
TISZTELT FARMOSIAK!
A Farmosi Általános Iskola – Farmos Község Önkormányzata egyetértésével – kezdeményezte az intézmény hivatalos nevének megvál-
toztatását Farmosi Általános Iskoláról Matolcsy Miklós Általános Iskolára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere - a Ceglé-
di Tankerületi Központ javaslata alapján - a 26216-2/2019/KOZNEVINT iktatószámú, 55. sorszámú döntése értelmében az átszervezést 
jóváhagyta, ezért a 2019/2020. tanév az Általános Iskola átszervezésével kezdődik. A névadó ünnepségre az alábbiak szerint kerül sor.

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  XXXII. évfolyam 4. szám • 2019. SZEPTEMBER

A Farmosi Általános Iskola, Farmos Község Önkormányzata  
és a Ceglédi Tankerületi Központ tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

 NÉVADÓ ÜNNEPSÉGÉRE,
mely során az iskola hivatalos neve Farmosi Általános Iskoláról  

Matolcsy Miklós Általános Iskolára változik.
Az ünnepségre 2019. szeptember 13-án, pénteken 14 órai kezdettel kerül sor.

Helyszín: 2765 Farmos, Szelei út 2-6.

AZ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA:
14:00 Himnusz
14:05 Első osztályosok műsora
14:20 Köszöntők, ünnepi beszédek:
  – Horváth László polgármester köszöntője
  – Lebanov József EMMI főosztályvezető üdvözlő beszéde
  – Czerván György országgyűlési képviselő üdvözlő beszéde
  – Fodor Gábor Ceglédi Tankerületi Központ igazgató ünnepi beszéde
  – Matolcsy család képviselőinek ünnepi beszédei
15:20 Névtábla avatás, közreműködnek: a Matolcsy család két ifjú tagja és az iskola két diákja
15:30 – Czira Sára népdalcsokrot énekel
 – Gyurcsik Tamás, vers
 – Csuhajja Néptáncegyüttes, Szatmári táncok
15:45 Szózat

Várjuk szeretettel!
Kollár Ferenc intézményvezető

Meghívó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Amiről a Facebookon írnak, amiről az utcán beszélnek, amiről a polgármestert kérdezik

avagy
Polgármesteri beszámoló fejlesztéseinkről, beruházásainkról,  

pályázatok terén elért sikereinkről
Kedves Farmosiak!

A FAIR újság előző lapszámában a teljesség igénye nélkül igye-
keztem tájékoztatást adni fejlesztéseinkről, sikeres pályázataink-
ról. Ebben a beszámolóban pedig egyrészt visszatérek azokra a 
beruházásokra, fejlesztésekre, melyek a lakosság körében tovább-
ra is részletesebb tájékoztatást igényelnek, másrészt ismertetem 
az előző lapszám megjelenése után beadott pályázataink terén 
történteket, valamint a közeljövőben beadandó pályázatainkat. 

Hazánk útjait járva, az utóbbi években - és napjainkban is - 
tanúi lehettünk autópályák, hidak, lakóparkok, gyárak, üzemek 
építésének, irigykedve, és csodálattal tekintettünk a Modern 
Városok Program pénzforrásaiból megújult, megszépült vidé-
ki városainkra. Farmos polgármestereként aggódva figyeltem a 
hetek, hónapok múlását, és vártam a mi időnk, a mi lehetősé-
geink eljövetelét. Takarékos, felelős gazdálkodásunk, ezekben a 
pályázatok hiányában külső források szűkében lévő időkben is 
lehetővé tette, hogy saját forrásból - pl. a Zrínyi úti iskola felújí-
tása, Béke út, Deák F. út aszfaltozása, járda térburkolása, Mű-
velődési Ház belső tereinek, vizesblokkjának felújítása, óvoda, 
iskola folyamatos karbantartása, parkoló építése, kisgépek vá-
sárlása stb. – gazdagodjon, szépüljön településünk.

A kormány, a Magyar Falu Program (MFP) elindításával, a vá-
rosok után az 5000 fő lakosságszám alatti magyar falvaknak is 
megadta az esélyt a fejlődésre. Élni fogunk vele. Pályázatíróink-
kal, tervezőinkkel, kivitelezőinkkel, polgármesteri tapasztalatom-
mal és kapcsolati tőkémmel, a mindenkori képviselő-testülettel és 
mindenekelőtt Czerván György képviselő úr és munkatársainak 
messzemenő segítő támogatásával a pályázatokon nyertes fejlesz-
tések, beruházások sorát fogjuk a közeljövőben megvalósítani.
Örömmel és büszkén írom le a következőket:
• A már nyertes, a már beadott, és a következő hetekben be-

adandó pályázatok maximálisan elnyerhető támogatási ösz-
szege:  1,2 milliárd forint

• Önkormányzatunkat terhelő költségek: 18 millió forint  
+ pályázatíró + tervező + műszaki ellenőr költségek

Fejlesztések, beruházások részletezése:
A már nyertes, megvalósítási folyamatban lévő pályázataink:
Ivóvízminőség javító pályázat 
Pályázott és nyert összeg: 304 478 095 Ft.

A beruházás a vízmű telepen folyamatban van. A kivitelező 
tervei szerint az építészeti és épületgépészeti, vízvezeték szerelé-
si, csőfektetési munkák javarészt ez évben befejeződnek. 2020-
ra viszonylag kevés kivitelezési munka és a próbaüzem marad. 
Nehézséget okoz, de a kivitelező szerint biztosítható a munká-
latok alatti folyamatos ivóvíz szolgáltatás a lakosságnak. For-
galomkorlátozást csak a Szelei úti útátfúrás, valamint a Tavasz 
úti, két artézi kutat összekötő csővezeték cseréje fog okozni. A 
víztisztító üzembe helyezése után a farmosi ivóvíz arzén- és vas-
tartalma mindenkor az uniós határérték alá fog kerülni.

Kerékpárút építése  
a Szelei, a Nagykátai és a Rákóczi út mentén 
Nyert összeg: 157 770 636 Ft.

 Az eredetileg pályázott 222 millió forint lett erre az összegre 
csökkentve. A beruházás műszaki tartalmát a csökkentett ösz-
szeg miatt át kellett dolgozni. Ezekből adódóan a Szelei út és 

a Nagykátai út mentén a közúttól elkülönített pályás, a Rákó-
czi úton pedig a közútra festett pályás kerékpárút fog épülni. A 
tervzsűri tervezési koncepcióhoz való hozzájárulása – jelentős 
időveszteséget okozó több körös egyeztetések és tárgyalások 
után - 2019.07.24-én megérkezett. A kivitelezési tervek készíté-
se most van folyamatban. Ezek elkészültével a hatósági engedé-
lyek beszerzése lesz egy újabb időigényes folyamat. Az előzetes 
tervek szerint 2020. november végén lesz a kerékpárút átadása. 

Önkormányzati utak felújítása 
Pályázott és nyert összeg: 122 817 172 Ft. 
Önrész: 6 652 363 Ft.

A Rákóczi, a Zrínyi, Kossuth és Pénztárnok utca kap új 
aszfaltborítást, valamint a jelenleg még földút Bartók B. út lesz 
kiépítve aszfaltborításúra. Az utak felújítása, illetve kiépítése 
szeptember hónapban fog elkészülni. A kivitelezést hátráltat-
ta, hogy az eredetileg megítélt összegért a közbeszerzésen egy 
cég sem vállalta a kivitelezést. Ezért kérésünkre – kormány 
által elismerve a pályázati kiírás óta eltelt idő alatti alapanya-
gár és bérköltség emelkedést – kormánydöntés alapján további 
15 927 172 Ft. többlettámogatást kaptunk. 

Bölcsőde építés a Rákóczi út mentén,  
a 27/A 1166 Hrsz. helyen 
Pályázott és nyert összeg: 191 900 000 Ft. 
Önrész: 10 100 000 Ft.

A nevezett hely a Sóvirág tanösvény Rákóczi úti bejárata. A be-
járat esetleges fenntartása a csapadékvíz elvezető árok lefedésével 
fenntartható, vagy áthelyezhető a Bacsó B. útra. Néhány lakos ag-
godalmát és nem tetszését fejezi ki különböző fórumokon az épü-
let leendő helyén álló fűzfa sorsát illetően. Ezzel kapcsolatban tájé-
koztatás és az igazság okán két információval szeretnék szolgálni:
1. A jelenleg „Z” (zöld) övezet különleges fejlesztési területté 

nyilvánítása csak a község belterületén kijelölt másik helyen 
kijelölt és „Z” (zöld) övezetté átminősítésével lehetséges.

2. A nevezett fűzfa a 90-es évek első felében, Gecse János pol-
gármester úr hivatali ideje alatt, a ligetes terület fáinak és 
bokrainak ültetésével egyidejűleg, a válykos gödrök rekulti-
vációja után került elültetésre.

Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgármes-
teri Hivatal hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, 
megújuló energiaforrás, napelemek telepítése 
Pályázott és nyert összeg: 83 265 047 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár szigetelése, nyílászáró cseréje 
októberben kezdődik. A napelemek telepítésével célszerű meg-
várni - egy másik pályázaton elnyert összegből - a tetőszerkezet 
szükséges javításának, cserépcseréjének elvégzését. A Good-
will-Energy Zrt. kivitelező cégnek javasoltam a Polgármesteri 
Hivatalnál ugyanezen munkák elvégzését szeptember hónapban.

Útbaigazító, tartóoszlopos utcanév táblák és 
tartóoszlopos információs táblák kihelyezése 
közterületekre. (LEADER pályázat) 
Pályázott és nyert Összeg: 7 250 526 Ft. 
Önrész: 1 087 579 Ft.

A projekt 2019. szeptember 30-ig elkészül.
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A Béke út 8. szám alatt lévő többfunkciós 
egészségügyi ház bővítése, parkoló kialakítása, 
udvar rendezése. (MFP) 
Pályázott és nyert összeg: 29 948 365 Ft.

A projekt kezdete: 2019.10. 01. 
A projekt befejezése: 2020.09.30.
A beruházást a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osz-

tálya (volt ÁNTSZ) 2 körzetes védőnői szolgálat elhelyezésére 
tett kifogásai, előírásai indokolják.

A Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének szük-
ség szerint javítása, tetőfedő cserép cseréje, eszközbe-
szerzés, 4 órás közösségszervező megbízása. (MFP)
Pályázott és nyert összeg: 21 353 640 Ft.

A projekt kezdete: 2019.09.01.
A projekt befejezése: 2020.08.31.

A nyertes pályázatok támogatási összege 
együttesen közel 1 milliárd forint, egészen 

pontosan: 918 783 481 Ft.
A már benyújtott, döntés előtt álló pályázataink:
– Háziorvosi szolgálati lakás építése a Rákóczi F. utca 8/A 

alatt. (MFP)
 A 2. Verzió (4 szobás, 137 m2-es) megpályázva. A pályázat 

befogadásra került.
 Pályázható összeg a terv által szükséges összeg, felső korlát 

nélküli.

– Zártkerti infrastrukturális fejlesztés. 
 Az Öregszőlő 0162 és 0158 hrsz.-ú utak felújítására, a 1817/1 

hrsz.-on pedig gyümölcsös telepítésére lett a pályázat be-
nyújtva. A pályázat kiírásának szabályzata nem teszi lehetővé 
a Mészáros dűlő után – eredeti szándékunk szerint - a Brin-
dzik dűlő köves úttá építését.

 Pályázható összeg: 10 000 000 Ft.

A közeljövőben benyújtásra kerülő pályázataink:
– Óvodafejlesztés (MFP)
 Pályázható összeg: 30 000 000 Ft.
 A pályázat mindkét épület padlózatának cseréjére (vinyl 

lesz), valamint a Béke úti épület tetőhéjazatának cseréjére 
lesz benyújtva.

– Eszközfejlesztés közterület karbantartására. (MFP)
 A pályázatot középkategóriás kistraktor és hozzá kapcsolha-

tó pótkocsi valamint adapterek beszerzésének támogatására 
kívánjuk benyújtani. 

 Pályázható összeg: 15 000 000 Ft.
– Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása: (MFP)
 Pályázható összeg: 30 000 000 Ft.
 2019-ben saját forrásból felújításra került a Tavasz út egy 

szakaszának, valamint a Deák F. út teljes hosszának aszfalto-
zása. Szintén saját forrásból épült köves úttá a Toldi utca. A 
külterületi utak felújítására kiírt pályázat elnyert forrásából 
köves úttá épült a Szentgyörgyi út több mint 2 kilométeres 
szakasza, valamint a Petőfi út külterületi része. Az Új utca 
az A-HÍD Kft.-vel kötött megállapodás értelmében nem igé-
nyelt önkormányzati forrást. 

 A Magyar Falu Program keretén belül lehetőség van pályázat 
benyújtásra, a belterületen lévő önkormányzati utak felújítá-
sára. A Képviselő-testület által felállított sorrend szerint – a 
pályázható keretösszeg korlátjával - a következő utak 0-30-as 
kövesúttá építését kívánjuk megpályázni:

 Virág, Széchenyi, Hársfa, Bercsényi a 15. számtól, Tó-köz 
(nádas nélkül), Bocskai a 16. számtól, Karinthy és Előd 
utca a 7. számig.

– Járdaépítés: (MFP)
 Pályázható összeg:   5 000 000 Ft.
 2019-ben a faluközpontban saját forrásból építettünk járdát 

műfüves sportpálya mentén, valamint a Takarék Pénztár és a 
butiksor előtt, egészen a Rákóczi útig. 2020-ban további járda-
építéseket tervezünk pályázati pénzből és saját forrásból a te-
lepülés központjában. A Szelei úti, a Zrínyi úti iskolák előtti 
járdaszakaszok, továbbá a Művelődési Ház és Könyvtár előt-
ti járdaszakasz, valamint a Jászberényi úti parkoló menti 
járdaszakasz anyagbeszerzésére kívánunk pályázni. A pályázat 
kiírása pályázati pénzből kizárólag anyagok beszerzését teszi 
lehetővé. A kivitelezői munkát társadalmi munka, közmunka 
és egyéb formákban faluközösségünknek kell hozzátennie. 

– Óvodaudvar fejlesztése. (MFP)
 Pályázható összeg: 5 000 000 Ft.
 Udvari ivókút létesítése, kerékpártároló építésére, járdák, 

burkolatok felújítására, zöldterületek fejlesztésre kívánunk 
pályázni.

– Polgármesteri Hivatal felújítása. (MFP)
 Pályázható összeg: 50 000 000 Ft.
 A tetőszerkezet szükséges javítására, tetőfedés cserépcseréjé-

re, a villamos hálózat korszerűsítésére és eszközbeszerzésre 
kívánjuk pályázatunkat benyújtani.

– Ravatalozó építése. (MFP)
 Pályázható összeg: 30 000 000 Ft.

Egyik fontos, ha nem a legfontosabb pályázatunk. Észsze-
rűségből, főként a pályázati határidők tarthatósága érdekében 
a pályázatot nem az önkormányzat, hanem a Farmosi Katoli-
kus Plébánia fogja beadni. A pályázatot - tekintettel a ma még 
álló, siralmas állapotban lévő ravatalozónkra is – jó esélyünk 
van elnyerni. A új ravatalozó a Zrínyi út mentén, 68/4 hrsz.-ú 
területen fog felépülni.

Kedves olvasó!
A fentiekben felsorolt pályázati összegeket nézve, félelmetes 

végösszeget kapunk. Farmos Község Önkormányzatának több 
mint 3 éves teljes költségvetési összegét. Soha vissza nem térő, óriá-
si lehetőség e pályázatok sora egy ilyen kis település számára. Hogy 
ezzel a lehetőséggel a lehető legjobban tudjunk élni, elengedhetetle-
nek a pályázatokat elbírálók „bölcs” döntései, továbbá szükségünk 
van jó pályázatírókra, jó tervezőkre, jó kivitelezőkre, és nem utolsó 
sorban a mi pénzügyileg, műszakilag megalapozott döntéseinkre, 
és a szokásos napi ügyek mellett végzett nem kis munkánkra.

A nyertes pályázataink kivitelező munkái közül az ivóvíz-
minőség javító projekt kivitelezése már elkezdődött. Az önkor-
mányzati utak (Rákóczi, Kossuth, Zrínyi, Bartók, Pénztárnok 
út) útépítési munkái szeptemberben fognak elkészülni, majd 
szeptemberben és októberben a Művelődési Ház és Könyvtár, 
valamint a Polgármesteri Hivatal felújítási munkái lesznek fo-
lyamatban. Szeptember és október folyamán telepítésre kerül-
nek az útbaigazító, tartóoszlopos utcanév táblák és tartóoszlo-
pos információs táblák is. 

Ezek a munkavégzések a kivitelezők minden odafigyelése, 
gondossága ellenére is kellemetlenségeket, nehézségeket okoz-
hatnak a lakosság szokásos, mindennapi életében. Mindezek 
elviselésére ezúton is kérem megértő türelmüket, békés együtt-
működésüket. Ne feledjük! Egy olyan időszakot élünk most, 
amely sikeressége hosszú időre fogja meghatározni Farmos jö-
vőjét, teszi jobbá az itt élők mindennapi életkörülményeit.

Horváth László polgármester



4. OLDAL 2019. SZEPTEMBER

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről
Az Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. 9. § (1) alapján a gaz-

dálkodó szervezetek számára kötelező az elektronikus ügyintézés. Amennyiben Ön gazdálkodó szervezet, (ide tartoznak az 
egyéni vállalkozók is) úgy a kapcsolattartás elektronikus formában történik, azaz az Önök tárhelyeire érkezik - többek között - a 
Polgármesteri Hivatal által küldött adószámla kivonat is. A megváltozott kapcsolattartási mód-, valamint a II. félévi adófizetési 
határidő közelsége miatt kérjük Önöket, hogy feltétlen nézzék elektronikus levelezésüket, és elektronikus tárhelyeiket. Adó osztály 

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

Falunap – megmérettetések
FŐZŐVERSENY
Bármilyen egytálétel készíthető. Gázzal vagy lábakon álló bográccsal lehet főzni, 
a fű megóvása érdekében. Tűzifát nem áll módunkban biztosítani. A sátorhelyek 
kijelölése nevezéskor a Közművelődési Könyvtárban, a biztonsági előírásoknak 
megfelelő térképen történik. Érkezési sorrendben a szabad helyeknek megfelelő-
en. (Megkérünk mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
Nevezési, és sátordíj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2019. 09. 02-től 19-ig (csütörtök) a Közművelődési Könyvtárban. 
Az elkészült ételek leadási ideje: szeptember 21. 12.00 óra.

SÜTŐVERSENY
Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édességgel, kaláccsal, stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál, azonban a sütemények tartós tárolá-
sára nincs lehetőségünk. Kérjük a sütemények leadását szeptember 21-én 12.00 óráig.

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

SÖRIVÓ VERSENY
Nevezési díj: 500 Ft/csapat. A 18. életévét betöltött felnőttek jelentkezését vár-
juk! Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.

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

VÉRADÁS ÉS VÉRADÓ TOBORZÓ VERSENY
9-14 óráig az Általános Iskola kémia termében. A legtöbb véradót toborzó gyer-
meket díjazzuk!

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ-TORNA
8- Műfüves pálya

Mindezek megvalósításához szívesen fogadunk mindennemű támogatást: 
önkéntes szervező, bármilyen kétkezi munka, tárgyi, illetve pénzbeli adományt. 

Tárgyi támogatásukat személyesen a farmosi Közművelődési Könyvtárban 
adhatják le. 

Pénzbeli támogatásukat átutalással a következő számlaszámra juttathatják el 
„Farmosi Napok” megjelöléssel:

Kedvezményezett: Farmos Község Önkormányzata

Számlaszám: 11784009-15730703 ;
valamint személyesen a szervező bizottság valamely tagjánál:

Bugyiné Gyürki Andrea  
06-20/220-7126

Cseh-Fehér Ágnes  
06-20/340-4405

Kasza Tamás  
06-70/335-7682

Tarjáni Zsolt  
06-20/371-5450

Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!

VÉRADÁS
Helye: Farmosi Általános Iskola

 kémia terme

Ideje: 2019.szeptember 21.  
 (szombat) 9:00-14:00-ig
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120 éves a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2019. június 01-jén ünnepelte fennállásának 120 éves év-

fordulóját a Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ennek tisz-
teletére ünnepi megemlékezést és közgyűlést tartott.

A rendezvényen a Nagykátai járás területéről több község 
önkéntes tűzoltó egyesületei vett részt: Tápiógyörgye, Tápió-
szele, Tápiószecső, Tóalmás, Kóka, Pánd, Sülysáp, Újszilvás 
és Üllő.

Az ünnepségünket megtisztelte az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részéről Pásztor József megyei igazgatóhelyettes, 
a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség részéről Nyers István alel-
nök, a nagykátai Tűzoltóparancsnokság részéről Menyhért 
Tamás parancsnok, az Ausztriai Sittendorfi tűzoltóság tag-
jai, a község vezetői, Horváth László polgármester, az intéz-
mények vezetői, valamint a község egyesületeinek vezetői és 
tagjai.

Az ünnepi rendezvényünk az Egyesület tűzoltószertáránál 
kezdődött kilenc óra kezdettel a vendégek fogadásával, majd 
fél tízkor az emléktábla avatásával folytatódott.

Az emléktáblát a legidősebb női tagunk Tóth Lászlóné lep-
lezte le, melyet utána Kármán János katolikus plébános szen-
telt fel, illetve az Önkéntes Tűzoltókat megáldotta.

Az emléktábla felszentelése után a koszorúzás és csapat- 
zászlóra szalagkötés következett, elsőként Farmos ÖTE ve-
zetői helyezték el koszorút, majd Horváth László, a község 
polgármestere, őt követte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részéről Pásztor József igazgatóhelyettes, ezután 
a térség Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetői és tagjai helyez-
ték el a megemlékezés koszurúit és szalagjaikat.

Az emléktábla avatása után a tűzoltógépjárművek felvo-
nulása következett a község közigazgatási területén, a tűzol-
tóink szirénázással jelezték a lakosságnak, hogy a tűzoltók 
ünnepelnek, az ÖTE 120 éves évfordulóját.

Az Ünnepi közgyűlés a kultúrházban tizenegy órakor foly-
tatódott, 120 tűzoltó és vendég részvételével.

A magyar és az osztrák himnusz elhangzása után Bérce-
si Gábor köszöntötte a vendégeket, majd Nyitrainé Mónika 
szavalata következett, ezt követően a Nyugdíjas Egyesület 

színvonalas műsorával folytatódott az ünnepi közgyűlés.
Majd következőkben Tarkó Gábor az Egyesület elnökének 

ünnepi beszéde, röviden összefoglalta a 120 év történetét és 
fontosabb állomásait.
A Tűzoltó Egyesület működésének 120 éves történetét 
több szakaszra lehet bontani 
• első szakasz 1899-1930-as évekig a községi köteles 

tűzoltóság tevékenységének a bemutatása, 
• második szakasz 1930-1945-ig az Önkéntes Tűzoltó 

Testület kialakulása működése, 
• harmadik szakasz 1945-1990-es évekig a II. világháború 

utáni évek bemutatása, 
• negyedik szakasz 1990-től napjainkig terjedően a 

működés bemutatása.
A beszéd utolsó harmada vágatlan formában:

„Flórián egyszerű katona volt, de jelképpé vált: az ember-
ség, az önzetlen segíteni akarás és hősies bátorság jelképévé. 
Élete és mártírhalála jelképezi a tűzoltó hivatást jellemző szel-
lemiséget: bátorság, bajtársiasság. A tűzoltók védőszentje sem 
rendelkezett ember feletti hatalommal, nem voltak különleges 
képességei, egyszerűen, csak ember volt, mint mi. Ő is bebizo-
nyította, hogy nagy tettekre késztető lelki állapot, a bátorság, 
minden ember által elérhető, mert van bennünk igazi tetterő. 
Ezért a legtöbb ember képessé válhat arra, hogy veszélyben 
is félelem nélkül, a legjobb meggyőződése szerint cselekedjen. 
Mindig szükség van bátor nőkre és férfiakra, akik nagyszerű 
tulajdonságokkal felvértezve felveszik a harcot az elszabadult 
elemekkel, mentenek életet, vagyont életük kockáztatásával, s 
néha maguk is áldozatul esnek. Ilyenek vagyunk, békeidőben 
is harcoló alakulat. Harcolunk az elemekkel, segítünk a bajba-
jutottakon. Mindegy, hogy barát vagy ellenség, el kell hárítani 
a veszélyt. Ápolni kell az eszmeiséget, miközben mindannyian 
küzdünk saját hétköznapi problémáinkkal. 

A fejlődés és az ismeretek bővülése azt hozta magával, hogy 
a földön kívüli csodák helyett ma, sokkal inkább hiszünk a fel-
készültségben, az egyre modernebb technikákban, felszerelés-
ben. 
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A természeti elemek elleni küzdelemben a hősiesség, a bátor-
ság, az önfeláldozás, a bajtársiasság, a ma tűzoltóinál szakmai 
tudással, gyakorlati tapasztalattal és hivatástudattal párosul.

Mi vagyunk, akik elsőként szállunk szembe a tűzzel, a vízzel, 
a természeti erőkkel. Vagyont óvunk, életet mentünk szaba-
didőnkben is. Ezt a kívülállók nagyon hamar elfelejtik. A tűz 
helye még meleg és érezni a bűzt, de arra, aki még akkor mos-
dik ki a koszból, a koromból, már szinte nem is emlékeznek. 

Közszereplők. Epizodisták. 
El sem tudják képzelni, hogy milyen fizikai és szellemi mun-

kát igényel az arra való felkészülés, hogy embertársaink életét, 
testi épségét úgy tudjuk menteni, hogy közben magunk is ép-
ségben maradjunk, az egyre veszélyesebbé váló káresetek so-
rán. 

Engedjék meg, hogy mindazok nevében mondjak köszönetet, 
akik várják és bíznak abban, hogy megkapják a tűzoltók ön-
feláldozó segítségét.

Remélem, hogy az összetartozás érzése, mely a tűzoltókra 
mindig is jellemző volt, segíti ezt a munkánkat.

Köszönetet mondok elsősorban családjainknak a támo-
gatásért s mindazoknak, akik elismerik, észreveszik tevé-
kenységünket, segítik azt.”

A rövid megemlékezés után a vendégek hozzászólásával 
folytatódott, elsőként Pásztor József a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese méltatta az Önkén-
tes Tűzoltók tevékenységét. Megemlítette, hogy az Önkén-
tes Tűzoltók nagyon nagy segítséget nyújtanak a Hivatásos 
Tűzoltóknak és a Farmosi nádas tűznél (2019. február 28.) 
több térség Önkéntes Tűzoltói dolgoztak a tűz megfékezé-
sénél. Végezetül emlék plakettet ajándékozott a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében.

A hozzászólást Horváth László polgármester folytatta, az-
zal kezdte, hogy nagyon egyetért az előtte felszólaló igazga-
tóhelyettes úrral, hogy az Önkéntes Tűzoltókra nagy szükség 
van a lakosság megvédésében, a katasztrófavédelmi feladatok 
elvégzése területén. Megígérte, az elkövetkező időszakban is 
minden lehetséges támogatást támogat az Önkormányzat ré-
széről.

A Sittendorfi tűzoltók nevében a parancsnok méltatta a 
20 éve tartó kapcsolat eredményeit és az együttműködés és 
kapcsolat tovább folytatását. Valamint gratulált 120 év meg-
szakítás nélküli működéshez és bízik benne, hogy a két tűz-
oltószervezet kapcsolata is tartós lesz. Végezetül Szent Fló-
rián emléktárgyat adományoztunk egymásnak a barátság 
jelképéül.
Következőkben az elismerések átadására került sor: 
• Pest megyei Tűzoltószövetség jutalmazta azon tagjainkat, 

akik a tűzvédelem területén hosszú időt töltöttek el és 
kimagasló tűzvédelmi munkát végeztek. 

• PMTSZ Szolgálati Érdemérem arany fokozatát  
Kenyó József

• PMTSZ Szolgálat Érdemérem ezüst fokozatát  
Boros Zoltán

• PMTSZ Szolgálati Érdemérem bronz fokozatát  
Bércesi Zoltán

• Az Egyesület tagjai a tűzoltói tevékenységükben eltöltött 
évek és szolgálati idő alapján elismerésekben részesülnek.

Az alábbi személyek részesültek elismerésben:
• Szolgálati érem X éves: Baradné Kenyó Klári,  

Godó László, Szarvas Sándor
• Szolgálati érem XX éves: Molnár Andrásné,  

Bércesi Zoltán, Baráth Ferenc, Mucsinyi László
• Szolgálati érem XXV éves: Tóth Árpád,  

ifj. Tóth László, Bojtos Tamás, Szabó Csaba,  
Ivanics Csaba, ifj. Mohácsi Géza

• Szolgálati érem XXX éves: Mohácsi Gézáné,  
Szőllősi Tünde, Sinka Józsefné, Tóth Lászlóné,  
Boros Zoltán, Urbán Pál, Lénárt János

• Szolgálati érem XL éves: Pintér László, Badenszki Tibor
• Szolgálati érem L éves: Tarkó Gábor, Kenyó József
• Szolgálati érem LX éves: Tóth László

A kitüntetések után következett Bércesi Csenge furulya 
előadása, majd őt követte a Csuhajja Néptánc Együttes tánc 
előadása.

Bércesi Gábor a Csuhajja Néptánc Együttes előadása után 
megköszönte a fellépők színvonalas műsorait, majd az ebéd 
előtt technikai szünetet kért a részvevőktől. 

A szünet után az INNOVEN Kft. jóvoltából finom ebédet 
szolgáltak fel a segítő pincérek.

Megköszönöm a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-
ságának az aktív munkát, hogy ezt a rendezvényt ilyen szín-
vonalasan meg tudtuk rendezni. 

Külön köszönöm a fellépők munkáját, Nyitrainé Móniká-
nak, Nyugdíjas Egyesület tagjainak, Bércesi Csengének, és a 
Csuhajja Néptánc Együttes tagjainak a színvonalas előadását.

A rendezvény támogatói: INNOVEN Kft., Czakóné Irén-
ke zöldségbolt, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség, Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága, Aranyablak Kft., Miknai Ferenc 
Vállalkozó, Farmos Község Önkormányzata

Tarkó Gábor
Egyesület Elnöke
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„Egészséget a Világnak!”
Tisztelt Farmosiak! Kedves Gondozottak!  

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, mint Farmos község védőnője!
A nevem Badenszki Andrea, 

2019. augusztus ötödikétől 
dolgozom a községben, mint 
területi védőnő.

Bizonyára már sokan talál-
koztak velem és láttak engem 
az utcán biciklizve, a Védőnői 
Szolgálatnál vagy családlá-
togatások alkalmával. Sokan 
kérdezik tőlem „Hogy tetszik 
ez a hivatás?”, „Hogyan érzem 
magam ebben a munkakör-
ben?”.Nagyon köszönöm kér-

déseiket, kedves gondolataikat, igazán jól esett valamennyi. 
Szeretnék magamról pár gondolatot írni.

Születésem óta Farmos községben élek családommal. Az 
embereken, gyermekeken való segíteni akarás vezetett en-
gem az egészségügyi pálya felé. Középiskolai tanulmányai-
mat a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, 
Gimnáziumban végeztem. Érettségi után felvételt nyertem 
a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának Egészségügyi 
Gondozás és Prevenció (védőnő) szakára. Ezzel párhuzamo-
san az egyetem első 2 évében elvégeztem egy emelt szintű 
OKJ-s Gyógy- és Sportmasszőr képzést is. Nagyon boldog és 
izgalmas 4 évet tudok magam mögött, rengeteg kihívással, 
élménnyel és számos eredménnyel gazdagodtam. Számomra 
a legnagyobb boldogságot a tudományos versenyeken vala-
mint konferenciákon való részvétel jelentette. A gyakorla-
taim alatt rehabilitációs és fejlesztést segítő osztályokon is 
jártam, amellyel tudásomat bővíthettem. Szakdolgozat témá-
mat az interneten szerzett csecsemőtáplálással kapcsolatos 

információszerzési szokásokról írtam, mellyel célom volt és 
jelenleg is az, hogy a szülők elsődleges információforrása a 
védőnőjük legyen.

Szerencsésnek tartom magam, hogy sikerült elérni a cé-
lom, és azt csinálhatom, amit nagyon szeretek. Boldogság 
volt számomra, amikor a védőnői állásra benyújtott pályá-
zatomat sikeresként bírálták el, és elkezdhettem dolgozni. 
A területi munka mellett az iskola védőnői tevékenységet is 
én végzem, melyet már szintén nagy izgalommal várok. A 
jövőre nézve számos tervem van, melyeket igyekszem majd 
mind meg is valósítani. Elsőként célom egy szülésre-anya-
ságra való felkészítő tréning megtartása, valamint egy cso-
portos Baba-Mama klub létrehozása, amellyel az édesanyák 
valamint a babák is egy összeszokott, egymást megismerő és 
segítő közösségé válhatnának. 

Nyugodtan keressenek bizalommal, készségesen állok se-
gítségükre!

Védőnői tanácsadások rendje: 
I. körzet: Kedd: 08:30-10:30 Csecsemő-kisgyermek-ifjúsá-

gi tanácsadás, 10:30-12:30 Nők-várandós anyák 
részére tartott tanácsadás

II. körzet: Hétfő: 08:30-10:30 Csecsemő-kisgyermek-ifjú-
sági tanácsadás, 10:30-12:30 Nők-várandós 
anyák részére tartott tanácsadás

Tanácsadó telefonszáma: 06 53/390-066 

Szeretnék a Miskolci Egyetem, Selmeci köszönésével bú-
csúzni: „Egészséget a Világnak!”

Badenszki Andrea 
védőnő

Az elmúlt 5 év az én szememmel, mint képviselő
Nagy örömmel tölt el, hogy az elmúlt időszakban részt vehettem községünk vezetésében képviselőként. 
Én egy hasonlattal élnék: 
Olyan ez, mint egy hajó. Irányításához pont annyira szükséges a legénység, mint a kapitány. 
Hiszen hiába van a hajónak kapitánya, ha nincs mellette dolgozó legénység, jelen esetben a képviselő testület.
2014 októberében elég viharosan indult útjára a hajónk, hiszen előbb össze kellett rázódnia a kapitánynak a legény-

séggel, ami többé-kevésbé sikerült. Ennek eredményeképpen például ez év végéig több kül- és belterületi utunk új szi-
lárd burkolatot fog kapni, lett új műfüves pályánk, hamarosan elindul az ivóvíz minőségjavító program, kerékpárutak 
építése, 24 férőhelyes bölcsőde építése, a művelődési ház, könyvtár valamint a polgármesteri hivatal hőszigetelése, nyí-
lászáróinak cseréje, napelemek telepítése, a Zrínyi úti temető kerítésének újra építése és új ravatalozó építése, a település 
központjában új parkoló és piactér kialakítása.

Az 5 év alatt elért számos újítást KÖZÖSEN sikerült elérnünk. Természetesen én nem elégedek meg ennyivel, szeret-
ném folytatni az újításokat addig, amíg egy sokkal szebb, és mindenki számára élhetőbb községet, közösséget terem-
tünk.

Mindenképpen azt érzem, ennek a hajónak jót tett a legénység cseréje. Reméljük, ez így fog folytatódni, frissülni.
Szeretném, ha erre a hajóra minél több fiatal jelentkezne a legénység tagjai közé, hiszen a fiataloknak is teret kell en-

gedni, mert a jövő az Övék.
Kasza Tamás képviselő
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Olvasói levél
Tisztelt farmosi lakosok!

Nem túl messze van október, a polgármester választásának 
időpontja. Valamilyen szinten biztos mindenkit foglalkoztat. 
Bevallom, én is ezek közé az emberek közé tartozom. 

Következő pár sor csak figyelemfelkeltés céljából van! Nem 
vádaskodás, csak megjegyzés, észrevétel. Amit a jövőben 
vagy az új, vagy az újraválasztott polgármester figyelmébe 
ajánlok.
Sorolnék pár apróságot, amihez pénz sem igazán kellene:
• A lekaszált fűkupacok elhordása a vasútállomástól Rekety-

tyésig. 
• Klaudia presszó előtt biztonsági szegély 40 m hosszan ki-

taposva a kerékpárútra, veszélyes!
• Szabadság úti buszmegálló mindkét kukája, a szemem 

előtt, hosszú időn keresztül javítás hiányában, folyamatá-
ban széthullott.

• Kicsit úgy érzik az erre lakók, hogy mintha ez már nem 
Farmoshoz tartozna.

• Megemlíteném még a téli kerékpárút letakarítását, amire 
a jelenlegi kisgépünk nem alkalmas. Gondolom, ennek 
a munkáját sem kíséri figyelemmel senki. A takarítás az 
aszfaltig történő letúrást jelenti. Nem 7-kor, 8-kor, mert 
ha nem tudná senki is megjegyzem, több 100 felnőtt és 
gyermek igyekszik eljutni munkahelyére és iskolába. Köz-
ben kíváncsi lennék, hol van a régi MTZ, amerikai útjaví-
tó tolólap? Megjegyzem, a múlt hónapban 15 millió forint 
pályázatot lehetett volna kiírni az új traktorra és 5 milliót 
az óvoda fejlesztésére. 

Gondolom, senkinek nem keltette fel ez a figyelmét. Kicsit 
visszakanyarodnék az előző évekre. Sok ígéret volt újságban, 
és részemről személyesen. 

Most már csak regeként kapcsolom:
• Kultúrház teljes felújítása
• Napelem telepek kiépítése
• Kamera rendszer teljes kiépítése
• Gyalogátkelőhely lámpával vagy útburkolati festéssel és 

táblával
• Kerékpárút továbbfejlesztése (jelenlegit sem tudjuk kar-

ban tartani, nagyon sok helyen a fák gyökerei teljesen 
tönkre tették, ahol járhatatlan)

• Vasútállomáson lévő esőbeállók 7-8 évig szétrombolt ál-
lapotban voltak, gondolom az adófizetőknek nem csak a 
pénzére van szükség, hanem az egészségére is. Ebben az 
ügyben sem történt soha intézkedés a hivatal részéről.

Részemről és a főnökeim részéről jó indulatból sikerült 
elhoznom a Monorierdő leselejtezett beállóját. Szívesen tet-
tem, de nem biztos, az én feladatom lett volna. Köszönjük a 
földutak kővel leterítését, valószínű, ha az államnak nem lett 
volna jelentős szerepe, nem tudnék erről írni semmit. Sze-
mélyes ügyként kezelem. Immár 30 éve lakom itt. Már nem 
tudok mást hinni, szándékosan nincs kövünk, sem kövesu-
tunk. A lekövezetlen útból nagyon sokat találni még Farmo-
son.

Vádaskodásnak tűnő panaszkodásomat ezzel lezárnám, 
bár még rengeteg dologtól írhatnék. Egyetlen pozitívumot 
megemlítenék, az adóval és vele kapcsolatos iratokat, csek-
keket rendkívül pontosan és hiánytalan megkapjuk.

Ui.: Dicséretre méltó Szarvas Attilának a kis falu múzeum 
kiállítása, ami Farmos múltját örökíti meg az utókornak. 
Biztos nem lenne hátrány hivatali vagy személyes segítség a 
részére.

Tisztelettel:
Tóth Gyula adófizető állampolgár

Az óvodai jótékonysági bál
A márciusi Óvodai Jótékonysági Bál teljes bevételét udvari játékra (óriás mozdony vagonnal) fordította az Óvoda. Hálásan 

köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában segítségünkre volt a szervezés, illetve az előkészületek során.

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. 
• Adonyi Katalin 
• 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.
Tóth Erika
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Hazatért a Farmosról elszármazott írónő
Vasiné Szabó Rita Farmosról elszármazott írónő, aki nem-

rég hazaköltözött, s családjával együtt újra községünk lélek-
számát gyarapítja. 2014 óta ír Dee Dumas néven. Hazatérése 
alkalmával kerestem fel, s beszélgettem vele.

– Mesélj magadról azoknak, akik nem ismernének. Mi-
kor kerültél el Farmosról? Kik a farmosi rokonaid?

– 1984-ben születtem Budapesten, és pár hónappal később 
a szüleim visszaköltöztek Farmosra, hiszen édesanyám itt 
született és itt élt. Bár az édesapámat nem igazán ismer-
tem, hiszen öt éves voltam, amikor elhunyt. Farmoson 
jártam óvodába és az általános iskolát is itt végeztem el 
1990-1998-ig. A középiskolás tanulmányaimat Budapes-
ten kezdtem el, egészségügyi szakközépiskolában, majd az 
érettségi után elvégeztem egy csecsemő- és gyermekápolói 
szakosítást. 2005-ben költöztem el innen a fővárosba, ahol 
egy klinika koraszülött intenzív osztályán álltam munká-
ba.

 Édesanyám: Szabó Jánosné (szül: Vincze Erzsébet), aki 
hosszú éveken keresztül dolgozott Farmoson eladóként, 
egy élelmiszer boltban. A keresztszüleim is itt élnek, édes-
anyám öccse, Vincze Tamás, és annak felesége. Van két 
féltestvérem, akik szintén itt élnek, Badinszki Béla, és Süli 
Istvánné (szül.: Badinszki Szilvia).

– Sok év után újra visszatértél Farmosra. Miért döntöttél 
így?

– Én 2012-ben ismerkedtem meg a jelenlegi párommal, aki 
azóta már a férjem. Szigethalmon lakott, én pedig hozzá 
költöztem. A szülei a fővárosban laktak, ám amikor mi 
megismerkedtünk, akkor már az ő édesanyja sajnos egy 
betegségben elhunyt. Miután 2015-ben megszületett a kö-
zös gyermekünk, rá pár hónapra az apósom is életét vesz-
tette. Bár a férjem Budapesten dolgozik, és Szigethalomról 
egyszerűbb a bejárás, mégsem kötött ezután minket senki 
ahhoz a környékhez, úgyhogy felmerült bennem a kérdés, 
miért is nem jövünk haza? Aztán beszéltünk anyuval is, 
végül idén nyáron jött el az alkalom, hiszen szinte minden 
családtagunk itt él.

– Van esetleg valamilyen kedves emléked a gyerekkori 
farmosi évekből?

 Rengeteg emlékem van a gyerekkoromról, talán nem is 
tudnék egyet kiemelni. Kirándulások, a családi ünnepek 
és sorolhatnám még. Szerettem gyereknek lenni.

– Íróként csak néhány éve tevékenykedsz. Előtte is írogat-
tál az asztalfióknak vagy ez teljesen új hobbiként jelent 
meg?

 Az írás nálam valóban hobbiként indult, de mára már tel-
jes mértékben ez a munkám, a hivatásommá vált. A lá-
nyom születése után abbahagytam az ápolói munkát, és 
teljesen az írásnak szentelem az időmet.

 Nagyjából 2010-ben kezdtem el írni, úgy éreztem ki kell 
engedni a mindennapok gőzét valahogy, és nekem ez se-
gített. Bár az első kézirat évekig hevert a fiókban. Nem 

is meséltem senkinek 
erről. Először csak a 
férjemnek, még 2013-
ban. Ő beleolvasott, 
és tetszett neki, de én 
még teljesen kezdetle-
gesnek és befejezetlen-
nek éreztem. Rábeszélt, 
hogy csiszoljam át egy 
kicsit, és 2014-ben pe-
dig elém állt azzal, hogy 
szerinte ki kellene adni. 
Én elleneztem, mert 
nem tartottam annyira 
jónak. Végül beadtam 
a derekam és megke-
restünk pár kiadót, de 
volt, aki válaszra sem méltatott. A férjem nem adta fel, 
2014 nyarán rábukkant, az akkor 2 éve alakult Álomgyár 
kiadóra. Meglepetésemre még aznap válaszoltak is, és be-
kérték a kéziratot. Pár nap elteltével pedig egy újabb e-ma-
il fogadott, hogy kezdhetjük az közös munkát, jónak talál-
ták a regényt. Így az első kézirat akkor magánkiadásban 
jelent meg. Az első regény után, a második rész csak bő 
egy évvel később lett kész, hiszen közben megszületett a 
lányom. A kiadóval úgy döntöttünk, hogy a második részt 
összetesszük az elsővel, és egy regényként adjuk ki. Ennek 
a könyvnek nagy sikere lett, több ezer példányszámban 
fogyott el pár hónap alatt, úgyhogy még abban az évben 
a kiadóm szerződést ajánlott. Azóta közösen dolgozunk a 
következő könyveimen.

– Honnan jött az álnév? Van valami jelentése?
– Mindenképpen szerettem volna álnevet választani, ennek 

két oka is volt. Az első, hogy amikor elkezdtem írni, akkor 
úgy éreztem, hogy olvasók nagy része nem mer bizalmat 
szavazni a magyar íróknak, főleg első könyves szerzőnek, a 
második pedig, hogy mivel az én regényeimben központi 
szerepet kap az arab világ, úgy gondoltam, hitelesebb egy 
külföldi név a könyvön. Ráadásul mondhatom azt, hogy 
két teljesen más világban élek, hiszen amikor leülök írni, 
akkor Dee Dumasként ülök le. Olyankor bele kell képzel-
nem magam a karaktereim bőrébe és abba az országba, 
ahol a történet játszódik. Én a civil életemben anya vagyok 
és feleség, szerintem civil emberként nem tudnék annyira 
átszellemülni, és egy ilyen világban játszódó történetet hi-
telesen megírni, mint Dee-ként. A Dee nevet egy ismerő-
söm (az angol „dear” szóból) ragasztotta rám, aki folyton 
azt hangoztatta, hogy milyen kedves vagyok. Számomra 
ez adott volt. Ehhez olyan vezetéknevet szerettem volna 
választani, ami passzol hozzá, de nem angolszász eredetű. 
Én szeretem Franciaországot, végül eldöntöttem, hogy ak-
kor legyen francia név, persze figyeltem arra, hogy ha már 
francia, akkor legyen rövid és könnyen kiejthető is, ezért 
lett Dumas.
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Újszülöttek az anyakönyvi hírek között
Talán néhányan - főként az érintettek és hozzátartozóik 

- észrevették már, hogy jó ideje az anyakönyvi hírek között 
nem szerepelnek az újszülöttek nevei újságunkban. Amikor 
először elmaradoztak ezek az adatok, többen is kérdeztek 
minket szerkesztőket, hogy miért is van ez így. Sajnos nem 
feltétlenül tudtunk kielégítő választ adni, ugyanis a születéssel 
kapcsolatos információk nem a mi kezünkben vannak, azokat 
mástól kapjuk, mi csak szerkesztőként működünk, fő felada-
tunk nem a cikkek és információk leírása, hanem azok átné-
zése, korrigálása. Tudomásul kellett vennünk és elfogadnunk, 
hogy ezeket az adatokat nem kaphatjuk meg olyan okok mi-
att, amelyeket nem kívánok ebben a cikkben részletezni.

Sajnáltuk nagyon ezt a hiányosságot, hiszen úgy gon-
doltuk, hogy az újszülöttek listája egyrészt büszkeséggel és 
örömmel tölti el a szülőket, nagyszülőket, hozzátartozó-
kat, másrészt a felcseperedő gyermek később felnőttként is 
örülni fog, ha saját nevét láthatja majd a helyi újság hasáb-
jain. Harmadrészt az utókor számára sem elhanyagolható 
adatok az anyakönyvi hírek, helytörténet vagy éppen csa-
ládfakutatóknak mérvadó információkat rejtenek. Végül 
pedig az sem elhanyagolható tény, hogy évek óta, aki az 
anyakönyvi hírek oldalához lapoz, csak elszorul a torka, 

hiszen rengeteg az elhunyt, házasság alig, a születések pe-
dig nincsenek leközölve. 

A legutóbbi lapzárta előtt azonban, nagy örömömre, 
két édesanya is megkeresett, hogy szeretnék, ha újszülött 
gyermekeik neve bekerülne aktuális lapunkba, s érdeklőd-
tek, hogy mit kell tenniük az ügyben, hogy ez tényleg így 
legyen. A két anyuka egymástól függetlenül keresett meg 
ugyanazon a napon nagyjából 20-30 perc elteltével, s úgy 
gondoltam, hogy ez egy jel: többé nem szabad földbe dug-
ni a fejünk, hanem lépni kell, s újrateremteni a néhány éve 
eltűnt hagyományt. Ezúttal is köszönöm a két édesanyá-
nak, Csányiné Palotai Katalinnak és Urbán Katalinnak! 
(Aki utóbbi bár jelenleg nem Farmoson él, mivel farmosi 
származású, s csak nem rég költözött el, szerette volna, ha 
gyermeke nevét feltüntetjük az újságban.)

Remélem, újra sikerül majd felélesztenünk az anya-
könyvi hírek között az újszülöttek listáját. Ehhez azonban 
kérem a kedves (leendő) szülőket, hogy mindig jelezzék 
majd a helyi védőnőnek, hogy szeretnék-e vagy sem, 
hogy gyermekük neve megjelenjen a FAIR oldalain. 
Előre is köszönöm segítségüket!

Szarvas Angéla

JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A VÁLASZTÁS ELŐTT

Tisztelt polgármester- és képviselőjelöltek!
A választásra való tekintettel szeptember hónapban egy külön lapszámot fogunk megjelentetni, melyben a 

polgármester- és képviselőjelölteknek lehetőségük lesz bemutatkozni. Ennek célja, hogy a lakosság, a szavazók 
megismerjék a jelölteket, azok céljait, s mérlegelni tudjanak, hogy kire adják le szavazatukat. 

A jelölteknek szeptember 15-ig (vasárnap) van lehetőségük elküldeni bemutatkozásukat  
a farmosujsag@gmail.com címre. 

Terjedelmi megkötés: 1800 leütés, illetve egy darab igazolványkép is csatolható.
A szerkesztőség

– Domináns elemként jelenik meg a könyveidben a kelet 
világa. Miért pont ezt a témát választottad?

– Ez nem volt tudatos, legalábbis az első regénynél. Nekem 
ez volt a kikapcsolódás akkoriban, és szerettem volna vi-
lágot látni, ha nem is a szó szoros értelmében. Én személy 
szerint szeretem és érdekel az arab világ, a keleti kultúra, 
rengeteg érdekességre bukkan rá az ember olykor, amit 
nyilván a könyveimbe is igyekszek belecsempészni. A töb-
bi regénynél már adott volt ez a világ, és hát a kiadó is 
szeretné, ha még egy darabig ebben a témában tevékeny-
kednék.

– Kiknek ajánlanád a könyveidet?

– Én romantikus-erotikus témában írom a könyveimet, bár 
a romantikus szál sokkal dominánsabb. Azoknak ajánlom, 
akik szeretik a romantikát, a kalandot, illetve azoknak, 
akik kíváncsiak, vagy csak szeretnének bepillantást nyerni 
a keleti kultúrába és az arab világ országaiba.

– Mi a terv a jövőt illetően? Lesz folytatás, új könyvek?
– Idén májusban került a boltok polcaira a legújabb regé-

nyem, A szerelem vihara sorozat második, befejező része, 
Piszkos titkok címmel, és azóta egy nagyobb regényen, 
pontosabban egy trilógián dolgozom, úgyhogy az idén 
már nem jelenik meg újabb könyv. A trilógia első része 
jövő tavasszal fog érkezni, ha minden jól megy. És persze 
rengeteg ötlet van még a fejembe, amit igyekszem papírra 
vetni a jövőben.
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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.

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

december 1. (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 

ELHUNYT: MIKHEL ISTVÁNNÉ sz.: Jezsik Zsuzsanna 1929.07.05. 2019. május 9.

HÁZASSÁGOT  
KÖTÖTTEK:

Fehér Dávid és Varró Zsanett 2019. június 29.

Sliz Attila és Fekete Debora Ilona 2019. július 5.

Bartók Zoltán és Parázs Éva 2019. július 12.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK
2019.07.02. Csányi Roland Csányiné Palotai Katalin és Csányi Balázs kisfia

2019.07.16 Agócs Henrietta Urbán Katalin és Agócs Adrián kislánya



XVI. Farmosi Kulturális,  
Kézműves és Zenei Fesztivál 

2019. szeptember 20-21.

HOLDONMACSKA

GYÉMÁNT VALENTIN

VASTAG TAMÁS

IRIGY 
HÓNALJMIRIGY

Szeptember 20. péntek
Művelődési Házban:
17:30 Megnyitó

 Köszöntőt mond Horváth László polgármester

 Czira Sára népdalokat énekel

18:00 A Farmosi Általános Iskola dráma szakkörének előadása

19:00–21:00 Táncház az Aranyosszék Néptánccsoport 
közreműködésével

21:00–24:00 Retro Party Kasza Tamással

Szeptember 21. Szombat
Szabadtéri Színpad:
10:00 Megnyitó - A farmosi óvodások műsora – A63-as 

galambászok bemutatója

10:30 Holdonmacska gyerekzenekar előadása

11:45 Tűzoltók bemutatója, Farmos ÖTE 

12:30 Bukor János magyarnóta énekes előadása

14:00 Farmosi Csuhajják, Aranyosszék néptánccsoport fellépése

15:00 Atlantisz Szabadidő Egyesület tánccsoportjának műsora

15.45 Sörivó verseny

16:00 Eredményhirdetések, tombola

18:00 Vastag Tamás 

18:45 Gyémánt Valentin

19:30 Irigy Hónaljmirígy produkciója

20:30–2:00 Utcabál a Prestige Banddel
22:00 Tűzijáték

Megmérettetések:
– főzőverseny,
– sütőverseny,
– kispályás foci, 
– kertünk büszkesége,
– aszfaltrajz, 
– véradó toborzó,
– sörivó verseny

Színpad körüli programok:
– íjászat
– lovaglás
– körhinta gyerekeknek, 

kosárfonás, fából készült és 
fonott népi játékok kiállítása

– arcfestés

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.


