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Farmos Község Önkormányzata 

az 1848-as forradalom tiszteletére  

2012. március 15-én 18 órai  
kezdettel megemlékezést tart.

A megemlékezés programja:

– műsoros ünnepség a Művelődési Házban

– fáklyás felvonulás az 1848-as forradalom hőseinek  
tiszteletére

– megemlékezést záró szavalat a Vízparti Élet Házánál 
(Matolcsy kúriánál)

Szeretettel várjuk önt  
és kedves családját.

Tisztelegjünk együtt 1848 dicső emléke előtt!

MEGHÍVÓ

Farmos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

 2012. március 2-án  
pénteken, 18 órai kezdettel, 

közmeghallgatást tart 
a Művelődési Házban.

Napirendi pontok:
– Tájékoztató a szennyvízcsatorna 

beruházás helyzetéről.
– A lakosság részéről, a csatornázás-

sal kapcsolatban felmerülő kérdé-
sek megválaszolása.

Előadó: 
Kovács Ferenc,  

a Víziközmű Társulat Elnöke

Beszámoló a  
2011. évi költségvetés  

végrehajtásáról.

A 2012. évi költségvetési 
terv ismertetése.

Előadó:  
Horváth László  

polgármester

Kérem, hogy a közmeghallgatáson 
minél többen vegyenek részt!

Tisztelettel:
Horváth László

polgármester
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Önkormányzati határozatok, 
rendeletek

2012. 01. 27.- 2012. 01. 31.
 

NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI:
– Napirend elfogadása az aljegyző jelöltek meghallgatásáról. 

(1/2012.(01.27.))
– Polgármesteri tájékoztató elfogadása a két ülés közötti idő-

szakban történtekről.  (4/2012.(01.31.))
– Ebrendészeti szerződés elfogadásának elnapolása. (5/2012.

(01.31.))
– A Rákóczi út 1. szám alatti ingatlan kondícióteremként való 

használatáról fizetési megállapodás, valamint bérleti szerző-
dés elfogadása. (6/2012.(01.31.))

– Határozat elfogadása a Rózsa Nyugdíjas Egyesület Farmos, 
Rákóczi út 6. alatti helyiség használatáról, annak szabályai-
ról. (7/2012.(01.31.))

– Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. évi munkatervének elfogadása. (8/2012.(01.31.))

– Határozat elfogadása a Tápió-vidéke Gazdakör Farmos, 
Fő tér 2. alatti helyiség használatáról, annak szabályairól. 
(9/2012.(01.31.))

– A Count-Comp Könyvvizsgáló Kft. megbízása a 2011. 
évi könyvvizsgálói feladatokkal. Szerződés jóváhagyása.  
(10/ 2012.(01.31.))

– A 2012. évre szerződéskötés a Jásztej Kft-vel, az általános is-
kolai tanulók 100%-os állami támogatással történő iskolatej 
ellátásáról. (11/2012.(01.31.))

– Az Esélyegyenlőségi Terv elfogadásának elnapolása. 
(12/2012.(01.31.))

– Az Ökovíz Kft. ismételt ajánlatára döntés tagi üzletrész vá-
sárlásáról, 100 000 Ft. értékben. (13/2012.(01.31.))

– Terék József zenész, zeneszerző CD kiadással kapcsolatos 
üzleti ajánlatának elfogadása. (14/2012.(01.31.))

– Szerződéskötés jóváhagyása az OHÜ Országos Hulla-
dékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-vel. (15/2012.
(01.31.))

– Döntés a LEADER pályázat által megvalósuló kamerarend-
szer legalább 5 éves fenntartásáról. (16/2012.(01.31.))

– A Technovíz Kft.-vel 2012-re kötendő szerződés jóváhagyá-
sa. (17/2012.(01.31.))

– Döntés a megüresedett iskolai álláshely betöltéséről. 
(18/2012.(01.31.))

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:
Rendelet elfogadása, mi szerint a vízdíj 2012. március 1-től 

bruttó 250 Ft/m3-ben kerül megállapításra. (1/2012 (II.01.))

ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATAI:
– Aljegyző választás. (19/2012.(01.31.))
– Döntés ügyvédi megbízásról, egy 2003. évi önkormányzati 

földértékesítés vizsgálata ügyében. (20/2012.(01.31.))
– Tanulmányi szerződés jóváhagyása. (21/2012.(01.31.))
– Döntés egy Arany János Tehetséggondozó Program keretén 

belül tanuló diák támogatásáról. (22/2012.(01.31.))
– Elvi támogatás adása benzinkút létesítésére. (23/2012.

(01.31.))
– Elvi támogatás adása az evangélikus templom felújításához. 

(24/2012.(01.31.))
– Elvi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában lévő öreg-

szőlői földterületek földhasználatba adásáról, cseréjéről. 
(25/2012.(01.31.))

– Döntés a polgármester költségátalányáról. (26/2012.(01.31.))
Horváth László

   polgármester

A CSATORNÁZÁSRÓL,  
AZ IVÓVÍZRŐL

Ezekben a napokban sokan kapnak értesítést a Tápiómenti 
Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulattól. A cím-
zettek azok, akik a társulat nyilvántartása szerint eddig még 
nem kötöttek LTP szerződést. Mivel az Európai Unió nagy-
mértékű támogatásán kívül kisebb részben a magyar állam, 
valamint a lakosság önrésze biztosítja majd a csatornázás kivi-
telezéséhez szükséges pénzforrást, – így közvetlenül a kivitele-
zési munkák megkezdése előtt – a társulat vezetése feltehetően 
utolsó LTP szerződéskötési lehetőséget ajánl az élő szerződéssel 
még nem rendelkezőknek. Ebben a levélben két fizetési módját 
ismertetik a társulat magánszemély tagjai által fizetendő érde-
keltségi hozzájárulásnak. 

LTP szerződés nélkül 285 000 Ft. megfizetése 2 részletben, 
állami támogatás nélkül. Első részletként 150 000 forintot az 
értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befi-
zetni, majd második részletként 135 000 forintot 2012. március 
31-ig kell postára adni, vagy átutalni.

LTP szerződés kötéssel a levél kézhezvételétől számított 15 
napon belül, állami támogatással.

Ebben az esetben 70 hónap alatt kell havonta 3.155 Ft. befi-
zetésével, + egyszeri 5.100 Ft. díj megfizetésével leróni az érde-
keltségi hozzájárulást.

Könnyen belátható, hogy a második változat jelenti a kisebb, 
elviselhetőbb terhet az egyébként is nehéz helyzetben lévő la-
kosságnak, továbbá ehhez a változathoz állami hozzájárulás is 
jár. Mindenkit biztatok, hogy mihamarabb éljen a lehetőséggel! 

Hogy miért? Csak egy-két nyomós érv mellette: 
A társulat megalakulásával – a jogszabályok szerint, a több-

ség erejénél fogva – minden érintett ingatlantulajdonos a tár-
sulat tagja lett, tehát hozzájárulást kell fizetnie a szennyvízcsa-
torna beruházáshoz. Arra való hivatkozással, hogy nem tett 
támogató nyilatkozatot, senki sem mentesül a hozzájárulás 
megfizetésétől.  

Biztosak lehetünk abban, hogy az Európai Unió és a ma-
gyar állam a már ma is élő lehetőségeken (ráterhelés ingatlan-
ra, behajtás, stb.) túlmenően büntető törvények, jogszabályok 
egész sorát fogja alkalmazni mindazokkal szemben, akik nem 
tanúsítanak együttműködést. Ilyen eszköz lehet pl. víziközmű 
esetén az ivóvíz díjának büntető mértékű megemelése, vagy a 
környezetterhelési díj, stb. mindazon ingatlanoknál, melyek 
bár csatornázott területen fekszenek, de mégsem csatlakoztak 
a hálózatra. 

A csatornázás egy környezetvédő beruházás, mely hozzájá-
rul vizeink tisztaságának megóvásához. Ugyanis a lakóháza-
inkhoz tartozó derítők erősen szennyezik a kis talpmélységű 
(15-50 m) saját fúrt kútjainkat, melyek vizét kerti növényeink 
locsolására, állataink itatására használjuk. De a mérések sze-
rint az ország számos helyén, már 100-200 méter mélységben is 
szennyezett az ivóvíz bázis. Az a Kárpát-medence alatti édesvíz 
készlet, mely a Föld édesvíz készletének fogyásával stratégiai-
lag egyre inkább felértékelődik, és néhány évtized múlva Ma-
gyarország kincse lesz.

A csatornázással talán vége lesz annak az eléggé el nem 
ítélhető gyakorlatnak, hogy egyes ingatlantulajdonosok – me-
nekülve a szippantás díja elől, – derítőjük tartalmát kertjükbe 
szivattyúzzák, mellyel az elviselhetetlen bűz mellett közvetlen 
fertőzésveszéllyel is fenyegetik környezetüket.

A csatornázott településeken élők tapasztalata szerint a csa-
tornázás után a talajvíz szintje általában mintegy 1-1,5 métert 
süllyed, mi által a jövőben talán kevesebb pincében, vízóra ak-
nában lesz természetes jelenség a talajvíz.

Végül a levelekben található pontatlan ingatlan adatokkal 
(házszám, utcanév) kapcsolatban megnyugtatom a lakossá-
got, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Földhivatal a szerződők 
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HIDEG NAPOK UTÁN
Kegyetlen és tartós szorításától szabadultunk a télnek. Hete-

ken át, régen látott mélységig húzódott a hőmérő folyadékosz-
lopa. Napközben is sokat időzött ott, alig-alig akart tágítani. 
Akik tehettük, siettünk fűtött házainkba, igyekeztünk mielőbb 
menekülni a hideg utcáról a csontig hatoló hideg elől. Mi te-
hettük. Volt hová, volt kihez. De kár lenne tagadni, hogy egyre 
több embertársunknak nincs hová és nincs kihez. 

A februárt úgy általában már ismerjük. Időközönként sú-
lyos mínuszokkal emlékeztet arra, hogy mégiscsak a természet 
az úr. Így volt ez most is.

Ezeken a napokon sorjáztak számítógépemre az e-mailek. 
Polgármester, jegyző, családsegítő, rendőr, orvos. Tegye, je-
lentse, mérje föl, segítse, intézkedjen, stb.! Kaptuk az utasítást. 
Mi tettük, jelentettük, fölmértük, segítettünk, intézkedtünk. 
Ahogy tudtunk, ahogy lehetőségeink engedték. 

A családsegítők, az orvos asszisztensek, a szociális előadók, 
a gondozónők, rendőrök figyelték a legveszélyeztetettebbeket, 
tettek ajánlást, ki az akin már feltétlenül segítenünk kell. Volt 
ahová hálás köszönet mellett fát vitettünk, volt ahol pusztán 
személyes érdeklődésünk is előcsalt a felkeresett szájából né-
hány köszönő szót. Volt ki talán túlzott rátartással utasította 
vissza a felkínált segítséget. De ellenpéldaként olyan is akadt, 
aki szitokszavakra ragadtatta magát. Hogy neki miért adtunk, 
és ő miért nem kapott? 

Úgy gondolom, ilyen helyzetekben nem lehet mindenki 
megelégedésére dönteni, cselekedni. Különösen akkor nem, ha 
önkormányzatunk is hiányt szenved, nagyon szerény anyagi 
lehetősége tényleg csak a legszorultabb helyzetben lévők meg-
segítését teszi lehetővé. Ezért ezúttal is megértésüket kérem 
mindazoknak, akik lelkük mélyén őszintén méltánytalannak 
tartották, hogy hozzájuk nem ért el a rövidre szabott segítő ke-
zünk.

Végül szeretném megköszönni valamennyi segítőnek – úgy 
a feladatát hivatalból végzőnek, mint a rokonnak, jó szomszéd-
nak, barátnak – az egymásra figyelést, az emberhez méltó cse-
lekvést.

Horváth László
   polgármester

Mozgáskorlátozottak  
figyelmébe

Farmos Község Önkormányzat I. fokú Adóhatósága tájé-
koztatja a Tisztelt Adózót, hogy a 102/2011. (VI. 29.) Korm.  
rendelet  alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek köz-
lekedési kedvezményeiről  szóló rendelete alapján, a mozgás-
korlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmé-
nyek igazolására szolgáló orvosi  szakvélemény („7 pontos 
mozgáskorlátozottsági szakvélemény”)  2012. június 30-áig  fo-
gadható el, illetve gépjárműadó kedvezményben  az I. félévben 
részesülhet.

2012. július 01-től a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) korm. 
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplő I. és II. fokú or-
vosi szakvélemények nem fogadhatók el!

A II. félévre  (2012. július 01-től) gépjárműadó kedvezmény 
azoknak a személyeknek adható, aki mozgásszervi fogyatékos-
nak minősülő súlyosan fogyatékos személy, vagy a 18. életévét 
be nem töltött magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

adatait egyezteti, pontosítja, és ez után a szerződésekben va-
lamennyi érintett félnél (Társulat, Fundamenta, Földhivatal, 
Polgármesteri Hivatal, ingatlantulajdonos) a helyes adatok ke-
rülnek feltüntetésre. Ez ügyben a Polgármesteri Hivatal átvál-
lalja az ügyintézést, mentesítve ez által a lakosságot az eseten-
kénti 6 600 Ft-os eljárási illetéktől. 

Uniós törekvés és ez által Magyarországtól is elvárás, 
hogy a jövőben gazdaságilag és műszakilag  indokolt méretű 
víziközművek egy cégen belül szolgáltassák az ivóvizet, vala-
mint üzemeltessék a szennyvíz- és csatornarendszert. A jelen-
leg parlament asztalán fekvő törvény deklarált célja a nemzeti 
vízkincs és víziközmű vagyon védelme, a szolgáltatás színvo-
nalának emelése, a tulajdonviszonyok rendezése, az ellátási kö-
telezettség állam, önkormányzat, szolgáltató közötti egyértel-
mű rendezése, a vízdíj egységes árképlet szerinti megállapítása, 
a működési engedélyek kiadásának szigorítása.

E célok elérése érdekében a jelenleg működő mintegy 400 
vízmű száma várhatóan tizedére, mintegy 40 körülire fog le-
csökkenni.

 Ezekből következően várhatóan 2012. júliusától a Vízmű 
Farmos üzemeltetése is változni fog. Az átalakulás előtti jogi 
helyzet rendezése érdekében szerződéskötés céljából felkere-
si majd Önöket munkatársunk. Kérem, szíveskedjenek vele 
együttműködni, szíveskedjenek őt munkájában segíteni!

Az ivóvíz ellátással kapcsolatos kedvező hír, hogy 2012 vár-
hatóan nem csak a csatornázás kivitelezésének kezdő éve lesz, 
hanem ebben az évben az ivóvíz minőségének javítása terén is 
sikerül egy nagy előrelépést megtennünk.

2012. február 9-én ugyanis megszületett a döntés, mi sze-
rint az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Farmos Köz-
ség Ivóvízminőség Javítása” című, KEOP_7.1.0/11-2011-0062 
jelű pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program 
Irányító Hatóság vezetője 12 240 000 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte.

Ez a támogatás kizárólag csak az előkészítésre vonatkozik, 
mely tartalmazza a tervezés, a közbeszerzés, a tanulmányok, 
a projektmenedzsment, a tájékoztatás és a nyilvánosság költ-
ségeit. Biztos vagyok azonban abban, hogy sikeres előkészítés 
után egy újabb kedvező döntéssel a második kör pályázata is 
eredményesen zárul, és egy sikeres ivóvízjavító beruházás, va-
lamint hálózat bővítés után minőségileg javul majd Farmos 
ivóvíz ellátása.

Horváth László
   polgármester

mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, illetve BNO 
kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségei) legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező 
személy, aki SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG TÉ-
NYÉT IGAZOLÓ, a FOT. szerinti fogyatékossági támogatás 
megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát (1998. évi 
XXVI. Törvény szerinti fogyatékosság) támogatás megálla-
pításáról szóló hatósági határozat), vagy a magasabb összegű 
családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott hatályos igazolás másolatát, vagy a Nemzeti Re-
habilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődjének, az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségká-
rosodás minősítése során kiadott, a BNO kód XIII. csoportjába 
(csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető 
diagnózisra tekintette megállapított, legalább 40 %-os egész-
ségkárosodást igazoló szakvéleménye, szakhatósági állásfogla-
lása másolatát. 

A mentesség további igénybevételéhez kérjük, hogy 2012. 
Június 30-ig a fentiekben megjelölt iratok valamelyikét szíves-
kedjen benyújtani, ellenkező esetben a mentességet nem tud-
juk biztosítani.

Tóth  julianna
mb. jegyző
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Nap mint nap hallja a munkából, iskolából vonattal haza 
érkező, aki németül és angolul is érti már a rövid, néhány 
szavas figyelemfelhívást. Az írásomnak címként kölcsönzött 
mondat most azonban nem a Farmosra utazót figyelmezte-
ti leszállásra, hanem azt az örömteli tényt rögzíti, hogy a 
Nagykáta–Újszász–Szolnok vasútvonal felújítási prog-
ramjának következő állomása Farmos. 

Közel egy éve volt már az a maglódi találkozó, amelyen 
a MÁV vezetői együttműködést ajánlottak a megbeszélésre 
hívott, vonal menti polgármestereknek. Hogy ezt az aján-
latot mennyire komolyan gondolták? Mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy kérésünkre a farmosi vasútállomást 
háromszor terveztették át az illetékes MÁV vezetők. 

Lebovits Gábor vezérigazgató helyettes úr személyesen 
utazott hozzánk Farmosra, hogy először meghallgasson 
bennünket, majd támogassa kérésünket. Ezúton is köszö-
nöm neki.

E rövid bevezető után, az elkészült tervek alapján, egy 
rövid ismertetőt szeretnék adni az építkezés előzményéről, 
várható kivitelezéséről. 

Kiindulásként a tervezés előtt két határozott szándék 
volt. A MÁV ragaszkodott a meglévő épület alapterületéhez 
(a költségkeret miatt elzárkózott a bővítéstől), mi pedig ki-
tartottunk a megszokott és megszeretett „bakterház” jellegű 
állomás stílus mellett. 

Ebből született meg a terv, mely alapján a felújított állo-
másunk egy teljesen új belső elrendezéssel fog megújulni. 
Az épületben lesz villamos padlófűtésű, gres lapokkal bur-

kolt váróterem és vízöblítéses, vandál biztos WC, villamos 
parapet fűtéssel ellátott zuhanyzó-mosdó a vasutasnak, elő-
tér, irattár, közlekedő, légkondicionált pénztár. 

Természetesen a fal szigetelése, a tetőfedés cseréje, a szel-
lőzés megoldása sem marad majd el. Az épületet térburkolt 
járda fogja majd körülölelni, az utasok tájékoztatására pedig 
totemoszlopot fognak állítani. A felújított állomást a rongá-
lók ellen kamera védi majd. E védelemben segítsünk vala-
mennyien!

Az elindult fejlesztés másik eleme a P+R parkoló meg-
építése, mely része a MÁV azon szándékának, hogy egyre 
színvonalasabb kiszolgálással, a kötöttpályás közösségi köz-
lekedésnek kívánja megnyerni mind nagyobb számban az 
utazóközönséget. 

A P+R parkoló része lesz a két fedett buszmegállós busz-
forduló, 32 db gépkocsi beállására parkoló, (ebből 2 moz-
gássérült), 2 db 20-20 kerékpár tárolására alkalmas tároló, 
kiépített járda, csapadékvíz elvezető.  A területen dekoratív 
zöldfelületek lesznek kialakítva fűvel, sok fával, cserjékkel, 
virágokkal. 

 Végül hogy mikorra készül mindez el? Erre nem tudok 
pontos választ adni. De bevallom, hogy 2010-ben, mikor a 
Farmosért kitűzött céljaimat összegeztem, – közte a tűrhe-
tetlen színvonalú vasútállomás majdani felújításával, – nem 
gondoltam volna, hogy napjainkban ennek megvalósulása 
realitás lesz.

Horváth László
   polgármester

A KÖVETKEZŐ MEGÁLLÓHELY FARMOS

A farmosi P+R parkoló tervrajzának részlete.
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A térséget érintő szennyvízberuhá-
zás megvalósításához kapcsolódóan 
meghirdetett közbeszerzési eljárások 
közül a Tápió Menti Régió szenny-
víz elvezetése és szennyvíz tisztítá-
sa elnevezésű projekthez szükséges 
FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására irányuló köz-
beszerzési eljárásban a 2012. január 
25-i eredményhirdetést követően feb-
ruár 9-én került sor a szerződés alá-
írásra.

A közbeszerzési felhívás megjelen-
tetését egy hosszú, két körös minőség-
biztosítás előzte meg. Első körben az 
Energia Központ Nonprofit Kft., mint 
Közreműködő Szervezet, majd ezt kö-
vetően a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség Közbeszerzési Felügyeleti Főosz-
tálya minőségbiztosította és látta el 
tanúsítványával a közbeszerzési eljárás 
dokumentációit és ezt követően jelen-
hetett csak meg a hirdetmény. 

A szakértők, tanácsadók és a Bíráló 
Bizottság – melyben a Közreműkö-
dő Szervezet és az Irányító Hatóság 
munkatársai mellett a tanácsadók, a 
Társulás munkaszervezetének tagjai 
és az érintett települések polgármeste-
rei közül is jó néhányan részt vesznek 
– javaslatát az eljárás kimenetelére vo-

natkozóan a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály ellenőrizte és jóváhagyta. Ez-
után kerülhetett sor a döntésre a nyer-
tes ajánlattevőre vonatkozóan. Január 
25-én a Társulási Tanács és a Társulás 
Közbeszerzési Bizottsága hozta meg 
döntését, miszerint az eljárás nyertese 
az Eurout-Oviber Konzorcium.

A konzorcium jóval az eljárás be-
csült értéke (nettó 815 millió Ft) alatt 
nyerte el megbízatását nettó 275 millió 
forintos ajánlatával.

Szerződéskötésre a nyertes ajánlatte-
vővel a 10 napos szerződéskötési mora-
tórium letelte után kerülhetett sor.

A szerződés aláírását követően a 
nyertes cég folyamatosan bekapcsoló-
dik a beruházással kapcsolatos mun-
kákba. 

Ennek keretén belül az elkövetkező 
időszakban a Társulás munkaszerveze-
tével és tanácsadóival kerül sor egyez-
tető megbeszélések sorozatára, mely 
során a mérnök cég megismerkedik és 
naprakész információk birtokába jut-
hat a projekt műszaki, pénzügyi, köz-
beszerzések műszaki és egyéb fontos 
munkálatainak vonatkozásában.

Kovács Norbert
projektigazgató

A farmosi vasútállomás tervrajzának részlete.

Tisztelt adófizető 
farmosi lakosok!

Ezúton szeretnénk felhívni fi-
gyelmüket, hogy közeledik a helyi 
adók I. félévi befizetésének határ-
ideje. (2012. március 19.) 

Kérünk mindenkit, hogy aki-
nek bármilyen helyi adófizeté-
si kötelezettsége van, lehetőség 
szerint ezen időn belül teljesítse 
azt, ily módon kiküszöbölve a   
késedelmi pótlék képződését. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ez évben is küldjük a folyószámla 
értesítőket, mellékelve a befizetési 
csekket, melyet postai úton fizet-
het be.

Amennyiben folyószámla ér-
tesítőjével kapcsolatosan bármely 
kérdése merül fel, úgy ügyfélfo-
gadási időben készséggel állunk 
rendelkezésére. (H., Sz., Cs. 8-12, 
13-16.)

Adó csoport

Aláírásra került az első, a szennyvíz beruhá-
zással kapcsolatos nagy értékű szerződés 
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Az elejére kívánkozik a hír, hogy a lakossághoz intézett 
felhívásunk eredményre vezetett, kérésünk meghallgatásra 
talált. Vígh Lászlóné Patai Boriska egy nagyon jó állapotban 
lévő 120 l-es hűtőszekrényt adományozott az egyesületnek. 
Nagylelkű, önzetlen adományozása példamutató! Hálásan 
köszönjük!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a parkosítási munkák még 
az ősz folyamán elkezdődhettek. Ebben rendkívül nagy ér-
deme van Vankó Gáborné Katikának, aki nem csak megter-
vezte a parkot, hanem rengeteg növényt is adományozott az 
egyesületnek. Fákat és egyéb növényeket kaptunk még Nagy 
Ferencné Guth Marikától is. A növények telepítése tavasszal 
folytatódik. Remélhetőleg egy nagyon szép környezetben jö-
hetünk majd össze kéthetenként.

November 19-én került sor az idei utolsó bálunk, az Év-
záró Bál megrendezésére. Az év vége felé közeledve egy kis 
számadást készítettük, számba vettük, hogy ki mindenki 
segített az év folyamán abban, hogy az egyesületünk sikere-
sen működjön. Tagjaink szorgos munkáján kívül sok külső 
segítséget is kaptunk, most ezek közül egyesületünk Em-
léklappal köszönte meg a támogatást: Szőllősi Tünde, Vankó 
Gáborné Katika, nagy ferencné Marika, fehér józsef, urbán 
Pál és Szarvas attila segítőinknek.

 Az egyesület Oklevéllel ismerte el az Asszonykórus ki-
magasló, példamutató tevékenységét, mert Ők azok, akik 
énekelnek a szakadó esőben a Trianoni Emlékműnél, dalol-
nak a 40 fokos melegben a szántóversenyen és fájós lábuk el-
lenére felkapaszkodnak a lovas kocsira, hogy nótázásukkal 
hangulatosabb lehessen a szüreti felvonulás. 

Ők azok, akik a községi rendezvényeken színesítik a mű-
sort és – a hagyományőrzés jegyében – a környező települé-
seken fellépéseikkel népszerűsítik a Rózsa Nyugdíjas Egye-
sületet.

 Megérdemlik, hogy név szerint ismerjük meg őket: 
domonics Sándorné, baranyi józsefné, bezzeg jánosné, er-
délyi Istvánné, Kövér lászlóné, Tóth Pálné és Varga György-
né. 

Kívánjuk, hogy erőben, egészségben még sokáig dalolja-
nak nekünk!

Amikor az asszonykórusról beszélünk, nem tehetjük meg, 
hogy ne emlékezzünk nyitrainé jánosné erzsikére, aki halá-
láig a kórus vezetője volt. Ha már korai távozása miatt nem 
maradt időnk kellően meghálálni a fáradozását, hát most 
megkésve tettük ezt meg és adtuk át lányainak, Katikának 
és Edinának a rózsával ékesített postumus Emlékplakettet.

És akiről úgy gondoltuk, hogy az utóbbi időben a leg-
többet tette az egyesületért, domonics Sándorné Katika. Őt 
találtuk méltónak a legmagasabb elismerésre, az ifj. nyitrai 
István fafaragó művész által fába álmodott „Rózsa” díjra. 
Katika évekig az egyesület elnökeként tevékenykedett. Szá-
mos általa szervezett rendezvényen szórakozhattak tagja-
ink. Remek kapcsolatot épített ki és tart fenn a mai napig is a 
környező települések nyugdíjas klubjaival. Jelenleg Ő vezeti 
az Asszonykórust és szervezi fellépéseiket.

Köszönjük az egyesület tagjainak, hogy szokásukhoz 
híven tevékenyen vettek részt a bál lebonyolításában és 
egyesületünk köszöni a felajánlásokat: Csákó béla, farsang 
lászló, Gunicsné rozika, Gunics Imre, Kiskókai Gábor, 

Kenyó Mónika, Prága Sándor, Szarvas attila, Tóth lajos 
tápiószelei savanyúságkészítő és urbán Pál támogatóink-
nak.

     
„nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”       

(juhász Gyula)

BÚCSÚZUNK
Újra felkerült a gyászlobogó az egyesület épületének 

homlokzatára. Ismét veszteség érte a Nyugdíjas Egyesüle-
tet. Megrendülten vettük tudomásul a szomorú hírt, hogy 
eltávozott egy kedves tagunk, Krámli Istvánné Margit-
ka. Búcsúzik csendes, jólelkű, segítőkész tagjától a Rózsa 
Nyugdíjas Egyesület! Nem marad más, minthogy emlékét 
megőrizzük!

AKTUÁLIS HÍREINK
Bensőséges hangulatban tartotta meg az egyesület a ka-

rácsonyi ünnepséget. Tagjaink kedves műsorral készültek: 
asszonykórusunk két gyönyörű karácsonyi dallal, baráthé 
Ilonka verssel, bodócsné nyitrai Margitka énekkel készült, 
Gecse jánosné rózsika a Szeretetről tartott megható elő-
adást, míg esztergályosné Irénke a Gyermeki Karácsonyról 
mondott szép verset. 

Mindenki meglepetésére megérkezett a Mikulás, aki sze-
mélyre szólóan osztotta ki az ajándékul szánt szaloncukrot, 
melyet verssel, énekkel köszöntek meg a „gyerekek” az öreg 
Mikulásnak. Az asszonyok nótázásával, a férfiak jóízű be-
szélgetésével szívet melengetően jó légkörben zajlott az ösz-
szejövetel. 

A jól sikerült karácsonyi ünnepség után azonban fájdal-
masan érintette az idős embereket, hogy egy lelketlen tolvaj 
ellopta az egyesület udvarában lévő, kis fenyőt díszítő fény-
füzért. Az a véleményünk, hogy az ilyen ember egy szívte-
len, becstelen ember, akit mélyen elítélünk, megvetünk, de 
ugyanakkor sajnáljuk is, mert ezek szerint számára semmi 
sem szent, nem ünnep a karácsony, nincsenek idős nagyszü-
lei, akiket tisztelne, és akikkel együtt tisztelné az idős em-
bereket is.

Ez év január 23-án az egyesület megtartotta éves közgyű-
lését, melyen vendégként megjelent Horváth lászló polgár-
mester úr is. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta domonics 
Sándorné elnökhelyettes és Kovács Istvánné pénztáros be-
számolóját. 

A közgyűlésen esztergályos jánosné Irénke bejelentette, 
hogy vezetésével az egyesületen belül kézműves csoport in-
dul. Összejöveteleiket kéthetente tartják, melyre nem csak 
az egyesületi tagokat, hanem minden kézimunkázni tudó és 
szerető egyént várnak. Bárkit, aki a hagyományok megőrzé-
se érdekében szeretne tenni.

2012. január 28-án került megrendezésre Monoron a 
II. Országos Nyugdíjas Ki-mit-tud? harmadik elődöntő-
je, mintegy 68 produkcióval. A versenyre az asszonykóru-
sunk népdalkör kategóriában, míg nyitrainé Tóth Mónika 
vers kategóriában nevezett. nyitrainé Tóth Mónika Ábrányi 
Emil: Mi a haza c. versét szavalta, amivel tovább jutott a Hé-
vízen megrendezendő középdöntőbe.

Ami a 2011. decemberi újságból – adminisztrációs hiba folytán – kimaradt:

Nyugdíjas Egyesületi Hírek
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Egyesületünk tagjai február 4-én egy nagyon jó hangu-
latú farsangi bálon szórakozhattak, annak ellenére, hogy 
a hideg és a nagy hó miatt a tápiószecsői, tápiógyörgyei és 
tápiószőlősi nyugdíjas társaink nem vettek részt a mulat-
ságon. A bolondozás jegyében meghirdetett versenyeinken 
tagjaink szép számban indultak. A Süteményversenyen 
asszonyaink mintegy 19 süteménnyel neveztek. A vendég 
újszilvási rozmaring nyugdíjas Klub tagjaiból álló elfogulat-
lan zsűri szerint Kenyó ferencné Kinder Buenó süteménye 
nyerte el a Bál legjobb süteménye címet, melyet oklevéllel és 
egy szakácskönyvvel jutalmaztunk.

Nagy derültséget keltett a mintegy 20 főből álló jelmeze-
sek felvonulása. Különösen ötletesnek találta a zsűri a Mé-
hecske és az apócák jelmezét, de a jelmezversenyt a Tüzes 
nagyik fergeteges kánkán produkciója nyerte, mellyel sike-
rült a farsangolók jókedvét fokozni. A legjobb produkciót 
oklevéllel és egy, a Csákó béláné által készített, álarcot ábrá-
zoló égetett tortával ismertük el.

Nagy figyelem kísérte a táncversenyt is, melynek kereté-
ben tangó, csárdás, keringő és rock and roll kategóriában 
mérte össze tudását 11 pár. Miután holtverseny alakult ki, 

a verseny eldöntése érdekében be kellett vetni a nagyágyút, 
a twistet is. A legjobb táncos pár címet Skribek Katalin és 
urbán Pál párosa nyerte el, akik jutalmul az oklevélen kívül 
műsoros CD-t kaptak.

Abban reménykedünk, hogy jó kedvünkkel, bolondozá-
sunkkal sikerül végre elűzni a komor, fagyos telet. Ebben 
segítségünkre volt egy Majdnem busó is.

Ezúton köszönjük lelkes tagjaink közreműködését és kö-
szönjük minden támogatónknak, hogy hozzájárultak télűző 
vidám farsangolásunkhoz.

Végül kérjük hozzátartozóinkat, barátainkat, ismerő-
seinket, szimpatizánsainkat, hogy adójuk 1 %-val támo-
gassák a 

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesületet – adószámunk: 
18721230-1-13.
Kérjük továbbá, hogy kísérjék figyelemmel tevékenysé-

günket megújult honlapunkon is: rozsa-farmos.gportal.hu

Szegedi Tiborné

POLGÁRŐRÖK KÖZGYŰLÉSE

A Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szerve-
zet 2012. január 21-én  megtartotta a 2011. évet záró köz-
gyűlését.
Közgyűlésünket jelenlétükkel megtisztelték:

a Pest Megyei Polgárőr Szövetség részéről Vetor György, 
a nagykátai Rendőrkapitányság vezetője Lajmer György 
r.alezredes, a tápiószelei rendőrőrs részéről Regdon József r. 
főhadnagy és Glócz Zoltán r. ftörzs.zls. körzeti megbízott.

A közgyűlés levezető elnöke Horváth László polgármes-
ter úr volt.
A közgyűlés a tervezett napirendi pontoknak megfelelően az 
alábbiak szerint zajlott le:
- tagsági viszonyok rendezése (tagfelvétel, tagsági viszony 

megszüntetése) 
- elnök, szolgálatvezető, gazdaságvezető, a felügyelő- és ellen-

őrző bizottság elnökének beszámolója. 
A beszámolókban került értékelésre a szervezet elmúlt évi 

szakmai, szolgálati és pénzügyi gazdálkodási tevékenysége, 
amely a közgyűlés által elfogadásra került. 

Az egyesületben 15 éve szolgálatot teljesítő polgárőrök 
oklevelet és szerény ajándékot kaptak munkájuk elismerése-
ként. Az elmúlt egy év munkájában kiemelkedő tevékenysé-
get végzők is elismerésben részesültek.

A közgyűlés másik fő feladata volt a vezetőség újjá válasz-
tása, mivel az eddigi megbízatása lejárt. Ezért új vezetőséget 
kellett választani. A jelölőbizottság előterjesztése után a tag-
ság szavazatai alapján a szavazólapra 3 elnökjelölt és 3 he-
lyettes neve került. Titkos szavazás után a szavazat számláló 
bizottság elnöke bejelentette a szavazás végeredményét. 

Egyesület elnökének Csákó Bélát, helyetteseknek Kovács 
Pál Zoltánt (szolgálatvezető), Esztergályos Jánost (gazda-

sági vezető) választották. Felügyelő- és ellenőrző bizottság 
elnökének Miknai Ferencet, tagjainak Poór Imrét és Fehér 
Rolandot. 

A közgyűlést követően vacsorára került sor polgárőreink, 
hozzátartozóik és a meghívott vendégek részére.  

A vezetőség felkereste a községben tevékenykedő vál-
lalkozókat, akik a polgárőrök munkájának fontosságát el-
ismerve, mindenki saját belátása szerint támogatta egye-
sületünket. Hozzájárulásukkal egy vacsorával meg tudtuk 
köszönni az egész évben végzett önzetlen, kitartó, mindenki 
által elismert munkát, amit a község nyugalma, közbizton-
sága  érdekében ingyen, szabadidejük feláldozásával végez-
tek polgárőreink. 

Köszönetet mondok minden támogatónak. A felsoro-
lás nem az adomány mértéke szerint történik: Csillik Béla, 
Szarvas Attila, Tóth Károlyné, Maczó Sándor, Molnárné 
Czakó Irén, Miknai Ferenc, Miknai Zoltán, Prága Sándor, 
Jónás Zoltán, INNOVEN Kft., Kollár István, Vadásztársa-
ság, Bagyinszki Károly, Csákó László, Csákó Béla, Csákó 
Béláné, Fehér István, Rózsavölgyi Géza, Szegedi Tibor, Szé-
csényi Attila, Kiskókai pizzéria, Coop ABC. 

Továbbá köszönöm, a közgyűlés előkészítésében a meg-
hívók elkészítésében, az egész évi munkámat nagyban segí-
tették és sok munkával járultak hozzá a szervezet működé-
séhez:  Esztergályos Jánosné, Varga Adrien  és Csákó Csaba.

Köszönetet mondok azoknak a polgárőr társaimnak, akik 
segítettek a terem berendezésben. A vacsora előkészítéséhez 
nyújtott segítséget és másnap reggel a terem kitakarításban 
vettek részt: Palotai Zoltánné, Nyúzó Istvánné, Baráth Bé-
láné, Gáti Imréné, Makai Józsefné, Csákó Béláné, Nyíri La-
josné, Tóth Sándorné, Tóth Eszter. Köszönöm nekik az ön-
zetlen segítséget.

Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon hozzá-
járult a rendezvényünk sikeres lebonyolításához. Remélem 
egy év múlva is meg tudjuk ismételni, ehhez kívánok min-
denkinek erőt, egészséget, békességet.

Csákó Béla
elnök
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FARMOS KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§ alapján 

PÁLYÁZATOT HIRdET
Farmos Község Általános Iskola

T A K A R Í T Ó
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye:  Pest megye, 2765 Farmos, Szelei u. 6.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A nevelési-oktatási intézmény feladat 
ellátási helyein takarítási feladatok ellátása és egyéb technikai feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek: 8 általános, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 - iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
- szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. március 09.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.
A pályázat benyújtásának módja:  Postai úton: Farmos Község Általános Iskola 
2765 Farmos, Szelei u. 6.,  Személyesen: Gál Károlyné iskolatitkárnál
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak való megfelelés 
vizsgálata után döntés, tájékoztatás a  döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
www.farmos.hu, www.farmossuli.hu

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRÁSA
IDEJE: 2012. MÁRCIUS 26. (hétfő) 

8:00 órától  12:00 óráig
13:00 órától  18:00 óráig

HELYE: Farmos Község Általános Iskola 
2765 Farmos, Szelei út 6. (Nagy Iskola)

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- gyermek óvodai szakvéleménye
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcímigazoló kártyája
- gyermek TAJ kártyája
- szülő személyi igazolványa
- szülő lakcímigazoló kártyája

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozáskor jelezzék, hogy  az alábbiak 
közül valamelyik ellátást igénylik-e  gyermekük részére a 2012/2013. tanévben.

Napközi (háromszori étkezés), Ebéd, Ebéd és tízórai, Tízórai.
Ingyenesen étkezhet az a tanuló aki jogosult a  gyermekvédelmi kedvezmény-

re. 50 %-os kedvezményben részesülnek a nagycsaládban élő és a tartósan beteg 
gyermekek. Mind három jogosultsághoz kérjük a határozat bemutatását.

A beírás alkalmával lehetőség nyílik diákigazolvány igénylésre. Aki szeretne 
gyermeke számára diákigazolványt, az hozzon magával egy db igazolványképet 
és 550 Ft-ot.

Fontos! A felsorolt okmányokat feltétlen  hozzák magukkal!
Kollár Ferenc

igazgató

Vannak olyan országok, ahol az ener-
giaital normál italként történő forgal-
mazása nem lehetséges pl: Olaszország, 
Francia, Norvégia, Dánia.

De mit is tartalmaznak az energiaita-
lok? Több fontos összetevője is van pl.: 
Koffein, Taurin, Guarana, Ginszeng B2, 
B5 vitamin, Niacin stb. Ezen anyagok 
hatásai lehetnek kedvezőek és károsak 
is. Kedvezők, ha kevés mennyiségben al-
kalmazzák, de veszélyes lehet, ha többet 
fogyasztunk el belőle, mint a napi meg-
engedett mennyiség. 

A Taurin napi túlzott fogyasztása el-
vonási tüneteket, gyomorfekélyt okoz. A 
Ginszeng túlzott mennyiségek fogyasz-
tása álmatlanságot, orrvérzést, fejfájást, 
idegességet, hasmenést, bőrkiütéseket és 
hányingert okozhat. A koffein egyszeri 
250 mg feletti adagja veszélyes lehet, nö-
veli az infarktus, ill. az agyvérzés kocká-
zatát. 

Az energiaital egy bizonyos ideig fo-
kozza az emberi szervezet anyagcseré-
jét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. 
Azonban hosszútávon tartós fogyasztása 
már a szervezetre ártalmas hatásokat 
idézhet elő. A folyamatos pörgés bizto-
sításához egy idő után növelni kell az 
adagokat és már nem elég napi 1-2 doboz 
energiaital a várt hatás eléréséhez, ha-
nem mindig több kell. Sajnos a szervezet 
el tud jutni arra a pontra is ahol visszá-
jára fordul a folyamat, és amikor nem 
kapja meg a kívánt mennyiségű serken-
tőszert, akkor fáradt, levert, álmos lesz.

Nekünk felnőtteknek kell figyelem-
mel kísérni, hogy az uzsonnára adott 
pénzen mit vett aznap a gyermekünk és 
példamutatással azt lássa, hogy a szülők 
sem energiaitalon élnek. Ennek ellenére, 
ha mindenképp energiaitalt szeretne, el 
tudjuk mondani, miért nem ajánljuk.

Különösen figyelni kell a hatásaira:
terhes nőknek, 
szoptatós anyáknak, 
magas vérnyomásban szenvedőknek, 
szívbetegeknek, 
koffein érzékeny személyeknek, 
alkohollal együtt fogyasztva, 
14 éven aluli gyermekeknek
Az OTH az energiaitalok egészségre 

gyakorolt káros hatásairól, veszélyeiről, 
valamint a fiatalok fogyasztási szokása-
iról információkat gyűjtő kérdőívet ké-
szített. A kérdőív bárki számára elérhető 
a www.antsz.hu honlapról. A kérdőív 
kitöltése önkéntes és sokat segít az egész-
ségfejlesztés területi munkájában, ezért 
kérjük, hogy minél többen töltsék ki.             

Monori, Nagykátai Kistérségi  
Népegészségügyi Intézet

Veszélyes az energiaital 
vagy egészséges?
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DEMO  
Amikor elgondolkoztam azon, milyen 

téma lenne aktuális, ami a FAIR kutya-
macska tartó olvasóinak figyelmét megra-
gadná, sorban vetettem el a már gyakorta 
„lerágott” csontokat. 

Noha a veszettségoltás folyamatosan ak-
tuális, noha a bolha-kullancs elleni védeke-
zés az általuk okozott károk miatt szinte az 
év nagy részében felemlíthető, az ebek csipes 
megjelölése is érdeklődésre tarthat számot 
és még jó néhány téma járt az eszemben, 
mikor arra gondoltam, hogy a FAIR olva-
sóinak még soha nem írtam egy különös és 
gyakori kórokozóról! Engedjék meg, hogy 
ennek pótlására kísérletet tegyek!

Az alábbiakban tehát egy bőrben élős-
ködő parazitáról a DEMODEX ATKÁRÓL 
fogok pár sorban írni. A címben kicsit tréfá-
san utalok az atka nevére és a bemutatásra.

A betegséget tűhegy méretű, alig 0,3-05 
mm hosszú, lándzsa-alakú, a rühösség kór-
okozójával rokon atka okozza.  A kis para-
zita az egészséges ebek és macskák 80-90 
%-a bőrének hívatlan lakója, azaz elenyé-
sző számban és kórtani jelentőség nélkül 
is fellelhető a megfelelő labor-vizsgálattal. 
Mondhatni a normál bőrflóra tartozéka, 
„aki” szőrtüszőkben és a faggyúmirigyek-
ben él. Életmódja közben sejt-törmelékkel, 
faggyúval táplálkozik és csekély helyvál-
toztatásra is képes. Morfológiájáról nem 
sokkal többet akarok szólni, hiszen Ön 
sem rohan azonnal a másik szobában lévő 
fény-mikroszkópjához, hogy a nevezett kis 
pimaszt azonosítsa! Ami nagyobb jelentő-
séggel bír számunkra az a tünetek, a kórle-
folyás és a gyógyítás-megelőzés leírása. 

Evidens, hogy kutyánk, macskánk 
„társbérlője” nem mindig teszi a dolgát 
nyomtalanul. Egyrészt az általa termelt 
„végtermék” allergiát, vagy gyulladást ki-
váltó hatása, a sejtek irritációja, másrészt a 
serénykedésük közben a bőr izgalmi álla-
pota váltja ki a problémát a másodlagosan 
is megtelepedő baktériumok és bőr-gom-
bák hathatós együttműködésével, minek 
során az érintett szőrtüszők és faggyúmi-
rigyek begyulladnak!

Az ebek és a macskák fent említett kór-
okozó okozta szőrtüsző – és faggyúmirigy 
gyulladásának tünetei az egészen kis je-
lentőségűnek látszó, foltokban jelentkező 
szőrhullástól a teljes test-felületre kiterje-
dő, akár halállal végződő gennyes bőrgyul-
ladásig terjedhetnek. 

A kutya- és macska kölykök életük első 
napjaiban közvetlen érintkezéssel fertő-
ződnek anyjuktól, de jó esetben egyensúly-
ban élnek az atkákkal egészen addig, míg 
valamely, az immunrendszert alaposan 
megterhelő külső vagy belső behatás nem 
éri a gazdaállatot.

A szervezet védekező rendszerét gyen-
gítő körülmény lehet egyszerűen csak a 
minőségileg nem elégséges táplálás, az 
immunrendszert leterhelő bármely fertő-
ző vagy a szervezetet gyengítő betegség, 
sőt az egyes betegségek ellen alkalmazott 
gyógykezelés. A viselős állapot sem kivétel 

a gyengítő tényezők közül. Mi történik a 
szervezet hanyatlásakor?  

Az eddig az atkákat kordában tartó im-
munrendszer gyengülésekor az atkák erő-
teljes szaporodásba kezdenek. Az ennek so-
rán kiváltott tünetek sokfélék, lehetnek apró 
6-8 mm területű elszórtan  test-szerte he-
lyeződő körülhatárolt, kipirult vagy kékes-
szürke szőrkopott foltok, ami a pikkelyes 
demodikózisra jellemző. Ennek nagyobb a 
gyakorisága az orron és a szemek körül az 
arcorri részen. Gyakorta fiatal állatokon így 
jelenik meg és jó esetben akár maguktól is 
enyhülnek, megszűnnek a tünetek.

Kedvezőtlenebb esetben azonban, talán 
csak évek múlva kiújulhat és szétterjedhet, 
szakszóval generalizálódik a kór, az atkák 
ellepik a bőrt, faggyúmirigy – és szőrtü-
szőgyulladást provokálnak, mely elvál-
tozott területeken baktériumok, gombák 
szaporodnak el és pörkökkel fedett, geny-
nyes és vérző bőrgyulladás alakul ki.

A generalizációnak – melynek kimene-
tele olykor halálos lehet – feltétele veleszü-
letett vagy szerzett immunhiány, illetve az 
egész szervezetet érintő egyéb szisztémás 
betegségek! Csak példaként említve a cu-
korbetegséget, de sorolhatnám…

Különösen súlyos beszámítás alá esik 
a lábvégek szőrtüsző-atkássága. A mély 
bőrgyulladással küszködő, lábvégeit fájla-
ló állat a kifogástalan kezelés ellenére sem 
gyógyul meg olykor.  

A kezelés nagyon sok időt, anyagi for-
rásokat igényel, mert nem ritka a hónapo-
kig tartó gyógyulás. Az immunerősítők 
jelentőségét kell itt is hangsúlyoznom, ter-
mészetesen a spoton készítmények (bőrre 
cseppentős ) és az injekciós kezelések mel-
lett. A gazda kitartása és türelme elenged-
hetetlen tényező a gyógyulás reményéhez! 
Természetesen a másodlagos fertőzések 
leküzdése éppúgy hozzátartozik a végleges 
(?) gyógyuláshoz, mint az alapok megszün-
tetése. Megelőzése olcsóbb, de rendszeres 
és következetes munkát igényel a helyes 
táplálástól elkezdve a higiénikus tartáson 
keresztül az immunrendszer erősítésével 
bezárva.   A macskák szőrtüszőatka-kór-
ja esetén a szemhéjakon, a szemek körül, 
a pofán valamint a nyak-tájékon látha-
tunk szőrhiányos, folyamatosan viszkető 
foltocskákat. Nem ritka, hogy a macska-
leukózis – illetve a macskák immunhiá-
nyos betegsége (macska AIDS) húzódik 
meg a háttérben.

Ezen esetek szinte gyógyíthatatlanok, 
csak a megelőző védőoltás időben történő 
beadása – nem a demodikózisra, az alap 
betegségre! – jelenthet megoldást. Termé-
szetesen ezekre is vonatkozik a higiénia, az 
immunrendszer karbantartás, de amit még 
kihangsúlyoznék az az ivartalanítás. Az 
ivaros állatok életük során ki vannak téve 
a fokozott fertőzés veszélynek (lsd. pl. kó-
borló kandúrok verekedése), melynek so-
rán összeszedett kórokozóktól a későbbiek 
során már mentesíteni őket reménytelen 
vagy nagyon nehéz!

A betegség vizsgálata és diagnosztikája 
bőrkaparék vételével történik. Tulajdon-

képpen ez adta az ötletet is a cikk meg-
írására, a minap Pórtelekről egy kis boxer 
jellegű kutyát hoztak s abban állapítottam 
meg az említett mikroszkóp segítségével. 
Sajnos éppen ez a gazdi nem jött  a további 
kezelésekre, mert valószínűleg türelmetlen 
és gyors eredményt várt. Ez is példája az 
olykor nem megfelelő állatorvos – tulajdo-
nos együttműködésnek. Talán nem tudtam 
megfelelően kommunikálni neki a kezelés 
fontosságát és hosszasságát. Most ezzel a 
cikkel Önök felé is pótolom e hibámat

Engedjék meg, hogy az internettel ren-
delkező partnereimnek még egy kedves 
barátom és kollégám honlapjára felhívjam 
a figyelmet, ahol jó hangulatú és tanulsá-
gos videókat és cikkeket találnak számta-
lan aktuális állategészségügyi kérdésben. 
Mivel saját honlap szerkesztésére sem 
időm, sem módom nincsen, de az ott ka-
pott információk jól jöhetnek.

A honlap: www.monoriallatorvos.hu  
Kérem fogadják szeretettel!

Farmos, 2012. január 28.                                                                        
dr. Felde István 06 20/9410-568

EB OLTÁS  
(összevezetéses) 2012

Helyszínek és időpontok: 
1. Márc. 05. (Hétfő) 8:30-12:00 Művelő-

dési ház udvara, Farmos, Zrínyi u.
2. Márc. 05. (Hétfő) 15:00-18:00 művelő-

dési ház udvara, Farmos, Zrínyi u.
3. Márc. 06. (Kedd) 8:30-10:30 Göböly-i 

Iskola Tápiószentmárton 
4. Márc. 06. (Kedd) 15:00-16:30 Liget 

presszó mellett, Farmos, Öregszőlő, 
5. Márc. 10. (Szombat) 8:30-12:00 állat-

orvosi rendelőnél, Farmos, Viola u. 23. 
Csak egészséges kutyát, az előírásoknak 

megfelelően felvezetve lehet beoltani! A 
felvezetett kutyák chipjének ellenőrzése is 
megtörténik! Aki idegen helyről származó 
kutyát hoz, annak rendelkezni kell ezzel! 

Külön felkérésre háznál is elvégzem az 
oltásokat, ezekre előzetes időpont egyez-
tetés szükséges! Telefon: 06 20/9410-568 
e-mail címem: feldedr@gmail.com 

Az új oltási könyveket hozzák maguk-
kal, ha nincsen meg vagy cserélni kell vagy 
még nem kapott az eb az külön térítés elle-
nében történik. A könyv ára is nőtt tavaly 
óta, de ezt idén nem hárítom tovább az ál-
lattartóra. Az új oltási könyv ára: 500 Ft

A féreghajtás továbbra is kötelező a ve-
szettség oltással egy időben vagy max. 2 
Héttel azt megelőzve. Ameddig a készlet 
tart, annak árát sem emeltem meg.

 Az oltás díja: 3700 Ft 10 kg-os kutyáig 
+ 10 kg-onként 250 Ft tabletta 

 Idén a farmosi régi varrodánál (3 Ász 
Kft., Vagy népszerűen Csillik zokniüzem) 
már nem tartunk összevezetést a tavalyi 
kevés érdeklődő miatt. Őket vagy háznál, 
vagy a liget presszónál, vagy a rendelőm-
ben oltom be az ebeket.

Dr. Felde István
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Kistérségi Lovas Baráti Kör
2011-ben Farmoson megalakult a Kistérségi Lovas Baráti Kör,sajnos még nem be-

jegyzett formában,mivel a szervezőség még támogatókat keresne e nemes cél meg-
valósításához.

Fő célunk egy hagyományokon alapuló civilszervezet kialakítása, együttműködve 
a már meglévő, a térségben lévő civilszervezetekkel.

Szeretnénk ha egy egységes hagyományőrző kör alakulna ki, természetesen nem 
csak lovasok jelentkezését várnánk, azokat is akik szeretik és tisztelik Magyarország 
hagyományait és szeretnének részesei lenni a magyar történelem, valamint a régi 
korok emlékének ápolásában. 

Talán e kezdeményezést még sokan céltalannak tarják, de gondoljunk csak bele, 
2011-ben megtartottuk első, saját rendezésű Szüreti Felvonulásunkat a Szilveszteri 
Lovas felvonulásunkkal pedig zártuk az évet. A Szüreti felvonulással még csak  a 
szárnyainkat kezdtük bontogatni, hisz akkortájt alakultunk meg, mégis elég nagy 
vízhangja lett. A Baráti Kör alapítói sem gondolták volna, hogy ennyi embert, hagyo-
mányőrzőt fog érdekelni ez a rendezvény. 

Hihetetlen meglepetés volt a Szilveszteri lovas felvonulás is, mert ez a rendezvény 
két hét alatt került megszervezésre. Elejében még csak 5-6 főre számoltunk azután 
elkészült a plakát. Az esemény megrendezése előtt egy héttel került föl az internetre 
a plakátunk és ezt követően még a szervezőséget is meglepte a sok érdeklődő üzenet, 
hogy miről is lenne szó. Amikor  elérkezett a nagy nap,hihetetlen élmény volt, hogy 
ennyi ember megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket és a résztvevők nagy szám-
ban hagyományőrző ruhában érkeztek. 

Sok más civilszervezet által szervezett rendezvényen is részt vettünk, aktív szerep-
lőként és megtisztelve ezen szervezetek fáradozását, mint jó vendég. Tartottunk lovas 
túrákat, megemlékezéseket. 

Szeretnénk ha minél több farmosi embert megérintene a Baráti Kör szellemisége 
és nagyon örülnénk az aktív részvételnek,  ha mással nem is,talán pár bíztató jó szó-
val támogatna bennünket. 

Ez a baráti kör nem csak Farmos, hanem a Tápió menti kistérségben is szeretné 
megszólítani azokat az embereket, akik szeretnék megőrizni hagyományainkat, le-
gyen az lovas, ló szerető vagy csak a hagyományőrzést tisztelő ember. Nincs is annál 
szebb, és fennköltebb látvány, mint mikor hagyományőrző emberek tartanak egy 
megemlékezést, mikor egy cél lobog mindenki szeme előtt és még talán a szívük 
is egy ritmusba dobog. Ezek az események tudják csak igazán megmutatni, hogy a 
magyar emberek összetartoznak és büszkék lehetünk magyarságunkra és őseinkre. 
Hisz őseink miértünk éltek és harcoltak, estek el a csatamezőn, ezt nem feledhetjük 
és egyben kötelez minket utódokat, hogy ezen ősök nyomdokaiba járjunk. A mai 
rohanó világban  kevésbé fontosak, már-már feledésbe merültek, ezért szeretnénk 
mi újra éleszteni ezeket, hisz őseink hagyatékai mi vagyunk, azok az elszánt em-
berek, akik szeretnénk, hogy nemes céljaik ne vesszenek a feledés homályába. Sok 
embert fel tudnánk sorolni a magyar történelemben, akikre büszkék  lehetünk, de 
talán ez nem a mi, hanem a történészek dolga, a mi dolgunk, hogy ne hagyjuk el-
veszni a kultúránkat, ne hagyjuk elveszni magyarságunkat. Hisz régen azt tartották 
a magyarokról, hogy legyőzhetetlen nép, mára ez a hírünk sajnos megkopott, de erre 
emlékezni kell. „Hisz emlékezni jó!”

Kistérségi Lovas Baráti Kör.
Üdvözlettel.:

Oláh Pál, Gál Zoltán, Tóth Péter

FARMOSI  
BORVERSENY

Az elmúlt évekhez hasonlóan ez 
évben is megrendezzük a  

FARMOSI BORVERSENYT. 
Kérjük a verseny majdani résztvevőit, 

hogy a 2012. március 30-i   
versenyen való jó  szereplésük 

érdekében ápolgassák, szeretgessék, 
készítsék elő boraikat!

Horváth László
polgármester

A Farmosi Gyermekekért 
Baráti Kör tavaszra  

tervezett programjai:

2012. március 11. 15 óra Babaru-
habörze, játszóházzal egybekötve
2012. április 1. Húsvéti Játszóház a 
Művelődési házban
2012. április 30-ra szabadtéri 
programot tervezünk.

Tóth barnabásné erzsike
Major Tamásné erika

Köszönetnyilvánítás
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenn-

tartású Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat köszönetét fejezi ki a 
farmosi Katolikus Egyháznak, a Magyar 
Esszénus Egyháznak, a farmosi önkor-
mányzat Képviselő-testületének, a Nagy-
családos Egyesületnek és minden kedves 
farmosi lakosnak, akik adományaikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy karácsony 
közeledtével, 2011. december 22-én 21  
gyermekes családhoz  (45 gyermek) aján-
dékot  (játék, ruha, tartósélelmiszer) tud-
tunk eljuttatni.  

A FARSANG ROMÁNCA…
Írta:  

HollÓSI GYÖrGY andráS

Szilveszter fényeit
         Víg farsang cifrázza
Mindent megédesít
         láncaid lerázza

ezer ördög táncát
         Száz Tündér vigyázza
Míg a csörgős sapkát
        Őrült bohóc rázza

Maszkja mögül figyel
         a híres bálkirály
eléd lép megölel
        Csókol a vágy sirály

Szív és pohár csendül
         Mámorít a bordal
Kupidó hegedül
        Tüzes táncra sarkall

Karnevál Hercege
        eléd lép táncra kér
rád ragyog szép szeme
        Mosolya kincset ér

Kincs a bálkirálynő
         Csábít tűzisége
Mennybe visz fel ő
        a szív istennője

Szerelem és mámor
        orgia fény vad zsivaly
Mindent visz ki bátor
        Megóv az angyal haj

Még kacag a bohóc
         de véget ér a bál
Már minden csupa kóc
         a lelked a mennybe száll
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Vidám hangulatú jótékonysági 
rendezvénytől harsogott 2012.02.18-
án a Művelődési Ház. Közel száz em-
ber ismerte fel ennek a kezdeménye-
zésnek a fontosságát, hogy ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben is eljöt-
tek, felvállalták a helyi iskola ilyen 
jellegű támogatását.

A szombat esti programot lázas ké-
szülődés előzte meg. A farmosi iskola 
szülői munkaközössége erőn felül tel-
jesített. 

Farsangi Mulatság az iskola javára

Támogatóink:
3 Ász Kft.
Árva Ferenc
Árva Zsolt
Bertalan Györgyi
Bóta János
Csákó Béla
Csákó Béláné Erika
Csákó Eszter
Csákó Istvánné
Csákó Mihály
Csillik Józsefné
Czakó Irén
Czira Zsolt
Dr Ács Attila

Dr Nagyné Fehér 
Erzsébet
Fehér István
Gál Zoltán
Gáspár Annamária
Gál Zoltán
Gunics és Társa
Gyógyszertár Farmos
Hasznos Holmi
Horváth László
Innoven Kft
Ivanics Anita
Jezsikné Kármán 
Teréz
Jónás Zoltán
Kasza Tamás

Kegyelet Virágbolt
Kenyó Márta
Kenyó Mónika
Kézérné Erzsike
Kollár István
Liget Söröző
Major Csabáné Erika
Marton László
Marton Ildikó
Merczel Pálné
Merczel Zoltán
Miknai Ferenc
Miknai Zoltán
Mohácsi Gyuláné
Molnár Expresz

Nagy Krisztina
Németh Tamásné 
Magdika
Nyitrai István
Nyitrainé Kollár Edit
Nyugdíjas Klub
Nyúzó Zoltánné 
Mariann
Ország József
Pallaginé Ági
Palotai Zoltánné 
Gabi
Plavecz Györgyné 
Rozika
Prága Sándor
Soós Gabriella

Sülyi Józsefné Kata
Szabóné Kati
Szajkó Istvánné
Szécsényi Attila
Szécsényi László
Szécsényi Mariann
Szécsényi Zita
Terék Nikolett
Tóth Tamás 
TTM2000 Kft.
Vadásztársaság
Vellavill Kft.
Wébel Tibor

burgonyát, a finom vacsorát Pallagi 
Antal és Török Pál Vadászmesterek 
készítették el hatalmas üstjeikben. A 
savanyúság a Pallagi család ajándé-
ka volt. A vacsorához a terítéket az 
Innoven Kft. ajánlotta fel. 

Az asztaldíszeket az alsó tagozatos 
kézműves-szakkörösök, Gálné Né-
meth Zsuzsanna és Bérczesiné Tóth 
Julianna tanítónők készítették, a mé-
zeskalácsokat a Csillik család sütöt-
te. A vacsorához ízletes süteményeket 

A rendezvény lebonyolításában 
segítkező szülők: Csillik Csaba és Pan-
ni, Ivanics anita és Pisti, Wébel Tibor, 
Tóthné Tóth Kati, nyitrai István, Csikós 
Zsolt, badenszkiné Éva, Pallaginé ági, 
bugyi lajos és andi, Soós Gabi, nagyné 
renáta, Hevesi Irma, nyúzó Zoltánné.

A vacsora előtt az iskola drámaszak-
körösei, Katonáné Barna Zsuzsanna 
tanárnő vezetésével két igen színvo-
nalas, vidám színdarabot adtak elő. 
Köszönjük a szülőknek, hogy gyerme-
keiket szombat este behozták a rendez-
vényre, ezzel is emelve a jó hangulatot.

A talpalávalóról Merczel Zoltán 
gondoskodott. 

A Kollár István által fölajánlott 
húst, és Ivanics Anita által fölajánlott 

ügyes kezű anyukák és diákok készí-
tettek. A büfében Prága Sándor és Lá-
zárné Andrea szorgoskodtak. 

Köszönjük a termet és a szállítást az 
önkormányzatnak. 

Nagyon sokan érezték úgy, hogy ön-
zetlen felajánlásukkal szeretnék a ne-

mes célt támogatni. Még egyszer sze-
retnék köszönetet mondani nekik.

A rendezvény tiszta bevételét 307 
ezer forintot Kollár Ferencnek, az 

iskola igazgatójának átadtam, melyet 
eszköztáruk korszerű fejlesztéséhez 
fognak felhasználni.

Köszönet még egyszer minden segít-
ségért!

´Dr. Csákó Zoltán
SZMK elnök
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Az „EGY FALU  
AZ ISKOLÁÉRT”  

ALAPÍTVÁNY 
nevében köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik 2011-ben támogatták cél-
jaink megvalósulását személyi jövede-
lemadójuk 1%-ának felajánlásával. 

Kérünk minden tisztelt adózót, aki 
tevékenységünkkel, céljainkkal azono-
sulni tud, támogassa Alapítványunkat a 
2011. évi adója 1%-ának felajánlásával, 
melyet az alábbiakban közölt rendelkező 
nyilatkozattal tehet meg. 

Segítőkész támogatásukat előre is kö-
szönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma

Tisztelt Adózó!
Vannak olyan események, amikor a tűzoltókra nagyon 

gyorsan szüksége van a község lakosságának, a tűzesetek a 
katasztrófák felszámolásánál. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, mint civil szervezet, ezen feladatok elvégzésére alakult, a 
község lakosaiból.

A község lakosságának a biztonságos védelme érdekében, 
a munkánk hatékonyabb ellátása végett, folyamatosan töre-
kednünk kell a technikai eszközeink fejlesztésére, védőesz-
közök biztosítására és zavartalan működés fenntartására.

A Tűzoltó Egyesület 112 éve megszakítások nélkül mű-
ködik, a község tűzvédelme érdekében, a további működés 
biztosítása érdekében, az önök 1 %-ára nagyon nagy szük-
ségünk van.

Ennek érdekében kérem a Község adózó lakosságát, hogy 
adójuk egy százalékát a civil szervezetnek a Farmos Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületnek, másik egy százalékát pedig az 
egyházaknák adják.

Arra kérjük, most ne feledkezzen meg a segítségnyújtás-
nak erről a nagyszerű lehetőségéről, mert ez önnek egy fillé-
rébe sem kerül, de a mi munkánkat segíti.

Segítségüket köszönjük mindazok nevében, akiknek a vé-
delmét az Ön adóforintjaival segíteni tudjuk.

Farmos, 2012. január 20.
Tarkó Gábor

egyesület elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁSZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:    1 8 6 6 1 2 5 3 – 1 – 1 3

A kedvezményezett neve: 
FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  

(nem kötelező kitölteni)

A rendelkező nyilatkozatát – a befizetett adó 1+1 százalé-
káról  töltse ki és tüntesse fel nevét és adóazonosító jelét, 
a kedvezményezett adószámát, a kedvezményezett tech-
nikai számát és küldje el az APEH címére..

FARMOS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET FELHÍVÁSA!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ  

EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

19181905-1-13
A kedvezményezett neve: „Egy falu az 
iskoláért” Alapítvány

TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot 
tegye egy olyan postai szabvány mére-
tű borítékba amely a lap méretét csak 
annyiban haladja meg, hogy a nyilat-
kozat elhelyezhető legyen.

FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelke-
zése teljesíthető legyen, a borítékon az 
ÖN nevét,lakcímét, és az adóazonosító 
jelét pontosan tüntesse fel!

Fogjunk össze Egyesületeinkért!
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása nem kerül semmibe sem, de 

nagyon sokat segít! Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befizetett adó 1%-
ának nonprofit szervezetek felé történő felajánlással. A következőkben olyan 
farmosi nonprofit szervezetekről olvashat, amelyek egész évben hasznos segítői 
a lakosság és környezetünk hétköznapjainak minőségivé alakításában, így 
méltán megérdemlik az 1%-os támogatást.  Segítsen Ön is az itt megjelentetett 
szervezeteknek az 1% gyűjtésében, javasolja rokonainak, ismerőseinek is, 
hogy éljenek az adó 1% felajánlásának lehetőségével szervezeteink javára, 
ezzel is hozzájárulva Farmos község jövőjének oktatásához, közbiztonságához, 
tűzvédelméhez, kulturális életéhez! Köszönjük!

• "Egy falu az iskoláért" Alapítvány - adószám: 19181905-1-13 
Az alapítvány kiemelt célja az egészséges életmódra nevelés,  

a minél magasabb színvonalú oktatás Farmoson.  
A Községi Óvodát és az Általános Iskolát is támogatja felajánlásával.

• Farmosi Életmód Egyesület - adószám: 18717354-1-13 
Az egyesületnek köszönhetjük a 'Farmosi Napok' nagyszabású rendezvényünk 

meghonosítását. Idén együttműködnek a többi egyesület programjainak 
megvalósításában, ugyanakkor ők is segítő kezekre találtak a falu legnagyobb 

programsorozatának szerevezéséhez.  
Felajánlásával támogathatja Ön is az idei falunapok rendezését.

• Farmosi Polgárőrség - adószám: 18673498-1-13
Szervezetük tagjai önkéntesen, szabad idejüket feláldozva tevékenykednek 

a bűncselekmények megelőzése, a közrend védelme és a közbiztonság javítása 
érdekében. Figyelmet fordítanak környezetünk megóvására, tisztaságára.

• Önkéntes Tűzoltó Egyesület Farmos - adószám: 18661253-1-13
Vannak olyan események, amikor a tűzoltókra nagyon gyorsan szüksége van a 

község lakosságának, a tűzesetek a katasztrófák felszámolásánál.  
A község lakosságának a biztonságos védelme érdekében, munkájuk hatékonyabb 

ellátásához, folyamatosan törekedniük kell technikai eszközeik fejlesztésére, 
védőeszközök biztosítására és a zavartalan működés fenntartására.

• Zenélő Ifjúság Alapítvány - adószám: 18704053-1-13
Az alapítvány alapító okiratában megjelölt célja: a Farmosi Ifjúsági Zenekar 

működésének; ifjúsági programok szervezésének; Farmos község kulturális és 
természeti értékei megőrzésének és fejlesztésének támogatása.
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Elhunytak
2011. december 3.   

Fehér Ferencné szül. Varga Mária  81 éves
2011. december 5.  

Czira Mihályné szül. Bugyi Borbála 79 éves
2011. december 13.   

Piegler Jánosné szül. Czakó Erzsébet  88 éves
2012. január 7.  

Vargáné Komjáti Julianna  62 éves
2012. január 20.  Simonffi Imre  68 éves 

2012. február 1. Tóth Ferenc Gyula  68 éves
2012. február 2. Bóta Imre  99 éves

2012. február 2. Dullai József  79 éves

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik Édesapám       

id. BÓTA IMRE
temetésén részt vettek, sírjára 

koszorút, virágot hoztak, osztoztak 
fájdalmunkban.

Külön köszönetet mondunk házior-
vosának, dr. Ács Józsefnek és gon-
dozónőinek Juditnak, Marikának, 

Ibolyának, Daniellának és Briginek, 
akik Édesapám gondozásában oda-

adóan részt vettek.
Fia és a gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

VARGÁNÉ KOMJÁTI 
JULIANNA   

gyász miséjén részt vettek, virágot 
hoztak, osztoztak fájdalmunkban.

 Tisztelettel: A gyászoló család

Hirdetmény
A Farmosi Római Katolikus Egyházközség részéről az alábbiakban közöljük 

azon sírhelyeket, amelyek fenntartási ideje 2011-ben lejárt.
B. parcella

Nyitrai István és Megyes Borbála 45. szám 3. sírhely 2011
Mikhel János 58. szám 1. sírhely 2011
Zlatóczki József 73. szám 1. sírhely 2011
Húzsvár János 118. szám 2. sírhely 2011
Bátor István és Tóth Ilona 138. szám 2. sírhely 2011
Szöllősi Pál 139. szám 1. sírhely 2011
Árva Ferenc és Árva Ilona 143. szám 2. sírhely 2011
Katona József és Ács Anna 148. szám 2. sírhely 2011
Szécsi Ferenc 154. szám 1. sírhely 2011

C. parcella
Bukor András és Varga Mária 40. szám 2. sírhely 2011
Varga Istvánné szül. Gazsi Borbála 89. szám 1. sírhely 2011
Kollár József, Kollár János 
Kollár Jánosné és ifj. Kollár János U. 106. szám 2. sírhely 2011

D. parcella
Varga István és Molnár Julianna 18. szám 2. sírhely 2011
Nagy Mihály és Fülöp Margit 72. szám 2. sírhely 2011
Krupa János és Harcsa Mária 85. szám 1. sírhely 2011
Klabacsek István és Tóth Margit 178. szám 2. sírhely 2011
Varga János és Tamasi Piroska és 
Ifj. Varga János 216. szám 2. sírhely 2011
Varga József és Terék Erzsébet 231. szám 2. sírhely 2011
Hajdú János és Hajdú Sándor 262. szám 1. sírhely 2011
Monori József és Monori Ilona 276. szám 1. sírhely 2011
Bertalan Ignác és Nagy Anna 278. szám 2. sírhely 2011
Kanyó József és Patai Erzsébet 337. szám 2. sírhely 2011

Kéri az Egyházközség a fenti sírhelyekben nyugvók hozzátartozóit, hogy ameny-
nyiben továbbra is fenn kívánják tartani a sírhelyeket, az újraváltásról 2012 év so-
rán gondoskodni szíveskedjenek. Amennyiben az újraváltás nem történik meg az

Egyházközség a lejárt sírhelyeket újra értékesíti.
Farmos, 2011. december 22.                                   

Kármán János
Plébániai kormányzó

római Katolikus Plébánia, 2765 farmos, Templom tér 4.          

Adója 1%-val a farmosi Polgárőrségért!
Szeretnénk kérni minden Farmosért tenni akaró állampolgárt, hogy adója 1 %-ával 

segítse a Polgárőrséget. Településünk biztonságának fenntartásában több mint 20 éve 
szabadidejüket feláldozva a közbiztonság javításáért tevékenykednek.

A rendelkező nyilatkozatát tegye egy szabvány méretű borítékba. A borítékon tün-
tesse fel nevét, állandó lakcímét és adóazonosító jelét, majd zárja le és írja alá úgy, 
hogy az aláírás átnyúljon a ragasztáson.

Köszönjük.

Olvasói levél
Nem szokványos dolog manapság jót 

mondani azokról az emberekről, akik 
díjbeszedőként dolgoznak.

Én mégis ezt szeretném: Ugyanis 
községünkben egy házaspár ezt teszi: 
vízóraállást olvasnak, majd jönnek a fo-
gyasztási díjért. Teszik mindezt udvaria-
san, türelmesen, becsületesen. Segítőké-
szek és nem várnak érte semmit.

Türelmesek, mert több alkalommal is 
el kell menni egy-egy fogyasztási helyre 
és Ők akkor is udvariasak.

Kívánom nekik, hogy munkájuk a 
megfelelő helyen elismerésben részesül-
jön.

Egy „vízfogyasztó”

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 

18673498-1-13
A kedvezményezett neve: 

FARMOSI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGŰ SZERVEZET
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Magas vérnyomása van? Cukorbeteg? Izületi fájdalmak 
gyötrik? lábszárfekélye van?
Magas a koleszterinszintje? allergiás vagy a csontritkulás 
következményeitől szenved? fogyni szeretne vagy megsza-
badulni a salakanyagoktól, esetleg felkészíteni immun-
rendszerét a vírusok, kórokozók támadására?
Szeretne változtatni az életén, tenni az egészségéért?

Mikro alga az egészség forrása.
HÍVJON! 

Ledacs Kis Zsoltné 30/624-8602.

Gyerekbútorok!
Bababútorok, járókák kedvezményes áron!  

Pelenkázók, összecsukható járókák!  
Szekrények, komódok egyedi méretben!

06 20/973-6882

A FAIR legközelebb április végén jelenik. 

LAPZÁRTA: április 16.
Lapzárta után érkezett anyagot csak a következő, 
júniusban megjelenő újságban tudunk közölni.

(szerk.)

CIPŐJAVÍTÁST 
VÁLLALOK.

Poór Imre
Farmos, Paskomi út 5.

06-30-62 12 181

Folyamatosan bővülő árukészlettel,  
mindig friss termékekkel.

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 7.00-tól – 17.00-ig
Kedd: 7.00-tól – 17.00-ig
Szerda: 7.00-tól – 17.00-ig
Csütörtök: 7.00-tól – 17.00-ig
Péntek: 7.00-tól – 17.00-ig
Szombat: 7.00-tól – 13.00-ig
Vasárnap: 7.00-tól – 12.00-ig

Szeretettel várunk minden kedves volt és leendő vásárlónkat.
Farmos, Szelei u. 24. (Mini presszó mellett)

Ábrók Judit  és  Megyes Csaba

Megnyitottuk!

Megnyílt!

Forduljon hozzánk bizalommal, igyekszünk minden 
igénynek eleget tenni! 

Nyitva tartás:  Hétfő:  szünnap
 Kedd:  8:00 -16:30
 Szerda  8:00 -16:30
 Csütörtök 8:00 – 16:30
 Péntek  8:00 – 16:30
 Szombat  8:00 – 12:00
 Vasárnap  9:00 – 12:00                                                      

Várom kEdVEs rÉgI És új VásárlóImAT!

Nyúzóné Marianna

Farmos, Rákóczi út 6.

06-20/9843710 
Amivel szolgálhatunk:
– Széleskörű választék, 
– Friss, vágott virágok
– Cserepes virágok
– Virágföld
– Növényvédő szerek, 

tápoldatok
– Kaspók
– Ajándéktárgyak

– Születésnapi, névnapi, 
ballagási csokrok köté-
se, többféle stílusban

– Koszorúk készítése, 
kiszállítással, kedvező 
áron

– Növénygondozási 
tanácsadás

Farmoson családi ház el-
adó, azonnali beköltözés-
sel, gáz- és vegyes fűtés, két 
szoba- összkomfort, plusz 
egy szoba külön bejárattal. 
Rendezett kert, fúrt kút. 
06-30-29-19-663.
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Apróhirdetések
Gyermek felügyeletet vállalok. Házhoz megyek. T.: 390-060.
Nagyképernyős, színes TV eladó. Tel.: 06-53-701-216.
Gáztűzhely palackkal, centrifuga, parázstűzhely eladó. Tel.: 
06-20-525-8414.
Gyermekfelügyeletet vállalok 3 éves kortól. Folker Józsefné 06 
53/390-261.
Szakképzett ápolónő házi ápolást vállal Farmoson Bioptron 
lámpa fényterápiás kezelés bármilyen betegségre. 06-30-239-
0848.
1040 négyzetméter ÉPÍTÉSI TELEK eladó. (Bozóki Attila kert-
jével szembeni saroktelek). Érdeklődni lehet: Bozóki Attila, 
Farmos, Táncsics út 48. Tel.: 06-20-9815-284.

Margaréta  
Virág- Ajándék Bolt

NAGY KRISZTINA
FARMOS, TEMPLOM ÚT 2.
06/20-591–2067

Nyitva tartás:
Hétfő:  zárva
Kedd:  8.00–16.30
Szerda:  8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.30
Péntek:  8.00–16.30
Szombat:  8.00–12.00
Vasárnap: 8.00–12.00

Az  
ARANYABLAK ÉPÜLETÉBEN

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Dr. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség 
esetén kórházban  

sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata

– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes, 
végleges műtét nélküli ellátása

– végbélrákszűrés

– benőtt köröm, fitymaszűkület gyógyítása

5100 Jászberény, Árendás út 13.
Rendelési idő: szerda 17- 18 óráig

2760 Nagykáta, Temető út 2/c.
Rendelési idő: hétfő 17 – 18 óráig  

csütörtök: 17 – 18 óráig

Tel.: 06 30/96-53-856  
15 órától

www.drkutilajos.hu

Ugyanitt kapható PB gáz, kutya, macska eledel, haleleség, 
madáreleségek, tavaszi vetőmag, ajándéktárgyak,  

virágföldek, vágott- és cserepes virágok, koszorúk.

AKTUÁLIS AKCIÓINK:
Kutyaszalámi   199.- Ft
Kutyakonzerv   290.- Ft
Macskakonzerv  125.- Ft
Bodri kutyatáp 10 kg  1790.- Ft
Boxer kutyatáp 10 kg  1790.- Ft
Tax kutyatáp 10 kg  1790.- Ft
Vit kutyatáp 10+1 kg   1590.- Ft
Vitamix kutyatáp 10+2 kg   2000.- Ft

Szeretettel várom régi 
és új vásárlóimat!

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS
KŐMŰVES – Bobály László

– Külső-belső munkák, régi kőporos vakolatok újra 
kőporozása, festése

– Hidegburkolás: fürdőszobák, konyhák, teraszok új és 
javítási munkái

– Új kémények készítése és régiek felújítása.
– Kerítések betonból, kőből, téglából, műkőből a meg-

rendelő fantáziájára bízva.
– lépcsőszerkezetek, teraszok, járdák, lábazatok, ablak-

párkányok betonból és műkőből utólagos felhordással is.
Farmos, Tavasz utca 19.

                                                                       

                      
         HIRDETMÉNY

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 
2012. február 29-től 2012. április 15-ig 

pályafelújítási munkák miatt

Szolnok - Újszász - Budapest  vasútvonalon 

a hirdetményen szereplő vonatok 
az alábbi  módosított menetrend alapján közlekednek.

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlenségekért szíves elnézésüket,
 és megértésüket kérjük!

120a Szolnok — Újszász — Budapest
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F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár 
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088, 06 20/283-4995 
E-mail: biciklisteri@freemail.hu • Felelős kiadó: Cziráné Fehér Anita, Jezsikné Kármán Teréz,  
Visnyei Pálné • Eng.szám:  B/Kul/B/90 • Készült: 1500 példányban

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

a szerkesztőség a hozzáérkezett 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!

Mi hetedikesek rendezhettük meg 
és teljes lázban égtünk már egész janu-
árban. A két osztály összefogott és még 
egy táncos számot is bevállaltunk,hogy a 
többieket lendületbe hozzuk. 

Sikerként könyveljük el,hogy a bulin 
5 csoport is fellépet 49 fővel. Nekik kö-
szönjük, hogy hozzájárultak a hangu-
lat fokozásához. Iszonyú jók voltak,jól 
szórakoztunk velük-rajtuk. A fellépőket 
díjaztuk is,senki sem ment  el üres kéz-
zel. A produkciók jobbnál-jobbak voltak 
a döntés nehéz volt. (Nem irigyeltük a 
zsűrit!)

1. hely: 6.a osztály   Zombi party, 2. 
hely Csillagok, 3. hely Cica-Mica és 
a Vadmacskák, a két 4. hely pedig a 
Waka Banda és az 5. b-s Ezüstök cso-
port.  GRATULÁLUNK!!!!!

Nagyon ügyesek voltak.  Mi nem 
is tudtunk volna dönteni. Szüleink 
elhalmozták a büfét finom sütemé-
nyekkel, mi pedig frissen sütöttük a 

melegszendvicseket, bár a pizzával nem 
vette fel a versenyt az bizony percek 
alatt elfogyott. A tombola nagy sikert 
aratott,reméljük sok társunknak okoz-
tak ezek a kis meglepetések örömet!                                                                                                       

Köszönetet szeretnénk mondani azok-
nak akik munkájukkal,segítségükkel,f
elajánlásukkal lehetővé tették,hogy ez a 
BULI  ilyen legyen!

7.a és 7.b osztály

2012. február 10. – A farsang jeles napja a nagy iskolában

Szülők bálja az Iskoláért


