén 
elfogadta az R-t módosító 2/2019. (II. 25.) önkormányzati ren-
deletet, amely alapján a 2018-as évre vonatkozóan nem kell 
bevallást benyújtani annak, aki a fent hivatkozott 6. § (1) be-
kezdés a) pontja alapján mentességet élvez a talajterhelési díj 
megfizetése alól.

A bevallást minden egyéb esetben a talajterhelési díjról szóló 
rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon szükséges 
benyújtani.

Azon kibocsátók esetében, akiknél a 2018-as év során tör-
tént meg a csatornahálózatra való rákötés, szükséges a 2018-
ra vonatkozó bevallás benyújtása, kiegészítve az R. 3. mellék-
letét képező mentességi nyilatkozattal.

A bevallás formanyomtatványa, valamint a kedvezmények/
mentességek igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok forma-
nyomtatványai elérhetők a www.farmos.hu oldalon, valamint 
kérhetők a hivatalban. 

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatosan kérdése van, 
kérem, forduljon bizalommal az adóügyi előadókhoz, vagy hoz-
zám - ügyfélfogadási időben!

Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

RENDŐRSÉGI HÍREK
Gyorsan terjedt a tűz, rendőrök segítettek megfékezni 

Házakat óvtak meg a tűzvésztől a tápiószelei rendőrök Farmo-
son. A rendőrségre étkezett bejelentés 2019. február 28-án 13 óra-
kor arról, hogy Farmos külterületén a nádas nagy terjedelemben 
ég, a tűz a lakóházak felé terjed. A tápiószelei rendőrök azonnal a 
helyszínre mentek, ahol kerti locsoló tömlőkkel kezdték el a tüzet 
oltani, ezzel sikerült megakadályozniuk, hogy az a lakóházak irá-
nyába terjedjen. A tűz a 311-es számú főút irányába terjedt, amit 

a rendőrök lezártak, majd észlelték, hogy egy az úthoz közeli ta-
nya melléképülete nagy terjedelemben ég, így azonnal odamen-
tek és a lakóházból, valamint a tanyáról kihozták és biztonságos 
helyre kísérték az ott tartózkodó három férfit, akik szerencsére 
nem sérültek meg a tűzben. A rendőrök a tűzesethez érkező ka-
tasztrófavédelem munkatársainak tevékenységét végig segítették.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

– Farmosi Települési Értékek –
Békamentés –  

Gólyavárás Farmoson 
A települési érték rövid bemutatása:

Természeti, táji értékekhez kapcsolódó 
rendezvény. Szoros kapcsolatban van a tele-
pülés természeti térségével, ráépül a térségi 
identitást alkotó elemekre.

Farmos, a gólyák főváros. A település határában elterülő óriási mocsárvidéken élő gólyák jelentős számának köszönheti ezt a 
megtisztelő nevet. A település belterületén is több gólyafészek található. A fészkek lakóinak életét közvetlen közelről is szemlélhetik 
a község lakói, illetve az ide látogató érdeklődők. A minden évben ismétlődő gólyagyűrűzés, érdeklődésre számon tartott, jelentős 
esemény a község életében.

Az egykori gátőrház udvarán működik a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság ma-
dárvártája, mely a fészkelő és átvonuló madárállományról gyűjt adatokat május, augusz-
tus, szeptember hónapokban. Az eseményhez gyűrűző tábort is szerveznek.

2005-től minden év márciusában kerül sor az országos hírű farmosi békamentésre, 
melynek célja a kora tavasszal a mocsárba induló barna ásóbékák átsegítése a forgalmas 
311-es úton. Az akciót körülbelül egy hónapon keresztül folyamatosan szervezik a helyi 
természetvédők, több száz önkéntes bevonásával. 2009-ben pl. 64 000 kétéltűt mentettek 
meg a gázolástól. A tevékenységhez családi nap is kapcsolódik, ahol a békamentésen 
kívül a látogatók a természet szépségeit és jellegzetességeit is megfigyelhetik, valamint 
kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Horváth László polgármester 2019. január 4-én, Dr. Ács József háziorvos  
ravatalánál mondott búcsúztató beszéde.

Isten Vele Doktor Úr, Isten Veled Jóska!
December 18-án, 19 óra 41 perckor kaptam tőled az életed 

során írt utolsó SMS-t. „Jolit hívd” Írtad. Hogy miért írtad, 
sajnos már soha sem tudhatom meg, mivel a másnap reggeli 
hívásomat megelőzte váratlan halálhíred. Ezen az éjszakán, 
a halállal vívott heroikus harcodat elveszítetted. Te, aki kö-
zel négy évtizeden át mint orvos, mint közéleti ember, szol-
gáltad a farmosi embereket. Segítetted új életek születését, 
az egészség megőrzését, vitathatatlan szakmai tudásoddal 
végezted betegek gyógyítását, sokaknak győztes küzdelmét 
még a halállal szemben is. 

De December 19-e hajnalán, egy szerencsétlen, életve-
szélyt okozó baleset következményeként, ép elmével, orvosi 
tudattal, életfunkciókat vesztett testtel te voltál az élet-halál 
harc küzdőterén, ahol küzdöttél életedért, földi létedért.

Most 18 nappal a sötétségbe borult hajnal után sem akar-
juk elhinni.

Vesztettél. 
Vesztettünk.
Rövid életed mintegy négy évtizedét a betegségedből kö-

vetkező, szűnni nem akaró, évről-évre egyre fokozódó fájda-
lom viselése mellett igyekeztél teljességgel élni. Talán tudtad, 
vagy érezted, hogy a Teremtő kevés időt szabott minderre. A 
háziorvosi hivatás mellet ciklusokon át voltál önkormányzati 
képviselő, aktív vadász, horgász, túrázó, külhoni magyarság-
gal barátságot ápoló ember, lelkes színházlátogató és sorol-
hatnám tovább. 

Talán tudtad, vagy érezted, hogy soron következő utadon 
el kell menni, most, 2018-ban kell elmenni a Szentföldre. 
Meglátogatni Jézus születési helyét, bejárni a bibliai helyszí-

neket, a hely szellemében értékelni, vagy ha kell, átértékelni a 
múltat, a jelent, a jövőt. 

Ez egy égi jel volt, vagy csupán egy racionális döntés? Le-
het, hogy mindkettő. Már nem tudhatjuk meg soha.

Tudom, hogy orvosként gyakran találkoztál váratlanul em-
berre rontó halállal, ismerted a lét és nemlét szűk határmezs-
gyéjét. Talán ezért, vagy éppen ennek ellenére, a mának élve, 
a jövőt tervezve élted életed. Képzelve láttad a már megszü-
letett és még meg nem született unokáid jövőjét, tervezted 
otthonotok átalakítását, folyamatosan bővítetted a következő 
hónapok, évek bakancslistáját.

A hamvakat tartalmazó urnára tekintve filmszerűen pörög 
le előttem az együtt megélt emlékképek sora, közben felidéző-
dik bennem Kosztolányi Dezső néhány kegyetlenül igaz, szívbe 
markoló sora:

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.

Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,

hogy e csodát újólag megteremtse.
E keserű, igaznak érzett mondatok után Gárdonyi Géza so-

rai adjanak nekünk némi hitet és reményt!
“Lehetetlen, hogy a világmindenség ura csak azért adott vol-

na életet, hogy megint megsemmisítse. Minden, ami van, van 
valamiért. Hogy a formák változnak folytonosan, azt is látjuk. 
Tehát mink is valamiért vagyunk a világon, s változton válto-
zunk. Miért ne lehetne a halál is csak változás, utolsó e földön, 
de nem utolsó a nagy mindenségben?”

“Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” (Fekete István)
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DR. MATOLCSY SÁNDOR PROFESSZOR ÚR A  
„MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE”-NEK 

KITÜNTETETTJE
Áder János köztársasági elnök úr 2018-ban, az Egyesült Államok Sarasóta városában, az Amerikai Magyar Orvosok Szövet-

ségének 50. Jubileumi Kongresszusán, három Amerikában élő magyar orvosnak adott át hivatalos magyar állami kitüntetést. 
A farmosi Matolcsy család tagja, Dr. Matolcsy Sándor professzor úr, a Magyarországért, a magyar orvosképzés fejleszté-

séért, a hazai sürgősségi betegellátás megszervezéséért végzett évtizedes munkájáért a „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” 
kitüntetést vette át az elnök úrtól. Dr. Matolcsy Sándor kezdetektől tagja a szövetségnek, melynek tíz éven át a főtitkára, majd 
1994-től négy évig az elnöke is volt.

A „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetés

A képen Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora által adományozott, az „Egyetemi Kitüntetés Ezüst Fokozata” látható azért a mun-
káért, amit Dr. Matolcsy Sándor professzor az egyetem fejlődése, növekedése érdekében végzett.
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Tisztelt Professzor Úr!
Szívből gratulálunk a Dr. Áder János magyar államfőtől átvett „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje”magas állami kitünte-

téséhez, mely az Ön hazánkért végzett munkájának elismerése mellett dicsőséget jelent a Matolcsy családnak és örömet okoz 
a család minden farmosi tisztelőjének.

Horváth László polgármester

A képen annak a 345 oldalas díszkiadvány (könyv) fedőlapja látha-
tó, amit az 50 éves jubileum alkalmával készítettek.

Dr. Matolcsy Sándor levele a HMAA-hoz (Amerikai Magyar 
Orvosszövetség (Hungarian Medical Association of America, 

HMAA)), amelyben bemutatja tevékenységét a Szövetségben és a 
magyar – amerikai orvostudományi együttműködésben.

Dr. Matolcsy Sándor amerikai és magyar professzorokkal Budapes-
ten, valamint a Batthány – Strattmann László díj, amit 2012-ben 

Balog Zoltán miniszter adományozott neki.

Dr. Matolcsy Sándor, mint a Szövetség főtitkára 1993-ban megnyit-
ja a 25. jubileumi kongresszust.
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Farsangi bál a fölső tagozaton
A hét minden napja a bál jegyében telt. Versenyekkel, vetélke-

dőkkel fokoztuk a hangulatot, vártuk a farsangot. Volt lufi-fújás, 
fánkevő-verseny, Ki-mit-tud, a farsang hagyományairól totó. 
Szépen feldíszítettük iskolánkat, hogy ezzel is hozzájáruljunk a 
hangulathoz.

A vendégeinket az Amerikai büfé várta sok-sok finomsággal.
A hetedikesek tánckara nyitotta meg a bált. Majd a táncver-

seny következett. A zsűri eredményhirdetése után tombola kö-
vetkezett, melyre rengeteg felajánlást kaptunk a hetedik évfo-
lyam a szponzoraitól, támogatóitól:

Farmosról:
• Coop Star Kereskedelmi Kft. 

Farmos
• Seres Anita
• Mariann virágboltja
• Liget Közért
• CBA Farmos
• Ivanics Jánosné
• Polyákné Ivanics Margit
• Enikő virág és dekoráció
• Szarvas Attila tanár úr
• Bori András tanár úr és Rita néni
• Hasznos Holmik Farmos
• Goods Market Farmos
• Bio Kuckó Farmos

Tápiószeléről:
• Royal edzőterem
• Biovarázs
• Népbolt
• Kisfalusi Élelmiszer Üzlet
• Spar Tápiószele
• Buzás Műszaki Tápiószele
• Kóré Cukrászda
• Szolárium
• Ezerjó ABC 

Nagykátáról:
• Kata papír írószer
• Ruhabörze

Jászberényből:
• UPC
• Rubint Réka
• Sihel Feri

Továbbá:
• Samsung Electronics Magyar Zrt.

Akik nem maradhatnak le, a két osz-
tályfőnök és a szülők.

Ezúton szeretnék az osztályunk nevé-
ben köszönetet mondani.

Ország Alexandra  
7.b

RETRO BULI
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven 2019.02.09-én megrendeztük jótékonysági Retro bulinkat az Általános Iskola javá-

ra. Rendkívül hálásak vagyunk és köszönjük  mindenkinek (szülők, pedagógusok, támogatók) a felajánlásokat, a vendégek-
nek a részvételt.

Hálával tartozunk Kasza Tamásnak, aki a fergeteges hangulatot biztosította.

Fő támogatóink:
• Privát ABC  

(MEGYES CSABA, ÁBRÓK JUDIT)
• KASZA TAMÁS

TÁMOGATÓINK:
• Tóth Tamás és családja
• Palcsó Zoltán és családja
• Horváth László polgármester
• Kulcsár Ágnes

• Kulcsár Zsófi
• Kenyóné Kulcsár Anita
• Bugyiné Gyürki Andrea
• Szarvasné Deáki Zsuzsanna
• Szécsényi Zita
• Bertalan Györgyi
• Babinszki Lászlóné/Hasznos holmik
• Enikő virágüzlet
• Jezsik Ernőné
• Juhász Gyuláné
• Kenyóné Budai Tünde és családja

• Kenyó János és családja
• Bíróné Ivanics Marietta
• Nyitrai István
• Tarkó Tibor és családja
• Pálinkás-Szabó Zoltán és családja
• és mindazok, akik jelenlétükkel 

megtiszteltek bennünket!!!

Kiss Brigitta 
ISzSz elnök

Ajándék angol könyvek
Hálás köszönetünket fejezzük ki Oroszi Imréné Maca néni és leánya, Mátyás Erika (Oroszi Erika) közbenjárásáért. 

Segítségükkel, közvetítésükkel Maca néni unokája, Palatinus Lili egy jelentős angol nyelvi tankönyvcsomaggal aján-
dékozta meg iskolánkat. Ezekkel a könyvekkel, munkafüzetekkel, hanganyagokkal színesebbé, változatosabbá tudjuk 
tenni angol nyelvi óráinkat, illetve nagy hasznát vesszük a versenyfelkészítések során is. Szívből köszönjük, hogy az 
adománnyal Farmosra, nagymamája és édesanyja szülőfalujára, a mi iskolánkra gondolt.

Kollár Ferenc intézményvezető,  
Kollár Ferencné és Terék Nikolett angoltanárok
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2018\19. tanév eseményei a felső tagozaton – 1. félév
Szeptemberben újult erővel indult be az iskolai mókuske-

rék a nyári szünet után. Az első félévben sem tétlenkedtek 
pedagógusaink és diákjaink.

Matematika tantárgyból Szabó Ildikó tanárnő és diákjai 3 
csapattal vettek részt a Megyei Bolyai Matematika Csapatver-
senyen. Hatodik évfolyamon 2 csapat szállt versenybe, akik 
a 87 csapatból a 27. és 28. helyet szerezték meg. A 27. helye-
zett csapat tagjai: Berényi Katinka, Károly Balázs, Kenyó Kira 
és Marton Márk 6.b osztályos, a 28. helyezett csapat tagjai: 
Czira Sára, Józsa Viktória, Merczel Nándor Gábor és Urbán 
Kálmán 6.b osztályos tanulók voltak.

Nyolcadik évfolyamból 1 csapat indult ezen a versenyen, 
amely a 60 csapatból a 14. helyen végzett. A csapat tagjai: 
Baráth Petra, Berényi Petra, Danileszk Zoltán és Kolonics 
Dorina Krisztina 8.a osztályos diákok voltak. 

Ugyancsak Szabó Ildikó tanárnő felkészítésével 3 tanuló 
vett részt a Kossuth Lajos Gimnázium nyolcadikosoknak 
szervezett Tóth-Czifra Mihály Emlékversenyén: Baráth Pet-
ra, Danileszk Zoltán és Kolonics Dorina Krisztina. Közel 100 
tanulóból Kolonics Dorina Krisztina a 15. helyet szerezte 
meg, a másik két tanuló a középmezőnyben végzett.

Szintén matematikából Bori Andrásné Rita tanárnő a 
jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázi-
um 8. osztályos tanulóknak szervezett versenyén vett részt 
tanulóival. Lajos Dóra és Török Alíz 8.b osztályos tanulók 
képviselték iskolánkat a levelező versenyen, majd a döntőben 
Lajos Dóra csapatban 1. helyezést ért el. 

Angol nyelvből Kollár Ferencné Kati tanárnő tanulói két 
versenyen vettek részt ebben a félévben. A jászberényi Szent 
István Sport Általános Iskola és Gimnáziumnak a 8. évfo-
lyamos tanulók angol nyelvi versenyén Baráth Petra, Dan-
ileszk Zoltán, Kolonics Dorina Krisztina, Szarvas Kata 8.a 
osztályos tanulók csapatban 1. helyezést értek el. Török Alíz 
8.b osztályos tanuló csapatban 3. helyezést ért el. A másik 
verseny a jászberényi Terplán Zénó Ferences Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskola English Corner angol 
nyelvi versenye volt, amelyen Danileszk Zoltán 1. helyezést, 
Jakab Csaba 2. helyezést ért. Ezzel ingyenes BME alapfokú 
nyelvvizsga lehetőséget nyertek. Baráth Petra 76%-os ered-
ményével a középmezőnyben végzett. 

Magyar nyelv és irodalomból - hagyományt teremtve - 
immár 2. alkalommal rendeztük meg Szépen- és helyesen író 
házi versenyünket. 5-6. évfolyamon 13 tanuló, 7-8. évfolya-
mon 17 tanuló mérte össze ügyességét. 
Az 5-6. évfolyam eredményei:

1. helyezett: Kenyó Kira 6.b 
2. helyezett: Bércesi Csenge 5.a
3. helyezett: Ábrán Mariann 6.a 

A 7.-8. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Kovács Kinga 7.b
2. helyezett: Török Alíz 8.b
3. helyezett: Kolonics Dorina Krisztina 8.a
Történelem tantárgyból Németh Csaba tanár úr két csa-

pattal versenyzett a nagykátai Damjanich János Gimnázium- 

és Szakképző Iskola által meghirdetett versenyen, ahol 1. és 
2. helyezést értek el a csapatok. Az 1. helyezett csapat tagjai: 
Baráth Petra 8.a, Bozóki Bendegúz 8.b és Kolonics Dorina 
Krisztina 8.a osztályos tanulók voltak. A 2. helyezett csapat 
tagjai: Fejős Lili 8.b, Kovács Kinga 7.b és Sóspataki Petra 8.b 
osztályos diákok voltak. 

Sportversenyekben az első félév nem bővelkedett, de Po-
zsonyi Zsolt tanár úr a nagykátai körzet 4. korcsoportos fiú 
futsal tornáján csapatával 3. helyezést ért el. A csapat tagjai 
a következő tanulók voltak: Árva Viktor (8.a), Beszteri Do-
minik (8.b), Bozóki Bendegúz (8.b), Gyurcsik Tamás (7.a), 
Juhász Patrik (8.b), Kovács Krisztofer (7.b), Schuszter Dániel 
(7.b), Szekeres Péter (8.b), Wébel Tibor (8.a).

Ezeken kívül számos verseny zajlik jelenleg is, illetve ke-
rül megrendezésre a második félévben. Ezek végeredménye 
a tanév végén kerül kihirdetésre. A versenyeken kívül is szí-
nesen és programokban gazdagon telt az iskola diákjainak és 
tanárainak élete. 

Októberben megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk-
ról, valamint ünnepi műsorral tisztelegtünk az ’56-os forra-
dalom és szabadságharc eseményeinek, áldozatainak emléke 
előtt. 

Pályaorientációs témanapon vettek részt a 7-8. évfolya-
mos diákok Sülysápon a pályaválasztás megkönnyítése érde-
kében. 

Novemberben színházlátogatás keretében Molnár Fe-
renc A Pál Utcai fiúk című regényének színpadi változatát 
nézhették meg tanulóink. Ebben a hónapban elektronikus 
hulladékgyűjtést szerveztünk, ahol a falu apraja-nagyja meg-
szabadulhatott azoktól az elektromos lomoktól, amiket sehol 
sem tudott leadni. Elektronikus hulladékgyűjtést tavaszra is 
szervezünk, melynek időpontját jelezni fogjuk. Remek ki-
rándulást tettek a diákok a Csodák Palotájába Szabó Ildikó 
és Kollár Ferencné tanárnők és Pozsonyi Zsolt tanár úr szer-
vezésében. Németh Csaba tanár úr vezetésével a 8. évfolya-
mosok egyik péntek délután ellátogattak Budapestre, ahol 
megtekintették a Budai Vár alatt található Sziklakórházat. Az 
év utolsó hónapját egy jó hangulatú mikulás bulival kezdtük 
meg, melynek hangulatáról a szervező 8. évfolyam és Kasza 
Tamás gondoskodott. 

Decemberben csillogás és fény járta át az iskolát. Kará-
csonyi hangulatot csempésztek be az iskola pedagógusai és 
az őket segítő gyerekek, szülők a csodálatos fenyőfákkal, a 
kandallókkal és fényfüzérekkel, melyek ünnepi fénybe borí-
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tottak mindent. Itt ragadjuk meg 
az alkalmat, hogy megköszönjük 
a Tóthné Molnár Viktória tanár-
nő és családja által felajánlott im-
pozáns fenyőfát, amely az egész 
ünnepi készülődés alatt iskolánk 
dísze volt. Hétfőnként e fa alatt 
összegyűlve, egy-egy gyertyát 
gyújtva, énekelve ünnepeltük meg 
az adventi időszakot. Az 5. évfo-
lyamos diákok kedves karácsonyi 
színdarabbal lepték meg a község 
lakosait és a felső tagozat tanárait, 
tanulóit a 2018-as év lezárásaként.

A második félév is hasonlóan 
érdekes, izgalmas és tartalmas 
programokat kínál mindenkinek. 

Nagy Gáborné 
felső tagozatos  

munkaközösség vezető 

Évzáró karácsonyi ünnepség a nyugdíjas klubban!
Decemberi évzáró rendezvényünkön az egyesület elnöke 

röviden visszaemlékezett a klub 2018. évi programjaira, kü-
lönös tekintettel a 40 éves jubileumi rendezvényre. Megkö-
szönte mindazok munkáját, akik 2018-ban is segítették az 
egyesület életét. Külön is köszönetet mondott Merczel Pál-
nak és kedves feleségének, Juditkának azért, hogy több éven 
át segítették munkájukkal, korrekt, segítőkész hozzáállásuk-
kal a klubot.

Az egyesületen belüli legmagasabb erkölcsi elismeréssel, 
a „Rózsa díjjal” köszöntük meg egy olyan hölgy munkáját, 
akire farmosiasan azt mondjuk, hogy mindenben benne van. 
Aktív, alapító tagja a kórusnak, de ott van akkor is, ha kéz-
műveskedünk, vagy ha képviselni kell a klubot más nyugdíjas 
szervezeteknél. Nem ijed meg a fizikai munkától sem, állan-
dó segítőnk a kerti munkákban. Mindenkivel toleráns, ked-
ves személyiség, akit mindenki szeret. Minden alkalommal 
megörvendezteti a társaságot szebbnél szebb és finomabbnál 
finomabb süteményeivel. 

Tisztelettel és nagy szeretettel gratulálunk Kenyó Ferencné 
Marikának!

Évzáró programunk után a kórus adventi műsorával han-
golódtunk rá a karácsonyi ünnepekre, majd uzsonnával, 
meghitt beszélgetésekkel, énekszóval, vidáman zártuk a 
2018-as évet. 

Szegedi Tiborné

KÖSZÖNET!
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület köszönetét feje-

zi ki mindazoknak, akik 2017. évi személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át az egyesület javára ajánlották fel.

Egyúttal tájékoztatjuk Támogatóinkat, hogy az így 
befolyt 80.617 Ft összeget az egyesület működési költ-
ségére fogjuk fordítani.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk  
1 %-ának felajánlásával a továbbiakban is segítsék 

tevékenységünket. 

Adószámunk: 18721230-1-13
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Farmosi Polgárőrség 
– 2018. évben végzett munkáról rövid beszámoló –

A 2018-as esztendőben végzett munkánkról írok néhány 
gondolatot. Közrend és közbiztonság elősegítése és fenntar-
tása volt a fő célkitűzésünk. A helyes döntések kialakításá-
ban sokat segítettek a helyetteseim. A múlt évet sikeresnek 
és eredményesnek tartom. Sikereink záloga a polgárőrök 
áldozatos munkája. Mint köztudott, szervezetünk honlapja 
az interneten elérhető, ezért gyakran keresnek az ország más 
vidékéről. A vezetőségi üléseket minden hónap első hétfőjén 
megtartottuk. Itt beszéltük meg az elmúlt hónap eseményeit 
és az előttünk álló feladatokat. A tervezett szolgálatokat és 
felkéréseket elláttuk. 

Szervezetünk átlagos létszáma 47 fő volt. 
Köszönjük településünk Önkormányzatának a múlt évi 

támogatást. Továbbra is nagyon fontos a bűnmegelőzés és a 
közbiztonság biztosítása, fokozása. A tervezett péntek, szom-
bat és vasárnap esti, éjszakai járőrszolgálat mellett a felkéré-
seknek és megkereséseknek ellátása is szükséges. Folytattuk a 
zebraszolgálatokat. Részt vettünk a községi rendezvényeken. 
Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi sportegye-
sülettel. Minden farmosi mérkőzésen 2-3 polgárőr segíti a 
rendezők munkáját. 
Az előző évben végzett szolgálatokról néhány gondolat, a 
teljesség igénye nélkül:
– Tervezett szolgálat 145 alkalommal, 308 fő jelenlétével, 

1363 órát voltak távol a családjuktól. Ezek az alkalmak 
péntek, szombat, vasárnap 20:30-tól másnap hajnal 02:00-
ig tartottak, mint ahogy évek óta lenni szokott. A szolgá-
lati autónk 7551 km-t tett meg velünk, településünk gid-
res-gödrös útjain. Sajnos, több mint 300.000 km-t gurult a 
Skoda Octavia szolgálati gépkocsink.

– Zebraszolgálat: az Általános Iskolával van egy közös meg-
állapodásunk, amit úgy hívunk, hogy zebraszolgálat. A 
nyolcadikosoknak külön tartottunk egy oktatást erről a 
feladatról, amit aláírtak a jelenlévők. Szeptember elsejétől 
a tanév végéig tart. Az iskolából átjönnek a nyolcadikosok 
2 fővel. Ebben a szolgálatban 166 órát töltöttünk el, 166 
személy segítségével. Reggel 7 órától kezdődik minden is-
kolai napon, 8 óráig tart. 

– Rendkívüli szolgálatok: Ez az a feladat, amelynek megol-
dása sokszor a legnehezebb, mert előre nem tervezhető. 
Az utolsó pillanatba szólnak, hogy pl. éjszaka őrizni kelle-
ne a felállított sátrakat. 

Ezek voltak: 
– Általános iskola felkérésére, farsangi bál és mikulás bál 

biztosítása
– Részt vettünk a Békamentő, Gólyaváró Családi Napon a 

Gátőrháznál
– Az országgyűlési választások alkalmával biztosítottuk a 

zavartalan lebonyolítást
– 04.28-án Tápióságon segítettük a Rétes Fesztivál és 

falunap rendezvényét
– A gyermeknap biztosítása a Liget Közértnél, május 27-én

– 06.23-án lakodalmas ház őrzése
– Farmosi búcsú biztosítása
– 08.17-én a Tour de Hongrie kerékpár verseny biztosítása
– 09.08. Nagykátán a Tápió Fest rendezvényén 2 fővel 

vettünk részt
– 09.21-22. sátrak őrzése és a falunap rendjének felügyelete
– 10.06-án a szüreti felvonulás biztosítása
– 10.12-én rendőrségi akció volt a nagykátai járás területén
– 10.24-én dr. Nagy Sándor temetésére érkezők autóinak 

őrzése és parkolásának segítése a temető körül 
– 11.01-04-ig temetői szolgálat

Ezeket a szolgálatokat 43 alkalommal, 105 fővel és 436 órá-
ban teljesítettük.

Igyekeztünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a feladato-
kat megoldani. Köszönet a tagok részvételéért a magam és a 
vezetőség nevében.

Nem volt olyan feladat, amit ne tudtunk volna teljesíteni.
 Összegezve az előbb felsorolt szolgálatokat, 354 alkalom-

mal, 579 személy, 1965 órát töltött távol a családjától. Öröm 
volt a közös feladatokat megoldani. A nagykátai rendőrkapi-
tányságon minden héten, kedden délelőtt 10 órakor koordi-
nációs értekezlet van. Ezen a tájékoztatón én vagy a helyette-
sem veszünk részt. 

2016. év elején elhatároztuk, hogy a klubhelyiségünkben 
vizes blokkot alakítunk ki. Júniusban elkezdtük a munkákat, 
kialakítottuk az átjárót a másik helyiségbe. Tavaly december-
be vásároltunk a vizes blokk befejezéséhez csöveket, WC tar-
tályt és csészét és vízmelegítőt. Már csak az összeépítés van 
hátra. 

Polgárőr tagjaink polgárőr feliratú sapkája megkopott, ki-
fakult. Ezért 30db jó minőségű sapkát vásároltunk. A kézi-
lámpák elhasználódtak, megsérültek. Pótlásukra 8db-ot vá-
sároltunk. 

Köszönet mindenkinek, az egész csapatnak a 2018. évi 
munkájáért.

 Településünk Önkormányzata, a civil szervezetek és a la-
kosság felkérésének igyekszünk eleget tenni. A kapott támo-
gatással jó gazda módjára gazdálkodunk. 

Polgárőr egyesületünk vállalja, hogy a középiskolások 50 
órás önkéntes munkavégzését lehetővé teszi. Az igazolást 
csak az elvégzett munkáról tudjuk kiadni. Véleményem sze-
rint a rendelkezésre álló 2-3 év alatt mindenképpen tudjuk 
biztosítani a fiataloknak, hogy meglegyen az 50 óra szolgálat. 

2019. március 2-án tartjuk az éves közgyűlésünket. To-
vábbra is várjuk településünk lakóinak azt a fajta támoga-
tását, hogy adójuk 1%-át a Farmosi Polgárőr Egyesületnek 
ajánlják fel. Az adószámunk: 18673498-1-13.

Szeretettel várjuk tagjaink sorába azokat a farmosi bün-
tetlen előéletű lakosokat, akik egyetértenek a közbiztonság 
javítása, bűnmegelőzés fokozása és egyéb alapszabályunkba 
foglalt tevékenységünk végzésével. 

Kovács Pál  
elnök
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Gazdaköri hírek
Hagyományaink szerint az idén február 16-án meg-

tartottuk a Gazdabált. Lázas készülődés előzte meg e 
nívós eseményt. Gazdakörünk „kemény magja”és ked-
ves hozzátartozóik szívüket-lelküket beletették a bál 
megvalósításába. A pazar, bőséges és rendkívül finom 
ételeket az Innoven Kft. készítette. A fergeteges zenét a 
Retro-Singers zenekar húzta. Köszönetemet szeretném 
kifejezni a Gazdakör nevében nekik, a vendégeinknek, 
mert nélkülük nincs bál, a kiszolgáló személyzetnek, az 
önkéntes felajánlóknak és Farmos önkormányzatának a 
támogatásukért.

Csákó Zoltán
Gazdakör elnöke

Művészet és hagyományőrzés – Egy kiállítás margójára
Már koromnál fogva sem tekinthetem magam nagy 

múltú hagyományőrzőnek, és nem is akarom magam 
ilyen színben feltüntetni, de mégis a hagyományőrzésről 
írnék néhány gondolatot. Kicsit még csavarjak is a törté-
neten, ráadásul egy kiállítás megnyitója apropóján jutot-
tak eszembe ezek a gondolatok.

2019. január 20-án, Tápiószelén volt szerencsém részt 
venni Gál Zoltán festményekből és grafikákból álló kiál-
lításának megnyitóján. Mielőtt a megnyitó beszédek el-
hangzottak volna, volt idő körbemenni, megnézni az al-
kotásokat, és rögtön szembeötlött, hogy a grafikák témái 
a Tápió menti hagyományőrző rendezvények egy-egy je-
lenetéből vannak megfogalmazva, mint egy fő tengelyéül 
a kiállításnak. Mivel magam is számos ilyen eseményen 
veszek részt sok ismerős arcot fedeztem fel. A kiállítás dí-
szletei is ezt a koncepciót támasztották alá, hiszen a dí-
szletként kirakott sok szép viselet és korabeli használati 
tárgy emelte a rendezvény színvonalát. 

Nagyon megható volt számomra, hogy a kiállításon 
részt vevők jelentős része viseletben jelent meg, természe-
tesen nem volt előírás, de még is, akik ismerik Gál Zoltánt, 
azok tudják róla, hogy számára a viselet használata a hét-
köznapokban is természetes.

Magát a kiállítást hagyományőrzők kis csapatának ka-
rikás ostoros „csergetése” vezette be, majd Tarnavölgyi 

László, a művelődési ház vezetője és Kovács Ferenc, a 
tápiószelei polgármester tartottak megnyitó beszédet. A 
megnyitó után több gyönyörű népdal és Petőfi Sándor 
Puszta télen című verse hangzott el. Az előadások után 
Gál Zoltán mondott néhány gondolatot a kiállítással és az 
alkotásokkal kapcsolatban, és három szép népdallal zárta 
mondanivalóját, amit közösen énekeltek hagyományőrző 
barátaival. A megnyitó hangulatát a Hagyományőrző Ke-
levézek népzenei előadása emelte tetőfokára, és beindult a 
közös éneklés, beszélgetés és a tárlat. 

A vendégek számára a házigazdák kedveskedtek rézüst-
ben főtt pásztortarhonyával, forralt borral, de a látogatók 
sem jöttek üres kézzel: pogácsa, sütemény, pálinka, bor, 
sör is került elő a tarisznyákból.

Zárszóként szeretném megjegyezni, hogy ezen a ren-
dezvényen, aki ott volt szembesült vele, hogy a hagyomá-
nyunkat tulajdonképpen nem őrizni kell, mert nem rab, és 
nem ápolni, hiszen nem beteg, hanem meg kell élni. Nos, 
az ott lévő emberek megélik hagyományunkat és tesznek 
is, hogy ez így is maradjon. Én csak köszönni tudom, 
hogy részese lehettem, ilyen fiatalon megtapasztalhattam 
és ízelítőt kaphattam a napjainkban megélt hagyományról. 
Csodálatos élmény volt. 

Cs. Anna
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Emlékműveink nyomában – farmosiak emlékei alapján
A 2018. decemberi újságban megjelent az út menti ke-

resztekről egy írásban, melyben nagyon értékes ismereteket 
kaphattunk farmosi keresztjeinkről. Az idősebb emberekkel 
történő beszélgetéseink során néhányan megosztották ve-
lünk az ezekhez kapcsolódó emlékeiket. Ezekből osztunk 
meg néhány részletet, az elhangzottakat többnyire szó sze-
rint idézve.

A Hunyadi utca bejáratánál (régi malom, konzervgyár 
előtt) álló keresztnek is kalandos története van. Az 50-es 
években élt egy apáca, Habenczius Anna, aki szeretett volna 
a farmosi tanyájuk közelében keresztet felállítatni, de nem 
kapott engedélyt – hívta fel figyelmünket Baranyi Józsefné 
Juliska néni, s átadott egy fényképet, amely egy farmosi lako-
dalomban készült, s Anna nővér is látható rajta. 

Az elkészült keresztet több évig egy kamraszerű nyá-
ri konyhában őrizték. „Nagykátáról egy fuvaros hozta (…) 
és akkor nálunk volt betéve a kiskonyhába. (…) Apám ment 
Nagykátára, és akkor ez a fuvaros, aki hozta, elakadt. Apám 
húzta ki a lovaival.” „Mint gyerek, én ebbe bújócskáztam. Ma-
gyarán mondva. Mert mit tudtam én, hogy mi az, csak be volt 
pakolva… Emlékszem, hogy mondták, hogy a farmosi malom-
hoz lesz felállítva. (…) Hogy hányba lett fölállítva, azt nem 
tudom, de a 60-as évek előtt volt, biztos.” – emlékszik vissza 
Tóth László.”

Évek múlva valahogy sikerült elintézni, hogy mégis helyet 
kapjon a kereszt a faluban, de nem volt olyan fogat (lovas 
kocsi), amellyel meg lehetett volna oldani a szállítást. „Az il-
lető személyt, az apácát, azt tulajdonképpen nem ismerem.” 
„50-et írunk vagy 51-et, akkor nem volt még Farmoson gu-
mikerekű kocsi, az én apukámé volt a második gumikerekű 
kocsi, akkor ez újdonság volt.” A helyi tiszteletes és katolikus 
plébános „eljöttek egyik alkalommal fölkérni ezzel kapcso-
latba, hogy kapnak egy keresztet, de nem tudják megoldani 
az elhozatalát. (…) És hát a válasz az természetes volt, hogy 
igen. (…) Apuka mondta, hogy nincs semmi akadálya, de ez 
nagyon veszélyes dolog, mert az akkori vezetésnek, a tanácsel-
nöknek, az akkori pártvezetésnek már úgyis a bögyibe van, 
mivel az akkori kisgazdáknak az egyik vezéregyénisége volt. 
(…) És akkor apa mondta, hogy őneki van egy javaslata, hogy 
ne legyen ebből probléma, mert ebből könnyen probléma lesz. 
(…) Azt mondta, hogy odaadom a kocsit, és a katolikusoknál 

is vannak katolikus lovas gazdák, (…) lovak voltak nekik, és 
akkor oldják meg a problémát. Odaadom a kocsit csak úgy, a 
tevékenységhez is hozzájárulok, egyébként is segítek, de akkor 
nem az én lovaim lesznek vele befogva, hanem ott vannak az 
önök, katolikusok között a lovak, és akkor meg amikor jónak 
látják, én itthon úgy fogom intézni a sorsomat, hogy szabad 
legyen a kocsi, és akkor nincsen gond.” Mivel azonban más 
nem tudta vállalni a feladatot, így az Kenyó Gabi bácsi édes-
apjára hárult. „Megbeszélték kint a tanyasi emberekkel – nem 
farmosi emberek, nem falusi emberek voltak – megbeszélték, 
hogy ekkorra ott lesz a fogat, ott lesz a kocsi, és akkor fölrak-
ják. Kimentek, az akkori szeretet az mérvadó volt, vendégül 
látták, reggelit csináltak, (…) fölpakolták a kocsira a keresztet, 
és elindultak az ottani emberek kíséretével a Szentgyörgyi úton 
befele. És most jön a megdöbbentő esemény: amikor a mostani 
doktornő, fogorvosnő sarkához értek, akkor megdöbbent, mert 
elébe állt a helyi vezető, megfogta a lovaknak a hajtószárát, 
és azt mondta, ezt meg fogod emlegetni, a következményekkel 
számolj. A következmény az első az lett, hogy megbüntették 
pénzre. Az atya is tudomást vett róla, a pénzbüntetést össze-
szedték a templomba. (…) Nem tudódott ki konkrétan, hogy ki 
volt a besúgó. (…) A kocsit kísérő emberek fel voltak háborod-
va, hogy mi ez tulajdonképpen, hát már ezt sem szabad? Már 
ez is bűntény, hogy egy keresztet próbálunk adományként Far-
mosnak adni és a farmosi vezető ilyen szankciót alkalmaz?” 
– meséli Kenyó Gábor. 

Sülyiné Panni néni, aki a Harang dűlő környékén lakott 
évekig, érdekes dolgokat mesélt az Öregszőlőben történtek-
ről, felidézte a harang és a Szent Orbán szobor históriáját. 
„Harang is volt a mi dűlőnkön, hogy a györgyeiek tudják, hogy 
mikor van dél. (…) Valaki aztán mindig délben meghúzta a 
harangot.” Egy érdekes anekdotát is megosztott velünk az Or-
bán szobor kapcsán: „A csősz letörte a kezét, amiért elfagyott 
a szőlő. És mondták neki a györgyeiek, hogy most már neked 
véged lesz, hogyha a gyerekednek születik gyereke, félkarú lesz. 
Félkezű fia. És az is lett, képzeld el.”

Szöllősi Máté bácsi beavatott minket több történetbe és 
anekdotába is, és nagyon sajnáljuk, hogy már nem érhette 
meg az újságcikk megjelenését. Őszinte részvétünk a csa-
ládnak, fájó szívvel köszönjük, hogy megosztotta velünk 
emlékeit, s mindezt tovább őrizhetjük és továbbadhatjuk a 
falu fiataljainak. A vele való beszélgetésünkben is szóba ke-
rültek a helyi emlékművek. Az Orbán szoborról az alábbi-
akat mondta el: „Akármikor volt egy kis fagy, nekünk is volt 
egy kis szőlő, az mindig elfagyott. (…) Az emberek meg lever-
ték ezért a szobor karját, mintha az tehetett volna éppen róla.”  
A harangról is informált bennünket, melyről a Harang dűlő a 
nevét kapta: „A harangláb az öreg Koczkáékkal szemben volt, 
egy dombon. Ott volt, s legénykoromban még szólt is a harang, 
használták. Mikor már megnősültem, akkor már nem műkö-
dött. Azt se tudom, hogy ki vitte el, hogy vitt el, mi történt vele.” 

Kutatásaink azonban még koránt sem értek véget, továbbra 
is várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen mesélnének 
nekünk akár az egyes keresztekről, emlékművekről, akár a 
háborús évekről, gyermekkorukról. 

Baranyiné Deák Mária
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Élet a múlt század közepén, Farmoson – Oroszi Imréné írása
Nemrégiben Oroszi Imréné keresett fel bennünket, s adta 

át az alább közölt írást. Ennek oka, hogy ő is tudja, manap-
ság járunk az idősebb generációhoz, s érdeklődünk Farmos 
történetéről, hogy hogyan nézett ki falunk a huszadik szá-
zad derekán, s milyen volt akkoriban a farmosiak élete. Az 
alábbi történet alapján csak remélni tudom, hogy hamarosan 
személyes találkozásra is alkalmunk lesz, hogy megoszthassa 
velünk értékes emlékeit. Olvassuk tisztelettel sorait: 

Hogy milyen volt az élet a múlt század közepén, Farmoson? 
1941-től tudom, mert azóta vagyok a község lakosa. Az idő-
sebbek még biztosan emlékeznek rá, a vasúti megállóval majd-
nem szembe volt egy őrház, az volt az otthonunk. Az akkori 
emlékeim szerint szép volt itt az élet. A környéken lakókkal a 
szüleim igen jó kapcsolatban voltak. Voltak gyerekek a réten, 
nagyon sokat játszottunk. Én akkor kezdtem iskolába járni. 
Az akkori és a későbbi tanítóimra, és persze Kovács tisztelendő 
úrra is csak szeretettel és hálával tudok visszaemlékezni. 

Na de jött a háború 1944 márciusában. Édesapámat behív-
ták katonának. Áprilisban megszületett a hatodik testvérem. 
Nyáron már naponta jöttek a légiriadók. Ilyenkor édesanyám 
összeszedte a hat gyereket és mentünk a szomszéd őrházba. 
Ott akkor az Ignác család lakott. Őket 1942-ben űzték el Er-
délyből, egy batyuval a hátukon.

 Így jött el az ősz, amikor 
ideért a front. A házunk 
kicsi udvarán két lövészár-
kot ástak és megkérdezték 
édesanyámat, hogy hová 
tudunk elmenni. Persze 
akkor már édesapámmal 
is megszakadt a levelezés, 
nem tudtunk róla semmit. 
A vasutat végig felrobban-
tották, a rokonainkkal sem 
volt semmi kapcsolatunk. 

Ekkor ismét az Ignác 
család segített rajtunk, 
hogy menjünk át hozzá-
juk. Jó nagy pince volt a 
ház alatt, majd ott átvé-
szeljük az ostromot. Az 
ostromot át is vészeltük, 

de a lakásunkat teljesen tönkretették, a bútorainkat eltüzelték, 
a padlót is felszedték. A holminkat széthordták, nem maradt, 
csak a rajtunk lévő ruha. 

Most már mi legyen velünk? Áldott emlékű anyai nagy-
apám vett magához bennünket. De hogy jutunk el Újszász-
ra? A lovakat majdnem mindenhonnan elhajtották. Akinek 
véletlenül megmaradt, az sem merte kihozni az istállóból. 
Egy szamaras fogattal tudtunk elmenni. Ott segítettek, édes-
anyám testvére is egy-egy darab ruhával, ki mivel tudott. 

 Így én a negyedik osztályt már Újszászon fejeztem be. Az 
iskolai vizsgán egy feleletem után a tisztelendő úr megkér-
dezte a tanító nénit, hogy ki ez a kislány. A tanító néni azt 
felelte, hogy menekültek. Máig emlékszem, hogy a tízéves fe-

jemmel nem tudtam felfogni, mi az, hogy menekült. Én most 
már egész életemben menekült leszek? 

Engem és Ilus húgomat a nyári szünetre az anyai nagyma-
mám elvitt Törökszentmiklósra, így próbált segíteni, de ő is 
a szintén vasutas nagyapám után járó özvegyi járulékból élt.

Nem régen olvastam újra Somogyvári Gyula Ne sárgulj 
fűzfa című, az első világháborúról szóló regényét, melynek 
egy pár sora nagyon ide illik. „Mikor szálfák zuhannak, fész-
kek is zúzódnak. Vajon a viharban szálfák zuhanásakor, vil-
lámcikázáskor, világrengető mennydörgések között látja-e az 
Isten az árva madarakat?”

Na de egyszer a háború is véget ért. Édesapám életben ma-
radt. Jött a hadifogság, utána a „B” lista. (A fiatalabbak ked-
véért, a „B” lista az volt, amikor a politikailag megbízhatatlan 
személyeket elbocsátották alkalmazásból.) Édesapámnak, 
aki soha nem politizált, az volt a bűne, hogy a Horthy hadse-
regben szolgált. Nagy hercehurca után visszavették a szolgá-
lati helyére, és nyugdíjazásáig itt dolgozott. 

A háború után a faluban is megindult az élet. Igaz, hogy 
az alapvető élelmiszereket jegyre adták, de az emberek élni 
akarása felülmúlt minden nehézséget. 

Mikor nagylányok lettünk (vagy legalábbis annak képzel-
tük magunkat), minden vasárnap délután kiöltöztünk, és 
mentünk a faluba sétálgatni. Végtelenül boldogok voltunk, 
ha az igazi nagylányok szóba álltak velünk. 

A tápiószelei pedagógus zenekar közreműködésével voltak 
olyan műkedvelő előadások, melyek a profiknak is dicséreté-
re válnának. 

Most is, ha végig megyek a falu utcáin, minden házban 
tudom, hogy ki lakott és mindenkire jó szívvel tudok emlé-
kezni. 

Végül egy kis filozófia: Hogyan alakult volna az emberiség 
történelme, ha azt a szellemi és anyagi erőt, amit arra for-
dítottak, hogy elpusztítsák az embereket és javaikat, azt az 
emberiség javára fordították volna?

Oroszi Imréné
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Tájékoztatás a Házi segítségnyújtás 
szolgáltatásról

Az otthonukban élő, idős, segítségre szoruló, napi 4 óra gon-
dozási szükségletet nem meghaladó, egyének részére, gondo-
zási, illetve segítő ellátás biztosítása a hétköznapokon, mely 
támogatást nyújt az igénylő ellátott, önálló életvitelének bizto-
sításában.

A szolgáltatás lehetővé teszi, az idős, rászoruló egyének részé-
re, a minél további, saját otthonukban történő ellátását.

A házi szolgáltatás során nyújtható tevékenységek, melyek az 
ellátott részére biztosít a gondozó, az alábbiak. – személyi higi-
énia ellátása /fürdetés, mosdatás, haj – köröm; - arcszőrzet ápo-
lás, pelenkázás/, környezet higiénia biztosítása /életvitelszerűen 
használt helyiségek takarítása, mosogatás, mosás/, bevásárlás, 
ügyintézés /csekk befizetés, gyógyszer felíratás, és kiváltása/, 
egészségügyi és mentális gondozás, étkezésben segítségnyújtás.

Ezen szolgáltatás keretében, az adott településeken a gondo-
zási feladatokat az Gondozási Központ állományába tartozó 
szociális gondozók látják el, kizárólag munkanapokon.

Az ellátási igényt, az adott településen, az ellátást biztosító 
házi beteg gondozónak kell jelezni, akit a településen található 
központban tudnak elérni, vagy a Nagykátai Gondozási Köz-
pont telefonszámán lehet jelezni a szolgáltatási igényt.

Elérhetőségek: 
telefon: 06-29/440-304
e-mail cím: gondozaskozpont@gmail.com
Az ellátás feltétele, hogy az igénylő az adott településen ál-

landó lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási lakcímmel ren-
delkezzen.

Az ellátási területhez az alábbi települések tartoznak:
– Nagykáta - központ: 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 4/a
– Farmos - központ: 2765 Farmos, Béke u. 8.
– Tápióbicske - központ: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út. 93.
– Tápióság - központ: 2253 Tápióság, Bicskei u. 3.
– Tápiószele - központ: 2766 Tápiószele, Rákóczi u. 4.
– Tápiószentmárton - központ: 2711 Tápiószentmárton, Kos-

suth L. út 100.
A térítési díj összege: 750 Ft/óra 

Filipcsei Lászlóné intézményvezető

Ha Ön egyéni vállalkozó,  
erre érdemes odafigyelnie!

A PMKH Nagykátai Járási Hivatala felhívja az illetékességé-
hez tartozó 15 településen (Farmos, Kóka, Tápióbicske, Tápió-
szele, Tápiószentmárton, Tápióság, Nagykáta, Szentmártonká-
ta, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Kóka, Úri, Tápiógyörgye, Mende, 
Sülysáp) székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók figyelmét, 
hogy fokozottan figyeljék az ügyfélkapujukra érkező külde-
ményeket!

Míg korábban a Hatóság postai úton levelezett a vállalkozók-
kal, 2018. január 1. napjától kezdve a legtöbb állami szerv (pl.: 
NAV, bíróságok, hatóságok), így a PMKH Nagykátai Járási Hi-
vatala is, CSAK ELEKTRONIKUS úton tartja a kapcsolatot a 
vállalkozókkal! 

Sajnos az a tapasztalat, hogy a vállalkozók nagy része sem az 
ügyfélkapuját, sem az ügyfélkapujához hozzárendelt elektro-
nikus levelezési címét (e-mailjét) sem figyeli, pedig az e-mail 
címre minden esetben értesítést küld a rendszer, ha az ügyfélka-
pura küldemény érkezett. Így fordulhat elő az, hogy a vállalkozó 
újonnan felvett tevékenységi körét, vagy akár az egész vállalko-
zását megszüntetheti a Hatóság (mivel a kiküldött küldemé-
nyeket a vállalkozó nem veszi át, így nem is értesül arról, hogy 
vállalkozása ellenőrzés alatt áll.) 

Kérjük, hogy azok az egyéni vállalkozók, akik az utóbbi 
időben indították vagy módosították a vállalkozásukat, vagy 
ezt tervezik, azok FOKOZOTTAN FIGYELJÉK AZ ÜGY-
FÉLKAPUJUKAT és az ahhoz tartozó E-MAIL címüket.

Vonatkozó jogszabályhelyek: Az elektronikus ügyintézés és 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdés a) 
pont, aa) alpontja alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szer-
vezet (az Eüsztv. 1. § 23. pontja értelmében az egyéni vállalkozó 
is) 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles. 
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény (továbbiakban: Evectv.) 19/A § (2) bekezdése előírja, 
hogy a Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, 
továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, 
hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi 
rendelkezéseknek.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes Járási Hivatalvezető

VÉRADÁS
Helye:  

Farmosi  
Művelődési Ház

Ideje:  
2019. március 20. 

(szerda) 14:00-16:00-ig

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

2019. május 12. (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.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTAK: Született: Elhunyt:
MAGDA ISTVÁNNÉ sz.: Langhammer Ibolya 1946.08. 12. elhunyt: 2018. október 31.
TIHANYI GÁBOR sz.: 1944.02.15. elhunyt: 2018. november 12.
KENYÓ GYULA sz.: 1952.04.28. elhunyt: 2018. november 15.
TÓTH DEZSŐ sz.: 1934.10.22. elhunyt: 2018. november 19.
BENE BÉLÁNÉ sz.: Vágány Mónika, 1945.09.01. elhunyt: 2018. december 02.
KESZEI JÓZSEF sz.: 1928.12.12. elhunyt: 2018. december 05.
KISS LÁSZLÓNÉ sz.: Varga Mária, 1925.08.12. elhunyt: 2018. december 08.
BEREK FERENC ISTVÁN sz.: 19589.12.06. elhunyt: 2018. december 12.
MAJOR ISTVÁNNÉ sz.: Petrovics Terézia, 1950.07.04. elhunyt: 2018. december 18.
MEGYES JÓZSEFNÉ sz.: Tari Erzsébet Piroska, 1934.06.12. elhunyt: 2018. december 18.
DR. ÁCS JÓZSEF sz.: 1955.05.12. elhunyt: 2018. december 19.
ÁRKI LÁSZLÓNÉ sz.: Tóth Mária Magdolna, 1935.11.23. elhunyt: 2018. december 23.
MATULA PÁL sz.: 1943.03.09. elhunyt: 2019. január 10.
VELKEI LAJOS sz.: 1935.01.02. elhunyt: 2019. január 20.
HOCHREIN ISTVÁNNÉ sz.: Szeli Éva, 1939.07.01. elhunyt: 2019. január 25.
KOVÁCS JÓZSEF sz.: 1948.06.13. elhunyt: 2019. január 29.
BARTA ISTVÁN sz.: 1933.05.29. elhunyt: 2019. január 31.
SZŐLLŐSI MÁTÉ JÓZSEF sz.: 1939.10.27. elhunyt: 2019. február 04.
ÁRVA JÓZSEF sz.: 1970.02.24. elhunyt: 2019. február 07.
BARAD PÁL JÓZSEF sz.: 1954.02.25. elhunyt: 2019. február 10.
VAJDA BORBÁLA sz.: Kovács Borbála, 1938.11.15. elhunyt: 2019. február 15.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pandur József és Ézsiás Beatrix 2019. január 3.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
TÓTH DEZSŐ temetésén részt vettek, sírjára koszorút hoztak, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk, KESZEI JÓZSEF temetésén részt vettek, osztoztak 

fájdalmunkban. Külön szeretnénk megköszönni dr. Ács Attilának és 
Kovácsné Marikának az éveken át tartó segítségüket.

Keszei család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
TÓTH SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
Felesége és a gyászoló család

„Nélküled szomorú, üres a házunk. 
Most sem hisszük el, hiába várunk: 
az idő elmúlhat, szállnak az évek, 

de még élünk nem felejtünk téged!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  

SZÖLLŐSI MÁTÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak, nagy fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család és a rokonok

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÁRVA JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak, nagy fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük azok 

segítségét, akik a fiunk temetési költségéhez külön hozzájárultak.
A gyászoló család

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvé-

delmi Szakszolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet (15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletében rögzítettek szerint)

– gyermekvédelmi gyám Cegléd és környéke
– gyermekfelügyelő Nagykőrös
– Nevelő Nagykőrös
– szakmai egység vezető Nagykőrös
– nevelő Abony
– pszichológus Abony
– szakmai egység vezető Abony

Pályázatok benyújtása: titkarsag@pmgyktegyesz.hu e-mail 
címen keresztül.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
KISS LÁSZLÓNÉ  

gyászszertartásán részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára 

elkísérték.
A gyászoló család

„Szerettem volna még élni, 
de a sors nem engedett. 

Búcsúztam volna Tőletek, 
de már nem lehetett. 
Ám búcsú nélkül is 

szívetekben tovább élhetek.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
MATULA PÁL  

gyászszertartásán részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot 

hoztak és utolsó útjára elkísérték.
Felesége, fia, menye és unokái
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LÁNGTENGERRÉ VÁLT A FARMOSI NAGY-NÁDAS
2018. február 28-án, lángtengerré változott a Farmos határában elterülő, mintegy 200-220 hektárnyi védett és Natura 2000-

es terület. 
A Farmosi Nádas-tó léte mindig meghatározó volt a farmosi emberek életében. A tatár- és a török dúlás, és a szabadságharc 

idején sokaknak rejtekhelyként szolgált, majd később pedig, a békés időkben, a nádaratás sok szegény embernek a megélhe-
tést jelentette. Ahogyan a régiek mondták: Farmoson évente kétszer arattak. Télen a nádat, nyáron pedig a gabonát. 

Az évtizedek során a számtalan nádtűz már-már el nem fogadható megszokottá vált a településünkön. 
A 2012-ben, a nádas területén megvalósult vízi műtárgyépítés lehetőséget biztosított arra, hogy ideális vízszint szabályzás-

sal a nádas tüzek nagyrészt megelőzhetők legyenek, vagy a tüzek által okozott károk mértéke jelentősen csökkenjen.
Sajnos az aszály, az esetleges gyújtogatás, a még oly gondos tervezést, vízszintszabályzást is – mint látjuk - eredménytelenné 

teszi.
Valószínűleg egy felelőtlen emberkéz okozta a tüzet, mely a nagy szélben, sebes folyású folyóként vitte a lángot nádszigetről 

nádszigetre, gyepes, bokros területekre, majd rohant szinte feltartóztathatatlanul a falu lakóházainak kertvégeibe. 

A lángtenger felfalt minden útjába kerülőt. Rovarokat, madarakat, kisvadakat. Megsemmisült a Kékbegy Tanösvény mint-
egy 300 méteres pallósora, a Farmosi Madárvárta áramellátása, de súlyos károk keletkeztek az ökoszisztémában is.

Hogy a hatalmas kár tovább nem növekedett, hogy emberéletben, lakóingatlanokban kár nem keletkezett, nagyrészt a kör-
nyék településeiről érkező nagyszámú tűzoltó autónak, a mintegy 80 hivatásos tűzoltónak, a helyi önkénteseknek, valamint 
az oltásban résztvevő civil lakosságnak köszönhető. Köszönet nekik érte. Az oltást a helyszínen irányította a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, valamint 
a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.

Az irányítók elégedettek voltak a hivatásosok munkájával és külön kiemelték a helyi lakosság oltásban végzett munkáját. 
Továbbá megköszönték a Farmos Község Önkormányzata és Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, valamint a 
helyi önkéntesek és civilek étel és ital adományát, melyet az oltásban résztvevő hivatásos tűzoltóknak a munkavégzésük során 
biztosítottak.

Végül bízván abban, hogy a tűz keletkezésének körülményeire fény fog derülni, magam is szeretném megköszönni a falu 
nevében minden oltásban résztvevőnek odaadó, fáradságot nem ismerő munkáját.

Horváth László polgármester



A farmos óvodások kiszebáb égetése

Az iskolások műsora az adventi rendezvényen

Történelem szakkör a könyvtárban

Óvodások a könyvtárban

Adventi készülődés a könyvtárban

Kóródi Anikó operanagykövet előadása a könyvtárban


