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KARÁCSONY és az ÚJ ÉV alkalmából magam és Farmos Község Képviselő-testülete 
nevében köszönetemet fejezem ki minden jóakaratú farmosi embernek, aki hitből, 
emberségből, szeretetből, jóságból tett a 2020. esztendőben a farmosi emberekért, a 

békés, szebb és jobb Farmosért.
Wass Albert sorait idézve kívánok a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak, 
közintézményeink vezetőinek és dolgozóinak, a községben működő gazdasági 

szervezetek és egyesületek vezetőinek, tagjainak és minden kedves farmosi embernek

ÁLDOTT KARÁCSONYT,
SIKEREKBEN GAZDAG, EGÉSZSÉGBEN 

MEGÉLT BOLDOG ÚJ ÉVET!
„Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert

Horváth László polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Adózók figyelmébe!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális 

adó előírása az adózó bevallása, valamint a közhiteles in-
gatlan-nyilvántartási adatok alapján történik. Amennyiben 
Ön az Önkormányzat illetékességi területén lakóházzal, il-
letve telektulajdonnal rendelkezik, és ezidáig nem nyújtott 
be kommunális adóbevallást, ingatlantulajdonosként nem 
fizet kommunális adót, kérjük, mielőbb pótolja elmaradását. 
A magánszemély adózó 200 000 forintig, más adózó 500 000 
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bejelentési, 
adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségét nem teljesíti. 

A gépjárműállományban történő változások feldolgozása 
a Központi gépjárműadatok nyilvántartása alapján történik, 
így gépjármű adás-vétel esetén nem az Adóhatóság, hanem a 
Kormányablak (Okmányiroda) illetékes az adásvételi szerző-
dések átvételére. Nemcsak a vevőnek, az eladónak is kötele-
zettsége a szerződés Kormányablakban történő bemutatása, 
így elkerülhető hogy – vevői mulasztás miatt – a gépjár-
műadó a következő évben is a korábbi tulajdonos nevén ke-
rüljön előírásra.

A 2020. II. félévi adófizetési határidő 2020. szeptember 
15-e. Az adóhátralékok behajtása érdekében folyamatosan 
végezzük a lejárt határidejű követelések behajtását, melyre az 

alábbi módszereket alkalmazzuk: – letiltás munkabérből, 
nyugdíjból, – inkasszálás, – éven túli gépjárműtartozás ese-
tén gépjármű forgalomból kivonás, – végrehajtó megbízása 
ingó- és ingatlan végrehajtásra. Az Adóhatóság rendelkezé-
sére álló, jogszabályban biztosított lehetőségek alapján elle-
nőrzéseket hajt végre. (Takarnet, NAV adatszolgáltatás, OEP 
lekérés.) A bevallást be nem nyújtók személye e hatóságok 
közreműködésével nyomon követhető, esetükben bírságolás 
lehetősége nyílik meg. A folyószámla értesítő megküldését 
követően további felszólítás nem előzi meg a behajtási eljá-
rást, a korábban említett rendelkezésünkre álló nyilvántar-
tások alapján néhány órán belül eszközölhető a végrehajtás. 
A hatályos jogszabályok alapján az adótartozással rendelke-
zők adatai (adótartozó neve, címe, tartozás összege) nyilvá-
nosságra hozható, közzétehető. 

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 adó osztá-
lyán, illetve letölthetőek a www.farmos.hu oldalról. Adózással 
kapcsolatos kérdéseikkel ügyfélfogadási időben (H,SZ,CS) 
készséggel állunk rendelkezésre. 

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig van hatásköre az 

Önkormányzatoknak az avarégetés 
és a kerti hulladékok égetésének 

szabályozására. 
A veszélyhelyzet 

megszűnését követően 

ORSZÁGSZERTE 
TILOS LESZ AZ 

AVARÉGETÉS ÉS A 
KERTI HULLADÉK 

ÉGETÉSE!

Kérem fentiek tudomásul vételét.

Horváth László
polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
November hónapban szórólapon tájékoztattuk Önöket, hogy 2021. január 01. 

napjától hatályát veszti az a rendelkezés, amely alapján az önkormányzatok ren-
deletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről 
szóló kormányrendelet alapján a kerti hulladék égetésének tilalma az egész or-
szágban, így Farmos településen is.

Vidéken élő, kiskertes lakóingatlan tulajdonosoknak bizony nem kis fejtörést 
okoz, hogy a kertművelés során összegyűlt növényszárakkal, levelekkel mit kezd-
jen, hogyan szabaduljon meg a kiskert szerves hulladékától.

A magyar kormány a levegő minőségének javítására, a lakosság egészségének 
védelmére hozott brüsszeli határozat végrehajtásának halasztásával igyekezett 
hosszabb átállási lehetőséget biztosítani számunkra, de az országunk ellen indított 
uniós kötelességszegési eljárás megszüntetése érdekében ezt a tilalmat 2021. janu-
ár 01-től kénytelen a kormányunk érvényre juttatni.

Természetesen a havi egy alkalommal végzett zöldhulladék-begyűjtés 2 db le-
bomló műanyagzsák mennyiségig továbbra is folytatódni fog, de tudjuk, hogy ez a 
mennyiség ma sem, az engedélyezett égetés idején sem oldja meg a vidéki kiskert-
tulajdonosok problémáját.

Polgármestertársaimmal együtt keressük a megoldást, elsősorban a DTkH 
Nonprofit Kft. házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtésének kapacitásnöve-
lésével, másodsorban önkormányzatunk részbeni közreműködésével az új hulla-
dékgazdálkodásra vonatkozó törvény életbe lépéséig.

Tudjuk, régen sem volt, ma sincs semmi sem ingyen. Ahhoz, hogy tiszta, egész-
séges, szép környezetben éljünk, magánszemélynek, önkormányzatnak, államnak 
közös teherviseléssel fizetnie kell.

Magánszemélynek a szemétszállítás díját, önkormányzatnak a közterületek gyűj-
tőiből begyűjtött, valamint az illegálisan lerakott szemét elszállításának költségét, 
az államnak pedig a hulladék szállításával, feldolgozásával foglalkozó cégek műkö-
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désének dotálását. Ebből a felsorolásból látható, hogy min-
den költség terhe valamilyen módon, valamelyik szinten az 
állampolgárt terheli, akár a családi, az önkormányzati, vagy 
állami büdzséből kerül kifizetésre.

Hogy ez az összeg minél kisebb legyen, talán a követke-
zőkkel tudnának segíteni:
• Minden ingatlantulajdonos a közösség érdekében, a kö-

zös teherviselést vállalva, becsületesen fizessen szemét-
szállítási díjat!

• A kihelyezett szelektív hulladékot – különösképpen a 
zöldhulladékot – a szolgáltató cég vagy az önkormányzat 
által megadott időben és formában helyezze ki elszállítás-
ra!

• Ha szilárd tüzelőanyagot égető tüzelőberendezése van, a 
fatörzseket, vastagabb ágakat, fás szárú növényeket, venyi-
gét stb., száraz állapotban, abban égesse el!

• Vékonyabb ágakat, vesszőket komposzt alapanyaggá ap-
rítsa föl ágaprító géppel!

• Falevelet – kivéve diófa levelet – lombszívóval begyűjtve, 
darabolva, 1:10-1:16 arányban tömörítve gyűjtse kom-
posztálóba!

• Komposztálja a pázsitfüvet, ezzel is csökkentve a szelektív 
hulladékszállítás terhelését!
A fentiek teljesítéséhez az eszközigény költsége – ágaprító, 

lombszívó, komposztáló – mintegy 60-110E Ft. Sajnos ekko-
ra összeget erre a célra bizony, csak a lakosság kisebbik fele 
tud fordítani.

Az előzők a jövő teendői, a következők pedig a múlt és a 
jelen eseményei, jelenségei.

Az elmúlt években számtalan esetben szerepeltek ennek 
az újságnak a hasábjain is a mai parkoló helyén volt szelektív 
hulladékgyűjtőről és környékéről készült, tarthatatlan álla-
potokat bemutató képek, melyeket minden esetben, már-
már rimánkodó hangvételű, lakossághoz szóló kérés foglalt 
keretbe. Történt mindez hiába, hiszen falra hányt borsónak 
bizonyult minden rendetlen, környezetünket szennyező, te-
lepülésképünket romboló, civilizálatlan szemetelőnek. En-
nek a Jászberényi úti negatív látványképnek kívántunk véget 

vetni azzal, hogy a 
szelektív hulladék-
gyűjtő helyet sok más 
településhez hason-
lóan felszámoltuk, és 
új, kevésbé frekven-
tált helyen, kizárólag 
üvegek begyűjtésére 
helyeztünk ki 2 kon-
ténert. Tehettük azért, 
mert a PET-palackok 
begyűjtése a házhoz 
menő szelektív hul-
ladék begyűjtéssel 
– minden szemétszál-
lítási díjat fizetőnek – 
megoldott, csak élni 
kell vele.

Sajnos, az új helyen sem bizonyult tartósnak a rend és a 
tisztaság. Rövid idő elteltével a Keleti-pályaudvar migráns-
tábora okozta szeméttengert idézte az új hely látványa is. 
Nálunk is vannak ilyen igénytelenek? Tettem fel a kérdést, 
melyre a válasz maga a látvány. Igen, vannak. Be kellett lát-
nom, hogy a kérés, a rábeszélés mihaszna volt, keményebb, 
határozottabb fellépésre van szükség a jövőben.

A területen rendet tettünk, a szemetet elszállíttattuk, a 
konténereket ÜVEG felirattal feliratoztuk, kihelyeztünk 
egy „kamerával megfigyelt terület” és figyelmeztető mon-
datokkal feliratozott táblát és elhelyeztünk egy megfigyelő 
kamerát. A későbbiekben, aki e területen meg nem enge-
dett cselekményt követ el – például szemetel, egészségügyi 
szükségletet végez – a figyelmeztetés értelmében számít-
hat a felvételek nyilvánosságra hozatalára.

Nekünk jogunk van tiszta környezetben élni, 
Önnek nincs joga szemetelni!

Horváth László
polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 
a Farmosi Polgármesteri 

Hivatalnál 2020. december 21. 
napjától 2020. december 31. 

napjáig 

IGAZGATÁSI 
SZÜNET 

lesz. 

Az igazgatási szünet utáni 
 első ügyfélfogadási nap:  

2021. január 4. hétfő.

Az igazgatási szünet ideje alatt 
kizárólag halotti anyakönyvi 
eseményekkel kapcsolatban 
hívható ügyeleti telefonszám:  

06 20 455 03 42. 
Kérem a fentiek tudomásul 

vételét.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatjuk az Önkormányzatot, hogy településükön – néhány magántu-

lajdonban lévő ingatlannál – a közüzemi vízellátás mennyiségi csökkentését, illetve a 
vízszolgáltatás felfüggesztését tervezzük.

Adataink szerint a lakosok egy részének vízdíj fizetési hajlandósága az elmúlt idő-
szakban sokat romlott. Néhány fogyasztó jelentős összegű tartozást halmozott fel cé-
günkkel szemben, annak ellenére, hogy a tartósan nem fizető ügyfelek részére már 
több felszólító levelet is küldtünk.

Azoknak, akik fizetési felszólításaink ellenére hátralékaikat egyáltalán nem, vagy 
csak részben rendezték, nemrégiben újabb levelet küldtünk. Ebben már a vízkorláto-
zás vagy szüneteltetés várható időpontjáról értesítettük őket.

Az érintett fogyasztók ingatlanjain a közüzemi vízellátás mennyiségi csökkentését, 
illetve a vízszolgáltatás felfüggesztését 2021.01.19. – 2021.01.25 között. tervezzük el-
végezni.

Mindezt természetesen szeretnénk elkerülni, hiszen célunk nem a lakosok életkö-
rülményeinek ellehetetlenítése, hanem a kintlévőségünk csökkentése, likviditásunk 
javítása. Éppen emiatt a tervezett intézkedés előtt még egy lehetőséget biztosítunk 
felhasználóinknak hátralékaik akár részletekben történő rendezésére is.

Társaságunk felelős víziközmű szolgáltatóként – az egészséges ivóvíz folyamatos 
biztosításán túl – kulcsfontosságú feladatának tekinti a fogyasztók maximális kiszol-
gálását és a velük való együttműködést.
Szolnok, 2020.12.04.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
Értékesítési Osztály Számlázási és Behajtási Csoport

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS 
kozvilhiba.hu

Kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét a képeken látható, szabálysértést elkövető nő beazonosításához, aki az 
üvegbegyűjtésre kihelyezett konténerekbe helyezett 1 műanyag zsák vegyes háztartási hulladékot, valamint 1 tömött 
fóliazsákot, mely rengeteg kb. 20x20x2 cm-es szivacs hulladékot tartalmazott. Autójának típusa Opel Astra, mellyel a 

Rákóczi úton az állomás felől érkezett, majd a tette elkövetése után szintén ez irányba távozott.
Az azonosítást segítő információt várjuk a Polgármesteri Hivatalba.
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Tisztelt Lakosság!
2020. november 17. napjától lehetőség van a  

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS ZSIRADÉK 
LEADÁSÁRA  

a Közösségi Ház udvarán erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe.
A Közösségi Ház nagykapuja az alábbiak szerint van nyitva:

hétfőtől csütörtökig: 8–14 óráig; péntek: 8–12 óráig.

Kérjük, a használt sütőolajt és zsiradékot lezárt PET-palackban vagy 
befőttes üvegben helyezzék a gyűjtőbe!

Horváth László polgármester

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
A Farmosi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeinek bemutatása

„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.”
Szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást az 

állam, valamint az önkormányzatok biztosítanak. A személyes 
gondoskodás keretében léteznek alapellátások, amelynek bizto-
sítása önkormányzati és vannak szakellátások, amelynek a biz-
tosítása állami feladat. 

A Szolgálat működtetője Farmos Község Önkormányzata. 
A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közösen egy 

szolgáltató keretében működik. Vagyis a két tevékenység integ-
rációjából létrejövő család- és gyermekjóléti szolgálatok általá-
nos segítő feladatokat látnak el egyrészt a családsegítés, más-
részt a gyermekjóléti szolgáltatás területén.

Szolgálatunk kapott jelzések alapján működik. Jelzéssel bár-
ki élhet, de a lentebb felsorolt jelzőrendszeri tagok törvényben 
előírt kötelessége bárminemű probléma felmerülésekor a jelzés 
megtétele.
A Jelzőrendszer tagjai:
• az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a védőnői szolgálat, 

háziorvos, a házi gyermekorvos,
• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így a 

családsegítő szolgálat, családsegítő központ,
• a közoktatási intézmények, nevelési-oktatási intézmények, a 

nevelési tanácsadó,
• a rendőrség
• az ügyészség
• a bíróság
• a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti 

szállása,
• a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok

Családsegítés alatt értjük az olyan szociális vagy mentálhigi-
énés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre 
szoruló személynek, családnak nyújtott szolgáltatást, amelynek 
az a célja, hogy az ilyen helyzeteket megelőzze, valamint a már 
kialakult krízishelyzetet megszüntesse. Életvezetési tanácsadást 
biztosít, segít megszervezni az anyagi nehézségekkel küzdő csa-
ládok pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, illetve szociális szol-
gáltatáshoz való hozzájutását.

Egyéb szolgáltatások: lakossági tárgyi (pl. ruhanemű, cipő, 
játék, könyv, élelem, bútor stb.) felajánlások összegyűjtése, gyűj-

tési akciók szervezése, az adományok közvetítése a megfelelő 
célcsoporthoz, az önkormányzat és különféle szervezetek által 
felajánlott természetbeni juttatások vagy különféle szervezetek 
részéről felajánlott segélycsomagok kiosztása rászorulók részére, 
információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere stb.). 

Anyagi segítségnyújtás: A rászoruló egyének és családok se-
gélyezése szociálpolitikai feladat. Klienseinket segítjük abban, 
hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket megismer-
jék, és igénybe vehessék az arra illetékes szerveknél.

Gyermekjóléti szolgáltatása gyermek érdekeit védő olyan 
speciális szolgáltatás, amely a gyermekek testi, lelki egészségét, 
családban való nevelését veszélyeztetettségének megelőzését 
vagy annak megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visz-
szahelyezését szolgálja. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata 
többek között a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését segí-
tő támogatásokról való tájékoztatás, valamint a támogatások 
hozzáférésnek biztosítása; pszichológiai, családtervezési tanács-
adások szervezése; válsághelyzetben lévő várandós anyák támo-
gatása, a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszer 
kiépítése; családi konfliktusok megoldásának segítése például 
válás, gyermekkel való kapcsolattartás esetén. Mindezek mellett 
kezdeményezi a gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybe-
vételét, egészségügyi ellátások, illetve a pedagógiai szakszolgá-
latok igénybevételét.

Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és té-
rítésmentesek! 

Odafigyelésre és titoktartásra számíthat részünkről, cserébe 
őszinteséget és együttműködést várunk, hogy valóban segíteni 
tudjunk, vagy a megfelelő helyre irányíthassuk.

Elérhetőségeink: 
2765 Farmos, Fő tér 2.

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:30-12:00 12:30-16:00
Szerda: 7:30-12:00 12:30-16:00

Csütörtök: 12:00-16:00
Forró Bernadett családsegítő
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Tisztelt Farmosi Újság! Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnék Horváth László polgármester úrtól bocsánatot kérni. Nem állt szándékomban megsérteni a becsületét, 

sem pedig megrágalmazni önt a Helló Farmosba. Sajnálom, és bocsánatot kérek.
Tisztelettel:  Hustya Nikolett

Kiegészítés a 2019/2020. tanévi beszámolóhoz
Az előző lapszámban olvasható iskolai versenyeredményekről szóló beszámolónk azokat a versenyeket tartalmazta, ame-

lyekre pedagógusaink készítették fel a tanulókat. Voltak azonban olyan tanulóink, akik egyénileg, szülői segítséggel készül-
tek, de a versenyeken a Matolcsy Miklós Általános Iskolát képviselték és értek el szép sikereket, öregbítve iskolánk hírnevét. 
Legyünk büszkék rájuk, örüljünk együtt sikereiknek!

Az eredmények: 
Matematika: 

Ács Anna a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 
fordulóján 5. helyezést ért el, oklevelét és könyvjutalmát 
Százhalombattán vehette át, az országos versenyen pedig 
124. lett. 

Sakk Diákolimpia: egyéni leány: 
• Ács Nóra, Pest megye 3. helyezés korcsoportjában, ez-

zel megszerezte a jogot az országos versenyre, de az a 
koronavírus helyzet miatt elmaradt.

• Ács Anna, Pest megye 5. helyezés korcsoportjában.
egyéni fiú:
• Ács Ádám, Pest megye 19. helyezés korcsoportjában.
csapatverseny leány: 
• Ács Anna, Ács Nóra, Csík Norina Pest megye 4. helye-

zés.
Gratulálunk a gyermekeknek a sikerekhez, a további ver-

senyeikhez jó felkészülést, lelkesedést, kitartást és további 
hasonló eredményességet kívánunk!

Kollár Ferenc
intézményvezető

Példa értékű összefogás gyermekeinkért, …
…melynek eredményeként a nyár 

folyamán a Szelei úti iskola négy tan-
terme kapott új bútorzatot, festést és 
közülük egy terem új padlóburkola-
tot. A beruházás értéke meghaladta a 
4,5 millió Ft-ot, mely Farmos Község 
Önkormányzata, a Ceglédi Tankerüle-
ti Központ, az „Egy falu az iskoláért” 
Alapítvány, az iskola szülői munkakö-

zössége és Tóth Richárd önkormányzati 
képviselő jóvoltából valósult meg.

Októberben pedig az iskola Zrínyi 
úti feladatellátási helyén közel 50 méter 
járdaszakaszt újítottunk fel társadalmi 
összefogással. A munkálatok az alábbi 
részfolyamatokból tevődtek össze:

– a régi, az ÁNTSZ által 
is kifogásolt töredezett, 
balesetveszélyes járda feltörése,

– kb. 20 m3 beton sitt rakodása, 
elszállítása, ártalmatlanítása, 

– bezsaluzás, járdatükör 
előkészítése, 

– betonozás, simítás, 
– kizsaluzás, tereprendezés.
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Az elvégzett felújítás értéke mintegy 
1 millió Ft.

A munka kivitelezéséhez a szakér-
telmet, a régi járda feltörését, a mixeres 
betont, a bobcatet, az összes szükséges 
eszközt a Kanóc Beton Kft. ügyvezető 
igazgatója, Tóth Richárd, önkormány-
zati képviselő ajánlotta fel és biztosítot-
ta, munkatársai – Szabó Csaba, Sárai 
György, Kovács Jenő, Kovács Zsolt és 
Varga Máté – közreműködésével.

A beton sitt elszállítása és ártalmatla-
nítása Miknai Ferenc és Miknai Dávid 
felajánlásával valósult meg.

A zsaluanyagot Cseh-Fehér Ágnes-
nek és családjának köszönjük.

Az iskola szülői szervezete anyagilag 
is és munkaerejével is segített. Az apu-
kák, testvérek, tanulók dolgoztak, az 

anyukák rétest, pogácsát sütöttek, ká-
vét, teát főztek. 
Ők: 

• Bertalan Balázs
• Cziráné Fehér Anita
• Ézsiás László
• Gálik János
• Gálikné Csipkés Éva
• Gunics Bettina
• Győrffy István
• Ivanics Béla
• Kiss Brigitta
• Kollár Ferenc
• Lázár Arnold
• Lázárné Barna Csilla
• Mező Péter
• Monori Ferenc és fia
• Mudrák Ottó
• Németh Zsolt

• Plavecz Mariann
• Safranyik Gábor
• Spenger László
• Spenger Hunor
• Szarvas Attila
• Üveges Barbara
• Velkei Zsolt
Köszönjük mindenki önzetlen mun-

káját és külön köszönöm a szülői mun-
kaközösség vezetőjének, Kiss Brigittá-
nak a szervezést. 

Bár az idő egész héten nem volt ke-
gyes hozzánk, kiváló hangulatban telt 
el az időszak, és tanulóink örömmel 
vették használatba a megújult járdasza-
kaszt.

Örömteli számomra, hogy ilyen so-
kan álltak a kezdeményezés mellé.

Kollár Ferenc intézményvezető

Előtte Utána



8. OLDAL 2020. DECEMBER

ÜNNEPI BESZÉD
Horváth László polgármester beszéde az 1956-os  

forradalom és szabadságharc megemlékező ünnepségén
Elhangzott 2020. október 22-én.

Tisztelt Megemlékezők!
Többen vannak közöttünk, akik emlékeznek még arra, 

mikor az 1990-es években, több alkalommal is ezen a hely-
színen tartottuk az 1956-os forradalomra megemlékező köz-
ségi ünnepségünket.

Ma, 2020-ban legalább két oka van annak, hogy ismét e 
helyszínen tartsuk meg 56-os ünnepségünket. Egyik a világ-
járvány beltérben fennálló nagyobb veszélye, a másik a hely 
szakralitása.

A hozzám hasonló korúak, akiknek Farmoson megélt év-
tizedei semmiképpen sem nevezhetők egy momentumnak, 
még jól emlékeznek a valaha itt állt, szünet nélkül, kifogás-
talan minőségű vizet adó artézi kútra, a valamikori tanács-
háza látványára, a benne helyet foglaló tűzoltó szertárra, a 
tanácsháza udvaráról nyíló rendőri irodára, a kibővített Pol-
gármesteri Hivatal mai helyének egy részén volt vasboltra, 
kocsmára. Erre emlékezünk mi, a 60-as évektől emlékeket 
őrzők. De korunknál fogva nem rendelkezhetünk személyes 
emlékképekkel az 50-es évek történéseiről. Akik viszont igen, 
azok vélt, vagy jól felfogott érdekből, óvatosságból, kinyilat-
kozott félelemből, ma is titkolják, elhallgatják a forradalom 
napjaiban Farmoson történteket. Különösképpen, ha annak 
tevékeny részesei is voltak. Csak szűk körű beszélgetések 
alkalmával tudhatjuk meg, hogy egy szatyor véres ruhával 
tért vissza a feleség a családapa férj látogatásáról a Nagykátai 
Rendőrkapitányságról, vagy hogy a Fő utcai fogház olajos lá-
bazatáról az elrettentés kedvéért szándékosan, napokig nem 
távolították el az akkoriban szokásos vallatási módszerek 
vérnyomait. Csak szűk körű beszélgetések alkalmával beszél-
tek Őzéről, az akkori rettegett nagykátai rendőrkapitányról, 
aki nem csak kegyetlen állati ösztönnel, de hatalmas, állati 
erővel is rendelkezett.

Farmos akkor, 1956-ban is egy nyugodt, szélsőségektől 
mentes, békés település volt. Ez más településekkel összeha-
sonlítva az 1956-os forradalom napjaira is igaz volt, annak 
ellenére, hogy a rákosi rendszer és annak kiszolgálói a far-
mosi embereket is megnyomorították mind fizikailag, mind 
lelkileg. Szüleink, nagyszüleink, az évtizeden át beléjük ne-
velt félelmet legyőzve, – itt is, mint az országban mindenütt 
– bátran kiáltották ezekben a napokban világgá, hogy elegük 
lett a megaláztatásból, az agymosásból, a beszolgáltatásból, 
a padláslesöprésből, a mérhetetlen hazugságból. A farmosi 
emberek is – mint az ország vidékének egésze – küldték az 
élelmet Budapestre az értük is, az ő szabadságukért is har-
coló szabadságharcosoknak. A farmosi emberek is – mint az 
ország egésze – itt Farmoson is ugyanúgy szerveződtek, igye-
keztek saját kezükbe venni sorsuk irányítását.

Október 27-én tömeg vonult a Tanácsháza elé. Behatol-
tak az épületbe, ahonnan iratokat hordtak ki, melyeket meg-
semmisítettek. Követelték a tanácstagok felmentését, a kom-
munisták összeszedését. Először a pártház és a Tanácsháza 
épületéről leverték a vörös csillagot, majd a középületekről 
eltávolították a címert. A földműves szövetkezeti boltokból 
a politikai jellegű, propaganda könyveket összeszedték és el-
égették.

Október 28-án megválasztották a 12 tagú Nemzeti Bi-
zottságot, mely november végéig, mintegy egy hónapig te-
vékenykedett. Megszervezték a Nemzetőrséget is. A Nemzeti 
Bizottság feloszlatta az Április 4. TSZ-t, melynek vagyonát 
elárverezték.

Mindezekért a forradalom leverése után másodfokon ket-
ten 1-1 év, egy személy 8 hónap és szintén egy személy 6 hó-
nap börtönbüntetést kapott.

Levéltári dokumentumok alapján, a Pest Megyei Bíróság a 
nagykátai és Nagykáta környéki forradalmárok közül a for-
radalmi eseményekben való részvételükhöz köthetően má-
sodfokon halálbüntetéssel sújtotta Szmrek Benjámint, Balla 
Pált, Iván Kovács Lászlót, Nagy Józsefet, D. Szabó Károlyt, 
Czakó Andrást, Harmincz Istvánt és Gombos Lászlót.

A halálbüntetéssel sújtottak mellett meg kell említenünk 
azt a 788 vádlottat is, akik ellen 1957 és 1958 között eljárást 
indítottak az 1956-os eseményekhez kötődően.

Néhány, az 1956-os forradalmunk kitörését 
elősegítő külső körülmény, nemzetközi politikai 
esemény:
– 1956. február Az SZKP XX. kongresszusán Hruscsov 

„titkos beszédben” leleplezte a sztálinizmust. A 
kongresszus állást foglalt a háború elkerülhetősége és a 
békés egymás mellett élés politikája mellett.

– 1956. március Franciaország elismeri Marokkó és 
Tunézia függetlenségét.

– 1956. június A lengyelországi Poznańban 
munkásmegmozdulásokra került sor.

– 1956. július Az egyiptomi kormány államosította a 
Szuezi-csatornát.

– 1956. október A lengyelországi politikai válság 
megoldása érdekében Gomulka lett a LEMP főtitkára, 
aki tárgyalásos úton, a Szovjetunió beavatkozása nélkül 
rendezni tudta a válságot.
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1956. október 23-án kirobbant a magyar forradalom és 
szabadságharc.

– 1956. október-november. Kitört a második arab-izraeli 
háború és a szuezi válság. A francia és a brit csapatok de-
cemberben elhagyták Egyiptomot.

Akkor és most. Micsoda hasonlóság.

Akkor a Szovjetunió, és ma is egy unió.
Akkor is, most is hatalmi eszközökkel reguláztak, regu-

láznak. Akkor fegyverek hatalmával, ma a pénzzel. Ahogy 
József Attila, Gyönyörűt láttam című versében írta:

”Jogállamban a pénz a fegyver”
Akkor Szuezi válság, ma migrációs válság.
Akkor is, ma is Magyarország és Lengyelország van a ha-

talmak útjában.
Akkor is, most is harcban állt nemzetünk az izmusokkal. 

Akkor a kommunizmussal, ma a liberalizmussal.
Akkor nemzetközivé akarták, ma nemzetek nélküli globá-

lissá akarják tenni a világot.

Tanulságként a hatalmaskodóknak, hogy elkeseredjenek: 

Tegyenek bármit is, akkor is túléltük, ma is túl fogjuk élni. 
Lengyelek is, magyarok is. 

Mert teremtett világunk alaptörvénye, hogy az igazság 
győzni fog. 

Még akkor is, ha az igazságot hazugságként, a hazugsá-
got igazságként, a háborút békeként, a békét háborúként, a 
szabadságot szolgaságként, a tudatlanságot erőként hirdetik.

Tisztelt Megemlékezők!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját Ma-

gyarországgal együtt ünnepli az egész világ. Biztató és fele-
melő, hogy van egy világszerte tisztelt, világtörténelemre is 
nagy hatással volt magyar történelmi esemény, mely nem ke-
vesebbet tett, minthogy – képletesen szólva – beverte az első 
szeget a kommunizmus koporsójába.

Beszédem elején a mai megemlékezésünk helyszíné-
nek kiválasztásáról szóltam. Az itt látható, Domonkos Béla 
szobrászművész által alkotott, háborús hallottaink emlékére 
1991-ben felállított bronz dombormű nagyszerű alkotás. A 
kislány kezében tartott emlékezés gyertyája az 56-os hősök 
emlékére is éghetne ugyan, de mi, ennek az emlékműnek 
kezdeményezői tudjuk, hogy ez nem így van.

Hogy igazak, és mindenkor kellő tiszteletet adók tudjunk 
lenni 1956-hoz, javaslom, hogy tiszteljük meg a zsarnokság 
ellen harcoló 56-os hőseinket is azzal, hogy kezdeményezzük 
egy tettük nagyságához méltó farmosi emlékhely megépítését.

Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, e nehéz időszak-
ban vigyázzanak magukra, szeretteikre.

2020. október 22.

A Covid margójára 2. Rész 
Helyi képviselői szemmel – dr. Kapronczi Mihály „tollából” 

Elérkeztünk a szigorítások és a koronavírus járvány má-
sodik hullámához. Borítékolható volt, hogy nem fogunk 
könnyen megszabadulni ettől a vírustól. Ezenközben pró-
báljuk az életünket is folytatni. A küszöbön álló karácsony, 

illetve az elmúlt időszak egyéb ünnepei és megemlékezései 
egészen más megvilágításba helyezték napi életvitelünket, 
illetve az eddig arról kialakult képet. Sokak számára ez egy 
óriási erőpróba és megterhelés, és nem mindenki tudja a 
kihívás és az azzal járó fejlődés részét kivenni ebből a tör-
ténetből. Elsősorban azt gondolom, hogy nagyobb megér-
tésre, türelemre és odafigyelésre van szükség az embertár-
saink felé. Ezenközben ugyanakkor az élet megy tovább. A 
képviselő-testület jogait a polgármester gyakorolja, mint 
ahogyan az történt tavaszi korlátozások alkalmával. Kép-
viselőként úgy érzem, hogy a jelenlegi helyzetben döntési 
folyamatokban marginálissá vált a szerepünk. Így hát jelen 
cikkem nem is annyira a döntésekről, mint inkább a tör-
ténések elemzéséről szól. Jelenleg amolyan partvonalon 
kívül álló kibicként jóslásokba nem merülnék.

Örömmel vettem tudomásul, hogy apró lépésekkel 
ugyan, de haladunk a falu épülésével és szépülésével kap-
csolatban. Igaz ez az elnyert pályázatokkal kapcsolatban, 
valamint a ténylegesen megindult és/vagy elvégzett mun-
kák tekintetében.
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A korlátozások közötti szünetben megtartott testületi 
ülésen már elhangzott olyan álláspont is képviselőtársaim 
szájából, ami úgy hangzott, hogy kezd meggyőződésünk-
ké is válni, hogy a faluban az átmenő forgalmat márpedig 
lassítani kell. (Személyes tapasztalatom egy reggeli 5:30-as 
induláskor, hogy a jászberényi úton -7 fokban 50 km/h-s 
sebességem mellett egy kamion előzött a nyilvánvalóan 
jeges úton.) Úgy tűnt számomra, hogy elfogadottá vált, 
hogy a vagyon védelme az önkormányzat részéről nem 
csak azt jelenti, hogy lehetőség szerint vagyon elleni bűn-
cselekményektől óvjuk meg az állampolgárok vagyonát, 
hanem az egyéb káros a környezeti vagy a közlekedés által 
okozott ártalmaktól is. 

Ezzel kapcsolatban nem tudok elmenni szó nélkül azon 
szerencsésnek mondható kimenetelű baleset mellett, ami 
történt december hónap elején a Szelei úton. Sok min-
dent lehet mondani, de nehéz erről az esetről úgy beszél-
ni, hogy az ne legyen hangulatkeltő. Én a magam részéről 
éppen ezért nem kívánom az eset körülményeit felidézni, 
egyrészt mert nem voltam ott, másrészt nem beszéltem 
egy tanúval se, harmadrészt felvétel nem készült az eset-
ről. Tömören és szigorúan az ismert tényekre szorítkozva, 
egy gyermeket a Szelei úton, hétköznap délután elütött 
egy autó, a gyermek könnyű sérülést szenvedett. 

Hangsúlyozom, hogy nem a hangulatkeltés a célom. 
Ezzel együtt azt azonban biztosan mondhatom, hogy Far-
mosnál lényegesen kisebb méretű települések – igaz azok 
hátrányos helyzetűek – jobb közúthálózati infrastruktu-
rális ellátottsággal rendelkeznek. Vélelmezem-gondolom, 
hogy hátrányos helyzetüknél fogva e települések lénye-
gesen jobb feltételekkel tudnak akár pályázni, akár az il-
letékes közútkezelőnél érdekérvényesítő tevékenységet 
folytatni, lobbizni. Ez nem is olyan lényeges. Azt viszont 
szeretném kritikaként elmondani, hogy az lehet, hogy a 
legtöbb gyalogost a zebrán ütik el (idézet képviselőtár-
samtól), viszont jogilag az a terület védett, és ha a gyalogos 
ott szenved balesetet, és abban egy gépjármű, illetve annak 
vezetője érintett, akkor ellenkező bizonyításig a gyalogos 
egyfajta kedvezményezett helyzetben van. Főszabály sze-
rint a járművezető felelősségét kezdik el firtatni, és nehéz 
ledobnia magáról a felelősséget. Ha nincs gyalogátkelő-
hely, akkor ténylegesen olyan, mintha gyalogos nem is lé-
tezne az adott útszakaszon. Akár 50 km/h-s megengedett 
sebesség helyett 80-100 km/h-val is közlekedhet a jármű-
vezető. Ha fatális találkozása lesz egy átkelő gyalogossal 
lakott területen belül, akkor is nehéz lesz a hatóságnak azt 
bizonyítania, hogy relatív, vagy esetleg abszolút gyorshaj-
tásban volt a jármű, és annak a vezetője a felelős a baleset 
bekövetkezéséért. Miközben a gyalogos “nyilvánvalóan” 

nem a kellő körültekintéssel és átkelő híján, szinte bizto-
san szabálytalanul kelt át az úttesten.

A jelenlegi helyzetben Farmos egy olyan település, ahol 
– szélsőségesen fogalmazva – gyalogosok, urambocsá’ az 
úton átkelő gyalogosok nem léteznek.

Igaz, hogy ugyanaz az út jön Tápiószele felől, és ott a 
lakott területen belül van kijelölt gyalogátkelő, nálunk ez 
mégsem valósult meg hosszú idő óta. 

Tegyük a kezünket a szívünkre. Farmos hosszú egyenes 
útjai (Jászberényi, Szelei) szinte csábítják a sofőröket, hogy 
hajtsanak gyorsan és még a legszabálykövetőbb sofőr lábát 
is elkezdi csiklandozni a gázpedál, hogy hajtson gyorsab-
ban a megengedettnél.

Ezt semmi nem akadályozza, sem fizikailag sem figye-
lemfelhívó szándékkal. Pár hónapja a közútkezelő elég 
egyértelműen leírta, hogy mit lehet (ezalatt természetesen 
azt is értem, hogy mit lehetett volna az elmúlt 30 évben) 
tenni a forgalom lassításáért. (Tábla, fényjelzés, felfestés, 
útközepi sziget.)

Képviselői megkeresésemre a válasz megtalálható a htt-
ps://www.facebook.com/groups/1786628871645578/per-
malink/2357018481273278 oldalon. A képen is ez a levél 
látható. Elvi kifogás nincs gyalogátkelő létesítésével kap-
csolatban és azt gondolom, hogy a ”nem lehet”, a “drága” 
és a “több tízmillió forintba kerül” kifogások, mind pénz-
ügyi, tényeken alapuló, mind pedig statisztikai szempont-
ból elfogytak. 

Amikor arról kell, hogy szülessen döntés, hogy hol 
létesüljön gyalogátkelő a faluban, akkor elsősorban azt 
gondolom, hogy az ezt megelőző és lényegesebb kérdés 
annak kell, hogy legyen, hogy milyen egyéb eszközökkel 
(középsziget, tábla, figyelemfelhívó fényjelzés stb.) hívjuk 
fel a sofőrök figyelmét, hogy lassítsanak le Farmosra érve.

Ebben a falu népe is sokat tehet ötleteivel, észrevétele-
ivel. 

Boldog Karácsonyt és a 
2020-as évnél minden 

tekintetben jobbat kívánok 
minden farmosinak!

Tisztelettel:
dr. Kapronczi Mihály

06704504501
kapronczi.mihaly@gmail.com
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Évértékelés járvány idején!
A nyugdíjas egyesület élete a márciusi tisztújító köz-

gyűlés óta a koronavírus járvány árnyékában zajlott. Mint 
veszélyeztetett korosztály, a tavaszi időszakban minden 
összejövetelünket, rendezvényünket lemondtuk, és az 
idősek önkéntes karanténba vonultak. 

Itt köszönjük meg családtagjaink, ismerőseink, a fiata-
lok segítségét, ahogy féltve óvtak minket, és minden segít-
séget megadtak, hogy biztonságban átvészelhessük ezt az 
időszakot! 

Egyesületünk vezetősége a vírus első hulláma idején 
elsőként döntött úgy, hogy a járványhelyzetre tekintettel 
ez évben önként lemond a szokásos civil szervezeteknek 
nyújtandó önkormányzati támogatásról. 

A település életében leghamarabb a Trianon 100. évfor-
dulója tiszteletére szervezett rendezvényen koszorúzással 
vehettünk részt. Sajnos énekkarunk felkészülés hiányában 
nem tudta vállalni a fellépést, de nagyra értékeljük a szer-
vezők gesztusát, hogy a koszorúzás alatt felvételről a kórus 
Kézfogás c. énekszáma szólhatott.

A nyár annyit kedvezett a klubéletnek, hogy el tudtunk 
menni egy remek kirándulásra, Szilvásváradra és Egerbe, 
strandolással egybekötve vendégeskedtünk a Sinka há-
zaspár tápiószentmártoni nyaralójában és tudtunk tartani 
egy nagy nyári szabadtéri összejövetelt a klubhelyiség te-
raszán.

Augusztus 20-án a községi ünneppel egybekötött szent-
mise után a nyugdíjas klub teraszán folytatódott az ün-
neplés Büky Anna írónő könyvbemutatójával. Kórusunk 
az új kenyér ünnepe alkalmából Aratódalokat énekelt.

Már őszi program volt a Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében létrejött Ízőrzők felvétel, ahol a mi felada-
tunk volt a Gölődin leves elkészítése, és farmosi népdalok-
kal bemutatkozhatott asszonykórusunk is.

Az időseket és az 50 éves házassági évfordulójukat ün-
neplő párokat köszöntő községi rendezvény elmaradt, de 
az egyesület közkívánatra, immár 5. alkalommal szervezte 
meg szokásos túráját az Idősek Világnapja tiszteletére. A 
járványhelyzet okozta bizonytalanság rányomta bélyegét a 
szervezésre is, de ennek ellenére jó hangulatban, vidáman 
zajlott a séta a környező településekről érkező túrázók 
részvételével. 

Itt illik köszönetet mondanunk a 3 ÁSZ Kft. és Vincze 
Tamás támogatóinknak!

Legnagyobb sajnálatunkra a koronavírus járvány má-
sodik hulláma miatti szigorítások nem teszik lehetővé, 
hogy legkedvesebb programunkat, a karácsonyi évzáró 
összejövetelt megtartsuk.

Ezért innen is kívánunk minden kedves tagunknak, tá-
mogatóinknak, minden farmosinak meghitt, békés kará-
csonyt és jó egészséget az újesztendőben!

Szegedi Tiborné

KÖSZÖNET! 
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik  
2019. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az egyesület javára ajánlották fel.

Egyúttal tájékoztatjuk Támogatóinkat, hogy az így befolyt 97.104.- Ft összeget az 
egyesület működési költségére fogjuk fordítani.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával a továbbiakban 
is segítsék az idősek érdekében kifejtett tevékenységünket. 

Adószámunk:  
18721230-1-13
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Farmoson járt az Ízőrzők
Mielőtt rátérnék az ízőrzők látoga-

tására, nézzük az előzményt. Az egyik 
kedvenc műsoromról van szó, és ha 
csak tehetem, megnézem, figyelem-
mel kísérem.

Mint Farmos községünket szere-
tő helyi lakos, elgondolkodtam azon, 
vajon mik a feltételei, hogy egy tele-
pülésre lejöjjön forgatni az Ízőrzők 
stábja. Felkerestem hát a szerkesztő-
asszonyt, és rákérdeztem, hogy ke-
rülhetne Farmos a forgatási listára. 
Meglepetésemre nagyon kedvesen, 
segítőkészen tájékoztatott, és azt 
mondta, ha egy pár nappal ezelőtt ke-
resem, akár az idei évben forgathattak 
volna. Végül úgy váltunk el, hogy ha 
egy település visszalépne, akkor felke-
resnek, és rákérdeznek, érdekel-e még 
minket a forgatás.

Teltek múltak a napok, és már meg 
is feledkeztem a történtekről, egy-
szer csak megszólalt a telefonom, és 
a szerkesztőasszony kedves hangja 
szólalt meg. Kérdése az volt felém, 
érdekel-e még minket a forgatás, bár 
nem tudtam milyen nagy fába vágom 
a fejszém, de rögtön igent mondtam. 
Akik követik az Ízőrzők adásait, azok 

tudják, hogy általában egy helyi ci-
vilszervezet kezdeményezi, hogy az 
Ízőrzők stábja forgasson egy adott te-
lepülésen, tehát nem feltétele, hogy az 
önkormányzat tudjon a forgatásról. 
Én azonban úgy gondoltam, mivel 
Farmos egészét érinti, annak bemuta-
tása is az adásba kerül, így fontosnak 
tartottam, hogy a polgármester, illet-
ve a képviselők tudjanak az esemény-
ről. Hozzáteszem, a legelső Ízőrzők 
megkeresésemről is tájékoztattam a 
polgármester urat, illetve a kulturá-
lis bizottság elnökét. A polgármester 
úrtól szabad kezet kaptam, azzal a ki-
kötéssel, hogy a Farmosról szóló be-
vezetőt szeretné átnézni, kiegészíteni.

Az Ízőrzők műsor az adott telepü-
lés általános bemutatásával kezdődik, 
majd hat ételt főznek a műsor alatt, 
illetve öt a település által megadott 
helyszínt, vagy a településre jellemző 
adottságot mutatnak be. A fentneve-
zett koncepciót kellett nekünk is meg-
adni úgy, hogy tíz ételt kellett megne-
vezni, amiből a szerkesztők választják 
ki a hat megfőzni való ételt, illetve 
mi az az öt dolog, amit bemutatnánk 
szívesen a faluból. A Farmosi Hagyo-

mányőrző Egyesület csapata össze-
dugta a fejét, és összeállítottunk egy 
vázlatot. A választott ételekhez rövid 
kis leírást fogalmaztunk, és elküldtük 
a szerkesztőasszonynak. A település-
ről szóló anyagot ismertettem a kul-
turális bizottság elnökével, és kértem, 
hogy nézze át, egészítse ki, amit meg 
is tett, ezt az anyagot szintén, elküld-
tük a szerkesztőasszonynak. Hamaro-
san megjöttek a válaszok, és a forgatás 
időpontját is meghatározták, 2020. 
szeptember 22-23. A kulturális bizott-
ság napirendi pontra tűzte az Ízőrzők 
program bemutatását, természetesen 
a Farmosi Hagyományőrző Egyesület 
készségesen állt a bizottság rendel-
kezésére. Persze voltak építő jellegű 
kritikák, de összességében elfogadták, 
jóváhagyták a koncepciónkat.

A jóváhagyások után megkezdő-
dött az érdemi munka. Határidők-
höz kötöttük az egyes feladatokat, és 
megbeszéltük a szerepvállalásokat. 
Forgatás egyik fő eleme a Farmos Ró-
zsa Nyugdíjas Egyesület volt, velük is 
megtörténtek az egyeztetések. Termé-
szetesen az idő nem állt meg, roham-
léptekkel közeledett a forgatás napja.
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Forgatás

Első nap:
Tízre vártuk a stábot, a már elő-

ző nap berendezett Rózsa Nyugdíjas 
egyesületi hadiszállásunkra. Telefon-
hívás érkezett, fél tízre Farmosra ér-
nek. Nagy izgalommal vártunk, majd 
begurult a gépkocsi, és két, elsőre is 
nagyon szimpatikus személy szállt ki 
belőle, Róka Ildikó szerkesztőasszony 
és Mócár István operatőr. A szokásos 
protokoll után egy gyors reggeli kö-
vetkezett, majd a szerkesztőasszony 
felvázolta a forgatás menetét. 

Az első helyszín a Főtér 2. Közös-
ségi Ház volt, ahol Szarvas Attila al-
polgármester úr bemutatta települé-
sünket, felvételre került a helyiség és 
a Farmoshoz köthető különlegesség, 
a vakok bibliája is. A következőkben 
Farmos egészéről készítettek rövid 
képeket, így az óvodáról, Vízparti 
Élet Házáról (Matolcsy Kúria), Tri-
anoni emlékműről, Művelődési Ház 
előtti látvány parkról, Orbán szobor-
ról, Múlt Utcájáról, de még a Németh 
István által befogott hintó is meg-
örökítésre került (a helyi lovasélet-
re való tekintettel). Az ütemtervnek 
megfelelően a templomunk részletes 
bemutatása következett az Atya által 
(sajnos kimaradt, hogy a cikk szerző-
je festette a mennyezeti képet). Innen 
a Matolcsy kúriához mentünk, ahol 
Antalicz Csaba a kúria hivatalos kép-
viselője mondott történeti áttekintést 
az épületről, illetve jelenéről. A kúriá-
tól a forgató csoport a Kékbegy tanös-
vényhez folytatta útját, ezt az állomást 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park részéről 
Sári Gergely mutatta be. A tanösvény 
után visszatértünk a Rózsa Nyugdí-
jas Egyesülethez, ahol frissen főzött 
lecsóval várták a stábot. Gyors ebéd 
következett és folytatódott tovább a 
forgatás. A nyugdíjas asszonykórus 
produkciója következett, ami annyira 
jól sikerült elsőre, hogy nem kellett 
semmit megismételni. A kórus meg-
alakulásáról, történetéről Szegediné 
Márta fogalmazott meg néhány gon-
dolatot, majd az ételek elkészítése is 

megkezdődött. Az első étel a Szittya 
ragu szalonnás zöldbabos kölessel, ezt 
Gál Zoltán a Farmosi Hagyományőr-
ző Egyesület tagja főzte, és itt alkalom 
volt az egyesületről néhány monda-
tot megfogalmazni. A következő étel 
a Gölődin leves (gombóc leves) volt, 
amit a nyugdíjas egyesület részéről 
Szegedi Tibor főzött meg. Az első 
nap utolsó étele a lekváros bukta, ezt 
ifj. Gál Zoltán készítette, saját maga 
által életre keltett kovászból, ami-
nek készítési fázisait is bemutatta. A 
tészta kelése közben sem tétlenkedett 
a stáb, mert ez idő alatt került felvé-
telre a Csuhajja Néptáncegyüttes be-
mutatója. A csoportról Szarvas Attila 
alpolgármester úr mondott néhány 
bemutató mondatot. Visszatérve a 
bázisra sütőbe került a bukta is, de az 
idő is elszaladt, nem maradt más hát-
ra, a szálláshelyükre kísértük a stábot. 
Kevés beszélgetés után, búcsúztunk, 
mert másnap folytatni kellett a for-
gatást, amit reggel félhétkor meg is 
kezdtünk.

Második nap:
A második napra három étel el-

készítése maradt, az első étel a Bi-
valypörkölt, Aszalt szilvával töltött 
kölesgombóc volt. Az ételt a Farmosi 
Hagyományőrző Egyesület részéről 
Oláh Pál készítette. A cikk írójaként 
annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
nevezett étellel egyesületünk indult 
már bivaly fesztiválon (csak bivaly 
pörköltet lehetett készíteni), és ott kü-
lön díjban részesült. 

A második étel A Szőlős Gazda 
kedvence serpenyős burgonyával 
című étel volt, mellyel a településen 
régen volt szőlősöknek, gyümölcsö-
söknek és a hozzákapcsolódó szüreti 
mulatságoknak szerettünk volna em-
léket állítani. 

A Harmadik ételként a Töltött csu-
ka burgonyapürével, tormás céklával 
került elkészítésre. Ezzel az étellel 
Farmos vizes élőhelyére szerettünk 
volna rámutatni. 

Összességében az ételek választásá-
nál azt vettük figyelembe, hogy vagy 
legyen helyi kötődése, vagy utaljon 

Farmos sokszínűségére, változatossá-
gára. Úgy gondolom, hogy a hat étel 
tükrözi is elgondolásunkat és felkelt-
heti az érdeklődést településünk iránt.

Visszatérve a forgatásra, a felsorolt 
ételek elkészítése elég időigényes volt, 
így jócskán elmúlt dél mire végeztünk 
a kész ételek tálalásával. Természete-
sen a főzési fázisban sem pihentek a 
stáb tagjai, és az előző napról kima-
radt egy-két Farmosról szóló kép még 
felvételre került.

Kora délutánra nyúlt ebéddel végül 
is zárult a forgatás, és egy nagyon iz-
galmas, élménnyel teli tapasztalattal 
gazdagodott minden egyes résztvevő. 
Úgy gondolom, mindenki szeretet-
tel és jó érzéssel fog visszagondolni 
a forgatás pillanataira. Köszönjük,  
Ízőrzők!

Végezetül szeretném felsorolni, 
azokat, akik nélkül ez a forgatás 
nem jöhetett volna létre:
• Farmosi Önkormányzat testülete, 
• Horváth László polgármester, 
• Baranyiné Deák Mária Kulturális 

Bizottság elnökasszonya, 
• Böjti Károlyné, 
• Farmos Rózsa Nyugdíjas 

Egyesület, 
• Szegedi Tibor, Szegedi Tiborné, 
• Cseh-Fehér Ágnes
• Cseh Tamás, 
• Kovács Lajos, 
• Kovács Lajosné, 
• Liget Közért, 
• Szarvas Attila, 
• Szarvasné Anikó, 
• Ifj. Szarvas Attila, 
• Csákó Béla, 
• Oláh Pál, 
• Ifj. Gál Zoltán, 
• Gál Zoltánné Pallagi Katalin, 
• Gál Zoltánné, 
• Csillik Sára, 
• Ifj. Németh István és fogata, 
• Csuhajja Néptáncegyüttes, 
• Bacskai Balázs együttesvezető, 
• Farmosi Hagyományőrző 

Egyesület.

Gál Zoltán
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Országos tűzgyújtási tilalom

Tisztelt Farmosiak!
A minap a közösségi oldalra felkerült, a jövő évre ren-

deletbe hozott országos tűzgyújtási tilalommal kapcsola-
tos megosztás. A megosztó kis véleménykutatási szándék-
ból tette ezt, és milyen jól tette, mert sokan reagáltak rá, 
a szinte mindenkit érintő kérdésre. Hozzászólások zöme 
azonban a rendeletet negatívan bírálta, ki-ki a maga vér-
mérséklete szerint szólva a témához. Mivel ilyen sok em-
bert megérintett a fentnevezett rendelet, úgy gondoltam 
érdemes a farmosi újságban is egy cikk erejéig szólni a 
témában. Az elején rögtön leszögezem, én maximálisan 
egyetértek a rendelettel, és nem is a rendeletet szeretném 
megmagyarázni, hanem a hozzászólásokból adódó reak-
ciókra szeretnék alternatívát ajánlani, anélkül, hogy bár-
kit meg akarnék győzni, mit kezdjen jövőre a keletkezett 
zöldtömeggel (zöldhulladékkal).

Mikor az ember kimegy az erdőbe ősszel, látja a sok 
falevelet, hogy szépen lehullik és betakarja földet, ráesik 
az előző évben ott lévő avarra, elősegítve ezzel annak 
komposztálódását, de a talaj nedvességtartalmát is megőr-
zi, ezzel hozzájárulva a letakart talajban lévő sokmilliónyi 
élőlény áldásos munkájához (nem az ipari erdőgazdálko-
dásra gondolok, ahol betárcsázzák a fasorok közötti talajt). 
Csak érdekességként, egy hektár erdei talajban kb. 30-35 
tonna élőlény található, ugyanez a tárcsázott, szántott te-
rületen mindössze 2-4 tonna. Egy hektáron nagyjából egy 
tonna talaj keletkezik évente természetes úton, ugyanak-
kor az is statisztikai adat, hogy a nagyüzemi mezőgazda-
ság által alkalmazott technológia miatt Európában 17-szer 
gyorsabban pusztul a termő talaj, mint megújulni képes 
lenne. Nem nehéz belátni, hogy amit mi hulladéknak tar-
tunk, az a természetben egy megújulni képes életet fenn-
tartó zöldtömeg.

A kertünkben is ugyanazok a folyamatok zajlanak, mint 
az erdőben, minden évben, tavasszal megindul az élet, ez-
által a füvet nyírni kell, a veteményekből is csak a termése-
ket használjuk közvetlenül és ősszel a fák levelei keretünk 
talajára hullanak, így óhatatlanul megmarad, a kert terü-
letétől és beültetettségétől függően, egy bizonyos mennyi-
ségű szerves anyag. Az előbb említett szerves anyaghoz, 
hozzájön még a háztartásokban keletkezett szerves tétel 
(konyhai hulladék, kávézacc stb.). Kérdés, mit kezdjünk 
ezzel a „szeméttel”. Legtöbbünknek nem új dolog, hogy 
ezek a szerves anyagok komposztálhatók, ráadásul nem 
nagy költségből, de akár hulladék anyagokból mi is el tud-
juk készíteni a komposztkezelőnket. A komposztáláshoz 
azt szeretném hozzá tenni még, hogy sokan félnek, hogy 
szaga van, és esetleg zavarja környezetünket. A jól alkal-
mazott komposztálásnak nincs szaga, ha van, akkor rosz-
szul alkalmazzuk a technológiát, és erjedési, fermentációs 

folyamat indul be, ennek a folyamatnak valóban lehet kel-
lemetlen illata. Két dologból állapíthatjuk meg, hogy rosz-
szul csináltunk valamit, egyik, hogy megjelennek a kom-
posztgiliszták, illetve csorgás keletkezik, ami az erjedés 
következménye. Néhány gondolat a lemetszett ágakról, 
venyigékről, általában ezek már olyan méretűek, vastagok, 
hogy közvetlen nem tehetők komposztba, mert sokáig tar-
tana mire humusz képződne belőlük. Nagyon jók azonban 
a számunkra hasznot hajtó élőlények búvóhelyének, nem 
kell mást tennünk, mint kertünk egy kijelölt helyére ösz-
szerakni. A nap hatására azután, oly mértékben kiszárad, 
hogy lábbal kényelmesen apró darabokra lehet taposni. 
Zárójelben megjegyezném, hogy amennyi gallyat lemet-
szünk fáinkról, ugyanannyit a gyökeréből is elpusztítunk. 
Falevelek: a fenti részben már említettem, milyen áldásos 
a levél az erdőkben, ugyanezt az áldásos tevékenységet 
tudnánk elérni, ha hagynánk fáink alatt. Ha szeretjük a 
fákat, és örülünk, hogy melegben árnyékot, hűst adnak, 
gyümölcsfa esetén termést is, akkor tiszteljük őket azzal, 
hogy amit kaptunk tőlük, legalább egy kis részét visszaad-
juk. Megemlítenék még egy kertművelési technológiát a 
mély mulcsozást, itt egy 50-60 centiméteres mulcsozásról 
van szó, de ezt nem részletezném, inkább ajánlom figyel-
mükbe Gyulai Iván ismeretterjesztő kisfilmjét, ami tudo-
mányos igényességgel részletezi ezt a technológiát, kérem, 
nézzék meg.

A teljesség igénye nélkül néhány megoldást írtam a 
kertünkben, otthonunkban keletkező szerves hulladékok 
kezelésének megoldására, remélem a cikk olvasása után, 
nem hulladékként, hanem életet adó zöldtömegként be-
szélünk majd a most még tehernek ítélt kincsekről. Ne a 
hivataloktól és szabályzóktól várjuk, hogy megoldják a 
problémánkat, mi gondolkodjunk a megoldáson, ehhez 
nem kell más, mint a természetet figyelni, ott, hogy mű-
ködik. A természetben nem keletkezik szemét, és ha mi is 
ezzel a szemlélettel gondolkodunk, élünk, akkor lesz helye 
kertünkben a gallynak, levélnek, lekaszált fűnek. Ezek se-
gítségével azután gazdagabbá színesebbé, egészségesebbé, 
tudjuk alakítani környezetünket.

Felmerülhet a kérdés, vajon a cikk írója is így gondolko-
dik, vagy képmutatóan dobálózik a szavakkal. A gondol-
kodás már régóta ilyen, de a berögződött tanult formák 
nehezen alakíthatók, változtathatók, magam is a korábbi 
évek technológiája szerint műveltem a kertem, ástam, 
vagy rotációskapával forgattam a talajt, (nagyüzemi, mo-
dern módon). Odáig azért nem jutottam, hogy műtrá-
gyázzak és kemikáliát használjak, egy-egy szerencsés évet 
kivéve, nem is voltak rekord terméseim, ki kell monda-
ni, rosszul kertészkedtem. Remélem, ezzel a cikkel nem 
csak magam erősítem a szervesen való gondolkodásban, 
de másoknak is felkeltem a figyelmét, hogy csak az élet 
teremthet új életet. 

Gál Zoltán
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A nemesi kúriától a filmvetítésen keresztül a természetvédelemig
Van egy hely Farmoson, amely otthont adott községünk legelőkelőbb családjának, ahol pártpolitikai megbeszélések foly-

tak, ahol báli ruhákba bújtak a falusiak, ahová randira vitték a kamasz fiúk a kiszemelt lányokat, amely néhány éve még 
romos állapotában, sárga szalaggal elzárva az általános iskolás diákoknak nyújtott búvóhelyet délutánonként, manapság 
természetvédelmi központként szolgál, s újabban pincéjében filmes esteket szerveznek bizonyos időközönként.

Hogy miről is van szó? Kinek hogy a szimpatikusabb: a Matolcsy kúriáról, a moziról, a Vízparti Élet Házáról.

A kezdetek
Pontosan nem tudni, hogy a Matolcsy család mikor köl-

tözött Farmosra, az azonban bizonyos, hogy a víztorony 
melletti épületet, a Felső-házat 1901-ben építtették. Előtte az 
Alsó-házban éltek.

Politika
Az idősebbek regéket mesélnek a farmosi alvég és felvég 

ellentétéről. A két csoport nemcsak földrajzilag különült el a 
falun belül egymástól, de vallási és politikai hovatartozásu-
kat tekintve is különböző nézeteket vallottak. Míg a fölvégiek 
főként katolikusok voltak, addig az alvégiek többségben az 
evangélikus vagy református felekezetekhez tartoztak. A föl-
végiek a Kisgazda Párthoz húztak, míg az alvégen jellemzően 
a Kommunista Pártot támogatták. S itt érkezünk el a kúria 
jelentőségéhez: míg a Kisgazdák az akkor épülő kultúrház 
egy helyiségében székeltek, addig a Kommunista Pártnak a 
Matolcsy kúria adott otthont. Gyürki József így emlékezett: 
„A főbejáratnál van az az előtér, ott balra volt mindjárt egy 
nagyobb szoba, abba székeltek. A nagyterembe rendszeresen 
bálok voltak. Itt határozták ezek a kommunisták el, hogy le-
gyen Farmoson mozi…

Mozi
…Emlékszem, ott vitatkoztak, hogy ki legyen a mozigépész. 

Pintér Bálint meg én, kettőnk közül választottak. Mert ők elha-
tározták, hogy legyen mozi, és intézkedtek, kellett mozigépészt 
keresni. Ketten jöttünk számításba, Pintér Bálint, meg én. A 
végén a többség az mellett döntött, hogy én menjek el, tehát 
végül én mentem el erre a mozigépész tanfolyamra. 1950. má-
jus 6-án végeztem, a mozi nyitás pedig augusztus 20-án volt. 
Akkorára készült el a mozi helyiség. Akkor már össze volt nyit-

va a két rész, mert azelőtt, amikor táncok voltak, már össze-
nyitották, táncmulatságok voltak, rendszeresen minden héten. 
Abból lett mozi csinálva. Megcsinálták, ami kell a mozinak, 
azt a lépcsőzetes részt. Horváth bognárék csinálták, Kertész 
Pista volt a villanyszerelő. Mérgelődtem, mert majdnem az 

utolsó pillanatra hagyta a bekö-
tést. Izgultam, hogy most lesz vil-
lany, vagy nem lesz, meg tudok-e 
nyitni, vagy sem. De aztán meg-
csinálta 2 vagy 3 nappal előtte, 
a gépházat bekötötte. Mert már 
az épületbe bevezette, a vezeté-
kek ott voltak mind, csak a gép-
házba kellett bekötni a villanyt, 
hogy a gépet tudjuk üzemeltetni.” 
A filmnézéshez rágcsálnivalót 
árult egy hölgy, Nagy Sándorné 
Böske néni: cukorkát, naprafor-
gómagot, tökmagot. A jegykiadó 
és jegyszedő Megyes Barnabás-
né Szűcs Ilona volt (Ilon néni-
nek emlegették), majd Nyitrai 
Józsefné Szűcs Anna. Jegyszedő 

továbbá Fülöp Sándorné Szabó Julianna, akit időnként Kata-
lin leánya helyettesített. A filmeket Sanyi bácsi vetítette, aki 
egy másik faluból járt át kerékpárral, őt követte Varga István, 
akinek azonban egy idő után egészségi okok miatt megszűnt 
munkaviszonya, így új munkaerőt kerestek: Nádas Lászlóné 
1978. november 25-én vizsgázott Budapesten, ezután töltötte 
be az állást, s lett üzemvezető gépész néhány évig. 

Focisták
Lehel Béla bácsi és felesége, Ilonka néni elmesélték, hogy 

a focicsapat a mozi épületében kapott öltözőt és fürdőhelyi-
séget. Ahol jelenleg a női mosdók találhatók az épületben, 
sokáig – évtizedekig – ott rendezkedtek be a focisták. Ekkor 
a nagy folyosó volt a mozi terem, vagyis egyszerre több funk-
ciót is betöltött az épület. 

„Szolgálati lakás”
Miközben moziként üzemelt az épület, egy sokgyermekes 

család, a Farsang család élt a kúria egy részében, az épület 
jobb szárnyában. Az államtól kapták a lakást az öreg Farsang 
I. világháborús érdemeire való tekintettel. Gondnoki felada-
tokat láttak el ott, Farsang Bözsike néni mosta a sportolók, 
a focisták szereléseit, illetve takarította a mozit, cserébe a 
lakhatásért. Nádas Lászlóné így emlékszik rájuk vissza: „Far-
sangék a gyógyszertár udvarán laktak, vagy öt gyerekkel jöttek 
haza Budapestről. Onnan lakoltatták őket a mozi épületébe. 
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Ők azt mondták szolgálati lakás. Senki nem tudta miért. (…) 
A falu gyerekei ott szánkóztak télen. Én is. Nyáron sárkányt 
eregettek. Pár évig gyerekek ott bicajoztak, park volt nekik 
építve. Később a padláson kamillát szárítottak. Farsangék azt 
kavargatták, fizetésért. 6 gyerekük volt. Jóska halt meg 15 éve-
sen.”

Diszkó
A 90-es években Bene Béla családi vállalkozást indított 

az épületben, diszkót üzemeltettek. 1992-ben szinte az egész 
épületet kibérelték, ám a szórakozóhely kialakítása végett je-
lentős felújításokat kellett végezni, így csak 1993-ban nyitot-
tak meg. Felszedték a padlót, szétbontották a vetítő helyisé-
get, lényeges átalakításokat végeztek. Maga a szórakozóhely 
a korábbi mozi helyére került. Az előtérbe volt a bár, mellette 
egyik oldalon egy kisebb vendéglátó rész, illetve a mellékhe-
lyiségek, a túloldalon pedig konyha, ahol egyszerűbb ételeket 
készítettek.

A megnyitás után folyamatos teltházzal működött a disz-
kó. 5-600 főt is fogadott, s Budapestről, Szolnokról is jártak 
vendégek. A 15-35 éves korosztályt vonzotta leginkább a 
hely. A fiatalokra fokozottan oda kellett figyelni, a személyi 
igazolványt elkérték, hogy az általános iskolások ne léphes-
senek be. 

Az első év után a környéken több hasonló szórakozóhely 
létesült, így a vendégek száma csökkent. A tulajdonos ekkor 
újra felújításba kezdett, átépítéseket kezdeményezett, s egy 
arculatváltással ismét visszavonzotta a fiatalokat. Számos 
népszerű zenekar fellépett, mint Nagy Feró, a Republic, Zol-
tán Erika vagy éppen a Happy Gang. 

Hétvégén mindig zajlott az élet az egykori kúriában, sőt 
nyáron már pénteken is, ünnepi időszakban pedig akár egy-
mást követő 4-5 napon is. Mivel konyha is üzemelt, így szom-
baton délután már egy óra körül kinyitottak, az esti zene 10 
órakor kezdődött, s ha a közönség jól érezte magát, akár haj-
nali 5-6 óráig is eltartott az összejövetel. A lemezlovas maga 
a tulajdonos volt, Bene Béla, s a családján kívül egyéb sze-
mélyzetre, alkalmazottra nem is volt szükség, hiszen minden 
feladatot elláttak. 

A diszkó 1996-ban zárt be, ám utóélete azóta is zajlik, hi-
szen számos párkapcsolat ott köttetett meg, melyekből ké-
sőbb családok alakultak. 

Vízparti Élet Háza
A kúriát a Tápió Közalapítvány 2006-ban oktatóközponttá 

alakította, melynek célja a Tápió-vidék természeti értékeinek 
bemutatása. Három helyiségben láthatunk különböző kiál-
lításokat: a bejárattól balra eső teremben a szennyvízkezelés 
kapja a főszerepet, innen nyílik egy hosszú terem, melyben 
élő állatokat, halakat figyelhetünk meg, a bejárattól jobbra 
eső teremben pedig fotókiállítás található hüllőkről és két-
éltűekről, illetve 2018 óta ebben a teremben kapott helyet a 
farmosi származású biológus, a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum egykori főigazgatója, Kaszab Zoltán életét és 
munkásságát feldolgozó kiállítás is. 

KóBOR estek
2020 februárjában a Fehér-lányok meglátták a fantáziát 

a kúriaépület kihasználatlan pincéjében. Filmvetítést szer-
veztek oda, ahol egy jó társaság gyűlt össze, a vetítés előtt 
és után finom ételek és borok mellett kellemes beszélgetésbe 
elegyedtek a résztvevők. A Matolcsy pincében való filmvetí-
tés hagyománnyá válását a járványhelyzet kialakulása húzta 
keresztbe – egyelőre. 

A cikk összeállításához szóbeli és írásbeli 
forrásaim voltak:
• Baranyiné Deák Mária
• Bene Béla
• Deák Istvánné Kovács Etelka
• Gyürki József
• Kovács Istvánné Nyitrai Borbála
• Lehel Béla
• Lehel Béláné Petrovics Ilona
• Mucsínyi Miklósné Sánta Mária
• Nádas Lászlóné
• A Matolcsy temető honlapja: https://csaladitemeto.

hu/beta/downloads/Matolcsy%20Csal%C3%A1d%20
Gy%C3%B6kerei%209.pdf 

• Kis falunk Farmos a régi időkben facebook csoport
Szarvas Angéla
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Tamasi József sz.: 1950. 10. 07. elhunyt: 2020. augusztus 14.

Oroszi Lászlóné sz.: Robotka Margit, 1925. 12. 16. elhunyt: 2020. augusztus 23.

Katona József sz.: 1955. 08. 22. elhunyt: 2020. augusztus 28.

Majláth Jánosné sz.: Tóth Ilona, 1951. 08. 09. elhunyt: 2020. szeptember 05.

Tóth Ferencné sz.: Káplár Emília, 1936. 11. 29. elhunyt: 2020. szeptember 10.

Vincze Ferenc sz.: 1965. 07. 19. elhunyt: 2020. szeptember 15.

Gáspár Pál sz.: 1956. 07. 02. elhunyt: 2020. szeptember 20.

Kovács Józsefné sz.: Kenyó Mária Éva, 1954. 12. 20. elhunyt: 2020. szeptember 27.

Kenyó János sz.: 2020. 09. 19. elhunyt: 2020. október 02.

Szamosvölgyi Mihály Józsefné sz.: Kenyo Eszter, 1928. 12. 05. elhunyt: 2020. október 04.

Horváth Károlyné sz.: Szabó Ida, 1942. 12. 13. elhunyt: 2020. október 29.

Lénárt Ferenc sz.: 1946. 05. 08. elhunyt: 2020. október 29.

Nagy Mihályné sz.: Koncz Magdolna, 1938. 10. 07. elhunyt: 2020. november 03.

Kovács János sz.: 1987. 12. 26. elhunyt: 2020. november 20.

Dömök Lászlóné sz.: Boros Erzsébet, 1923. 08. 30. elhunyt: 2020. november 21.

HÁZASSÁGOT  
KÖTÖTTEK

Dognai László és Palásti Edina 2020. szeptember 16.

Páskuj Zoltán és Fehér Mária Magdolna 2020. szeptember 25.

András Károly Krisztián és Bráder Amanda Krisztina 2020. október 02.

Tóth Csaba és Gál Zsuzsanna 2020. november 27.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ú
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2020.09.05. Horváth Lia Balázs Klaudia és Horváth György

2020.10.05. Boros Márk Bodócs Katalin és Boros Zsolt

2020.10.05. Lanszki Szendi Micsu Alexandra és Lanszki Zsolt

2020.10.08. Gáspár Máté Nyitrai Gyöngyi és Gáspár Gusztáv

2020.10.08. Mészáros Levente Fehér Csilla és Mészáros Norbert

2020.10.17. Sztuhár László Zala Vivien és Sztruhár László

2020.10.20. Mikhel Noel Farkas Renáta és Mikhel István

2020.10.22. Rakvács Zsolt Rigó Andrea és Rakvács Zsolt

2020.10.28. Pomázi Zsolt Dániel Révay Laura Eszter és Pomázi Zsolt

2020.11.11. Sédtői Dávid Áron Klabacsek Karolina és Sédtői Attila 
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Köszönetnyilvánítás HIRDETÉS

Az alábbi köszönetnyilvánítás előző 
lapszámunkból kimaradt, ezúton is elnézést 

kérünk:
„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  
GYURCSIK SÁNDOR  

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, nagy fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik  
JÁNOS FIUNK  

temetésén részt vettek, fájdalmunkban 
osztoztak.

Kovács István és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,  
akik szeretett halottunk,  

SZAMOSVÖLGYI MIHÁLYNÉ  
sz.: Kenyó Eszter  

temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,  
osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja: 2021. február 28. (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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Ízőrzők forgatása Farmoson

Mikulás-napi kincskeresés egyik győztese Az adventi falunaptár egyik ablaka
Advent 1. vasárnapját megelőző szombati 
gyertyagyújtás a katolikus templomban

Bércesi Csenge és Sifter Lili előadása az október 23-i megemlékezésen

Nyugdíjasaink túráznak az Idősek Világnapján Márton-napi libakergetés egyik győztese


