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A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye

KIS HAZÁM
A TÁPIÓ-VIDÉK
címmel előadássorozat
a Farmosi Művelődési Házban
április 21. és május 13. között
Április 28. szombat, 16.00

A Tápió-vidék műkincsei
Előadó: Gócsáné Móró Csilla
Május 13. vasárnap
15.00 óra

A Tápió-vidék élővilága
Előadó: Vidra Tamás
16.30 óra

A Tápió-vidék történelme
Előadó: Basa László

A belépés ingyenes, a bejáratnál elhelyezett becsületkassza teljes
bevételét a Farmosi Trianon Emlékmű felállítására fordítjuk.
A rendezvényeken kiadványok vásárolhatók!

Mottó:
„Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán
egyedül a gondolataidban.
Egy anya mindig kétszer gondolkodik:
egyszer önmagáért, másodszor a
gyermekéért.”
Sophia Loren

Tiszta szívből köszöntünk
minden

Édesanyát,
Nagymamát, Dédmamát.
Olyan szépek és kedvesek ők
nekünk, gyermekeknek, mint az
esztendőnek a kikeleti májusi
hónap.
Elmúlhat felettük az idő, fehérré
válhatnak a szép hajtincsek,
mi mindig erősnek, fiatalnak,
bátornak látjuk őket. Dolgosnak,
vidámnak és nagyon-nagyon
szerethetőnek.
Leginkább BOLDOGSÁGOT,
egészséget kívánunk
mindannyiuknak!
Mindazoknak is, akik már
nem lehetnek közöttünk,
megköszönjük
a kétszer-gondolkodást,
a végtelen sok gondoskodást.
a szerkesztők
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Önkormányzati határozatok,
rendeletek
A farmosi újság előző megjelenése óta a Képviselő-testület
négy ülést tartott. Az ülések jegyzőkönyvei a www.farmos.hu
oldalon olvashatók teljes részletességgel. Itt a fontosabb döntésekről adunk tájékoztatást.
A Pénzügyi, Településfejlesztési Jogi és Ügyrendi Bizottság
minden testületi ülés előtt ülésezett, és teljes részletezettséggel tárgyalta az Önkormányzat 2012. évi költségvetését. Ennek
eredményeként a 2012. március 8. napján megtartott ülésén
elfogadta a Képviselő-testület egyhangúlag a 2012. évi költségvetést 426.961,-e Ft-tal. A fő elv az intézmények működtetése.
A településen működő civil szervezetek támogatása továbbra is
megmaradt. Térítési díj nélkül kapják kézhez a lakosok a farmosi
újságot. A Farmos TV-n keresztül figyelemmel kísérhetik a Képviselő-testületi üléseket.
A bevételek megtartása érdekében továbbra is bérelhető a
tornaterem pl. karate oktatás céljára.
34/2012. (02.23.) számú Önk. határozat: a Közművelési
Könyvtár vezetőjének választásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közművelődési Könyvtár Farmos intézménye magasabb vezetői
álláshely betöltésére kiírt pályázat alapján, a bizottsági vélemény
figyelembe vételével Bugyiné Gyürki Andrea 2765 Farmos, Bem
u. 3. szám alatti lakos részére a Közművelődési Könyvtár Farmos intézményvezetői feladat teljes munkaidőben történő ellátására megbízást ad 2012. március 1-jétől 2017. február 28-ig.
35/2012. (02.23.) számú Önk. határozat: a Vízmű Farmos vezetőjének választásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vízmű Farmos intézménye magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, időközben
beállt törvényi változás miatt.
2012. március 2. napján KÖZMEGHALLGATÁS-ra került
sor. Az első napirendi pontként a település szennyvíz beruházásának pénzügyi megvalósításáról adott tájékoztatás Kovács Ferenc. Második napirendi pontként Horváth László polgármester
számolt be a 2011 évi költségvetési évről, és vázolta a 2012. évi
terveket. A lakosság részéről közel 70 ember vett részt a közmeghallgatáson.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykátai Rendőrkapitányság és a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
Hosszas tárgyalás után sikerült megállapodást kötni a településen található kóbor ebek kezeléséről. Ennek eredményeként
2012. április 1. napjától heti rendszerességgel gyűjtik be a közterületeken, felügyelet nélkül kóborló ebeket. Lakossági bejelentés
tehető a Községházán.
Több támogatási kérelem érkezett a Képviselő-testülethez. A
kérelmekkel kapcsolatban az alábbi állásfoglalást alakította ki a
testület: A kérelmeket igen fontosnak ítéli. A 2012 évi költségvetési rendeletét már elfogadta, így a kérelmeket nem utasítja el,
támogatásukról azonban csak a IV. negyedévben dönt a pénzmaradvány terhére.
49/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat: Németh
István ideiglenes karámépítéséről önkormányzati ingatlanon
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Németh István Farmos, Vasút sor 8. szám alatti lakos kérelmét
és az alábbi döntést hozta: Az Önkormányzat tulajdonát képező
1119/72 és a 1119/71. hrsz-ú a valóságban a Vasút soron található
ingatlanok hasznosításához az alábbi feltételekkel járul hozzá:
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1. A szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát csatolja be.
2. Esztétikus képet mutasson a településen átutazók számára.
3. Amennyiben az önkormányzatnak szüksége lesz a területre az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül
adja át.
4. A használat 2012. április 1-től határozatlan, illetve a 3.
pontban meghatározott időtartamra szól.
5. A földterület használattal kapcsolatos minden költség a
használót terheli.
50/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat: Fogathajtó verseny megrendezésének támogatásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cseri János Farmos, Bercsényi utca 13. szám alatti
lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1. Hozzájárul, hogy a településen 2012. július 21. napján
fogathajtó verseny kerüljön megrendezésre
2. A fogathajtó verseny helyszíne a Sportpálya.
3. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő szakhatósági engedélyek beszerzése a rendezőket – az Önkormányzat felé
Cseri Jánost – terheli.
53/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat: a
vízdíj hátralékosok adatainak közszemlére tételéről
Farmos Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a vízdíj hátralékosok adatainak közszemlére tételét
és az alábbi döntést hozta:
Azoknak a vízdíj hátralékosoknak az adatai, akik 6 havi
vagy annál több ideje tartoznak az Önkormányzatnak kerüljön kifüggesztésre a hirdetőtáblára.
54/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat: a
közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról
szóló többször módosított 15/2008./X.15./ Önk. rendelet
végrehajtásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Miknai Ferenc képviselő közterületek használatára
vonatkozó beadványát és az alábbi döntést hozta: külön szabályozás nem szükséges, mivel az önkormányzat rendelkezik hatályos közterület használati rendelettel. Ezért felhívja
a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a rendeletben foglaltak
betartását ellenőrizze a településen és szólítsák fel mindazokat, akik nem tartják be a rendeletben foglaltakat.
56/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat:
Kellner Zsolt környezetvédelmi szakmérnök megbízásáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település 096/19. hrsz-on található rekultivált
hulladéklerakó terület és települési folyékony hulladék elhelyező terület környezetvédelmi felügyeletét. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006./IV.5./ KvVM
rendelet előírásainak betartása érdekében az Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy megbízási szerződést írjon alá Kellner Zsolt
környezetvédelmi szakmérnökkel 2765 Farmos Jókai u. 23.
szám alatti lakossal.
				
57/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat: Közúti gyalogátkelő létesítéséről
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település belterületén létesítendő közúti gyalogát-
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kelő helyek létesítésére elkészült megvalósítási tervet. A tervek
alapján a bekerülési költség 15 millió forint, mely összeg az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében nem szerepel, így
annak megvalósítására nem kerül sor. A megvalósítás pályázati pénzekből lehetséges.

Információk a Községházáról
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl
betöltő, azaz 1954. december 31-ét követően született - személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Az ellátás
összege megegyezik a 2011. december hónapra járó - a III.
csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével
növelt - ellátás összegével.
A nyugdíjfolyósító szerv az érintett személyeket 2012. január 31-éig tájékoztatta - egyebek mellett - arról, hogy amennyiben keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képesek, a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei/
fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához
2012. március 31-éig postai úton vagy személyesen benyújtott
nyilatkozatukban kérhetik a komplex minősítés elvégzését,
továbbá arról is, hogy e jognyilatkozat elmulasztása milyen
jogkövetkezményekkel jár.
Amennyiben ugyanis az érintett személy 2012. március
31-éig nem kéri a komplex minősítés elvégzését, rehabilitációs ellátását 2012. május 1. napjával meg kell szüntetni. A
2012. március 31-ei határidő elmulasztása esetén igazolási
kérelem előterjeszthető.
A komplex minősítésre vonatkozó nyilatkozatot az érintettek postai úton megkapták, de a nyomtatvány kitölthető és
letölthető formátumban megtalálható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján (http://www.onyf.hu/) a
Nyomtatványok -> További nyomtatványok -> Nyugdíjigénylés menüpontban is
Változás a közgyógyellátás megállapításában.
2011. december 31. napjáig az I. vagy II. csoport rokkantságuk, baleseti rokkantságuk alapján nyugellátásba részesülők
alanyi jogon közgyógyellátásra voltak jogosultak.
A jogszabályváltozás értelmében azok a személyek, akik az
öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-ig betöltötték és
korábban rokkantsági nyugellátást kaptak, a továbbiakban
öregségi nyugdíjasként kapják ellátásukat, tehát az alanyi
jogú közgyógyellátásra való jogosultságot megalapozó rokkantsági ellátás kategóriának nem felelnek meg. A fenti módosítás
miatt a korábban az I. és II. rokkantsági csoportba tartozó,
de jelenleg 62. életévét betöltött személyek kikerülnek az alanyi közgyógyellátottak közül. Azon személyek közgyógyellátási igazolványa akik 2012. január 1-től a jogszabályváltozás
miatt a rokkantsági nyugdíj helyett, öregségi nyugdíjra lettek
jogosultak, az érvényességi időn belül felhasználható, új alanyi
közgyógyellátásra való jogosultságot azonban ebben a személyi
körben 2012. január 1-től már nem lehet megállapítani.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
2012. január 1. napjától a foglalkoztatót helyettesítő támogatás összege a korábbi 28.500,-Ft/hó helyett 22.800,-Ft/hó-ra
csökkent.
A Járások gyakorlati kialakítása
2012. április 11-én megkezdődött a járásokról szóló általános vita a Parlamentben. Minden esetben az állampolgárt
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kell a döntések középpontjába állítani, hiszen a folyamat
egyik legfontosabb eleme a valódi szolgáltató állam megteremtése, amelynek központjában az ügyfelek állnak. Ennek
első lépéseként 2012. április 16-tól a szabálysértési eljárások
lefolytatása a Kormányhivatalok hatáskörébe tartozik. A
konkrét gyakorlati végrehajtásáról még nem tájékoztatták a
települési hivatalokat.
Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Kedves Farmosi Lakosok!

Képviselő-testület azzal a döntésével, – mi szerint Sipos
Józsefet megbízza Farmos területén ebrendészi
feladatok ellátásával, – megoldást talált az évek
óta fennálló „kutya ügyre”. A lakosság részéről az elmúlt
időszakban számtalan bejelentés érkezett elkóborolt, vagy
kitett kutyákról, melyek veszélyeztették az utcán közlekedőket. De ez az állapot állatbarát szempontból sem volt már
tovább tartható.
Kérem, hogy a jövőben mindannyiunk érdekében szíveskedjenek együttműködni megbízottunkkal, és az alább közölt
írásából ismerkedjenek meg vele és munkájával!
Horváth László
polgármester

EBFARM ÁLLATOTTHON
Cím: 2115 Vácszentlászló, Erő utca 75
Sipos József: 06-20/203-2359
Ebrendész, állatmentő Állatotthon vezetője
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com

Örökbe fogadható, talált állatok:
ebfarm.eoldal.hu
Az emberek többsége tart otthonában állatot, de sajnos nem mindig megfelelően gondoskodik róla. Nem
azért mert nem akar, csak pusztán nem tudja, mire van
szüksége kedvencének. Egyre több személyt érint ez a
probléma és csak megfelelő szakember segítségével lehet orvosolni a kérdést.
Az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell és véleményem szerint már gyermekkorban el kell kezdeni a
felvilágosítást. Fontos, hogy már gyermekeink is megértsék milyen fontos, hogy tudjanak gondoskodni kedvencükről. Így elkerülhető, hogy még több kutya kerüljön utcára.
Én Dunakeszin az ORFK Oktatási központban dolgoztam, mint kutyakiképző. Életem a kutya. Fontosnak
tartom, hogy minél több ember ismerje meg ezeket a
csodálatos állatokat. Ismerjék meg mire van szükségük,
mik az igényeik.
Ezúton kérem a lakosság együttműködését, hívjanak bizalommal, bármilyen állattal kapcsolatos kérdésekben. Vagy ha úgy érzik, segíteni tudok megoldani a
problémájukat.
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Kedves Farmosi Polgárok!
2010. június 4-én a Trianon Baráti Kör kezdeményezésére, – az 1944-ben lerombolt régi trianoni emlékmű helyének közelében, – emlékhely
került kialakításra. A lelkes baráti kör tagoknak
és segítőiknek a kivitelezést behatárolta a szerény
anyagi lehetőség.
2011-ben az új képviselő-testület LEADER pályázat keretén belül remélt forrást szerezni egy
új, méltóságteljes emlékhely megépítésére. Sajnos
pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban,
ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy célját
nem feladva, immár költségvetési forrásból fogja
a kivitelezést elvégeztetni.
Mivel az önkormányzat költségvetéséből – a
mellékelt terv szerinti megvalósításhoz – a lehető legkevesebbet szeretnénk költeni, igyekszünk
egy lakossági összefogást létrehozni, mely az
adományozástól a fizikai munkavégzésig minden tevékenységet felölel.
Ezért valamennyi ez ügy érdekében tenni akaró farmosi embert arra kérünk, hogy saját lehetősége és ereje szerint támogassa kezdeményezésünket!
Tisztelettel: Horváth László
polgármester
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Néptánctábor
Erdélyben
Kedves Farmosiak!
Ebben az évben is megrendezik Várfalván az Aranyosszéki Néptánctábort
kicsiknek és nagyoknak, ahová nagy szeretettel várják a farmosiakat is. A táborokban a népdal és néptánctanulás mellett
kézműveskedés, kirándulás is vár a résztvevőkre.
A „nagyok” tábora idén ünnepli 10.
születésnapját, így a szervezők fáradtságot
nem kímélve dolgoznak azon, hogy ez legyen az eddigi legszebb, legjobb, legtartalmasabb rendezvény.
A nagyokat (14 év felettieket) július
8-14. között, a kicsiket pedig (14 év alattiakat) augusztus 6- 11. között várják. További részletekkel májusban tudok szolgálni,
de addig is szívesen válaszolok a felmerülő
kérdésekre az erdelyineptanctabor@gmail.
com e-mail címen vagy személyesen.
Várok minden kedves érdeklődőt, aki
szeretne megismerkedni az erdélyi táncokkal, és aki szeretne bepillantást nyerni
az erdélyiek mindennapjaiba és megismerkedni az ott élők feltétlen szeretetével, kedvességével!
Azt gondolom, hogy a közös népdal- és
tánctanulás az egyik legjobb alkalom arra,
hogy jobban megismerjük egymást testvértelepülésünk, Várfalva-Aranyosrákos
lakóival.
Fehér Ágnes
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IX. Farmosi Borverseny
2012. március 31.

Az idei borversenyre 25 nevezés érkezett. Ezek a következő képen oszlottak el.
Fehér: 8 nevezés
Siller: 6 nevezés
Vörös: 11 nevezés
Eredmények:
Siller kategóriában győztes:
Boros Zoltán
Fehér kategóriában győztes:
Prága Sándor
Vörös kategóriában győztes:
Czira Gábor
Abszolút kategóriában a Farmoson
farmosi alapanyagból készült bor győztese:
Dr. Ács József vörösbora lett.
Gratulálunk a győzteseknek.
Köszönjük a fellépőknek, Tarjányi
Zsoltnak, Kőszegi Violettának és lányának Nócinak, a Rózsa Nyugdíjas Egyesület Énekkarának és a vidám táncos
asszonyoknak, hogy produkciójukkal színesítették a műsort. Külön köszönet Nyitrai Istvánnak, Spenger Lászlónak és Mohácsi Péternek és Ilonkának a munkájukért.
Természetesen nem maradhat ki a sorból
Szegedi Tibi bácsi aki Esztergályos úrral
a finom ételt szolgáltatta. Legvégül pedig
azon bátor embereknek akik a zsűri előtt
megméretették magukat és borukat.
Reméljük jövőre a X. jubileumi versenyen is ily nagy számban vesznek részt.
Szervezők nevében Wébel Tibor

Trianon megemlékezés, Farmos 2012.
június 2 - 3. szombat – vasárnap

A farmosi Trianon Baráti Kör, a farmosi Életmód Egyesület,
és a kistérségi Lovas Baráti Kör szervezésében.
június 2. szombat
Lovas emléktúra a környékbeli
Trianon emlékművekhez.
Indulás helyszíne és ideje: reggel
8.00 óra - Liget söröző
Várjuk lovasok és hajtók
jelentkezését a túrára
A túra tervezett útvonala:
Farmos, Nagykáta, Tápióbicske,
Tápiószentmárton, Farmos
június 3. vasárnap
A lovas emléktúra 2. napja
Indulás helyszíne és ideje: reggel
8.00 óra - Liget söröző
A túra tervezett útvonala: Farmos,
Tápiógyörgye, Tápiószele, Farmos
Visszaérkezés helyszíne: a farmosi
Trianon emlékhely
Megemlékezés az emlékhelynél:
14.10 Megnyitó - Himnusz
14.15 Koszorúzás

A Művelődési Házban:
15.30 Wébel Henrietta vers
15.35 Spenger László a farmosi
Trianon Baráti Kör elnökének
köszöntője
15.40 Horváth László polgármester
úr ünnepi beszéde
15.50 Bertha Szilvia országgyűlési
képviselő ünnepi beszéde
16.00 A Rózsa Nyugdíjas Egyesület
énekkarának műsora
16.20 Trianon – történelmi előadás
Sárosi Zoltán előadásában
17.00 Szünet
17.20 Németh Csaba előadása Wass
Albertről
17.30 Wass Albert emlékest – zene,
vers, próza
18.30 Székely Himnusz

Infó: 06-70-247-9990 , 06-70-322-2684
Lovas túra infó: 06-30-546-2173 , 06-20-510-7088
A rendezőség a műsorváltozás jogát fenntartja!

Április 11.
József Attila születésnapja;
1964 óta a költészet napja Magyarországon
„Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti
bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír
után döbbent rá, milyen kivételes életművet
alkotott ez a mindaddig csak „jó költő”-ként
számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló – ezért gyakran félreértett –,
posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek,
lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes
érvényű költészetet teremtett.”
(Nemzeti Évfordulók Titkársága)
Ime, hát megleltem hazámat...

Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfilléres, a vashatos.
Sem a vasgyűrű, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Igy éltem s voltam én hiába,
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.

1937. november
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Iskolai hírek
Mesemondó verseny
2012. március 24-én mesemondó
versenyt rendeztünk az alsó tagozatos
gyerekeknek. Már hetekkel ezelőtt hozzákezdtünk a mesék válogatásához. Sok
gyerek és szülő maga keresett korához
illő mesét, másoknak a tanító nénik segítettek ebben.
A verseny előtti héten az iskolában selejtezőket tartottunk. Így választottuk ki
minden évfolyamból azt a hat gyereket,
akik a legügyesebbek voltak. Ők a Művelődési Ház színpadán, közönség előtt
léphettek fel. Közülük a négytagú zsűri
választotta ki a győztest és a helyezetteket. Köszönjük szépen Böjti Károlyné
Anna óvó néninek, Cziráné Fehér Anita
tanár néninek, Mohácsiné Farkas Mariann tanár néninek és Ignéczi Tamás
tanár bácsinak, hogy az értékelés nehéz
feladatát vállalták, és munkájukkal segítették a verseny gördülékeny lebonyolítását. Wébel Tibor munkáját a szülők és a
nagyszülők nevében is köszönjük, hiszen
így vasárnap délután a Farmosi TV-ben
mindenki megnézhette a produkciókat.
A verseny a következő eredménnyel zárult:
Első évfolyam:
Fejős Lili
1.b
I. helyezett:
II. helyezett:
Berényi Petra
1.a
III. helyezett:
Kolonics Dorina 1.a
Dicséretet kapott: Szécsényi Evelin 1.a
Második évfolyam:
Tóth Zsófia
I. helyezett:
II. helyezett:
Matula Márton
III. helyezett:
Vankó Eszter
Dicséretet kapott: Tóth Tímea

2.a
2.a
2.a
2.b

Harmadik évfolyam:
I. helyezett:
Barad Henriett 3. b
II. helyezett:
Csákó Eszter
3. b
III. helyezett:
Tóth Boglárka 3.b
Dicséretet kapott: Csillik Sára Anna 3.a
Negyedik évfolyam:
Urbán Barbara 4. b
I. helyezett:
Szécsényi Laura 4. b
II. helyezett:
III. helyezett:
Mikhel László 4. a
Minden gyerek, aki vette a fáradságot,
hogy könyv nélkül megtanuljon egy mesét jutalomban részesült. A selejtezőn kiesettek egy kis csokit, a IV-VI. helyezést
elértek emléklapot és egy tábla csokit, az
I-III. helyen végzett tanulók a tábla csoki
mellé oklevelet, és egy szép könyvet vihettek haza.
Reméljük, hogy jövőre még több gyereknek lesz kedve ehhez a versenyhez, s
így folytatódhat ez a szép hagyomány.
Köszönjük mindenkinek a munkáját!
Bagyinszki Boglárka, Visnyei Pálné

Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamos tanulói számára megrendezett kistérségi verseny I. fordulójának eredményei és a részt
vevő tanulók névsora:
A versenyre tantárgyanként 2-2 tanuló került nevezésre.
A verseny tantárgyai: - matematika
- környezetismeret
- anyanyelv, helyesírás
- irodalom, szövegértés
A döntőbe az első 5 helyezést elért tanulók jutottak tovább.
A kistérségi tanulmányi verseny döntőjére május 18-án kerül sor.
Eredmények:
3. évfolyam:

4. évfolyam:

Csákó Eszter
Sipos Máté
Tóth Boglárka
Édelmann Viktória
Hanka Enikő
Tóth Bendegúz
Molnár Martin
Czokoly Bálint

környezetismeret
környezetismeret
szövegértés
anyanyelv
anyanyelv
matematika
matematika
szövegértő

I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
IV. helyezett
II. helyezett
I. helyezett
III. helyezett

Varga Krisztián
Brindzik Bálint
Bögre Boglárka
Nyitrai Petra
Mikhel László
Urbán Barbara
Szécsényi Laura
Farkas Gergő

matematika
szövegértés
környezetismeret
környezetismeret
szövegértés
anyanyelv
anyanyelv
matematika

I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
IV. helyezett
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél

Felkészítő tanítók: Oláh Éva, Faragó Tünde, Majorné Urbán Erika, Gálné Németh
Zsuzsanna

Versenyeredmények
A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
8. osztályos tanulók részére szervezett
angol nyelvi versenyén az alábbi eredmények születtek: Király Andrea 2.,
Merczel Dóra 5., Vankó Csilla 6. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Bódiné Bíró Erika és Kollár Ferencné
A jászberényi Nagyboldogasszony
Kéttannyelvű Általános Iskola szintén
8. osztályos tanulók számára meghirdetett angol nyelvi versenyén Vankó
Csilla 1., Király Andrea 2., Gúth Nikolett 3., Bugyi Kristóf pedig 5. helyezést ért el. A versenyre Kollár Ferencné
készítette fel a tanulókat.
A jászberényi Szent István Egyetem
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola által szervezett angol nyelvből és
matematikából. A versenyen angolból
Varga Stefánia 1. helyezést ért el, Király Andrea pedig 2. lett. Felkészítő
tanáraik: Bódiné Bíró Erika és Kollár
Ferencné

Varga Stefánia matematikából
szintén 1. helyezést ért el, akit Szabó
Ildikó készített fel.
Az ötödik osztályos tanulók részt
vettek a Kaán Károly XX. Országos
Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján, amelyet Tápiószelén rendeztek meg április 13-án,
pénteken. A versenyen Kasza Laura 7.,
Kovács Dominika 13., Kolonics Kristóf 15. és Lázár Alexandra 32. helyezést ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak, Kasza Krisztinának!
Iskolánk 8. osztályos tanulói közül
ketten vettek részt a Teleki Pál Földrajz
és Földtan Verseny megyei döntőjében,
amelyet Budapesten rendeztek április
14-én, szombaton.
Tanulóink az igen rangos versenyen
szépen szerepeltek, így a mezőny első
harmadában végeztek. Merczel Dóra
9., Király Andrea pedig 13. helyezett
lett. Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek, Kollár Ferencnek is!
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Az országos kompetenciamérés eredményei
Az Országos kompetenciamérés keretében 2011-ben
is a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes
körében felmérték a szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást.
A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták,
hogy a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez,
menetrendhez, vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresé-

sét, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését
vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését
várták el a tanulóktól.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban
megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző
területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek
eredményeit megküldték az intézményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2010/2011. tanév 6. és 8. évfolyamosainak 2011-ben elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást:

Kollár Ferenc igazgató
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Egészségügyi rovat
Hol szabad dohányozni?
Sokat lehet mostanában hallani a nemdohányzók védelméről
szóló törvényről és annak szigorú betartatásáról. Azonban nem
mindenki van tisztában az egész törvénnyel, ami nem is szükséges, de jó, ha néhány pontját ismerjük. A pontos leírás „A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény
rendelkezéseiben található. A törvény három fő részre osztotta a
dohányzás korlátozását.
Teljes dohányzási tilalom van érvényben:
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde),
és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü.
szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos
vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,
4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi
közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend
szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),
5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,
6. közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben (függetlenül
attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül.
7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak
személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban,
várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű
megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától
vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni).
Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:
A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),
2. munkahelyen (pl. udvar),
B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak –
köztük a kóros elmeállapotúak számára,
2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,
3. a már működő szivarszobákban,
4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a
24oC-ot meghaladja.
5. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyitva
álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben
Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:
1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként
nem tiltja.

Azokat a helyeket, ahol a dohányzás tilos, vagy dohányzásra kijelölt hely van, szabványos táblával, illetve piktogrammal szembetűnő módon meg kell jelölni.
Dohányzóhely egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül is csak úgy jelölhető
ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők
szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül.
A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú
intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5
méteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az
intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének
feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem
állnak fenn.
Egészségvédelmi bírság szabható ki azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon természetes
személlyel szemben, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét
betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.
A bírság mértéke:
1. természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik
20.000-50.000 Ft
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft
3. az intézmény, szervezet. üzemeltető vagy gazdasági társaság
esetén 1.000.000-2.500.000 Ft
A dohányzás súlyos betegségek kialakulásával hozható összefüggésbe. Statisztikai és egészségügyi adatok is igazolják, hogy
nem csak a dohányzó, hanem a dohányzó környezete is érintett és
beteg lehet az állandó egészségkárosító hatás miatt.
Ez a részlet csak egy kis összefoglalója a Nemdohányzók védelméről szóló törvénynek, ezért azt javasoljuk, hogy ha valaki
további információt szeretne, forduljon segítségért a Monori,
Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézethez.
Monori, Nagykátai Kistérségi
Népegészségügyi Intézet

Véradás

Helye: farmosi Művelődési Ház
Ideje: 2012. május 8. (kedd) 13:00-16:00-ig

Mammográfia szűrés
Kerepestarcsán az ÁNTSZ-től
„behívót” kapott nők számára!

Autóbuszt indítunk: 2012. május 18-án /péntek/
Indulás:
6.25 Klaudia Presszó
6.30 Művelődési Ház
Jelentkezni lehet: az útiköltség befizetésével (1.200 Ft)
-Polgármesteri Hivatalban Varga Adriennél
-Védőnői Tanácsadóban Brindzik Istvánné védőnőnél
Bagi Éva védőnőnél
Kérjük, hogy a kitöltött behívót is hozzák magukkal!
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ALIEN

(Horog-horror)
PROLÓGUS

A LÉNY csendesen lapult a melegben!
Mit sem sejtő áldozata lassan közeledett felé és egy, a
többitől szinte semmiben nem különböző, majd hogy nem
mindennapos, pillanatban megtörtént az egyesülés!
A vérfagyasztó jelenetnek nem volt tanúja, vagy ha volt
is, nem vett róla tudomást! Az ÁLDOZAT MÉG NEM halt
meg! A lénynek nem is ez volt a célja, hiszen Ő is csak így
maradhat életben.
A helyzet a LÉNY szempontjából kedvezően alakult, a
test, amibe került meleg volt, nedves és JÓÍZŰ! Az átalakulás megkezdődött! A vékony, hártyás burok végre szabad
utat engedett és a szörnyecske az őt hordozó „hullajelölt” beleiben meglelte a saját közegét. „Itt érdemes megtapadni!” „gondolta”, majd az átalakulás folyamata kezdetét vette!
Vedlett! Néhány társa talán nem ilyen kitűnő élet-tért talált, de sokuk ezt áthidalja majd, hiszen „alvó állapotban”
hosszú ideig türelmesen várhatnak a megfelelő körülmények létrejöttére!
A megtámadott egyed belének mirigyei pontosan ilyen
kedvező helynek látszottak. A vedlés után a félelmetes fegyverzet, a két sor borotvaéles „fogazat” is rendelkezésére állt,
és már koránt sem volt az a látszólag ártalmatlan kis gömböcske, amit az áldozat először észre sem vett. Most már
bent volt, nem kell az álca, nem kell más csak a friss vér! A
LÉNY folyamatosan nőtt, és naponta szinte testtömegének
megfelelő „életnedűvel” táplálkozott, de a nedűt nem csak
itta, hanem a nyálának segítségével az alvadás is megszűnt.
A VÉR csak folyt és folyt! A horgas fej és a metsző „fogak”
a testbe akaszkodtak! A bél emésztést, felszívódást végző
hámsejtjeit a LÉNY falta, szívta és emésztette. Egyre beljebb
és beljebb rágta magát!
Az áldozat már rosszabbul volt, de még nem volt tudatában a jövőjének!
A LÉNY átalakult és nem az a lény volt, aki először. Ez
már egy pici gyilkos! PERSZE, Ő is csak élni akart, mert az
élet az megköveteli a folytatólagosságot! A lény szaporodni
készült!
Az élet folytatásának számtalan módját ismeri és szinte
mindegy az utódok hova kerülnek, csak a napfény és a száraz, amit nem állhat! És talán még valami, valami, amit nem
tud megfogalmazni, de néha ott van! Ez a valami megölheti
Őt, és ez elő is fordul néha. A megtámadottban nincs veszély, csak ha ezt a VALAMI is jelen van. Nem lézerfegyver,
nem géppisztolyos kommandó, hanem egy pár apró molekula az, amitől joggal tarthat! Bár Ő elpusztul, talán az utódokban tovább élhet! Szaporodjunk, sokasodjunk, küldjük
a „tojásokat” mindenfelé, mert az maga a túlélés számára!
Ki a külvilágra és szerte a szervezetben. Az ÁLDOZAT szövetei nagyon alkalmasak a túlélési stratégiájához! Eljuthat a
tüdőbe, majd felköhögve és lenyelve újra itt lesz a bélben és
újra szaporodnak majd a kicsik! Vagy az áldozat tejmirigyeit
célozzuk meg? Ha éppen szoptatós - kitűnő! - máris sok új
áldozatra leltünk! Ha nem szoptat? Talán majd később! Idő
van! A nyugvó utódok mindenre képesek az életben maradásért!
No nézd csak! Hisz ez egy vemhes áldozat! Háát ez buli!
A magzat máris az enyém - „gondolja”, és a tojások már át is
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hatoltak a méhlepényen! A meg sem született áldozat sorsa
megpecsételődött!
Mind eközben a mit sem sejtő hordozó egyre gyengült,
élete egyre fogy!
Már nem jókedvű, a labdát sem szívesen hozza vissza a
GAZDINAK! A gazdi is jó áldozat lehet, - imígy a LÉNY!
Nosza, telepítsünk petéket bele is ! Megy ez a száján, de akár
bőrén keresztül is! És megtörtént! A kör bezárult, a lény
tovább él! A fertőzöttek folytatják életüket, de már nem az
igazi, sőt talán meg is halhatnak! Minden a körülményektől
függ! Ha úgy adódik, az első szellő elviheti a legyengülteket,
de a LÉNYNEK már mindegy, Ő tovább él és pusztít!
Pedig van védekezés! „Csak tudniuk kell a létemről, csak
ismerniük kell a gyengéimet, csak be kell tartaniuk pár szabályt és én nem vagyok többé! Szerencsére ez nem így van! Az
emberek némelyike buta és felelőtlen! Milyen jó ez! Így élhetek vidáman, pedig a molekulák a rendelkezésükre állnak, a
vizsgálatot sokuk ismeri és alkalmazza, pedig a higiénia ma
már mindenkié! DE szerencsére még nem tudnak rólam……
„ - gondolja!
„Basszus! Most hallom, hogy ez a fránya Felde cikket írt
erről! Kész vagyok!”

EPILÓGUS

Az ember kampósférgei a WHO becslése szerint mintegy
1.25 milliárd embert érintenek, évente sok tízezer ember halálát okozzák (hol is van ehhez képest a hiszterizált sertés-influenza járvány??), jellemző rájuk, hogy elsősorban meleg klímájú
területeken s elégtelen higiénés viszonyok valamint alultáplált
népesség esetén okoznak igazán nagy károkat. ( Senki ne ringassa magát abba a tévhitbe, hogy itt nálunk ezek nem élnek
meg! Már a múlt századi Európában komoly járványtani jelentőséggel bírtak, csak nem beszélnek róla annyit!)
A kutya és a macska (számos más faj mellett) szerepet játszik
a folyamatban! Kedvenceink hordozóként, közti-gazdakén
tartják fent a körforgást és fertőződhetnek horgas-fejű férgek
3. stádiumú lárváinak szájon át történő felvételével. Ez lehet
a külvilágban tartózkodó lárvák és az anyatejben lévő lárvák
felvétele is. Sőt bizonyos körülmények közt némelyikük a sértetlen bőrön is áthatol! A lárvák a bélnyálkahártya mirigyeibe
hatolnak, majd ott ismét vedlenek, majd a bél üregébe jutva
ivaréretté válnak. A lárvák más féreg lárváihoz képest ellenállóbbak. Előfordul, hogy a lárvák un. alvó állapotba kerülnek,
fejlődésüket megszakítják, várják az aktivizálódáshoz megfelelő helyzetet, például a vemhességet vagy a tejtermelés indulását. E gyakoribb úttól eltérően a lárvák egy része néha speciális
vándorlásba kezd, a bőr alatti kötő-és zsírszövetben (ott viszkető, égő kiütéseket produkálva), a harántcsíkolt izomzatban
vándorol és a szervezet bármely pontjára eljuthat, e szövetekben tartósan nyugalmi állapotba kerül („alszik”), várja az aktivizálódáshoz legmegfelelőbb pillanatot.
És mégis volna megoldás! A BÉLSÁR-VIZSGÁLATRA
alapozott RENDSZERES féregtelenítés és a higiéniás viszonyok betartása!
Ezt kérje állatorvosától! Rajtunk múlik, hogy a kedvencünk, vagy akár mi magunk milyen veszélyt vállalunk oktalanul!
Mindezekről „szép” videókat láthatnak a

www.monoriallatorvos.hu
honlapon !

Dr. Felde István, Farmos
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Nyugdíjas egyesületi hírek
A Rózsa Nyugdíjas Egyesület hölgytagjait március 4-én, vasárnap köszöntöttük. A nőnapi megemlékezésre férfi klubtagjaink lelkesen készültek és
méltóképpen köszöntötték hölgyeinket. Uzsonnára
kenyérlángossal vendégelték meg az asszonyokat, és
rövid, ámde tartalmas műsorral is megleptek minket. Az elnök köszöntőjének elhangzása után a klub
férfitagjai verseltek, énekeltek. Esztergályos János
értekezése a Nő és a tükör viszonyáról szólt, Szalai
Pál: Nőnapi köszöntő c. versét Urbán Pál mondta
el, míg a Tarjáni József vezette férfidalárda (Mohácsi Gyula, Urbán Pál, Szécsényi János, Bagyinszki
János, Szegedi Tibor, Nagy Sándor) szellemes nótákkal köszöntette a hölgyeket. Végezetül egy szál
szegfűvel és szép emléklappal kedveskedtek minden nőnek. Az asszonyaink mindezt finom süteményekkel viszonozták a férfiaknak. Ismét jó hangulatú nótázással zárult összejövetelünk.
A jó idő beköszöntével ismét kedvet kaptunk
parkunk szépítéséhez. A 9 fős csapat közreműködésével füvet telepítettünk, és Vankóné Katika segítségével helyükre kerültek további örökzöldek. A
fűmagot a Demecs házaspárnak köszönhetjük.
Kéthetenként lelkesen tevékenykednek a kézműves csoport tagjai. A jó hangulatú összejövetelek
alkalmával új technikákat sajátítanak el egymástól, de ötleteivel, tudásával nagy segítségére van a
csoportnak Földházi Istvánné is. Munkájuk eredményeként hangulatos húsvéti dekoráció várta az
egyesület tagjait az összejöveteleken. Köszönjük,
hogy többen maradék anyagokkal, szakkönyvekkel támogatták a csoportot. Külön köszönjük Varga
Valikának a hozzánk eljuttatott anyagokat.
A Rózsa Nyugdíjas Egyesület ismét aktív közreműködője volt egy községi rendezvénynek. A IX.
Borverseny alkalmából tagjaink jókora részt vállaltak úgy az előkészületekből, mind a rendezvény
utáni takarításból is. Esztergályos János és Szegedi
Tibor készítette az ízletes csülkös babgulyást, Tarjáni József a zsűri munkáját segítette, Asszonykórusunk bordalokat énekelt, a legfiatalabb nyugdíjasok pedig tánccal tették vidámabbá a rendezvényt.
Gratulálunk Csík Zoltán és Szegedi Tibor tagjainknak a borversenyen elért ezüst, ill. bronz fokozathoz.
Április 2-i összejövetelünkön meghívott előadóként Glócz Zoltán rendőr főtörzs-zászlós tartott
hasznos előadást arról, hogy mire ügyeljenek az
idős emberek. Korukból, egészségi állapotukból,
életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből
adódóan könnyebben megtéveszthetők. Ezért felhívta az idősek figyelmét, hogy hogyan vehetik elejét a besurranásos lopásoknak, hogyan kerülhetik
el, hogy csalás áldozataivá váljanak, hogyan védjék
ki a zsebtolvajlást, s mi a teendő, ha mégis megtörtént a baj. Rövid írásos tájékoztatóval is ellátta az
időseket, melyet otthon is tanulmányozhatnak.
Április 11-e, - József Attila születésnapja - a Magyar Költészet Napja. Ebből az alkalomból április
16-i összejövetelünkön Gecse Jánosné Rózsika vezetésével irodalmi délutánt tartottunk, így ünnepeltük a magyar költészetet. Rózsika bevezetője
után nyugdíjasaink a Rózsika által összeállított

verseket, ill. saját kedves, választott verseiket olvasták fel, ill. szavalták el,
így elhangzottak - József Attila versein kívül - Petőfi Sándor, Mécs László,
Szabó Lőrinc versei is. Végül közösen elénekeltük Petőfi Sándor Befordultam a konyhába c. megzenésített versét.
Elmondhatjuk tehát, hogy egyesületünkben hasznosan, tartalmasan
tölthetik szabadidejüket a nyugdíjasok. Egyesületünk működésének az
alapszabályban is rögzített célja: tagjaink érdekvédelme, képviselete, szabadidős és kulturális programok szervezése, kapcsolattartás más civil
szervezetekkel.
Nem szükségszerű, hogy az idős emberek visszavonultan, magányosan
éljék meg idős napjaikat. Sokszínű társas kapcsolatokkal, az érdeklődés
fenntartásával, csoport és közösségi munkával, szórakoztató tevékenységgel sokat tehetünk azért, hogy a fizikai, szellemi aktivitás az idős korban is
megmaradjon. Egyrészt képességeik, tudásuk, tapasztalataik átadásával az
idős emberek továbbra is hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Másrészt a kellemes együtt lét, a kulturális programok, a vidám rendezvények
hozzásegítik az idős embereket, hogy elfelejtsék napi problémáikat, fáradalmaikat, betegségeiket. Köztudott, hogy lelki egészségünk kihatással
van fizikai állapotunkra. Amennyiben az idős emberek mentális állapota
javul, ez által fizikai állapotuk is javulni fog.
Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy megvalósítsa
az alapszabályban rögzített célját, és hozzájáruljon ahhoz, hogy nyugdíjas
tagjaink tartalmasan, hasznosan, boldogan élhessék meg idős napjaikat.
Szegedi Tiborné

Indul a „H í r ö s” zöldjárat!
Társaságunk áprilisban ismét útjára indítja Farmoson a „zöld zsákos” gyűjtést. Idén a
lakossági kéréseknek eleget téve már kibővített időszakban, április 7 – december 3-ig 2
hetente gyűjtik be munkatársaink az ingatlan elé kihelyezett kerti komposztálható
hulladékokat a következő időpontokban:

S Z Á L L Í T Á S I N A P T Á R 2 0 1 2 – FARMOS
Munkanap

Ápr.

hétfő

7 (szombat)
23 (hétfő)

Máj. Jún.

Júl.

Aug. Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

8 (hétfő)
7;21 4;18 2;16;30 13;27 10;24
5;19
20(szombat)

3

N e
f e l e d j e ! A házhoz menő „zöldjárat” keretén belül a következő kerti
komposztálható hulladékok gyűjthetőek:
• fűkaszálék

• lomb

• kerti gyomok

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, azaz főtt ételmaradék és egyéb hulladék
nélkül
• ágnyesedék

Hogyan gyűjtsük: zsákban, főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül elhelyezve
vagy a zsák mellett max. 70 cm-es kötegekbe összekötve
Fontos: A fertőzések elkerülése érdekében kérjük, továbbra se tegyen állati ürüléket,
macskaalmot a zöld zsákba!
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, a komposztálható hulladékok bármilyen
más áttetsző zsákban is kihelyezhetőek. Ezen felül plusz zsák igényelhető a helyi
polgármesteri hivatalban és a nagykátai hulladékudvarban (Erdőszőlősi út /vasúti
átjáró után/). További részletek olvashatóak Szelektív hírlevelünkben, melyet a F.A.I.R.
decemberi lapszámával együtt juttattunk el a lakosok postaládájába.
Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével és együttműködik velünk!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
További információ:
tel.: 53/707-061

e-mail: cegled@hiroshulladek.hu

honlap: www.hiroshulladek.hu

2012. március-április

11. oldal

Gyerekbútorok!

Bababútorok, járókák kedvezményes áron!
Pelenkázók, összecsukható járókák!
Szekrények, komódok egyedi méretben!

06 20/973-6882

Kőműves, ács, lapos tetők, vizes, penészes falak utólagos szigetelése és injektálása. Festést, többféle térkövezést, csatornázást,
bádogozást,kémények kúpolását, külső szigetelések, beázások,
ajtók, nyílászárók felújítása, cserélése, aszfaltozást, mindenféle átalakítást, javítást, a tavalyi áron, garanciával vállalom.
Ingyenes felmérés!

06/20-210-23-50, 06/30-852-12-93.

SZELEKTÍV KISOKOS
avagy tudnivalók a házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan
Általános információk
• A gyűjtés napján reggel 7 óráig ki kell helyezni a zsákokat, MERT a gyűjtőjárat érkezési időpontját a településen
kihelyezett szelektív hulladék mennyisége befolyásolja. Ennek értelmében a kukásautó a gyűjtési napokon eltérő
időpontban érkezhet.
• A
gépjármű elhaladása után kihelyezett, elkülönítetten gyűjtött hulladékokat nem áll módunkban elszállítani.
• Annyi cserezsákot biztosítunk, amennyi gyűjtőzsák kihelyezésre került az ingatlan elé.
• Ha nem elég a csere zsák, saját - lehetőség szerint áttetsző - zsákban is kihelyezheti, az újrahasznosítható és
komposztálható hulladékokat.
• Plusz zsák igényelhető a helyi polgármesteri hivatalokban és a hulladékudvarokban.

"Sárga"zsákos gyűjtés
Gyűjtési időpontok Farmoson 2012-ben: ápr. 7. (szombat), máj. 14., jún. 11., júl. 9., aug. 13.,
szept. 10., okt. 8., nov. 12., dec. 10.
PAPÍR hulladék

MŰANYAG hulladék

• kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai szerek • színes és natúr színű PET jelzésű palackok (pl. üdítős,
papírdobozai
ásványvizes) és kupakjaik
• kozmetikai -és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős,
• színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus
mosogatószeres)
• reklámszatyrok, nylonzacskók, csomagolófóliák
• fém fedőfólia nélküli joghurtos, tejfölös dobozok

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra hajtogatva;
a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé,
összehajtogatva és kötegelve kérjük elhelyezni

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra taposva

FÉM hulladék

ITALOS KARTONDOBOZ hulladék

• fém italos dobozok (pl. üdítős, sörös),konzervdobozok

• tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pak jelzéssel ellátott)

Apróhirdetések
Ház eladó. 2765 Farmos, Széchenyi út 51.
szám. Irányár: 5 millió Ft. Ház eladó 2765
Farmos, Kossuth út 1. szám. Irányár 10 millió
Ft. Zártkerti szőlő eladó. Ötszázötvenezer Ft.
Faház, szerszámos, fúrott kút és gyűrűs kút,
permetező kád van. Fentiekről érdeklődni
lehet: Terék Pálné 2765 Farmos, Zrínyi út 37.
szám. Telefon: 53/390-523.
Kőműves munkát vállalok. Pl. teljes tetőjavítás, külső- belső festés, burkolás, gipszkartonozás stb. Hívjon bizalommal, mert a munkámra garanciát vállalok! Id. Tisza Vilmos
06-30-688-43-94.
ANGOL nyelvtanári diplomával és gyakorlattal vállalok nyelvvizsgára és érettségire
felkészítést, korrepetálást egyéni igények szerint. Elérhetőségek: 06 70/ 431-5603, vagy a
farmosangol@gmail.com e-mail címen.
Végzős tanár szakos egyetemi hallgató vállal
korrepetálást, magyar nyelv és irodalom, történelem és angol tantárgyakból. Érdeklődni
lehet:06-70-336 57 58
Takarítást vállalok. 06-20-953-7591
ELADÓ 4 izzófejes MORA gáztűzhely,
original barna kétmedencés zománcos mosogató és használt, dupla, acél mosogató. Tel.0620-366-2277.
Jó állapotban lévő, három darabból álló konyhabútor és kézi meghajtású tolókocsi eladó.
Tel. 06-30-267-2636.

Farmoson családi ház eladó,
azonnali beköltözéssel, gáz- és vegyes fűtés, két szoba- összkomfort,
plusz egy szoba külön bejárattal.
Rendezett kert, fúrt kút. 06-30-2919-663.

Lapzárta:
június 18. (hétfő)
Cipőjavítást
vállalok
Poór Imre
Farmos, Paskomi út 5.

06-30-62 12 181

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán

Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra taposva
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

További Információ: e-mail:cegled@hiroshulladek.hu; Tel.: 06 53/707-061; honlap: www.hiroshulladek.hu

Csúszásmentesítés, talpalás, sarkalás, ragasztás.
Kérésre személyesen felkeresem és
az elkészült cipőt kiszállítom!
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Újszülöttek

2012. február 14.
TAMÁS ÁDÁM ATTILA
Tamás Áron és Sersli Andrea kisfia
2012. február 19.
TÓTH DOROTTYA
Tóth Tibor és Terkán Tímea kisleánya
BERTALAN BENCE
Bertalan Ignác és Badenszki Katalin kisfia
2012. február 22.
TÖRÖK ZOLTÁN ANDRÁS
Török Zoltán Ernő és Szabolcsi Erzsébet
kisfia
2012. március 3.
MONORI FERENC
Monori Ferenc és Juhász Anita kisfia
2012. március 6.
LÉNÁRT ZSOMBOR
Lénárt Tamás és Orsós Mónika kisfia
2012. március7.
ÁCS NÓRA
Dr. Ács Attila és Kármán Edit kisleánya

Elhunytak

2012. február 4.
Mészáros Jánosné
szül. Futás Magdolna 82 éves
Cseh József 73 éves
február 16.
Vekety András 72 éves
március 2.
Biró Gábor 79 éves
március 7.
Vermes Veronika 73 éves
Tóth László 72 éves
március 26.
Molnár Gyuláné
szül. Knáb Róza 79 éves
április 7.
Bene Béla 68 éves

Gyermeknap

2012. június 3-án fél 10-től
a LIGET SÖRÖZŐ mögötti szabadidőparkban.
Ízelítő a programokból:
– sorjátékok,
– ügyességi játékok
– kézműves foglalkozás
– foci
– tűzoltó bemutató

–
–
–
–
–
–

egészségügyi programok
pónikocsizás
lovaglás
íjászkodás
Sok meglepetés ajándék
Ebéd

Mindenkit sok szeretettel
várunk az ingyenes programunkra!
a szervező csapat

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett
halottunkat,

BIró Gábort

elkísérték utolsó útjára, sírjára
virágot hoztak, osztoztak
fájdalmunkban
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Tóth László

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot hoztak,
részvétüket nyilvánították.
Gyászoló család

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.

2012. március-április

13. oldal

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

Bejelentkezés: 06 30/96-53-856
15 órától
www.drkutilajos.hu
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

18673498-1-13

A kedvezményezett neve:
Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet
Kérjük, rendelkező nyilatkozatát tegye egy szabvány méretű borítékba. A borítékon tüntesse fel nevét, állandó lakcímét és adóazonosító jelét, majd zárja le és írja alá úgy, hogy
az aláírás átnyúljon a ragasztáson.
Köszönjük!
RENDELKEZÉS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
1%-ÁRÓL
Tisztelt Adózók!
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik az elmúlt években adójuk 1%-ával hozzájárultak
alapítványunk működéséhez.
Támogatásukra a jövőben is számítunk, remélve, hogy továbbra is tevékenyen részt tudunk vállalni az immár hivatalossá
vált testvérközségi kapcsolat ápolásában. Így amennyiben
egyetért céljainkkal, kérjük, hogy adóbevallása mellé csatolja
a megfelelően kitöltött rendelkező nyilatkozatot is, amelyen
kedvezményezettként a Zenélő Ifjúság Alapítványt jelöli meg.
Adószámunk:

18704053-1-13

Tisztelettel:
a Zenélő Ifjúság Alapítvány kuratóriuma

Az „EGY FALU AZ ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2011-ben támogatták céljaink megvalósulását személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.
Kérünk minden tisztelt adózót, aki tevékenységünkkel,
céljainkkal azonosulni tud, támogassa Alapítványunkat a
2011. évi adója 1%-ának felajánlásával, melyet az alábbiakban közölt rendelkező nyilatkozattal tehet meg.
Segítőkész támogatásukat előre is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

FONTOS!

Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon
az ÖN nevét,lakcímét, és az adóazonosító jelét pontosan
tüntesse fel!
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 méretű
borítékba amely a lap méretét csak annyiban haladja meg,
hogy a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

14. oldal

2012. március-április

Télűző mulatság
Február utolsó péntekén került megrendezésre az
alsó tagozatos tanulók farsangi mulatsága.
A hideg tél is engedett szorításából és mintha csak
erre a napra várt volna, az idő is megenyhült.
Rendezvényünket a Non Stop Dance Group tánccsoportja nyitotta meg három produkció bemutatásával.
Ezt követően a jelmezes gyerekek mutathatták meg csodálatos és ötletes jelmezeiket.
Rendezvényünk alatt a büfében kapható édességekből, szendvicsekből és üdítőből csemegézhettek a gyerekek. A jó hangulatot a változatos zeneszámok biztosították.
A farsang alatt folyamatosan lehetett vásárolni tombolaszelvényeket és lufi figurákat.
Mint minden évben, az idén is a tombola húzása jelentette a legnagyobb izgalmakat. Számos tombolanyereményt vihettek haza a szerencsés nyertesek.
Reméljük mindenki jól érezte magát és jövőre is hasonló lelkesedéssel vesznek részt farsangi rendezvényünkön.
Majorné Urbán Erika, Gálné Németh Zsuzsanna
A gyerekek és a magunk nevében külön köszönetet mondunk
mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal, ötleteikkel
segítettek bennünket:
– Negyedik osztályos szülői
munkaközösség
– Non Stop Dance Group
táncosai, felkészítő: Vágó
Bernadett
– Bugyi Kristóf: lufivarázs

– Kasza Tamás: hangosítás,
zene, díszlet
– Ferzol Kft.
– Linde Gáz
– Magyar Rádió
– Wébel Tibor
– Sülyi Borbála
– Nestlé
– Takarékszövetkezet
– Innoven Kft.

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

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

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

