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Sarkából kifordult világunkban, a XXI. század harmadik évtizedének első évében, mikor nap mint nap találkozunk a ra-
cionalitás teljes hiányával, talán nem kelt döbbenetet, hogy a vírus által átírt valóságunkban, a közelmúlt ünnepeiről – a 
Nemzetközi Nőnapról és az 1848-49-es Szabadságharcról – szokatlan módon, remélhetőleg egyszeri és kivételes alkalommal, 
megkésve emlékezünk meg.

Egy ismeretlen szerző soraival szeretettel köszöntjük életeket szült, a család melegét őrző nagyanyáinkat és asszonyainkat, 
valamint lányainkat. Akiknek köszönhetjük a múltat, a jelent és a jövőt.

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

Az anya, akinek testén át e világba léptünk,  
az első és végtelen önfeláldozás.  

Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink,  
testéből etet, szeretetéből nevel,

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

és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, 
megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, 

költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem,  
a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

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

kívánom nekik mindazt a szépet, 
 amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.”

MEGKÉSETT MEGEMLÉKEZÉS

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, ó magyar; 

Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kivűl 

Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 

Itt élned, halnod kell.
Ez a föld, melyen annyiszor 

Apáid vére folyt; 
Ez, melyhez minden szent nevet 

Egy ezredév csatolt.
Itt küzdtenek honért a hős 

Árpádnak hadai; 
Itt törtek össze rabigát 

Hunyadnak karjai.
Szabadság! itten hordozák 

Véres zászlóidat, 
S elhulltanak legjobbjaink 

A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 

Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált: 

"Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért, 

S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat 

Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 

Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell, 
A nagyszerű halál, 

Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el, 
Népek veszik körűl, 

S az ember millióinak 
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl 
Hazádnak, ó magyar: 

Ez éltetőd, s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kivűl 

Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 

Itt élned, halnod kell.

A 173 évvel ezelőtti szabadságharc hőseit és áldozatait szülő asszonyoknak büszkeség és kötelesség volt a hazának 
gyermeket szülni, majd a hazát védő, azért akár életét is áldozó katonának adni. Magyar államiságunk több mint 
1000 éves fennállása – Európában egyedülálló módon – bizonyította, hogy mindez nem volt hiába. A ma emberének 
figyelemfelhívásaként tisztelegjünk és hajtsunk fejet az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és áldozatainak emléke 
előtt Vörösmarty sorainak felidézésével:

Horváth László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
21 NYERŐ LESZ?!

A kártyajátékban mindenképpen. De vajon nyerünk a 
XIII. Gergely pápa rendelete szerint 1582-ben életbe lép-
tetett (Magyarországon 1587-ben) új naptár 2021. évében? 
Mi vár ránk? Mi a szándéka velünk a Teremtőnek, mit mér 
ránk a sors, mit teszünk majd önnön magunkkal, mit te-
szünk majd önnön magunkért? Sokan hisszük, hogy Isten 
kezében vagyunk, hogy sorsunk saját erőből sokszor elke-
rülhetetlen, de tudjuk azt is, hogy adatott a halandó ember 
többségének annyi erő, elszántság és akarat, hogy - légyen az 
család, nemzet, vagy emberiség léptékű - tud tenni életéért, 
sorsáért, biztonságáért, egészségéért, boldogságáért.

A 2019. év – eltekintve a Farmoson is egyre botrányo-
sabb, színvonaltalanabb helyhatósági választás körüli „ak-
ciózásoktól”, nyugodtan sorolható a XXI. század második 
évtizedének, a község hitelességgel tagadhatatlan, soha nem 
látott fejlődést hozó, nyugodt évei közé.

A 2020. év kezdeti nehézségeit számomra – és talán a kép-
viselő-testület és a lakosság többségének is – a helyi közélet-
ben agresszívan teret foglalni szándékozó hadházyasodó, 
tordaiasodó, jakabosodó stílus, az eddig soha nem tapasztalt 
színvonaltalanság, negatívizmus jelentette. A koronavírus 
járvány kirobbanása után közvetlenül, majd a veszélyhely-
zet idején is, mint ahogyan az országos politikában, helyi 
viszonylatban sem változott a cél, csak a módszer.

A közösségépítés és az információáramlás haladó esz-
közének kommunikált, mára már egyre keményebb poli-
tikai cenzúrát alkalmazó, egyre többünk szerint valójában 
közösségromboló, hamishír-gyártó és -közvetítő, globális 
techcégek által üzemeltetett hálózatok használata került te-
lepülési szinten is előtérbe. Ma már jogosan vetődik fel vi-
lágviszonylatban is az a kérdés, hogy vajon mi irányítjuk-e 
a saját életünket, vagy az életünk feletti kontroll mára már a 
nagy techcégek kezében van?

A mindenféle jelző nélküli demokrácia és az önkormányza-
tiság működésének alapja az állampolgárok hiteles tájékozta-
tása, melynek a törvényi kötelességünknek eleget téve, hivata-
los formában, Farmos község újságját, honlapját és televízióját 
vettük eddig is, és vesszük ezután is igénybe. Ezeken az infor-
mációs csatornákon tájékoztattuk a járvánnyal kapcsolatos or-
szágos- és helyi rendeletekről, szabályozásokról a lakosságot, 
valamint segítettük az országos, és szerveztük a helyi védeke-
zést. Ennek a tájékoztatásnak, valamint a helyi közösségünk 
felelős, fegyelmezett magatartásának köszönhetően, Farmoson 
sikeresen kezeltük a járványt. Köszönet érte mindenkinek. 
Sajnos a pandémia kellős közepén is voltak, akik álhírekkel, 
rosszindulatú rágalmakkal igyekeztek kárt okozni, feszültsé-
get kelteni. Volt olyan is, aki a közösségi médiában lépte túl 
a tűréshatárt. 2020-ban egy önkormányzati képviselő környe-
zetszennyezés tárgyában - feljelentő szövegezésében elkövetőt 
sejtetve – tett három hatóságnál is feljelentést ismeretlen tettes 
ellen. A három hatóság: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Pest Me-
gyei Kormányhivatal és Nagykátai Rendőrkapitányság. Termé-
szetesen az ügy kivizsgálását érintetlenségünk biztos tudatával 

támogatjuk, hiszen érdekünk a nyilvánvaló rágalmazásnak és a 
rosszhír-keltésnek még a gyanújának is az elhárítása, tisztázá-
sa, az igazság kiderítése. Kár, hogy már az ügy jelenlegi állása-
kor is anyagi kárt okozott a feljelentésben érintett földtulajdo-
nos magánszemélyeknek és az önkormányzatnak is egyaránt, 
a nyilvánvalóan tájékozatlan, félrevezetett, mások által hamis 
információkkal ellátott képviselő. A másik ügy egy személye-
met érintő becsületsértő Facebook bejegyzés következménye 
volt, amely a bíróságon, az elkövető részéről bocsánatkéréssel 
zárult. Ezt az ügy lezárásaként jó szívvel, megértéssel elfogad-
tam. Bizony a néhány éve farmosiként köreinkben élők óvat-
lansága, tájékozatlansága, meggondolatlansága akár ilyen kö-
vetkezményekhez is vezethet.

2020-ban, a pandémia és a veszélyhelyzet idején is fen-
nakadás nélkül, megváltozott módon ugyan, a helyzethez 
igazodva működött az önkormányzat. Működtek a település 
intézményei, a község gazdasági egységei. Ismételten köszö-
net minden törvénytisztelő, szabályokat betartó, jó szándé-
kú, segítő közreműködőnek.

Az elmúlt évben is folytatódott községünk soha nem lá-
tott fejlődése. Pályázatok sokasága került benyújtásra, me-
lyek közül jelentős számú a bírálók pozitív döntésével zá-
rult. Farmos község a nyertes pályázatok számát tekintve 
országos viszonylatban is a MAGYAR FALU PROGRAM 
nyerteseinek élmezőnyében van. Ezt kívánjuk, a siker remé-
nyében talán még az elmúlt évhez viszonyítva is nehezebb 
körülmények között, 2021-ben is folytatni. A veszélyhelyzet-
ben a képviselő-testület jogkörének jó részét, törvény által 
felhatalmazva, egy személyben, a polgármester gyakorolja. 
A megnövekedett felelősségtől és feladatkörtől nem kívánok 
menekülni, élni, és nem visszaélni kívánok vele. A határo-
zathozatalaimat minden esetben a hagyományos képvise-
lő-testületi ülést helyettesítő polgármesteri konzultáció előzi 
meg, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselői mun-
kában aktív képviselők, bizottsági tagok a határozatterveze-
tekre észrevételeket, javaslatokat tegyenek, azok tárgyában 
véleményt fogalmazzanak meg.

Mint a községbe érkezők, vagy azon áthaladók elismerve 
méltatják fejlődésünket, a farmosi emberek többsége is elis-
meri az elmúlt néhány év fejlesztés terén elért eredményeit. 
Ezt folytatni, és nem abbahagyni akarjuk. 2021-ben is élni kí-
vánunk a kormány által pályázatok útján, a kis falvak részére, 
a MAGYAR FALU PROGRAM által felkínált segítséggel. 

2021-ben, a következő fejlesztések kivitelezése okoz örömet 
– és időnként kellemetlenséget – a farmosiaknak:
• Befejeződik az ivóvízminőség javító beruházás
• Megépül a Szelei út – Béke út – Rákóczi út nyomvonalú 

kerékpárút
• Felújításra kerül a 3117-es út menti kerékpárút belterületi része
• A Rákóczi úton felépül a 24 férőhelyes bölcsőde
• A Béke úton, az egészségház bővítése újabb védőnői kör-

lettel bővül
• A Béke úton újabb háziorvosi rendelő (I. körzet) építése 

fog megtörténni
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• I. számú háziorvosi körzethez új orvosi eszközöket szerzünk be
• Védőnői körzethez új bútorokat és eszközöket szerzünk be
• Az egészségházhoz új parkolót alakítunk ki a Táncsics 

úton vásárolt területen
• Orvosi szolgálati lakás építése befejeződik a Rákóczi úton
• Játszótér építése valósul meg a település központjában, a 

Nyugdíjas Egyesület székháza mögötti területen
• Befejeződik a járdaépítés az iskolák és a Művelődési Ház 

előtti járdaszakaszokon
• Urnafalat építünk a temetőben
• Felépül az új ravatalozó a Zrínyi úti temetőben
• Az Óvodaépületek felújításra kerülnek. Tetőhéjazatának 

cseréje, padlózat cseréje
• Felépül a „C” típusú szabadtéri sportpark építése a Matolcsy 

parkban
• Napokon belül birtokunkban lesz az új traktor, pótkocsi, 

tolólap, homlokrakodó, sószóró, és rézsűkasza.
• A Matolcsy Miklós Általános Iskola Szelei úti épületén ki-

cserélésre kerülnek a nyílászárók 
• Megkezdődik a 120A vasútvonalon a 311-es közút átjáró-

jának áthelyezése
• A Rózsa Nyugdíjas Egyesület és a Polgárőrség használatá-

ban lévő épület felújításra kerül

A már elnyert pályázati pénzekből megvalósuló fejleszté-
sek hosszú listája bőven ad tennivalót a 2021. esztendőben is, 
de mi nem elégszünk meg. Folytatni akarjuk a sikerszériát.

Információink szerint a kormány a MAGYAR FALU 
PROGRAM újabb körében több olyan célterületre fog pá-
lyázatot kiírni, melyeket balgaság lenne elszalasztanunk.

Amennyiben a MAGYAR FALU PROGRAM újabb ki-
írási körének célterületei lehetővé teszik, az alábbi terüle-
teken kívánunk pályázni:
• Külterületi utak felújítására
• Önkormányzati tulajdonú utak felújítására
• Óvodai tornaterem létesítésére
• Piac létesítésére
• Közterületek megújítására
• Közösségi terek megújítására
• Iparterület létesítésére
• Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésére
• Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére
• A Polgármesteri Hivatal tetőhéjazatának és villamos rend-

szerének felújítására
• Szolgálati lakás (Posta utca) felújítására
• Járdaépítésre

A fentiekben ismertetett fejlesztéseken felül – anyagi lehe-
tőségeink függvényében – az alábbi fejlesztéseket, beruhá-
zásokat javasoltam a képviselő-testületnek. Különösképpen 
azért, mert ezek kivitelezése vagy már folyamatban vannak, 
vagy szerepelnek az 5 éves gazdasági programunkban:
• Fő téren a 971 hrsz.-ú ingatlan - Mariska néni háza volt – 

megvásárlása
• 2 gyalogátkelő létesítése a 3117-es úton. A tervek hatósági 

engedélyeztetésen vannak
• Régi ravatalozó bontása, helyén urnás temetkezési hely 

kialakítása

• 2 fedett buszváró telepítése a fő téren és a Szelei úton
• Utcabútorok beszerzése
• Napelemes világítótestű kandeláberek telepítése
• Fásítás, parkosítás
• Járdaépítés, utak karbantartása
• Megfigyelő kamerák telepítése
• Szolgálati lakás állagmegóvása

Tisztelt Olvasók, Kedves Farmosiak!
Azért, hogy községünk el tudott indulni ezen a soha nem 

tapasztalt fejlődési úton, elsősorban a Magyar Kormányt il-
leti köszönet, aki a vidékfejlesztési stratégiája részeként el-
indította és működteti a MAGYAR FALU PROGRAMOT. 
De köszönet illeti Czerván György országgyűlési képviselő 
urat is, aki legmesszebbmenőkig képviseli a farmosi embe-
rek érdekeit. Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a 
pályázatírás területén dolgozó munkatársak körültekintő, 
szorgalmas munkáját.

Munkánk eredményeinek elismerésében reménykedve 
kérem Önöket, hogy őrizzék és óvják a megvalósult és a jö-
vőben megvalósuló beruházásainkat. Köztereink tisztaságá-
nak megóvásával, saját ingatlanjaik gondozásával tegyenek a 
szebb és élhetőbb Farmosért! Ha idejük és erejük engedi, a 
fejlesztéseken, beruházásokon közösségünk érdekében vég-
zett társadalmi munkával is járuljanak hozzá Farmos gya-
rapodásához!

21 NYERŐ LESZ?!
Egyidejűleg kérdezem is és állítom is a címben.
Kérdezem, mert a járvány eddigi legbrutálisabb 3. hullá-

mának felfutási szakaszát éljük.
Kérdezem, mert meggyőződésem szerint Európa keleti 

felén a politikai haszonszerzés, nyugati felén pedig a pénz-
szerzés eszközének lett alárendeltje az emberi élet.

Kérdezem, mert a gyilkoló vírus miatt kisvárosnyi ma-
gyar családnál marad üres szék 2021-ben a karácsonyi csa-
ládi ebédnél.

Kérdezem, mert nem tudhatjuk, hogy Európa a vesztébe 
rohanás útján mikor eszmél, vagy eszmél-e egyáltalán.

Állítom, mert az emberek, a nemzetek életösztöne le fogja 
győzni a politikai és pénzügyi haszonlesőket.

Állítom, mert nem győzhetnek azok, akiknek böszmeség-
ből, politikai haszonlesésből – bár mást kommunikálnak - a 
„minél rosszabb, annál jobb” az egyedüli vírusprogramja.

Állítom, mert a magyar virtus – bár ezt a hatalmasok 
soha el nem fogják ismerni, meg nem fogják köszönni – új-
ból győzni fog és Európa józanabb felén egyre több követőre 
talál.

Hogy 21 nyerő legyen, ne higgyenek a nemzetek szerinti 
vakcinaminőség-megítélőknek, nemzeteket gyalázóknak, a 
nemzetek iránti gyűlöletkeltőknek! Bízzanak a szakembere-
inkben, országvezetőinkben!

Regisztráljanak vakcinaoltásra, legyen az bármely 
gyártó terméke is!

Egyetlen esélyünk a vakcina. Legyen az bármely nemzet 
bármely gyártójának terméke. Az életünk a tét. 

Horváth László
polgármester
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Vasútvonal fejlesztés

Sportpark helyszínrajz

Bölcsőde építés
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Ravatalozó

Tisztelt Lakosság!
Sajnos a koronavírus járvány napjainkban ismét erő-

södni látszik, a Kormány szinte napról napra hoz új 
döntéseket, amelyekkel a járvány terjedésének vissza-
szorítására törekszik. Ezért kérem, hogy folyamatosan 
kísérjék figyelemmel a koronavirus.gov.hu tájékoztató 
oldalt, amelyen mindig az aktuális hírekről, informáci-
ókról tájékozódhatnak. 

Amennyiben kérdésük van a járvánnyal kapcsolatban 
emailben a koronavirus@1818.hu email címre írhatnak, 
vagy a 06 80 277-455-ös tájékoztató vonalat hívhatják. 

Kérem Önöket, hogy tartsák be az előírt szabályokat 
a járvány megfékezése érdekében!

Horváth László 
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Kérjük a lakosságot, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, 

lehetőleg kerüljék a személyes kapcsolatot a Polgármes-
teri Hivatalban az ügyintézőkkel, lehetőség szerint tele-
fonon, illetve elektronikusan intézzék ügyeiket. 

Telefonos elérhetőségek: 
• 06-53/390-001
• 06-20/455-0342 (hivatal központi száma)
• 06-20/471-5533 (polgármester)
• 06-20/2644-207 (szociális ügyintéző)
• A Farmosi Polgármesteri Hivatal e-mail címe meg-

változott, az új e-mail cím: hivatal@farmos.hu
Megértésüket köszönjük. 

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszély-

helyzet megszűnéséig van hatásköre az Önkormányzatoknak az avarégetés és a kerti hulladékok égetésének szabá-
lyozására. Tekintettel a fenti szabályozásra, a jelenlegi információk szerint 2021. május 22. napjáig van lehetőség 
Farmoson az avar és kerti hulladékok égetésére keddenként és szombatonként 8 órától 20 óráig. 

A veszélyhelyzet megszűnését követően országszerte tilos lesz az avarégetés és a kerti hulladék égetése!
Kérem fentiek tudomásul vételét.

Horváth László
polgármester
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Érkeznek a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 

idén már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A 
NAV megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesí-
teni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határo-
zatokat. Az adó első részletét 2021. április 15-éig, a máso-
dik részletét szeptember 15-éig kell befizetni. 

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi 
számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult. 
Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzemben-
tartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átve-
hető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár 
több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével ér-
demes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek 
a pontos információk.

A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszo-
kott március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, a 
második részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adó-
nemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási 

bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az 
adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha 
ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja 
a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. 

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizet-
het banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elekt-
ronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren 
(EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügy-
félszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a 
csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet. 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag 
belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a 
befizetést.

A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és 
szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
a NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, 
ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől 
keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántar-
tásba vételéről a NAV nem küld határozatot. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

VÁLTOZÁSOK A GÉPJÁRMŰADÓZÁSBAN!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi 

CXVIII. törvény alapján 2021. január 1-től a gépjárműadó-
val kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati 
adóhatóság helyett az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) látja el.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilván-
tartásból a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adato-
kat január 20. napjáig közli az állami adóhatósággal.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot 
szolgáltat az állami adóhatóság számára a nála 2020. de-
cember 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi 
rendszámáról, a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosá-
nak azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről. 
2021. január 1-jét követően az új mentességre vagy adó-
kedvezményre jogosító körülményekről az adózónak kell 
értesítenie az állami adó- és vámhatóságot. A mentességet, 
a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- 
és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvez-

mény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon 
lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyom-
tatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-
hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV központi 
ügyfélszolgálatain. 

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizeten-
dő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjár-
műadó-bevételi számláról.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjár-
műadó ügyekben (az adókötelezettség megállapítása, az adó 
beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőr-
zés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat 
továbbra is Farmos Község Önkormányzati Adóhatósága 
végzi. Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló 
gépjárműadó tartozásokat továbbra is a Farmos Önkor-
mányzat 11784009-15730703-08970000 számú adószámlá-
ra kell megfizetni.

Magyar Posta Zrt.
A Magyar Posta Zrt. a gépjárműadóról szóló leveleket hivatalos iratként kézbesíti a címzettnek. A hivatalos iratot a cím-

zett és a vele ugyanazon a címen lakó 14 éven felüli személy, illetve a címzett meghatalmazottja veheti át. A hivatalos irat 
kézbesítését a posta kétszer kísérli meg. Sikertelen kézbesítéskor értesítést hagy hátra, amin megjelöli, hogy a küldemény 5 
munkanapon belül melyik postán vehető át. Ha a küldeményt nem keresik, a kézbesítő ismét kiviszi. A levelet a posta így 
5+5 napig őrzi, ennek lejárta után visszaküldi a feladóhoz. A koronavírus-járvány miatt a személyes átvételt igénylő levelek 
kézbesítése érintésmentesen zajlik. A küldemény átvételekor a kézbesítő a nála lévő PDA-eszközön rögzíti az ügyfél személyi 
igazolványának számát, mellyel egyidejűleg átvettnek minősíti a küldeményt, aláírás a címzettől nem szükséges. A mintegy 
3,2 millió adózói levél kézbesítése folyamatosan zajlik február közepétől várhatóan március második feléig.
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

ELTELT EGY ÉV, ISMÉT AKTUÁLISSÁ VÁLT...

Kedves Olvasók, Kedves Farmosiak!
Egy évvel ezelőtt kértem e lap hasábjain, hogy személyi 

jövedelemadónk 1%-ának felajánlásával FOGJUNK ÖSSZE 
TÁRSADALMI SZERVEZETEINKÉRT! Segítsük a telepü-
lésünkön, településünk érdekében munkálkodó közösségek, 
egyesületek, alapítványok tevékenységét! 

Akkor írtam, hogy a 2018-as évben általunk az ország 
költségvetésébe befizetett szja 1%-ából hat helyi közhasznú 

szervezet részesült, mindösszesen 799 838.- Ft összegben. Ezt 
137 farmosi vagy farmosi kötődésű adófizetőnek köszönhet-
jük. Azt is írtam anno, hogy Farmoson kb. 2 200 adót fizető 
lakos él, és ha csak fele jelölt volna meg helyi civil szervezetet 
kedvezményezettként, kb. 6,5 millió Ft-ban részesülhettek 
volna szervezeteink.

Írtam mindezt azért, mert azt gondoltam és gondolom, 
hogy ez a felajánlás nagyon sokat jelent ma is, de még többet 
is jelenthetne a jövőben. Sokszor pont ez a pénz hiányzik va-
lamilyen eszközhöz, rendezvényhez, költséghez.

Írásom sajnos nem ért célba. A 2019-ben befizetett sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-át még kevesebben – 135 fő – 
ajánlották fel a hat helyi szervezet valamelyikének. Igaz, a fel-
ajánlott összeg nőtt, mindösszesen 891 309.- Ft lett, de ez a 
jövedelmek növekedésének volt köszönhető. Az egy főre jutó 
felajánlás 6 602.- Ft-ra nőtt, és ha az elmúlt évi elvet folytatva, 
csak az adózók fele helyi kedvezményezettet jelöl meg, ez az 
összeg mintegy 7 millió 262 ezer Ft lehetett volna. Nem lett.

Az „Egy falu az iskoláért” Alapítvány kuratóriumának el-
nökeként írtam akkor és írom most is a sorokat, bízva Önök-
ben, bízva abban, hogy a kérés meghallgattatik, és egyre töb-
ben gondolják úgy, hogy ha itt élek ezen a településen, ennek 
a fejlődéséhez, szépüléséhez, programjaihoz, rendezvényei-
hez járulok hozzá adóm e részével.

Az „Egy falu az iskoláért” Alapítvány a 2019. évi befizetett 
személyi jövedelemadóból 312 118.- Ft-ban részesült, melyet 
47 felajánlónak köszönhetünk. Nagyon örülünk az összeg-
nek, mert ez az összeg jelentős segítséget nyújt annak a ter-
vünknek a végrehajtásához, hogy az iskolában folytathassuk 
a gyermekek székeinek, padjainak a kicserélését, melyet az 
elmúlt évben – részben az e felajánlásból – megkezdtünk.

Az óvodában pedig biztonságos testmozgás-fejlesztő, 
egészségmegőrző felszerelések beszerzéséhez nyújthatna se-
gítséget az Alapítvány részére felajánlott 1%.

Az iskola és óvoda 400 farmosi gyermek napi életének 
meghatározó színtere. Az Alapítvány e mintegy 400 gyermek 
környezetét, kényelmét szeretné jobbítani, mely az Önök se-
gítségével gyorsabban haladhatna.

Kérek ezért minden adót fizetőt – szülőt, nagyszülőt, ke-
resztszülőt, barátot – egyszóval mindenkit, aki céljainkkal 
egyetért, segítse a 400 farmosi gyermeket azzal, hogy felaján-
lásával szebb, jobb, biztonságosabb, egészségesebb környe-
zetben való felnövekedést tesz lehetővé számukra.

Csak annyit kell tennünk, – legyünk munkavállalók vagy 
vállalkozók – hogy május 20-ig a rendelkező nyilatkoza-
tunkat az „Egy falu az iskoláért” Alapítvány adószámával: 
- 19181905-1-13 - ellátva elektronikusan, postai úton vagy 
személyesen juttassuk el a NAV-hoz.

Csak néhány perc az egész, nem kerül semmibe, mégis 
nagyon sok gyermek környezete válhat ezáltal szebbé, jobbá, 
biztonságosabbá és egészségesebbé.

Kérem, éljünk a lehetőséggel, legyünk sokkal többen fel-
ajánlók az elmúlt évi 47 főnél!
Tisztelettel: 

Kollár Ferenc
„Egy falu az iskoláért” Alapítvány kuratóriumának elnöke
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A fentebbi gondolatokkal keresett meg Kovács Istvánné Bori néni, s javasolta, beszélgessünk Kármán János plébániai kor-
mányzó úrral és Horváth László polgármester úrral a ravatalozó projektjéről, valamint az egyéb egyházi teendőkről, illetve 
arról, hogyan segíthetnek a munkálatokba a farmosi lakosok - nem csak a katolikusok, de bárki, aki részt akar venni falunk 
szépítésében, modernizálásában.

– Atya, meséljen, kérem a farmosi egyház jelenlegi hely-
zetéről, a hívőközösségről.

Kármán János: Az egyházban most azt éljük meg - fő-
leg a vírushelyzet miatt is -, hogy elég drasztikus lét-
számcsökkenést tapasztalunk a templomainkban. Az 
a félszünk, aggodalmunk, hogy a vírus elvonultával, 
megszűntével is nagyon sokan, vagy legalábbis többen 
lesznek, akik távol maradnak a templomtól. Mert egyfaj-
ta kényelmesség az, hogy bekapcsolom a tévét odahaza, 
jó esetben megnézek egy szentmisét, és aztán letudom 
a vallásos gyakorlatomat. Tudvalevő, hogy a farmosi 
közösség nagyszámban katolikus lakosokból áll, ez egy-
fajta reményt kelt. S reménykeltő az is, hogy jó néhány 
fiatal, gyermekes család jár a templomba. Így talán lesz-
nek olyanok, akik viszik tovább a hitéletet, és megélik a 
kereszténységüket.

– Valamivel meg tudják fogni a fiatalokat?
KJ:  Igazából az lenne a megoldás talán, ha munkatársak, se-

gítők lennének. Hiszen nekem is három egyházközség 
van, a szolgálati hely három egyházközségre oszlik. A 
70. évemet taposom, egyre kevesebb lesz az energiám 
minderre. Mindenféleképpen jó lenne, hogyha a fiatalo-

kat meg tudnánk szólítani, de sajnálatos módon az a ten-
dencia, hogy a családok jószerével az elsőáldozásig még 
elkísérik a gyerekeiket, aztán amikor megtörténik az 
elsőáldozás, nagyon nagy százalékuk elhagyja a templo-
mot. Ez azt mutatja, hogy a szülők nem értik valójában 
a keresztény élet lényegét. Hiszen nyilvánvalóan a gyer-
mek még nem tud önállóan, szabadon dönteni, hogy az 
ő számára mi lenne a helyes, mi lenne a jó. Ez csak szülői 
segítséggel történhet meg. A megjelenő cikken keresztül 
is, szeretettel kérném a szülőket, hogy legyen gondjuk a 
gyermekeik és saját lelki életük építésére, hogy ne szűn-
jön meg az elsőáldozás után a hit gyakorlása.

– Akad pozitívum is, hiszen köztudott, hogy a ravata-
lozóra megnyertük a pályázatot. Mekkora összegről 
beszélünk, s ez pontosan mire elég?

Horváth László: Szerencsére, ez a mai magyar kormány elég 
hathatósan és bőkezűen támogatja az egyházakat is. Ez 
adott nekünk arra lehetőséget, hogy egy olyan pályáza-
ton indulhattunk, amely ki van írva önkormányzatok-
nak is, és lehetőségük van pályázni az egyházaknak is. 
Azt a procedúrát, amelyet egy önkormányzatnak végig 
kellett volna vinni (tulajdonjog, területvásárlás), nem 

Közösségi összefogás a ravatalozóért
Kedves katolikusok, kedves farmosiak!

Sokszor elgondolkodom azon, mit kaptunk őseinktől 
hagyatékul, mi az, mit nekünk is folytatnunk kellene úgy, 
mintahogyan ezt ők tették azért, hogy örökül hagyhassuk az 
unokáknak, dédunokáknak.

Most kifejezetten a farmosi templomra, parókiára és a 
tervezett ravatalozóra gondolok.

Már mindannyian tudjuk, hogy pályázat megnyerésével 
felépülhet az új ravatalozó, de a másik két épület helyreho-
zására is igen nagy szükség lenne. Olyan világot élünk, ami-
kor pályázni kell minden beruházásra, de sajnos pályázat 
útján nem lehet megvalósítani mindent. Koromnál fogva is 
emlékszem, mikor a nagyszüleim, a szüleim és nagyon sok 
farmosi jólelkű ember összefogásának köszönhetően tudott 
széppé válni a mi kis gyönyörű templomunk. De nem csak 
mi korosodunk, az épületek is amortizálódnak. Ahogyan az 
ajtó nyitva áll, és ballag befelé az ember, már érezni a béke és 
szeretet kisugárzását - fogalmazta meg egy olyan ember, aki 
itt született, de az élet más területre szólította. Meghatódva 
tér be egy imára, ha itthon jár, aki „gyöngyszemnek” nevez-
te a kis templomunkat. Valóban az.

Ez a templom évszázadok óta szolgálja nem csak a mé-
lyen hívő embereket, hanem az egész közösséget, születéstől 
a halálig.

Mennyi gyermek ünnepi keresztelőjét, milyen sok gyö-
nyörűséges esküvőt kötöttek meg benne, ahonnét az öröm 
könnyeivel küszködve távoztunk. Vagy mikor az élet vé-
géhez érve megható szentmise keretében búcsúzhatunk el 
méltóképpen szeretteinktől, azok, akik templomba járók, s 
azok is, akik nem.

A vasárnapi misére hívó harang szavára, aki be tud térni 
egy misére, vagy akár csak egy imára, az emlékszik, milyen 
nyugodt lelki töltődéssel indul hazafelé. Nem változik sem-
mi, csak ott bent, egy megpihent lélek kezdheti el a minden-
napok további kemény feladatainak megoldását.

Most úgy gondolom, a mai generációnak kellene hasonló 
segítséget felvállalni, mert az egyházi keretet pótolva, cso-
dákra vagyunk képesek. Ha a ravatalozó nem igényel jelen-
tősebb támogatást, akkor is bizony lenne mire áldozni ab-
ból, amit rászánnak azok a hitükben élő emberek, akik ezt 
az ügyet jó szívvel támogatnák.

(Csak megjegyzésként: gyermekkorunkban volt kommu-
nizmus, melyben úttörőkként, majd KISZ tagként éltek a fi-
atalok. Akkor is be voltunk fogva korunkhoz mérten való 
társadalmi munkákra. Soha ne legyen politikai hovatarto-
zás az, hogy mit teszünk meg, mert az idő elröppen, és mi 
elmulasztunk egy nagyon fontos dolgot.)

Kovács Istvánné
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tudtuk volna a pályázat beadási határidőig végig vinni. 
Akkor kerestem meg János atyát, hogy ha már nekik is 
adott a pályázás lehetősége, akkor a legpraktikusabb az 
lenne,- sőt utólag látva, egyedüli esélyt az jelent,- ha az 
egyház pályázik. Mert egyszerűen időben nem fért vol-
na bele ez a sok jogi hercehurca, ami meg kellett volna, 
hogy előzze ezt a beruházást. Nos, ha már kérdezted a 
számokat, akkor nem forint pontossággal, de nagyvo-
nalakban elmondom, hogy az első körben 30 millió fo-
rintot nyert a katolikus egyház. Azt kell, hogy mondjam, 
nagy támogatottsága volt ennek a pályázatnak mind az 
országgyűlési képviselő úr részéről, mind a püspök úr 
(akkor még Beer Miklós) részéről. A 30 millió forint az 
idő múlásával devalválódott elég rendesen, hiszen tud-
juk, hogy a nyersanyagárak emelkedtek, a munkabérek 
emelkedtek. Vagyis ami 1,5-2 évvel ezelőtt még 30 millió 
forintból megépíthető volt, az most már jelentősen több 
összegért készülhet csak el. Itt jött képbe az országgyű-
lési képviselő úr, illetve az egyház részéről alkalmazott 
pályázatíró. Kezdeményezték méltányosságból egy kie-
gészítő összegnek a kérelmét, illetve elnyerésére egy esé-
lyét. Ezáltal 15 millió forintot sikerült még hozzátenni, 
akkor összességében már volt 45 millió forint. Ekkor 
még mindig nehézségek voltak a kezdés terén, és úgy tu-
dom, még most is kellene egy kis pénz. Nyilván vannak 
olyan részterületek, melyeket előre még a tervező se lát. 
Illetve menetközben változhatnak szintén az árak. Úgy 
gondolom, egyeztetéssel, ami négyoldalú: elsősorban 
a plébános úr, az önkormányzat, valamint a kivitelező 
és a tervező négyes egyeztetése után egy teljesen reális 
egyezség fog születni.

KJ: 2019-ben adtuk be ezt a pályázatot. Az egyháznak egy-
szerűbb volt a pályázati feltételeket teljesíteni a beadási 
határidőig. Akkor (2019 végén) megítéltek 30 millió fo-
rintot. Társadalmi szinten, a megélhetés szempontjából 
örvendetes dolog, hogy emelkednek a bérek, ám beru-
házás és kivitelezés szempontjából ez mindig hátrányos. 
Ezzel szembesültünk 2020 elején: 30 millió forintból 
egyszerűen képtelenség felépíteni ezt az épületet, a ra-
vatalozót. Ekkor kértük az árajánlatot adókat, hogy szá-
mítsák ki, mi az a minimális költség, amiből a ravatalo-
zó megvalósítható. Hangsúlyozom, 2020 elején kaptunk 
45 millióról árajánlatot, ami a legolcsóbb volt. Ezzel in-
dultunk el, hogy van egy 15 milliós hézagunk, amit va-
lahonnan fedeznünk kell. Ekkor az országgyűlési kép-
viselő úr, Czerván György segítségünkre jött, és 2020 
karácsonya előtt kaptuk meg az örvendetes hírt, hogy 
egy tartalékalapból kiegészítik a már megnyert összeget 
további 15 millió forinttal. Igen ám, csak most megint 
eltelt egy év, az árajánlat adása óta. Megint az a helyzet, 
hogy az egy év alatt, a munkabérek is és az anyagköltség 
is tetemesen növekedett. Megint ott vagyunk, hogy 4 
millió forintos lyuk van a kivitelezési költségben, mert a 
tervező most ugyan még megpróbál egyezkedni a kivite-
lezővel, de a kivitelező nagyon határozottan állítja, hogy 
a plusz 4 millió forint nélkül nem lehet megvalósítani 

a kivitelezést. Így ismételten én is kérem a lakosságot, 
illetve a vállalkozókat, hogy amennyiben lehetőségük 
nyílik arra, hogy bármilyen kevés összeggel is, támo-
gatni tudják e ravatalozó felépítését, kérem, segítsenek. 
A mai kor elvárásainak megfelelő, előírt műszaki tarta-
lommal rendelkező ravatalozó felépülése megteremti a 
lehetőséget, hogy az elhunytjainktól méltó módon tud-
junk elbúcsúzni, és elkísérni az utolsó útjukon. 

– Ha akad felajánló lelkű személy, milyen módon juttat-
hatja el a támogatást?

KJ: Ezt két formában is meg lehet tenni:
– a 11742063-20913966 bankszámlaszámra utalva (ked-

vezményezett neve: Római Katolikus Egyházközség; 
közleménybe a „ravatalozó” szót írjuk),

– vagy személyesen a sekrestyében is fel lehet ajánlani 
- erre leginkább a szentmisék környékének ideje al-
kalmas.

HL: Én is a lakossághoz szeretnék fordulni. Már érkezett fel-
ajánlás, aki szeretne adakozni ennek a ravatalozónak az 
elkészítéséhez. Aki ismeri valamennyire a terveket, az 
tudja, hogy térburkolás például csak szigorúan a rava-
talozó közvetlen közelében van betervezve ebbe a költ-
ségbe. Ott pedig egy parkolónak kell lenni, valamint egy 
elég szép kertet, pázsitot ki kell alakítani. Ez egyrészt 
jár anyagköltséggel, munkadíjköltséggel, de van egy 
másik része is, amit lakossági összefogással, társadalmi 
munkával, gyakorlatilag segédmunka és kertészmunka 
szintjén hozzá lehetne tenni, és ezért már nem kellene 
pénzt adni. Voltak, akik már tettek helyi, vállalkozói 
szinten, ott kint a terepen, az építkezés előkészítésében. 
Ki térítésért, ki térítésmentesen. Nekem ebbe körülbe-
lül annyi volt a szerepem, hogy telefonáltam, meg kap-
csolatot hoztam létre a plébános úr meg a vállalkozók 
között. Az anyagi részét azt plébános úr tudja, hogy ki 
az, aki ingyen felajánlotta a munkáját, gépét, ki az, aki 
térítéssel. A lényeg, hogy volt már segítség, és remélem, a 
jövőben is lesz. Felmerült a kérdés, hogy az önkormány-
zat be tud-e anyagiakkal szállni. Igen kellemetlen volt 
mondogatni, mert kínálkozott a válasz, hogy hozzáte-
szünk, mert láttuk a hiányt, de sajnos olyan helyzetben 
vagyunk, hogy mi kihoztuk a költségvetést egyensúly-
ba. Tehát nincs hitelünk, bevétel-kiadás oldal egyezik; 
ezt kevesen mondhatják el magukról, a környékbeli 
önkormányzatok közül. Úgy látom, a zárszámadásig 
semmiképp nem tudok ígérni. Azután nem tudom, mi 
lesz a helyzet. Most van egy olyan lehetőség az önkor-
mányzatok részére, hogy bizonyos hozzá nem férhető 
költségeket egy törvény alapján fel lehet szabadítani és 
el lehet költeni, viszont nekünk 36-38 millió forinttal 
ki kell egészíteni a bölcsőde kivitelezését is, és ez elvisz 
szerintem mindent tőlünk. Viszont azt hiszem, a képvi-
selő-testület nevében is megígérhetem, hogy a jövőben 
is, mint ahogy eddig is, az apró munkákat segítjük. Ezek 
tulajdonképpen nem is olyan aprók: a kerítés milliós té-
tel volt, a jövőben is lesz azon az oldalon teendő, a régi 
ravatalozó bontásánál is együtt kell működnünk. Ha 
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már itt vagyunk, megjegyezném, hogy oda pedig egy 
urnafal fog készülni. Egy-két héten belül hozzáfognak 
a munkálatokhoz. A tervem az, hogy az önkormányzat-
nak a tulajdonában lévő ravatalozó helyéül szolgáló in-
gatlant átadnánk az egyháznak. Mindez a pályázati fel-
tételek miatt csak öt év múlva lehetséges, de talán majd 
az utódom által is támogatható lesz ez az ötlet. Nemcsak 
egy urnafal, de egy urnatemető is kialakítható lenne 
ezen a kis területen.

– Ha jól tudom, ez Göbölyjáráson is működött: meg-
nyerték a pályázatot, s a helyiek igen pozitívan álltak 
a munkálatokhoz. Ezek szerint nálunk, Farmoson is 
van szükség támogatásra a projekt megvalósításhoz - 
akár anyagi, akár társadalmi munka révén?

KJ: Azt gondolom, minden közösségben létrejövő érték, 
nem nélkülözheti, a közösség munkáját, hozzájárulását, 
áldozatát, mely nagyban segítheti a terveknek megvaló-
sulását.

– Mikorra várható a projekt befejezése?
HL: Május 27-e lett megjelölve, 1-2 hónap csúszás esetleg 

lesz, mert bár most nagyon látványosan halad minden. 
Aki arra megy, azt gondolja, hogy simán meg lesz ad-
digra. De a belső kiviteli munkák lesznek majd igazán a 
macerásak, az ördög igazán a részletekben van, a részle-
tek pedig belül lesznek.

KJ: Az eredeti pályázat határideje már múlt év őszére, no-
vemberére volt megszabva. A vírushelyzet miatt azon-
ban a pályázat kiírója fél éves határidő-módosítást 
szabott. Tehát május vége-június közepére kellene el-
készülni. Had említsem meg, hogy a kivitelező tényleg 
nagyon beleállt ebbe a munkába. Már az ünnepek előtt, 
karácsonyt megelőzően elkezdte, kiásta az alapot, ahogy 
az idő engedte, beöntötték az alapot, tehát elkészült az 
alapja az épületnek. Mostanra pedig a falak állnak, sőt 
a fedélszerkezetet szerelik a munkások. Szeretném meg-
említeni és megköszönni Velkei Lajos és családtagjai-
nak, valamint a Miknai Tüzép vezetőjének és dolgozói-
nak eddigi önzetlen segítségüket.

– Időközben a templom külső vakolatát is megrongálta 
kissé az idő, sőt a parókián is lenne mit helyreállítani. 
Ezek renoválására lesz lehetőség a közeljövőben? Eset-
leg a helyi hívők tudnak segítséget nyújtani a munká-
latokban? 

KJ: Nagy reménységünk most a pályázati lehetőség. Az egy-
házak számára is. Valóban, az elmúlt időszakban jelentős 
összegek kerültek a különböző egyházi felekezetekhez 
az államtól, pályázati eljárások útján. Ez a reménysé-
günk, hogy a templom teljes körű külső felújítását szin-
tén pályázati pénzből szeretnénk majd megvalósítani. 
Meg kell terveztetni minden egyes ilyen munkát. Ennek 

a folyamata fog elindulni záros határidőn belül. Azután 
meglátjuk, hogy milyen pályázati lehetőségeink lesznek.

HL: Elég nagy prioritást élveznek az egyházak pályázatok te-
rén. Úgy gondolom, ha ez a politika, amely a hagyomá-
nyokat és kereszténységet tiszteletben tartja, a választás 
után is marad, akkor én biztosítottnak látom azt, hogy 
a parókia- és templomfelújítás meg fog történni. Kicsit 
a magam területére térve, mondjon bárki bármit, ek-
kora fejlődés, akár Farmoson, akár az országban, mint 
ebben az elmúlt évtizedben volt, szerintem talán az elő-
ző ezredfordulón volt. Napjainkban indult el a Magyar 
Falu Program második köre, ha jól tudom, 2500 milli-
árd forint lesz felosztva, ez az előzőhöz képest is növe-
kedést jelent. Kicsit más a felosztási arány, mert most 
az elsődleges cél a gazdaság újraindítása, tehát ebből a 
mikro- és kisvállalkozásokat is segíteni kell. Ha egyrészt 
a kereszténységet tiszteletben tartva, másrészt a magyar 
emberek érdekeit tiszteletben tartva működik a politika, 
akkor más út nem lehet, mint a mostani. Jelenleg lega-
lább nyolc-tíz olyan beruházás van Farmoson, ami eb-
ben az évben folyik és még az idén átadásra fog kerülni: 
a bölcsődétől a vízművön át, az orvosi szolgálati lakáson 
keresztül, az orvosi rendelő, urnafal, ravatalozó, játszó-
tér, tornapark - 1-2 héten belül indul a régi kerékpárút 
felújítása 50 millió forint értékhatárral, s reméljük, hogy 
el fog indulni hosszú vajúdás után az új kerékpárút épí-
tése is. Bízom benne, hogy ez a trend folytatódni fog, s 
a katolikus egyháznak is lehetősége lesz, hogy a temp-
lomot, a parókiát felújítsa. Egyébként ennek a parókia 
felújításnak már volt egy előzménye, terv készült hozzá, 
már a kivitelező is meg volt.

KJ: Az elmúlt két évben kétszer is beadtuk a plébánia fel-
újításának pályázatát. A Magyar Falu Program keretén 
belül, volt lehetőség a „közösségi terek kialakítása” című 
rész pályázatára. Ha ismételten megjelenik a kiírás, ak-
kor be fogjuk adni újra, hiszen a pályázat anyaga készen 
van. 

 Talán annyit zárszóként: valóban nagy reménység van a 
szívünkben a jövőt illetően. Azok az ingatlanok és épüle-
tek, melyeket használunk, illetve ami most készül újon-
nan, az a hitéletben, az Egyházzal való kapcsolatunkban 
is nagy segítségünkre van, illetve lesz. Nyilván egy újon-
nan épült, vagy felújított szép környezetbe, szívesebben 
megy el az ember, mintha omladozó épületek között kel-
lene mindezt megvalósítani, megélni. 

 Igaz, hogy az Egyházé a templom, a plébánia és az épülő 
ravatalozó, melyet az egyház építtet, de ezen ingatlanok 
fenntartása, felépülése, megvalósulása, mindannyiunk 
közös feladat és felelőssége.

Az interjút készítette: 
Szarvas Angéla
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Matolcsy Miklósné Éberling - Nagy Pálma 
 „A vakok misszionáriusa”

Éberling – magyarosított nevén Nagy Pálma, 1874. kará-
csonyának estéjén született, egy gazdag kereskedőcsaládban. 
Nagyszülei mind apai, mind anyai ágon német származásúak 
voltak (Romeiser és Éberling). Kilenc éves korában elvesztet-
te édesanyját, majd nem sokkal azután édesapját is. Romei-
ser nagyszülei nevelték. Mindent megadtak ahhoz, hogy ki-
váló nevelést kapjon; német nevelőnője volt, angolul tanult, 
otthon pedig magyarul és franciául beszéltek. Kiválóan zon-
gorázott és énekelt. 

Egy megyebálon ismerkedett meg későbbi férjével, Dr. 
Matolcsy Miklóssal, összeházasodtak a Kálvin-téri reformá-
tus templomban 1896. június 1-jén. Férje, professzor lett az 
orvosi egyetemen. Az évek során nyolc gyermekük született. 
A fiatal Pálma asszony minden nap eljárt a Bakáts-téri kato-
likus templomba.

A család kétlaki éltet élt, Pesten is volt lakásuk a Borá-
ros-tér környékén és Farmoson az úgynevezett Felső-házban. 
Megismerkedett Vargha Gyuláné Szász Pólával, aki meghívta 
egy közösségbe, ahová reformátusok és evangélikusok is jár-
tak. A közösség tagjainak egyetlen dolog volt a legfontosabb, 
hogy Jézus Krisztus megtapasztalt szeretetét tovább adják az 
embereknek. 

Pálma áttért a református hitre, a Kálvin-téri gyülekezet 
tagja volt egész életében. Az I. világháború utolsó éveiben 

bekapcsolódott a sebesültek ápolásába és ennek kapcsán 
ismerkedett meg a vakok helyzetével. A testi ápolás mellett 
lelki vigaszt is nyújtott az ápoltaknak, bibliaórákat tartott 
számukra. Ekkor döbbent rá, hogy a vakoknak nincs bibli-
ája. Felvette a kapcsolatot a vakok intézetével, majd felkeres-
te Frommer Lajos fegyvergyárost, aki megépített egy Braille 
írású nyomdagépet, amelyen könyveket lehetett nyomtatni a 
vakok számára. 

Pálma asszony hosszú tárgyalások után 40.000 koronáért 
megvette a gépet. A rengeteg pénzt a református egyház tá-
mogatásával hazai és külföldi adományokból, támogatások-
ból gyűjtötte össze. 

Pálma gyakran betegeskedett, ezért Farmosra mentek, 
hogy a jó levegőn felépülhessen. Farmoson 1925-ben he-
lyezték üzembe a nyomdát a Matolcsy kúria mellett álló kis 
Burda házban. A teljes vak biblia kiadását tervezte, néhány 
kötet híján el is készült a nagy mű. A könyveket összefűzték 
és postázták. Farmoson ekkor még nem volt posta, Tápiósze-
léről szamaras kordé hordta a köteteket, míg Matolcsy Mik-
lós felajánlott egy cselédházat postahivatal céljára. Gyenge 
fizikumú asszony volt, de hihetetlen lelki erővel dolgozott a 
vakokért, végül 1936-ban halt meg. 

Pálma asszony miután felismerte küldetését és Istennek 
odaszánta az életét boldog, teljes életet élve mindent odaál-
dozott ebben a küldetésben, miközben az ő élete is kitelje-
sedett. Az utókor a „vakok misszionáriusa” – ként, a „vakok 
anyja” – ként tartja számon, tiszteli őt.
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A Kaas-Matolcsy-Vizy temető történetének nyomában 
Jelen lapszám lapzártájához közeledve már láttam 

a beérkezett cikkeket, köztük a ravatalozóról szólót és 
 Éberling-Nagy Pálma, értéktárunk egyik jelentős alakjához 
kötődőt. Úgy éreztem, ebbe a tematikába beleillene a Matol-
csy temetőről egy rövid cikk. Mindeközben Tarjáni Zsolt is 
küldött egy néhány évtizeddel korábbi levelet, melyet a há-
rom család (Kaas, Matolcsy, Vizy) ügyintézője címzett Zsolt 
nagyanyjának, hogy a családok nevében részvétét nyilvánítsa 
férje iránt, aki a temetőt gondozta korábban:

„Megdöbbenve vettem készhez a mai napon –
szabadságomról visszatérve azt a szomoru hirt, hogy a 
férje meghalt!
Nem tudom mi lehetett a halál oka, mert már 
kb. másfél hónappal ezelőtt- amikor kint voltam 
Farmoson- olyan vidám, életerős ember volt!
Engedje meg, hogy az egész Kaas, Matolcsi, Vizy család 
nevében a legőszintébb részvétemet fejezzem ki Önnek 
- amikor mindannyian tudtuk, hogy Maga milyen 
hüséges, és jó szelleme volt a férjének és segitő társa a 
temetőnk gondozásában is. 
Az idő a legjobb orvos! adja Isten, hogy a fájó gondot 
megenyhitse és egyedüllétét a közelben élő gyermekei 
enyhitsék!”

A levélben szó esik a temető gondozásának további sorsáról is: 
„Sajnos, hogy a családi temető gondozásának kérdése 
most külön gond. 
Matolcsi Babival beszéltem pár nappal ezelőtt, hogy a 
férje kérését megbeszéljük a jövőre. Sajnos ez már nem 
lett aktuális.
Nagyon kérem, hogy addig is, míg a temető gondozása 
kérdésében utódot nem találunk - ha ráér - nézzen ki 
néha a temetőbe- hogy a környék legalább azt tudja, 
hogy nem egy elhagyott temetővel áll szemben, s ha 
nem tud ott tevékenykedni- az is nagy segítség, hogy 
lássanak ott valakit és fákat ne vágjanak ki, s ha 
valami baj lenne legyen aki értesítsen! 

Arra kérem, hogy ha tudna valakit, aki a megboldogult 
férje helyett a temető gondozását vállalná – értesítsen 
egy levelező lapon és elmegyek azt felkeresni, 
megegyezni vele. Jó lenne, ha egy olyan személy lenne 
aki a temető közelében lakik, ugy mint Maguk, s 
közelben látna mindent és vele is egyetértésben tudnánk 
maradni. Nem tudom, hogy a szomszédos adventista 
temetőnek van-e valaki gondozója, vagy a rk. vagy a 
ref. temetőnek, és esetleg az nem vállalná-e el?”

A Tarjáni család az 50-es évek második felétől gondozta 
a temetőt. A mai nagy iskola területén állt a református 
plébánia, ott lakott a Kaas család egy tagja, ő kérte meg 
Tarjányi Istvánt a feladatra. Azért rá esett a választás, mert 
olyan embert kerestek, aki amellett, hogy megbízható volt, 
még közel is lakott a temetőhöz. Így aztán csaknem 25 
éven keresztül szolgált. Feladatai közé tartozott a fűvágás, 
a levelek összeszedése, a temetéseken való közreműködés, 
vagy éppen a viharvert fák kivágása, eltávolítása. Ezeknek 
a fáknak a gallyait saját célra felhasználhatta, a nagyobb 
részeket pedig meg kellett tartani. A fűvágás sarlóval tör-
tént, hiszen kaszával nehezen hozzáférhető területről be-
szélünk. 

A kerítésnél 40-50 centis 6-os átmérőjű drót volt kihúzva, 
azzal volt körbekerítve négy oldalról, ám az állatok be tudtak 
alatta bújni. Ezért időnként szükség volt a kerítés javítására. 
Ehhez István olajfavesszőket gyűjtött, azokkal kerítette kör-
be a temetőt, így nem tudtak bemenni az állatok, valamint 
a kalandvágyó gyerekek - többek közt saját fia - játszani. Az 
olajfavesszőket tehát ledugdosták, majd azokat rendszeresen 
vágni kellett.

Természetesen a családtagok időnként hazajártak sze-
retteik sírjaihoz, erre Tarjányi István fia, Tarjáni József így 
emlékszik vissza: „Mielőtt jött valaki, egy képeslapot küldtek, 
hogy ekkor és ekkor jönnek, hogy be tudjanak menni, mert a 
kulcs nálunk volt. Egy kiskapu és egy nagykapu is volt.” 
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István 1983-ban bekövetkező halála után felesége és gyer-
mekei még egy ideig vállalták a temető körüli feladatokat, 
majd 1984-től Árva József vette át a tennivalókat. Őt követte 
veje, Lajos Zoltán, napjainkban pedig Bertalan Ignác és fele-
sége gondozzák a temetőt. 

Bár Matolcsy temetőnek emlegetjük, valójában három 
család halottjai nyugszanak a sírkertben: Kaas, Matolcsy, 
Vizy. Tarjáni József gyermekkorában mindig Báró temető-
ként emlegették a sírkertet. Nem is érti, miért terjedt el újab-
ban a Matolcsy temető név. Úgy gondolom, a névváltozás 
azért következhetett be, mert a farmosiak emlékezetében a 
Matolcsyak élnek legtisztábban. Ennek oka többrétű. Elő-
ször is a család sokuknak adott munkát. Másrészt kedves, 
segítőkész (pl. betegségben, műtétek lebonyolításában való 
segítség) családnak tartják őket. Valamint az sem elhanya-
golható szempont, hogy a család még mindig tartja a kapcso-
latot a településsel, időnként hazalátogatnak. Azonban, hogy 
a névváltozat kérdésének megválaszolása ne csak találgatás 
legyen, felkerestem Matolcsy Miklóst, a Családi Temető Kö-
zösség közös képviselőjét, aki édesapja, Matolcsy Mátyás se-
gítségével válaszolt kérdésemre: 

„A temetőkertnek nincs hivatalos neve (a családi sza-
bályozásban »Farmosi Temető« rendje, szabályzata 
cím szerepel). Hogy a köznyelv milyen nevet ad neki, 
nehezen követhető. Néhány gondolat:
• a temetőkert Kaas eredetű. A Kaasok bárói rangot 

kaptak Magyarországon, ez lehet az oka, hogy a 
köznyelv »báró temetőnek« hívta. Ez a családág 
azonban mára kihalt.

• a sírhelyek számát illetően a Vizyek a legnépeseb-
bek, de soha nem laktak Farmoson, csak a temetőn 
keresztül kapcsolódnak hozzá, de ott szorosan.

• a Matolcsy család itt élt, napjainkban szoros a 
kapcsolata Farmossal, az itteni emberekkel, ezért 
ragadhatott rá a »Matolcsy temető«.”

A két Matolcsy leszármazott, megkeresésemre más kér-
désekre is válaszolt. Röviden összefoglalták a három család 
Farmoshoz kötődését, illetve a temető történetét: 

„Kaas Eduard (1812-1885) osztrák vértes kapitány 
a Felvidéken ismerkedett meg Ivánka Imrével (1810-
1896), aki ezredes volt az 1948-a szabadságharcban, 
barátok lettek. Az Ivánka családnak nagy földbir-
tokai voltak Turóc és Liptó vármegyében, valamint 
az Alföldön (Farmos, Nagykáta). Kaas Eduard így 
ismerkedett meg Ivánka Idával (1813-1891) akivel 
1838-ban házasságot kötött. Hozományként szüleitől 
nagy földbirtokot kapott az Alföldön, Farmoson. Kaas 
Eduárd szolgálati ideje után ide vonult vissza. Mind a 
hét gyerekük Farmoson született.
Kádár Évától tudom (Matolcsy Melanie lánya, unoka-
testvérem), hogy a – Farmosi katolikus temető köze-
lében – Kaas tulajdonban lévő területen Kaas Eduárd 
és Ivánka Mária 7 gyereke közül hárman »hozták lét-
re« a temetőkertet. Abban az időben az még nem volt 
elkerítve. Azt is biztosan tudja, hogy férjét (Matolcsy 
Károly) halála után (1907) Kaas Melanie ide temette 

el. Ő úgy tudja, hogy ez volt az első tényleges temetés a 
sírkertben.
A temetőkertet három Kaas leszármazott közösen 
hozta létre:
Kaas Ervin (1852-1892)
Kaas Melanie (1839-1920), férje Matolcsy Károly 
(1828-1907), esküvő 1860-ban Tápiószelén, egyik tanú 
Ivánka Imre
Kaas Etelka (1849-1885) férje Vizy Zsigmond (1840-
1919)
Megpróbáltam utánanézni, hogy kik előzhették meg 
Matolcsy Károlyt. Első felesége (Hlavathy Mária, 
1858-1889) akkor már nem élt. Második felesége 
(Koháry Marietta, 1871-1940) azonban eltemethette 
őt a sírkertben. Mindkét feleségétől volt Kaas Ervin-
nek gyermeke, de az adott időpontban egyik sem volt 
idősebb 12 évesnél, tehát ők nem temethettek.
Kérdéses még Kaas Stefánia (1848-?) temetése is, akiről 
nem maradt fenn semmi a családi emlékezetben, csak 
hogy hajadon volt, amikor meghalt. Tehát nincs pontos 
dátuma a temetőkertbe kerüléséről, nagyon elkép-
zelhető, hogy őt Kaas Ervin tetette ide valamikor az 
1800-as évek végén. Tehát nincs egyértelmű időpontja 
a temetőkert indulásának, elég, ha azt tudjuk, hogy az 
1800/1900-es századfordulóra tehető.”

A Matolcsyak azt is elmondták, hogy eleinte nem volt 
olyan szabály, hogy csak Kaas Eduárd és Ivánka Ida, vala-
mint a három alapító egyeneságú leszármazottjai lennének 
temethetőek a sírkertbe. Több oldalági Kaas leszármazott is 
ott nyugszik. A központi síremléket a Farmosi Evangélikus 
Temetőből (mely azóta megszűnt) hozatták át az alapítók az 
1900-as évek elején.

A temetőkertet 1947-ben államosították, majd 1977-ben 
dr. Sréter János vásárolta vissza, mint üdülőtelket. Akko-
riban ugyanis az aktuális törvények szerint egy magyar ál-
lampolgárnak csak egy lakás, illetve egy üdülőtelek lehetett 
tulajdonában, s mivel Sréter Jánosnak Szolnokon volt saját 
tulajdonú lakása, így a farmosi sírkertet csak üdülőtelekként 
szerezhette meg, így válhatott a földhivatali nyilvántartásban 
az ő tulajdonává. (Egy családi magánokiratban azonban elis-
merte a három alapító és az ő leszármazottaik tulajdonjogát.) 
2005-ben már Wolf Zoltánné, Matolcsy Melanie leánya volt 
a temető bejegyzett tulajdonosa.

A síremlékek száma, az évek során, az alábbi módon ala-
kult:

Évszám
1947
1977
2017
2020

Síremlékek száma
10
22
34

39 (+ 4 új hely kijelölve)

A temetőről, valamint a három család történetéről bővebb 
információ elérhető a csaladitemeto.hu internetes oldalon.

Szarvas Angéla
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Gyűjtöttünk Együtt és Sok Családhoz Boldogságot Vittünk…
Kedves Farmosiak,  

Tisztelt Olvasók! 
2020 decemberében immáron második alkalommal ke-

rült megszervezésre a Védőnői Szolgálat és a Családsegítő 
Szolgálat adománygyűjtő programja. 2020-ban ez is más-
ként történt, mint ahogyan oly sok más ebben az évben. 

Az előző évvel ellentétben, most csak száraz élelmiszert és 
higiéniás termékeket gyűjtöttünk a járványügyi helyzet-
re való tekintettel. Számos aggodalom volt a fejünkben, 
hogy ezen kritériumok mellett tudjuk-e majd teljesíteni 
a kitűzött célt – sok családot boldoggá tenni! Ahogyan 
teltek a napok a meghirdetés kezdete óta, szinte minden 
nap érkezett csomag a Szolgálatokhoz. Adományprogra-
munkhoz csatlakozott a Farmosi Goods Market, akik a 
gyűjtésben segítettek, egy nagy műanyag dobozt tudtak a 
náluk vásárlók megtölteni egy-egy vásárlásuk alkalmával, 
összesen 2-szer ürítettük ki a dobozt a gyűjtés utolsó nap-
jáig. Szintén nagyobb támogatást kaptunk Vankó-Kovács 
Boglárka kéz- és lábápoló, műkörömépítőtől, aki vendé-
geivel együtt gyűjtött a nemes cél érdekében, és a befolyt 
összeget a gyűjtés végén megduplázva, kártyajátékokat, 
társasjátékokat, kirakókat, babajátékokat, illatszereket 
vásárolt és juttatott el a Védőnői Szolgálathoz. Felajánlást 
kaptunk még az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély 
Alapítványtól, valamint a Tápió Foods Kft-től akik össze-
sen 34 élelmiszercsomagot ajándékoztak. Gyűjtésünkbe 
becsatlakozott még a Dm. Magyarország ceglédi üzlete, 
tőlük higiéniás termékeket kaptunk. Decemberben egy 
fenyőfa is felajánlásra került, melyet köszönünk Kenyóné 
Budai Tündének és családjának. 

Külön köszönet minden farmosi lakosnak és családnak, 
akik bármilyen élelmiszer/higiéniás csomaggal segítették 
az adománygyűjtést. Az adományokat november közepé-
től egészen december közepéig gyűjtöttük, december 17-

én készítettük el a csomagokat a családok számára, majd 
18-án kerültek kiszállításra. Számunkra hatalmas bol-
dogság volt örömet szerezni közel 180 embernek, amely 
létszámnak több mint fele gyermek. 2020-ban megint át-
érezhettük, hogy milyen jó adni, segíteni, adományozni 
és egy „kis karácsonyt” vinni a családokhoz. Köszönjük a 

Farmosi Önkormányzatnak, hogy autójukkal biztosítot-
ták számunkra az adományok elszállítását és köszönjük 
Baráth Pál közreműködő munkáját. 
Köszönettel: 

Védőnői Szolgálat,  
Ácsné Badenszki Andrea védőnő 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat,  
Forró Bernadett családsegítő 

Ácsné Badenszki Andrea védőnő
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Kedves gyerekek, kedves szülők és nagyszülők!
Sajnos a jelenleg is tartó járványhelyzet miatt kézműves fog-

lalkozásokat, játékokat nem szervezhetünk. Azt sem lehet tud-
ni, hogy meddig marad ez az állapot, de ennek ellenére próbál-
juk mindenből kihozni a legjobbat, és személy szerint én is azon 
vagyok, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a gyerekek, 
még ebben az időszakban is. 

Így tehát folyamatosan ötletelünk, hogy miként lehetne vi-
dám, közös, mégis viszonylag egyéni programokkal színesíteni 
az életet a pandémia idején.

Szeretnélek titeket újra egy kis játékra hívni, mégpedig Hús-
vét alkalmából 😊

A játék neve: Húsvéti fészekrablás Farmoson 😊
A játék időpontja: 2021. április 4. vasárnap

A játék lényege: 
A „fészekrakók” a kerítésükre, vagy a házuk elé, jól látható 

fészket építenek. Figyelemfelkeltő hátteret lehet hozzá készíte-
ni valamilyen anyagból (kartonpapír, fa, vas, stb.). Tegyétek ide 
a „fészket”. Ez lehet egy sima bevásárlókosár, vagy egy doboz, 
láda, kosár. Ha eső várható, akkor célszerű készíteni fölé egy kis 
féltetőt, egy leselejtezett esernyőből, vagy amit éppen kigondol-
tok, a lényeg, hogy a közlekedésben ne zavarjon senkit.

Ebbe a fészekbe tegyetek olyan apró kis meglepetéseket, ami-
ről úgy gondoljátok, hogy a kis fészekrablók örülnének neki. Ez 
lehet pl.: használaton kívüli plüss, kézzel készített kisebb aján-
dékok, festett vagy csoki tojások, más édesség, mézeskalács, for-
mázott és festett gyurma, már nem használt kisautók, stb. Nem 
kell túlzásba esni, csak apróságokat elhelyezni a fészekben.

Húsvét vasárnap – mert jó eséllyel hétfőn a lányok a locso-
lókat várják festett piros tojással –, a gyerekek szüleik kísére-

tében megkeresik a fészkeket, az abban található ajándékokból 
választanak EGYET. Viszont, ugyanúgy, ahogy a locsoláskor is, 
cserébe hagyniuk kell valamit a fészekben! Ez lehet egy rajz, egy 
vers, egy festett kő, vagy bármilyen apróság, amit ő szeretne cse-
rébe adni.

Fontos, hogy ez egy ADOK-KAPOK játék!
A „fészekrakók” és a „fészekrablók” jutalma a készülődés, a 

készítés öröme, és persze a cserébe kapott apróságok, a kincske-
resés izgalma, a szülőkkel töltött minőségi idő, és a játék öröme.

Mind a „fészekrakóktól” és a „fészekrablóktól” is szeretnénk 
majd képeket.

A legfontosabbat pedig a végére hagytam. Hogyan lehet majd 
megtalálni a fészkeket? Úgy, hogy nálam kell jelentkezni (üze-
netben, személyesen, telefonon, e-mailben) „fészekrakónak”, 
én pedig készítek ez alapján egy térképet, ahol bejelölöm, hogy 
melyik utcában érdemes majd keresgélni. A térkép miatt na-
gyon fontos, hogy időben jelezze mindenki, ha szeretne részt 
venni ebben a kis játékban, aminek a jelentkezési határideje: 
2021. március 31. szerda! És hogy hol lehet majd ezt a térké-
pet megtalálni? Elsősorban – mivel jelenleg sajnos szinte csak a 
közösségi média világát éljük – a Hello Farmos Facebook cso-
portban lesz megosztva, 2021. április 4-én, reggel 8 órakor, 
illetve a falu központjában is ki fogok helyezni egy térképet.

Kérdés esetén szívesen válaszolok telefonon, messengeren, 
személyesen 😊

Cseh-Fehér Ágnes – 06-20/340-4405

U.i.: Május 1-én, szombaton is készüljön mindenki egy kis 
játékra, de arról majd később 😊

Kedves Olvasó!
Igaz, már március lesz, amikor e sorokat olvasni lehet, de ez-

úton is kívánunk mindenkinek áldott, békés, szeretetben gaz-
dag új esztendőt. Kívánjuk mindenkinek, hogy ez az év sokkal 
több örömteli pillanattal, nagy közös nevetésekkel teljen, nem 
úgy, mint az elmúlt 2020-as évünk.

Ez a tavalyi év, és még a jelenlegi is sajnos nagyon megnehezí-
ti a mi munkánkat is. Annyi megálmodott és már megtervezett 
ötletünket, programunkat kellett kispadra ültetnünk, hogy őszin-
tén, nehéz a lelkesedést ilyen formában megtartani, de szerencsére 
olyan tánccsoportunk van, ami a nehéz idők ellenére is próbálta a 
legjobbat kihozni a helyzetből. Mindannyian várjuk azt a pillana-
tot, amikor a korlátozásokat feloldják, és újra tarthatunk vidám 
próbákat, újra együtt táncolhatjuk ki magunkból az érzéseinket, 
újra szemtől szemben nevethetünk a másikkal önfeledten, vidá-
man. Addig pedig, amíg tart a jelenlegi helyzet, online foglalko-
zások formájában folytatjuk a gyakorlást. Amit elsőre talán nehéz 
lehet elképzelni, hiszen a magyar néptáncnak pont a személyes ta-
lálkozás, a közös táncolás és éneklés adja meg a varázsát. De mint 
annyi embernek, közösségnek, csoportnak és egyesületnek, így 
nekünk is alkalmazkodni kellett a körülményekhez.

Ugyanezzel a jókedvvel várjuk jelenleg is az új tagokat, akik 
már egy ideje azon gondolkodnak, hogy szeretnének táncolni, 
vagy az elmúlt év eseményei miatt elhatározták, hogy új dol-
gokat próbálnak ki az életben. Mindenképp érdemes egy ilyen 
vidám csapathoz tartozni.

És hogy ez a jókedv és lendület még biztosabb legyen, mi 

ugyanolyan optimistán készülünk erre az évre rendezvények te-
rén, hiszen annyi bepótolnivalónk van! Amennyiben a helyzet 
mérséklődik, akkor többek közt szeretnénk sok-sok táncházat 
és kézműves foglalkozást tartani, kincskereséseket szervezni 
gyerekeknek, bált rendezni a nagyobbaknak. Nagyon bízunk 
benne, hogy idén megrendezhetjük a már hagyománnyá vált 
nyári táborunkat, lovaskocsikázást szervezhetünk és az adventi 
vásárt is megtarthatjuk a helyi kézművesek közreműködésével. 
Ami a mi kis csoportunkban pedig igazán fontos, hogy idén 
már 5 éves a Csuhajja Néptáncegyüttes. Ez nem tűnhet soknak, 
de a mi életünkben meghatározó mérföldkő.

Ha valaki ezek után úgy érzi, hogy szívesen részt venne a 
munkánkban, vagy csak szeretné figyelemmel kísérni a tény-
kedésünket, megteheti több felületen is, mint például a Youtube 
csatornánkon, de a Facebook oldalunkon minden új informá-
ció megtalálható majd, a #BBfolk csatorna pedig számos érde-
kes tartalmat kínál mindenkinek.

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy aki szeretné, adója 1%-ával támogathatja 
munkánkat. Ez nem kerül semmibe, de nekünk hatalmas segít-
ség az egész éves munkánkhoz. Így aki megtisztel minket ezzel, 
előre is hálásan köszönjük.

Farmosi Hagyományőrző Egyesület 
Adószám: 18904301-1-13

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Cseh-Fehér Ágnes

Csuhajja Néptáncegyüttes
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FELHÍVÁS!
Kedves farmosiak!

Egy olyan kezdeményezéshez szeretnénk az Önök segít-
ségét kérni, ami előreláthatólag nem lesz kis munka, viszont 
annál nagyobb örömmel vetjük bele magunkat.

Az idén 5 éves Csuhajja Néptánccsoport szeretné a rég-
múlt időket feleleveníteni, ehhez pedig mi más lenne szük-
séges, mint emlékek. Abban bízunk, hogy Önök között még 
sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor is Farmoson, 
jóval az ezredforduló előtt működött a tánccsoport többek 
között Matula Lászlóné Jutka óvó néni vezetésével.
Amennyiben van a birtokukban:
• régi újságcikk,
• régi fotó,
• akkori felvételek,
• táncos ruha, táncos eszközök/kellékek,
• vagy bármi egyéb, ami az akkori tánccsoport életével, te-

vékenységével kapcsolatos,

ha tehetik töltsék fel, vagy scanneljék be (ehhez a legegysze-
rűbb ha gyermekük, vagy unokájuk segítségét is kérik), és 
küldjék el nekünk a csuhajjante2016@gmail.com e-mail 
címre. 

FONTOS! Képek, felvételek esetén azt is kérnénk fel-
tüntetni, hogy mikor és hol készültek, valamint, hogy kik 
szerepelnek a felvételeken.

Ha olyan emlékeik vannak, amiket szívesen megosztaná-
nak velünk, akkor is szívesen várjuk e-mailben, vagy amikor 
csillapodni látszik a járványügyi helyzet, akkor akár szemé-
lyesen is beszélgethetünk a régmúlt emlékekről, élmények-
ről.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezeket a tárgyi emlékeket 
nem szeretnénk elhozni senkitől, csak archiválni szeretnénk 
még most, amikor talán van esély arra, hogy sok ilyen kerül 
elő akár egy elfeledett fiók mélyéről. 

Bacskai Balázs
Csuhajja Néptánccsoport

művészeti vezető

A Polgárőrség 2020-as évben végzett tevékenysége
A 2020-as esztendőben végzett munkánkról írok néhány 

gondolatot. Közrend és közbiztonság elősegítése és fenntar-
tása volt a fő célkitűzésünk. 

A múlt évet sikeresnek és eredményesnek tartom. Sikere-
ink záloga a polgárőrök áldozatos munkája. Mint köztudott, 
szervezetünk honlapja az interneten is elérhető, ezért gyak-
ran keresnek az ország más vidékéről. 

A vezetőségi üléseket minden hónap első hétfőjén meg-
tartottuk, amikor a járványhelyzet ezt megengedte. Itt be-
széltük meg az elmúlt hónap eseményeit és az előttünk álló 
feladatokat. A tervezett szolgálatokat és felkéréseket elláttuk. 
Szervezetünk átlagos létszáma 43 fő volt, ezúton szeretném 
felhívni a falu biztonságáért tenni vágyók figyelmét, hogy 
csatlakozzanak szervezetünkhöz, és havonta pár órával se-
gítsék munkánkat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki va-
lamilyen módon támogatott bennünket az elmúlt évben.

Köszönjük településünk Önkormányzatának a múlt évi 
támogatást. Továbbra is nagyon fontos a bűnmegelőzés és a 
közbiztonság biztosítása, fokozása. A tervezett péntek, szom-
bat és vasárnap esti, éjszakai járőrszolgálat mellett a felkéré-
seknek és megkereséseknek ellátása is szükséges. Folytattuk 

a zebraszolgálatokat. Együttműködési megállapodást kötöt-
tünk a helyi sportegyesülettel. Minden helyi futballmérkőzé-
sen 2-3 polgárőr segíti a rendezők munkáját. 
Az előző évben végzett szolgálatokról néhány gondolat, a 
teljesség igénye nélkül:
• Tervezett szolgálat: polgárőreink 137 alkalommal 281 fő 

jelenlétével 1180 órát töltöttek szolgálattal. Ezek az alkal-
mak péntek, szombat, vasárnap 20:30-tól másnap hajnal 
2-ig tartottak, mint ahogy évek óta lenni szokott. A szol-
gálati autónk 7443 km-t tett meg velünk településünk gid-
res-gödrös útjain. 2020 decemberében sikerült a szolgálati 
autónkat lecserélnünk, egy sokkal fiatalabb, és jobb álla-
potú Opel Astrára, de sajnos január 9-én a szolgálatunkat 
megelőzően a szabályosan parkoló autónknak ütközött 
egy másik gépjármű, és totálkáros lett, aminek következ-
tében jelenleg nincsen szolgálati autónk.

• Az Általános Iskolával van egy közös megállapodásunk, 
amit úgy hívunk, hogy zebraszolgálat. A nyolcadikosok-
nak külön tartottunk egy oktatást erről a feladatról, amit 
aláírtak a jelenlévők. A 2020/21-es tanévben a pandémia 
miatt a tanulók nem vesznek részt a szolgálatban. A zeb-
raszolgálat szeptember elsejétől a tanév végéig tart. Ebben 

FELHÍVÁS!
Kedves helyi kézművesek! Kedves Hagyományőrzők!

Egy másik kezdeményezést is elindítottunk, mégpedig, hogy csokorba gyűjtsük a településünkön élő, kézműves tevé-
kenységgel foglalkozókat, helyi termelőket.

2019-ben, az adventi vásár alkalmával mindenki számára nyilvánvalóvá válhatott, hogy kicsiny falunkban mennyi te-
hetséges, kreatív ember van, akiknek ezzel szeretnénk egy kis bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Így, ha valaki úgy érzi, hogy szívesen felkerülne ebbe az adatbázisba, vegye fel velünk a kapcsolatot a csuhajjante2016@
gmail.com e-mail címen, vagy látogasson el Facebook oldalunkra, ahol minden információt megtalálhat.

Bacskai Balázs
Csuhajja Néptánccsoport művészeti vezető
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a szolgálatban 123 órát töltöttünk el, 123 személy segítsé-
gével. Reggel 7 órától kezdődik minden iskolai napon, 8 
óráig tart. 

• Rendkívüli szolgálatok: Ez az a feladat, ami megoldása 
sokszor a legnehezebb, mert előre nem tervezhető. Ezek 
voltak, többek között:
• Általános iskola felkérésére farsangi bál biztosítása.
• Önkéntes Tűzoltók kérése, hogy őrizzük a tűzcsapot és 

a szerelvényeit a Viola úton a Göbölyjárási erdőtűz al-
kalmával.

• Rendőrséggel közös bűnmegelőzési akciók.
• Helyi labdarúgó mérkőzések biztosítása.
• Mindenszentek alkalmával temetőőrzés.
Március közepén az emberemlékezet óta először megjele-

nő vírus, és az azt követő járványhelyzet új kihívás elé állított 
mindenkit. Polgármester úr megkeresésének eleget téve a 
Családsegítő munkatársainak rendelkezésére bocsátottuk a 
szolgálati járművünket egy polgárőr részvételével.

Nem volt olyan felkérés, amit ne tudtunk volna teljesíteni.
Ezek összesen 19 alkalommal 38 fő részvételével 137 órá-

ban történtek.

A fentebb említett szolgálatokat összegezve 273 alkalom-
mal 442 fő jelenlétével 1440 óra szolgálatunk volt a faluért.

Igyekeztünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a felada-
tokat megoldani. Településünk Önkormányzata, a civil szer-
vezetek és a lakosság felkéréseinek igyekeztünk eleget tenni. 
Köszönet a tagok részvételéért a magam és a vezetőség ne-
vében.

Még egyszer köszönjük községünk polgármesterének, 
jegyzőasszonyának és a képviselő-testületnek, hogy bűn-
megelőzés és a közbiztonság fokozását támogatásukkal elő-
segítették. Polgárőr Egyesületünk igyekszik az elvárásoknak 
eleget tenni és megfelelni. 

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kinyilvánítani azok-
nak, akik az 1%-os adó felajánlásukkal támogattak ben-
nünket. Akik szeretnének minket az idei évben az adójuk  
1%-ával támogatni azok a 18673498-1-13-as adószámot 
tudják használni.
Farmos, 2021. február 25.

Kovács Pál
elnök

Miért mentsük a békákat?
Farmos határában 2004 óta zajlik a kétéltűmentési akció 

(kétéltűek: békák és gőték), a közúti gázolások csökkentése 
érdekében. A kétéltűek telelő- és szaporodóhelyét a 311-es 
műút választja el, óriási veszélynek kitéve a tavasszal nagy tö-
megben vonuló állatokat. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársai több mint 15 éve szervezik a mentést 
önkéntesek bevonásával. A több mint másfél évtizedes mun-
ka során háromszázezernél is több kétéltű egyedet gyűjtöt-
tünk be terelőkerítés és vödörcsapdák segítségével és vittünk 
át az út túloldalára, többségében barna ásóbékákat. 

A kétéltűek voltak az első szárazföldi gerinces állatok a 
Föld története során, túlélték az elmúlt 
360 millió évet, jégkorszakokat, termé-
szeti katasztrófákat. Most pedig a kihalás 
fenyegeti őket. A földi élővilág hatodik, az 
emberi tevékenység által okozott nagy ki-
halási hulláma jelenleg is zajlik. Napjaink-
ra az ismert fajok egyharmadát fenyegeti 
а kihalás veszélye, melyek közül a kétéltű-
ek az egyik legveszélyeztetettebb élőlény-
csoport. Közrejátszott ebben az élőhelyeik 
elvesztése, a vizes élőhelyek megszűnése, 
kiszáradása, a vizek elszennyeződése (in-
tenzív vegyszerezés, vízbe mosódó mér-
gek hatása), a környezetszennyezés, az 
éghajlatváltozás, forgalmas közutakon 
való átkelés a szaporodóhelyekre történő 
vonulásuk során. A természetvédelem 
számára már több évtizede fennálló kér-
dés, hogyan lehet minél hatékonyabban 
segíteni a vonuló fajokat az ember okoz-
ta akadályok leküzdésében. Kétéltűeknél 

erre a problémára kínál megoldást a békamentő akció. 
De miért is fontos ez? Ha a kétéltűek eltűnnek az élőlé-

nyek által alkotott kölcsönös egymásrautaltságból álló öko-
lógiai rendszerekből, akkor az ökológiai egyensúly felbomlik 
és kártyavárként dől össze. Képzeljünk el egy működő repü-
lőgépet, amely száll az égen. Képzeljük azt, hogy a föld élővi-
lága együttesen alkotja ennek a repülőnek a műszaki felépíté-
sét. Minden élőlény egy apró elem a gépezetben. Szétszedjük 
ezt a gépet, miközben repül? Ha egy élőlény eltűnik a Földről 
az olyan, mintha a repülőből tűnne el egy csavar. A békáknak 
fontos szerepük van a természet egyensúlyában, sok állatnak 
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Számadás, visszatekintés
Felnőttként másként éljük meg a hitünket, mint gyer-

mekként. Jó az a hétvégi egy óra, amit abban a másfajta 
légkörben, csendben, békében, a gondokat kicsit háttérbe 
szorítva tölthetünk. Ehhez hozzájön az is, hogy a prédiká-
cióban sok olyan gondolat hangzik el, mely segítség lehet 
egy-egy problémánk megoldásához. 

A heti katolikus újságban, de már a neten is olvasha-
tunk komoly, diplomás emberekről, akik a hitet komolyan 

veszik, és hétvégén misére mennek. Az utóbbi hónapok-
ban személyesen is találkozhattam pl. Dr. Csókay András 
idegsebész professzorral, aki a fejüknél összenőtt ikreket 
szétválasztotta, aki most is jár az elmaradott országokba 
más, hasonlóan elhivatott orvostársával. Amellett teszi, 
hogy öt gyermekét nevelte fel, közülük egyet elveszített 
balesetben, mégsem fordított hátat a világnak, a hitének. 
Az imákat műtétei alatt magában mondja, mert szerinte 
őt így segíti a Jóisten, és ezért tudja munkáját sikeresen 
végezni.

Farsang a felső tagozaton
Iskolánkban a járvány miatt nem a megszokott módon ün-

nepeltük a farsangot. Elmaradt a farsangi bál, a jelmezesek 
felvonulása. A farsang vidám hangulatát osztálykeretben te-
remtettük meg oly módon, hogy a tanítási órákon jelmezbe  
öltözve vettek részt a diákok. Néhány játékos kedvű pedagó-
gus is maskarát öltött. Így szereztünk egymásnak nevetéssel, 
vidámsággal teli télbúcsúztató napot. 

A farsangi lakomához Józsa László és munkatársai fánkot és 
joghurtot adtak a tanulóknak, amit itt is hálásan köszönünk! 

Matolcsy Miklós Általános Iskola Farmos felső tagozata

jelentenek táplálékot, sok gazdasági szempontból kártékony 
rovar pedig az ő táplálékuk. Létezik egy fogalom, az öko-
szisztéma szolgáltatás, a békák a termesztett növényeinkre 
veszélyt jelentő, számunkra kártékony rovarokat fogyasszák, 
tehát a békák hasznosak. 

A békamentés minden évben március és április hóna-
pokban zajlik. A mentést csak tavasszal végezzük, mert a 
szaporodási időszakot követően nincs egyértelmű vonulási 
időszak a telelési terület irányába. A békamentés első lépése 
a békaterelő kerítés elkészítése, mely megakadályozza, hogy 
a békák a forgalmas műútra jussanak. A kerítés alá vödrök 
vannak leásva, melyekbe beleesnek az egyedek. Itt várják, 
hogy a mentőcsapatok minden délelőtt ellenőrizzék a vödör-
csapdákat, és elszállítsák őket biztonságban a Nagy-nádasba, 
a Kékbegy tanösvényhez. A békamentésben a szakemberek 
mellett minden évben számos civil szervezet, helyi közös-
ségek, a farmosi iskolások és óvodások is részt vesznek. A 
békamentés az önkéntes résztvevők számára „aktív tevé-
kenységre” ad lehetőséget, ennek során természetvédelmi 
sikerélményt nyújt és pozitív irányba mozdítja el az úgyne-
vezett „nemszeretem” állatok iránti attitűdöket. Mindezzel 
pedig erősíti a szűkebb-tágabb környezethez, tájhoz való kö-
tődést és a környezeti értékek irányában felelősen gondolko-
dó és aktívan cselekvő állampolgári magatartás kialakulását. 

Sajnos a járványhelyzet miatt a békamentés idén nem láto-
gatható, aki szeretne értesülni a mentőakció híreiről, keresse 
fel a Farmosi békamentők nevű Facebook oldalt. Aki pedig 
ezekkel a különös élőlényekkel szeretne találkozni, látogas-
son el a Kékbegy tanösvényhez, és figyelmesen szemlélje a 
nádas élővilágát. 

Otthon is menthetünk békákat!
A vízóraaknák és külvilágra nyíló pincék sajnos békacsap-

daként működnek. Szerencsére ezen a helyzeten gyorsan és 
egyszerűen segíthetünk – csak emeljük fel a tetőt és nézzünk 
be a vízóra, a kerti csap aknájába, zseblámpával vizsgáljuk át 
a pincék sötét zugait (különösen, ha ennek földes a talaja), 
és ha békát találunk, vigyük ki a gyepre és engedjük el egy 
bokor tövénél, farakásnál, a komposzt mellett. Ezt az ellenőr-
zést érdemes március-augusztus között havonta elvégezni, és 
az ismételten pórul járt állatokat kimenekíteni. Ne feledjük, 
hogy a kertünkben élő kártékony rovarok ellen kiváló kato-
nák. 

Ha szeretnénk, hogy a kertünk ideális lakóhely legyen a 
békáknak, készítsünk egy aprócska kerti tavat, és biztonságos 
búvóhelyeket számukra. Ideális búvóhely lehet egy nedves 
avarkupac, vagy árnyékos helyeken elhelyezett kúpcserepek. 

Bozóki Balázs 
Tápió Természetvédelmi Egyesület 
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Kedves polgártársaim!
Azzal szeretném kezdeni az írásomat, kis kitérővel, 

mint sokan mások, én is közlekedem, szinte minden le-
hetséges eszközzel, autóval, biciklivel, gyalog. Pár helyi 
közösséget érintő fórumon is alkotok véleményt, kizárólag 
magánvéleményt. Igyekszem, bár nem mindig sikerül tár-
gyilagosan, pártoskodás nélkül tenni, részemről soha nem 
volt titok a politikai szimpátiám, ugyanakkor maximáli-
san elfogadom, értékelem a valóban hasznos, az emberek, 
családok életét segítő, mai kormányzó politikai elit dönté-
seit. Kaptam online olyan véleményt, ha nem értünk egyet 
mások véleményével, az beszólogatás, szerintem meg nem 
az… Az egy vélemény, a másik ember véleménye, és mint 
olyan, a modern demokrácia, a szólás szabadságának az 
alapja, szerintem az nem helyes… Másként gondolko-
dunk dolgokról, napi politikáról - amire nagyon sok eset-
ben, a valós tartalomra, semmilyen rálátásunk nincs, vi-
szont nagyon vehemens megfellebbezhetetlen véleményt 
alkotunk. Mi, egyszerű emberek nem lehetünk egymás 
ellenségei, haragosai. Tudják, sokan ismerik és valljak 
azt az ősi közmondást, hogy „okos embert nagyon nehéz 
meggyőzni a mi igazunkról, de tárgyilagos valós érvekkel 
lehetséges, az elvakult embert lehetetlen”. Nehezen tudom 
elfogadni azt a hangnemet, ami manapság a magyar nagy 

politikában balról és jobbról egyaránt tapasztalható a mé-
diában. Az egymás útszéli pocskondiázása, lejáratása kizá-
rólag ideológiai alapon. A jó és értékes, mindenki számára 
hasznos kezdeményezések is elvesznek, csak azért, mert 
az egyik-másik politikai tömörülés javasolja. Látom azt 
is, hogy vannak polgártársaink itt, a kis közösségünkben, 
kizárólag pártszimpátia alapon még talán ölni is képesek 
lennének… egymást… ez egy nagyon-nagyon rossz és el-
fogadhatatlan folyamat.

A kis bevezető után rá is szeretnék térni írásom lénye-
gére, a községünk közlekedési útvonalainak állapotára, a 
közlekedési morálunkra, amiről azt gondolom így előze-
tesen, hogy ez nem csak helyi jelenség.

Az utóbbi időben, teljesen jogosan, nagyon sok pol-
gártársunkban érlelődik a gondolat, hogy valamit kellene 
tenni a közlekedés megregulázása érdekében. Vannak ja-
vaslatok, látom, olvasom, sokan az önkormányzati képvi-
selők segítségét kérik, és vannak elképzelések, javaslatok 
is. Az utóbbi időben, években az átmenő kamionforgalom 
vagy túlsúlyos teherautó forgalom nagyon megszaporo-
dott, ezzel hatalmas anyagi károk keletkeznek a közvet-
len útszéli ingatlanokban, de magában az utakban is, re-

Másik orvost a Péterfy Kórház szemészetén ismertem 
meg, akinek szintén a hit ad erőt és teherbírást. Műté-
tes napján volt, hogy a tizenkilencedikként kerültem be 
a műtőbe, s mégsem hibázott. Ő is templomba járó, hívő 
ember. Dr. Vámosi főorvos úr akkor váratja a betegeit, ha 
valakinek balesetben a szeme sérül meg nagyon, és akkor 
őt hívják el a balesethez. 

A vallásban bizonytalanoknak a saját példám is tanul-
ságos lehet. 2009.03.31-én történt a baleset, amiben a bal 
lábamat elveszítettem. Azon kívül még több helyen is tö-
rést szenvedtem és fejsérülésem is volt. Hosszú ideig mű-
töttek, majd kb. 1 hétig nem voltam a tudatomnál. Ezalatt 
kétséges volt az életben maradásom is. Amikor már lassan 
visszatértem az életbe, érdekes dolog történt: miközben 
CT-re toltak a folyosón, csak a két lányom volt velem, én 
tisztán hallottam egy hangot, aki annyit mondott, hogy 
más is segített az életben maradásban, ne higgyem, hogy 
csak az orvosok. Tudtam és éreztem, hogy a Jóisten vi-
gyázott rám közben. Akkor fogadtam meg, ha úgy gyó-
gyulok fel, hogy járóképes leszek, próbálom meghálálni a 
templomi munkával, amíg bírom. Nem hiszem, hogy ezt 
csak a saját erőmnek köszönhetem. A gyógyulásom után 
kaptam nagyon nagy boldogságot is, mert megláthattam 
a három unokámat, kiket Zsuzsi lányom adott nekünk, 

s ez elmondhatatlan öröm. Megtanultam megköszönni a 
Mennyei Atyának minden napot és minden örömet, amit 
ad, a kisebb dolgokat is. 

Úgy gondolom, mindenki kap jó dolgokat és örömöket, 
csak észre kell venni, és megtanulni megköszönni. Az egy-
ház, a hit mindig is volt. Meg kell tanulni megköszönni a 
segítséget, amit ezáltal kapunk. A mindennapi életben a 
kapott segítséget igyekszünk viszonozni. Akkor a Jóisten 
felé nincs tartozásunk? Úgy tudjuk megköszönni, ha meg-
becsüljük, amit kaptunk, a templomokat, az egyházi léte-
sítményeket nem mi építjük, de az állagát a mi dolgunk 
megőrizni, működésükről gondoskodni.

Ehhez van nagyon nagy szükség arra hogy legalább azt, 
amit az évszázadok során is megtettek az emberek, mi is 
megtegyük. Az összeg, amit egyházi hozzájárulásként jó 
lélekkel felajánlhatunk, tegyük meg, és ha tudunk, erőnk-
höz mérten segítsünk embertársainknak is, akik önhibá-
jukon kívül nehéz helyzetben vannak. Ha 1-2 embert el-
gondolkoztatok az írásommal, már megérte a fáradságot. 

Bodócsné Nyitrai Margit
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pedeznek a falak, megsüllyednek az ingatlanok, ez szinte 
mindenkit érint, aki a Jászberényi, Szelei, Béke, Nagyká-
tai utakon lakik. Olvasom a megoldási javaslatokat, pél-
dául kell kitenni figyelmeztető táblákat, forgalom lassító 
szigeteket kell telepíteni, fekvő rendőrt kell építeni, vagy 
„Véda rendszert” telepíteni, és még számos ötletet van. 
Sok írás, vélemény azt sugallja, legalábbis nekem, hogy a 
képviselő-testület a „polgival” az élen, nem foglalkozik, 
vagy nem akar foglalkozni az üggyel. Időnként még ennél 
is súlyosabb írások vannak, volt, aki kilátásba helyezte a 
polgármester tettleges inzultálását… Na kérem, erre mit 
lehet mondani?.. Ez biztosan megoldaná a problémát!!?? 
Mivel én is tanultam a KRESZ szabályait, és azt gondolom, 
kicsit jártas vagyok, vagy ismerem a jogszabályok világát, 
szeretnék pár nagyon fontos, és lényegi kérdésre kizárólag 
saját szemszögemből rávilágítani. 

Az első gondolatom, amit statisztikai adatokkal is alá tu-
dok támasztani, az ország 3200 településén, legalább 3000 
helyen ugyanez a probléma, vagy sokkal súlyosabb, mint 
itt. A települések szerkezete, utcák rendszere már 100-200 
évvel ezelőtt kialakult, a modern aszfaltos világunkba ezt 
a szerkezetet követték, ahol a régi országút vezetett, oda 
építették a köves utat is, ami sok esetben csak pár méterre 
volt a lakóházaktól. Akkoriban nem volt, vagy alig gépjár-
műforgalom, ez nem okozott problémát, évtizedekig, de 
ma, a gyökeresen megváltozott életünkben, nagyon-na-
gyon súlyos gondokat okoz. Az állam hogyan orvosolja? 
Megalkotta a közlekedőkre kötelező érvényű törvényét, a 
KRESZ-t, amiben leírja a helyes közlekedési magatartási 
formákat, például a betartandó sebességi határokat, lakott 
területen belül, ha más egyéb szabály nincs 50km/ó. Az 
állam a károkozás érdekében, le is tudta a kötelezettségét, 
ugyan a törvény betartáshoz hozzárendelt kényszerítő 
eszközöket, amivel ezt ki is kényszerítse, de ennek a visz-
szatartó ereje nagyon minimális…

A közlekedés során a gépjárművezetők döntő többsé-
ge a legkisebb mértékben sem jogkövető, mivel a törvény 
megszegésének, a sebességi korlátok be nem tartásának 
nincsenek a pénzbírságon kívül súlyos következményei, 
éppen ezért visszatartó erő nagyon kicsi. De kérem, akik 
autót vezetünk, kicsit induljunk ki magunkból, én is ezt 
teszem, és? Nem vagyok jogkövető, ugyan fáj a csekk, 
de elkönyvelem, hogy belefér 1-szer, 1-szer… Esetünk-
ben itt a faluban a rendőrség szinte napi rendszeresség-
gel méri a sebességet, a volt Ezerjótól kifele, Jászberény 
irányából… Évek alatt egyszer sem találkoztam velük a 
falu belső felében... A jelenlegi mérési hely statisztikailag 
nagyon eredményes, mert minden 3.-4. autóst meg lehet 
bírságolni, mivel a helységjelző tábla, ami 50km/ó legna-
gyobb sebességet enged meg, a tényleges, a veszélyeztetett 
lakott területen kívül van, úgyhogy a törvényileg lakott 
területre simán belecsorog a gyanútlan autós akaratlanul 

is. De ahol a falu érdekében lényeges lenne a helyes se-
bességi határok kikényszerítése, ez a mérési pont, nincs az 
autósra semmilyen hatással, gyakorlatilag eredménytelen, 
és nem is látom, még a szándékot sem, hogy ezen változ-
tatás történne. A miérteket szerintem tetszenek érteni, és 
semmi esetre sem fogadható el az, hogy az új mérőpontok 
kialakítása milyen technikai feltételeket igényelne, és az 
sem fogadható el, hogy ez a mérőkütyü Farmoson bárhol 
ne tudna csatlakozni online a rendszerhez… Valakinek ez 
lenne a feladata, hogy pontosan a hasznosságot szabályoz-
za, az eredményessége anyagi értelemben vitathatatlan, 
lehet, hogy ezt nevezik az autósok törvényes lehúzásnak?? 
ÁÁÁ.., dehogy.

Olvastam nemrégiben, árjegyzékek hozzárendelésével, 
hogy kellene figyelmeztető táblákat kihelyezni, sőt erre 
már kötelezték az Önkormányzatot is, ha jól olvastam, 
valószínűleg hasznos is lenne. De ettől jogkövető lenne 
a gépjármű vezető? Önök szerint? Másik lehetőség, vagy 
javaslat volt a forgalomlassító szigetek kialakítása, ahol 
ugye, akár tetszik akár nem, ezeknél le kell lassítani. Vagy 
ugyanilyen nagyon-nagyon hatásos megoldás a fekvőre-
ndőr… Mert ha ezen esetekben nem jogkövető a jármű 
vezetője, annak számára nagyon súlyos következményei 
vannak, és nincs panasznak helye az autóban keletkezett 
károk megtérítésére… Én magam is gyűlölőm ezeket a 
megoldásokat, de nagyon-nagyon figyelek rá, és betartom 
az itt előírt sebességet, mert következménye van a fegyel-
mezetlenségemnek, és rá vagyok kényszerítve az előírt sza-
bály betartására.. Nem állítom, hogy ez lenne a követendő 
példa, vagy a megoldás a mi esetünkben is, de a hatása vi-
tathatatlan. A következő kérdés, esetlegesen ki építse meg, 
de mondjuk egy gyalog átkelő helyet is, vagy ki térítse meg 
az ingatlanokban keletkezett károkat? Kézenfekvő megol-
dás a közút kezelője, az állam… Azt látatlanban le merem 
írni, állam biztosan nem fogja, mivel Ő a megelőzés végett 
megtette az intézkedéseit, és le is tudta kötelezettségét ez 
ügyben, rá is tolja a felelősséget a közlekedés résztvevőire. 
Tudják Magyarországon 2014-2019 között hány esetben 
fizetett a közútkezelő polgári személyeknek, a magántu-
lajdonú ingatlanokban keletkezett károk miatt kártérítést? 
Elképesztően kevés esetben, esetekben 10 éves pereskedés 
után…. Marad az Önkormányzat. Ezzel meg egy komoly 
baj van, ha a szándék és az akarat meg is lenne, sajnos en-
nek a falunak nincsen pénze ilyen megoldások finanszí-
rozására akármennyire is szükség volna rá. Mivel ezeket 
a változtatásokat, terveztetni, egyeztetni, jóvá hagyatni 
kell, ez eddig kb. 5-10 milliós tétel, és még a kivitelezés-
ről nem is beszéltünk, és akkor még arról sem beszéltünk, 
hogy a leginkább érintett szakaszokon, ezeket a forgalom-
lassító szigeteket nem is lehet megvalósítani, mert egysze-
rűen nincs rá hely. A zebra megvalósítására pénzügyileg 
ugyanez vonatkozik, de azt gondolom, mindenképpen el 
kell kezdeni a megvalósítást… valahogyan.
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Köszönet!
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület 

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2019. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az 

egyesület javára ajánlották fel!

Kérjük hozzátartozóinkat, barátainkat, 
ismerőseinket, szimpatizánsainkat, hogy 

személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával 

a továbbiakban is támogassák 
tevékenységünket! 

Adószámunk:  

18721230-1-13
Köszönjük!

Mantrailing Akadémia 
Alapítvány

SZJA 1% felajánlás
Önkéntesként mi azért dolgozunk a 

kutyáinkkal, hogy életeket mentsünk!
Adószám:  

18847671-1-42

Kedves Zenebarát!
Kérjük ajánlja fel  

személyi jövedelemadója 1%-át a

Farmosi Zenekar Egyesület
javára!

18515279-1-43
Támogatását mind színvonalasabb koncertekkel 

fogjuk meghálálni.

Azt gondolom, hogy körbe is értünk ezen a súlyos prob-
lémán, úgy hogy a túlsúlyos autókat, amelyek a legtöbb 
problémát okozzák, nem is érintettem, hogy ezek miért 
pont itt, erre felé közlekednek? Elhihetik, ez sem véletlen 
műve, az ország útjai, nem csak az autópályák, hanem az 
alsóbb rendű utak is fizetősök a céges teherautók részére. 
A Jászberényi út, a 311-es út az M4-ig nem fizetős útsza-
kaszok, tehát ezek a kamionok itt spórolnak. Azt is gondo-
lom, hogy ezzel a problémával nagyon sokáig együtt kell 
élnünk, talán még az utódainknak is, akármilyen változást 
is hoz a jövő. A helyi képviselő testületnek sajnos nagyon 
kevés lehetősége van ez ügyben, mint sok más kérdésben 
is, sajnálatosan, de elszomorítóan ez a valóság.

Legalább olyan fontos lenne az önkormányzati utak-
ban, az állapot megőrzés, például a Tavasz utca focipályá-
hoz közelebb eső vége, a Petőfi és Nyárvesztő utcasarok, 
de még sorolhatnám. A külterületi utakról… Lassan azok 
is járhatatlanok lesznek, ugyan van egy eszköze a község-
nek, de pont arra teljesen használhatatlan, amire vették, 
ezt a „grédert” nem erre tervezték, hogy az utakat meg-
dőlt szögben kezelje, ez a miénk egy sík eszköz, autópá-
lyák építésénél használnak ilyet, és akkor itt felvetődik a 
pályázatok helyes, átgondolt, szakszerű megvalósításának 
felelőssége. A későbbi helyzetet nagyban nehezíteni fogja 
az önkormányzatok, a farmosi önkormányzat anyagi lehe-

tősége, még rosszabb lesz, mint ezidáig bármikor is volt, 
mivel az állam még azt a helyi, csekély bevételt, például a 
súlyadót, ami itt keletkezett, nemes egyszerűséggel elvette, 
elvonta… mert, mert, mert, majd valószínűleg valahol lesz 
belőle például stadion… ebből a pénzből is. Megértem azt 
az embert, aki a Muszalyban vagy az Öregszőlőben vagy 
a Paskomi úton lakik, télen nagy a sár, nyáron meg a ho-
mok. Véleményem szerint itt a helyi gazdákkal lehetne 
beszélni, segítséget kérni tőlük, talán ez menne is, most 
is nagyon sokan önként, térítésmentesen csinálnak ilyen 
karbantartási munkákat a környezetükben, magánembe-
rek ásóval és lapáttal igyekeznek javítani a helyzetükön, 
vagy összeszedik a mások által szétdobált szemetet, mind 
helyi kezdeményezés.

Nem azt mondom véletlenül sem, hogy várjuk a sültga-
lambot, nagyon is szükséges, kell a felettes döntéshozókat, 
az országgyűlési képviselőt ezügyben is beadványokkal, 
választói levelekkel, aláírásgyűjtésekkel emlékeztetni a 
problémára, annál is inkább mert más lehetőségünk nem 
nagyon van. Addig is amíg nem valósulnak meg a bizton-
ságos közlekedés lehetőségei, vigyázzunk egymásra, gyer-
mekeinkre.

Majorlaci.
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Köszönetnyilvánítás
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Czika Péterné sz.: Vincze Katalin Mária, 1925.09.01. elhunyt: 2020. november 21.

Krámli István sz.: 1933.09.20. elhunyt: 2020. november 21.

Tasi Józsefné sz.: Pecha Mária Éva, 1949.04.25. elhunyt: 2020. december 08.

Tóth Károly sz.: 1954.05.05. elhunyt: 2020. december 08.

Selmeci János Sándorné  sz.: Holzsmidt Katalin, 1944.04.11. elhunyt: 2020. december 09.

Miknai Ferenc sz.: 1955.10.29. elhunyt: 2020. december 15.

Juhász Józsefné sz.: Javellák Erzsébet, 1939.11.18. elhunyt: 2020. december 18.

Mucsinyi Jánosné sz.: Kiss Mária, 1938.04.09. elhunyt: 2020. december 22.

Paksi István sz.: 1966.01.31. elhunyt: 2020. december 27.

Kerekes István sz.: 1951.01.17. elhunyt: 2020. december 26.

Palotai Zoltán sz.: 1968.03.04. elhunyt: 2020. december 30.

Muntean Pálné sz.: Szabó Ilona, 1945.06.02. elhunyt: 2021. január 03.

Badinszki Béláné sz.: Szegedi Julianna, 1948.09.06. elhunyt: 2021. január 23.

Darók Mihály sz.: 1967.09.17. elhunyt: 2021. január 30.

Varga Zoltán sz.: 1954.12.25. elhunyt: 2021. február 05.

Lengyel Tibor Zoltánné  sz.: Felhő Ibolya, 1955.01.27. elhunyt: 2021. február 08.

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ú
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2021.01.25. Katona Zamira Szabó Anita és Katona Tibor

2021.01.30. Iglódi Gábor Pál Sélei Szandra és Iglódi Gábor Pál

2021.02.03. Balázs Milán Benedikt Haluska Viktória és Balázs Renátó

2021.02.11. Gulyás József Gulyás József és Kövér Mónika

2021.02.19. Tóth Zente Mészáros Krisztina és Tóth Viktor

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk,  

MUCSINYI JÁNOSNÉ (született: Kiss Mária)
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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HIRDETÉSEK

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja: 2021.június 20. (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 30/710-3964

Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1200 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.

Több éves tapasztalattal rendelkező kisebb brigád 
KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLAL. 

Pl.: tetőjavítás, gipszkartonozás, külső-belső 
felújítás, bontás stb. Hívjon bizalommal. 
Tel.: 06 20/582-9153 Vilmos

FOGLALJON IDŐPONTOT 
MINÉL HAMARABB! 

Gondoskodjon lakása felújításáról a  
2021-től elérhető Otthonfelújítási 

támogatáson keresztül!

• Szobafestés, mázolást, tapétázást,
• külső és belső szigetelést,
• hangszigetelést,
• homlokzati felújítást, 
• tetőszerkezetek cseréjét/ felújítását, festését, 

tetőcserét,
• fa nyílászárók felújítását, cseréjét,
• laminált padló lerakását, régi parketta felújítását, 
• kerítés festését vállalom referenciával, 

garanciával.
Hívjon bizalommal!

06-30-230-6148
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A március 15-i online ünnepség felvétele a könyvtárban

Békaterelő kerítés állítása a 311-es út mentén

A Csuhajjások vendégszereplése Tápiószelén a március 15-i ünnepségen


