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Karácsony és Újév alkalmából,  
Farmos Község Önkormányzata-  

és a magam nevében, egy idős székely 
asszony újévi köszöntőjével kívánok 

minden farmosi embernek 
áldott karácsonyt és 

békességben megélt, sikerekben 
gazdag boldog újévet.

Horváth László 
polgármester

Ez újév reggelén, édes székely népem, 
Féltő aggodalom hatja át a szívem. 
Felnyitom a jövendő évnek kapuját, 
Mely az elmúltból, a jövőbe vezet át. 

Szegénynek, gazdagnak közös kérésére, 
Megmondom, mint kell tennünk a jövő évbe. 

Dolgoznunk kell sokat, tanulni, haladni, 
Így fogunk jobb jövőt Istentől várhatni. 

Kötelességeinkről ne feledkezzünk, 
Mindenkivel mindig csak jót cselekedjünk! 

Szeretet, megértés legyen a jelszavunk, 
Ez irányítsa tetteink, gondolatunk! 

Ezt vésd szívedbe székelyem, magyarom, 
Akkor jóra fordul bizton jóslatom. 

Erdélyország népe, figyelmesd a szóra, 
Hallgasd meg tanácsom a jóra, hasznosra! 

Szeresd Istent, Hazát, fajodat szeressed, 
S ha kell, érte áldozd vagyonod, életed! 
Légy családszerető, takarékos, józan, 
Így lehet csak részed testi, lelki jóban! 
Okulj őseid sokszor hallott példáján, 

Bizalmad Isten, s magadba legyen csupán! 
Így várhatsz jobb jövőt, szebb magyar életet, 

Adjon Isten ilyen, boldogabb újévet!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FARMOS - PÁLYÁZNI KÍVÁNT ÉS PÁLYÁZOTT TERÜLETEK 2017

Srsz.
Pályázat neve Pályázott terület  Pályázat 

összege 
Támogatási 
intenzitás

Önrész 
összege Megjegyzés

Költségvetés

1.

Rákóczi út, valamint 
a képviselő testület 
döntése szerint 
további utcák

A teleplülésünkre jutó kb. 100 
Mft-ból tervezzük. 

2.

Iskola épületének 
szigetelése, 
energetikai 
hatékonyság növelése.

KEHOP pályázat keretébe 
nem fért bele, a ráfordítás 
nem lenne arányos az 
energiamegtakarítással. 
A műszaki megoldás 
felülvizsgálatra fog kerülni 
annak érdekében, hogy 
a pályázat benyújtásra 
alkalmassá váljon

3. KEHOP
Óvoda 
épületenergetika 
pályázat

Goodwill-Consulting dolgozik 
rajta.

4. KEHOP-5.2.9-16-2017 
-00160

Épületenergetika, 
Művelődési Ház és 
Polgármesteri Hivatal 
hőszigetelése

 37 279 300 
+ 10 065 
411 ÁFA, 

összesen: 47 
344 711Ft 

100% 0 Pályázat 2017.05.19-én 
benyújtva.

5.

VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 Helyi 
termékértékesítést 
szolágló piacok 
infrastrukturális 
fejlesztése és 
közétkeztetés 
fejlesztése

Piac-Jászberényi út-, 
Közkonyha fejlesztés

 64 785 789 
Ft 95%  11 432 786 

Ft 
Következő körben nyújtjuk be 
(2017.12.)

6. KEHOP-2.1.1-15-2015 
-00004

Ivóvízminőség javító 
pályázat

 304 478 095 
Ft 90% 10%-önerő 

alapból
Előleg átutalva: 20 310 122 Ft. 
Kivitelezés folyamatban.

7. VEKOP - 5.3.2-15-
2016 -00016 Kerékpárút  223 200 620 

Ft 

Az összes 
elszámol-

ható költség 
100%-a.

0

Szakmailag megfelelt, 
de forráshiány miatt 
tartaléklistára került. Új 
információ szerint 157 000 000 
Ft-ot nyert!

8. VEKOP - 6.1.1-15 Óvoda tornaszoba 
létesítése  74 685 787 Ft 100% 0  Benyújtva, várhatóan 

novemberben lesz döntés.

9.
Nemzeti Szabadidős 
- Egészség Sportpark 
Program

Hrsz: 958/2;Hrsz 
992/7, aszfaltpálya 
melletti és kúria 
mögötti területek

 - Ft 100% 0 Keretkimerülés miatt 
meghiúsult.
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10.

Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, 
önkormányzati 
utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához 
szükséges erő- és 
munkagépek 
beszerzése /VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16/

1) célterület: Hrsz: 
069 (Szentgyörgyi út); 
Hrsz: 0215 (Petőfi); 
Hrsz: 0252 (Muszalyi) 
2) célterület: MTZ 
892.2 erőgép 
beszerzése

 55 038 475 Ft 85%  8 255 771 Ft 
Benyújtva, 2017.02.08. Előzetes 
helyszíni szemle 2017.07.05-én. 
Nincs még döntés!

11.

Önkormányzati 
tulajdonú belterületi 
utak szilárd 
burkolattal történő 
kiépítésének, 
felújításának és 
korszerűsítésének 
támogatása 
gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye 
területén /PM_
ONKORMUT_2016/

Felújítandó: Kossuth 
L. út, Zrínyi út Új 
burkolat : Bartók B. 
utca

 50 157 304 Ft 95%  2 507 865 Ft 
Benyújtva, 2017.02.23. A 
pályázat elutasításra került 
keretkimerülés miatt.

12.

PM- 
EUALAPELLÁTÁS 
-2017 Önkormányzati 
tulajdonú 
egészségügyi 
alapellátást nyújtó 
intézmények 
fejlesztésének 
támogatása Pest 
megyében.

Védőnői szoba 
kialakítása.  26 063 754 Ft 95%  1 371 777 Ft 

Benyújtva 2017.09.22. Kiviteli 
tervhez ÁNTSZ kifogás, terv 
módosítás szükséges!

13. MLSZ - OPP Műfüves pálya, Szelei 
út

 25 600 000 
Ft 70%

 7 680 000 
Ft + 5 000 

000 Ft 

Elfogadva, kivitelezés 2018-
ban. GABION + 5 Mft!

14. MLSZ - TAO
Focipálya Jászberényi 
út öntözőrendszer 
kialakítás, vizesblokk

 11 828 951 Ft 70% 3 573 701 Ft

Nyert 8 338 636 Ft támogatást. 
A támogatási összeggel 
megegyező TAO felajánlás 
szükséges. Sportegyesület a 
pályázó!

15. KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-01011

ASP rendszerhez 
csatlakozás.  6 705 840 Ft 100% 0

Pályázat 2017.03.13-án 
benyújtva. Nyert, támogatás 
átutalásra került.

16.
TTP-
KP-1-2017/1-000468, 
BGA/6053/2017

Farmosi Napok 
Testvértelepülési 
Találkozó

 1 796 000 Ft 
Megítélt 
összeg 

100%-a.
0 Nyert 550 000 Ft támogatást.
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SOKADSZOR A SZEMÉTRŐL
Tisztelt Farmosi Ingatlantulajdonosok!

Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. tájékoztatói és Farmos 
község honlapja egyértelmű, és részletes tájékoztatást ad a 
különböző hulladékfajták begyűjtési rendjéről. E tájékozta-
tókból tudhatja minden farmosi lakos, hogy mindazok az in-
gatlantulajdonosok, akik az „ÖKOVÍZ” Kft.-vel szerződéses 
viszonyban vannak, és nincs díjhátralékuk, jogosultak arra, 
hogy:
• Heti rendszerességgel elszállíttassák ingatlanukról a szer-

ződött kukatérfogat mennyiségig a kommunális hulladékot
• Kétheti rendszerességgel elszállíttassák ingatlanukról a 

szelektíven gyűjtött újrahasznosítható (papír, műanyag, 
fém és italos kartondoboz) hulladékot

• Négyhetente elszállíttassák ingatlanukról az ún. zöldhul-
ladékot
Minden zsákos begyűjtéshez az „ÖKOVÍZ Kft. ingyene-

sen biztosít lebomló gyűjtőzsákokat is.
Évi két alkalommal az ingatlantulajdonosoknak arra is 

módjuk van, hogy egyeztetett időpontban kérjék ingatlanjuk 
lomtalanítását is. 

Mindezek a szolgáltatások maximálisan ki kell hogy elé-
gítsék a szolgáltatás díját tisztességesen fizető, jogkövető, 
környezettudatos lakosok igényeit. Valószínűleg nem ők 
azok, akik szeméttengerré változtatják erdeink szélét, a föl-
dútjaink menti árokpartokat, szemétteleppé alakítják a te-
lepülésünk központjában lévő szelektív gyűjtőtelepet. A 
tarthatatlan állapotok, a renitens lakosok miatt, a szelektív 
gyűjtőszigetekről, - az üveggyűjtő konténerek kivételével,- az 
„ÖKOVÍZ” Kft-től kértük a többi konténer elszállítását. A 
közeljövőben megteremtjük a szelektív gyűjtősziget kamerás 

megfigyelését, továbbá a földutak mentén lévő szeméttelepek 
véletlenszerű, rejtett kamerás megfigyelését is. Mindezeken 
túlmenően számítunk a tisztaságot, rendet szerető, környe-
zetünkért aggódó farmosi emberek segítségére is. Kérjük 
őket, hogy információval, tetten érés esetén fotó készítéssel, 
azonnali rendőrségi bejelentéssel (tel: 107 vagy 112) segít-
senek felszámolni környezetünk szemétteleppé változtatását! 
Tegyenek környezetünk szennyezése ellen!

A környezetszennyezés – jellegéből, mértékéből adódóan 
– lehet szabálysértés, de bűncselekmény is. A helyi hatóság 
által kiszabható bírság mértéke 30 000Ft és 150 000Ft között 
határozható meg. Ezzel a jogunkkal a jövőben fokozottan 
fogunk élni. Az illegálisan lerakott szemét begyűjtéséből, 
elszállíttatásából adódó, önkormányzatunk költségvetését 
terhelő jelentős kiadásainkat a szabálysértési eljárásokból 
adódó bevételekkel kívánjuk kompenzálni. 

Horváth László
polgármester

A tápió-vidéki polgárok az elmúlt időszakban észrevehet-
ték, hogy egyesek ravasz csúsztatásokkal próbálják félreve-
zetni őket. A hazugságáradat célja a károkozás: megzavarni 
egy sikeres tápiómenti beruházást.

Számunkra elsődleges a lakosság pontos tájékoztatása, ép-
pen ezért röviden összefoglaljuk a fontosabb alapvetéseket:

Először is tisztázzunk egy alapvető tényt: nem szabad ösz-
szetéveszteni a Tápiómenti Települések Csatornamű Víz-
gazdálkodási Társulatát (vagyis a víziközmű-társulatot), 
amelynek tagjai az ingatlantulajdonosok, ingatlanhaszná-
lók, (az érdekeltségi hozzájárulást ennek fizetjük), illetve 
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulást! A 20 települési 
önkormányzat által létrehozott önkormányzati társulás kizá-
rólag önkormányzati tagokból áll. A kettőt azért sem sze-
rencsés összekeverni, mert a két különböző jogi személynek 
nem ugyanazok a feladataik.

Természetesen vannak, akik szándékosan mossák össze ezt 
a két szereplőt. Ők tudják, miért teszik. Nyilván a szűkebb 
pátriáért érzett hevületből.

A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulata közfeladatát alapszabálya határozza meg; a víziköz-
mű-társulatnak ezt kell megvalósítania ahhoz, hogy a sokak 
által hivatkozott elszámolási eljárást megindíthassa.

Ugyanakkor tudvalevő, hogy az európai uniós beruházás 

jogosultja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, vagyis 
nem a víziközmű-társulat. Csakhogy a Tápiómenti Terü-
letfejlesztési Társulás esetében nincs elszámolási eljárás! És 
esetünkben éppen ez a lényeg.

Az európai uniós beruházás megépítésével tehát a vízi-
közmű-társulat még nem valósította meg az alapszabály 
szerinti feladatát! A beruházásban megépített csatornaré-
szek csak egy részét képezik a víziközmű-társulat kötelezően 
ellátandó feladatának.

A víziközmű-társulat tagjait a törvény kötelezi az érdekelt-
ségi hozzájárulás megfizetésére még a társulat megszűnését 
követően is. Ráadásul törvény határozza meg a behajtás sza-
bályait is a nemfizetőkkel szemben! Az érdekeltségi hozzá-
járulást a víziközmű-társulat alapszabálya és taggyűlésének 
határozata állapítja meg.

Vagyis a tagoknak az érdekeltségi hozzájárulást minden 
körülmények között meg kell fizetniük mindaddig, amíg 
az alapszabály és a taggyűlési határozat így rendelkezik! 
Nem lehet megtagadni a fizetést például azzal, mert valaki 
szerint túl magas összeget írt elő a taggyűlés, vagy még nem 
kapott csatornacsonkot, illetve házi bekötést az ingatlan, 
vagy a lakos nem kér csonkot, illetve házi bekötést.

A víziközmű-társulat egyetlen forint állami támogatást 
nem igényelt és nem kapott. Egy tipikus példa a csúsztatás-

Tiszta vizet a pohárba - vezetékes vízzel  
Mintha fájna egyeseknek a Tápió-vidék fejlődése
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ra: a beruházás akadályozói által felemlegetett támogatáso-
kat a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás igényelte és kap-
ta meg (amelyik ugye nem azonos a víziközmű-társulattal)! 
Ezt összekeverni csak zavarkeltésre jó.

Logikus, hogy mivel a víziközmű-társulat nem kapott 
semmilyen támogatást, ezért nem is csökkentheti a „tá-
mogatás” az érdekeltségi hozzájárulás összegét! Minden, 
ezzel ellentétes közlés (történjék az bárkire hivatkozással) va-
lótlan, és csak azzal a költséges következménnyel jár, hogy a 
jegyző lefolytatja a behajtási eljárást a nemfizetővel szemben. 
Nincs is más lehetősége.

Érdekes, hogy a nemfizetésre buzdítók kivétel nélkül befi-
zették az őket terhelő érdekeltségi hozzájárulást! Ezek sze-
rint ők is tudják, hogy nem igaz, amit összehazudnak.

Az állami többlettámogatásokból valósíthatta meg a be-
ruházó önkormányzati társulás (nem pedig a víziközmű-tár-
sulat) az olyan munkákat (mint például az alapberuházás-
ból kimaradt utcák csatornázása), illetve fedezhetett olyan 
szükséges költségeket, amelyekre egyébként nem volt pénz. 
Vagyis a többlettámogatás nem került át a víziközmű-tár-
sulathoz. Hogyan kérhetnék számon annak felhasználását a 
víziközmű-társulaton? Ügyes szófacsarás, de aljas trükk ez a 
beruházás akadályozóitól, amely nehéz helyzetbe juttathat 
hiszékeny, becsületes embereket.

Az állami többlettámogatás egy részét lehetett felhasznál-
ni a beruházási önrész pótlására, az így felszabaduló önrész 
pedig más fontos célra felhasználható akkor, ha mindenki 
befizeti az érdekeltségi hozzájárulását! A felszabaduló ön-
részből a víziközmű-társulat elvégeztetheti a szennyvízköz-
mű-rendszer működéséhez szükséges házi bekötővezetékek 
kiépítését és élőre kötését, (amit meg is kaptak azok, akik 
kérték és beengedték ingatlanjukra a munkásokat) valamint 
fedezheti saját működésének költségeit, és az önerőt megelő-
legező bankhitel járulékos költségeit is.

A hazugságokat terjesztők másik ferdítése is a pénzről szól. 
Nem igaz az, hogy bármelyik tag kérheti az érdekeltségi 
hozzájárulás visszafizetését a víziközmű-társulattól. Ilyen 
lehetőséget nem állapít meg semmilyen jogszabály! A 

hozzájárulás módosítására (csökkentésére) csak a víziköz-
mű-társulat taggyűlése lenne jogosult!

Az érdekeltségi hozzájárulás felülvizsgálata csak a víziköz-
mű-társulat megszűnésekor végezhető el, például

• amikor már ki lehet mondani, hogy a társulat a feladatát 
elvégezte és további költségek már biztosan nem lesznek,

• amikor már pontosan meg lehet állapítani, hogy milyen 
összegű érdekeltségi hozzájárulást nem fizettek be a ta-
gok, vagy

• amikor már meg lehet állapítani, hogy van-e maradvá-
nyösszeg a víziközmű-társulatnál, és arról dönteni lehet.

Ezeknek az eldöntése számításokon és nem azon múlik, 
hogy a tagok mennyit szeretnének fizetni!

Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi hozzájárulás összege he-
lyett az európai uniós és állami támogatások nélkül a ta-
goknak több millió forintot kellett volna befizetni ahhoz, 
hogy mindent meg tudjunk építeni, minden feladatot el 
tudjunk végezni!

Kérünk mindenkit, hogy minél előbb teljesítse a víziköz-
mű-társulattal szembeni fizetési kötelezettségét. Ezzel az ügy 
mielőbbi lezárását segíti, vagyis a víziközmű-társulat elszá-
molásának megkezdését. Minden más híresztelés szimpla 
hazugság.

Nyilvánvaló tény, hogy minél kevesebb a befizetés, an-
nál kevesebb marad a végén! Ne felejtsük el azt sem, hogy 
a nemfizetőkkel szembeni behajtás további költségekkel jár 
és ezt is nekik kell majd megfizetni. Egy biztos, mindazok, 
akik a nemfizetésre buzdítanak, nem fogják helyettünk 
megfizetni a hozzájárulást, vagy megtéríteni a kárainkat.

Új telefonos trükkel próbálkoznak a csalók!
Nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni a hívott személyt. Kérjük, ne dőljenek be a csalóknak!
Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös csalások újszerű elkövetési módja. Ennek lényege, hogy is-

meretlen személyek többnyire számkijelzés nélkül, esetenként számkijelzéssel telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, 
hogy az egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagyértékű 
tárgyat nyertek. A csalásra irányuló telefonálás elkövetője nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefonos egyenleg-
feltöltést hajtson végre. A becsapott állampolgárt egy a lakhelyéhez közeli ATM automatához irányítja és ott az általa 
diktált tranzakció végrehajtására kéri. Ezt szabja feltételül annak érdekében, hogy az elnyert pénzösszeg átutalható 
legyen a sértett bankszámlájára.

A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több százezeres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy 
nagyértékű tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget tesz és 15 ezertől akár 180 ezer forint nagyságig a csaló által dik-
tált számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt ATM automatánál. Azonban ezt nem követi az ígért nyeremény átadása, 
átutalása.

A csalók a hívott fél korosztályához igazodnak és készpénzt, vagy nagy értékű márkás termékek nyereményének 
ígéretével próbálják azokat megtéveszteni.

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú 
telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne hajtsák végre. Kérjenek egy visszahívható 
központi számot. PIN kódjukat illetékteleneknek ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80- 555-
111-es „Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat vezetősége

Horinka László 
a Társulat alelnöke
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

MEGHÍVÓ
a Kovács Pál Farmosi Zenekar jótékonysági adventi koncertjére

A műsorban sok-sok zene és meglepetésvendég!
Vezényel: Czeróczki Judit

Időpont: 

2018. január 13. (szombat) 16.00 és 19:00 óra
Helyszín:  

Farmosi Művelődési Ház Nagyterem

A korábbi évek nagy érdeklődésére tekintettel két koncert kerül megrendezésre, melyre szeretettel 
várjuk közönségünket.

Jegyek 1 500 Ft-os jegyáron december közepétől kaphatók a Könyvtárban

Farmosi Települési Értéktár 
Borsody László életútja – Borsody iskola (2. érték) 

Borsody Lászlóról a napokban jelent meg „ Borsod László a géniusz” című könyv negyedik bővített kiadása,  
”A géniusz árvái”. Az első kiadás a könyvtárban megtekinthető.
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KÖSZÖNET A TÁRSADALMI MUNKÁÉRT
2017. október 14- én szombaton szorgos kezek tevékenysége által megújult a Farmosi Általános Iskola Zrínyi úti telephe-

lyének (alsó tagozatának) kerítése, parkja és udvara. A munkát a Clarion Hungary Elektronikai Kft. munkatársaiból létrejött 
csapat végezte. A munkához az anyagi keretet a Vállalathoz az úgynevezett CSR – corporate social responsibility – „társa-
dalmi felelősségvállalás” témában benyújtott nyertes pályázatuk biztosította, és a körülbelül 20 fő mintegy 200 munkaóra 
ráfordításával cserélte le a kerítést, végezte el a festéseket, a parkfelújítást, újjá varázsolva az iskola udvarát.

Az iskolában tanuló gyermekek, szüleik és a pedagógusok nevében köszönöm Balaska Piroskának, Gál Erikának és Ke-
resztúri Jánosnak a szervezést és a munkát, csapatuknak a fáradtságot nem ismerő, lelkes és lelkiismeretes munkát.

Kollár Ferenc intézményvezető

Előtte Utána

A csapat

Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom. Mert az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót. 
És a csalán, a tövis meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön. De láthatod, hogy pillangó is van azért. A sok kicsi 
pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával. És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú pillangók: ezek a ritka, nagyon jó 
cselekedetek. Minél szebb és nagyobb jót teszel, annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl a nyomában. (...) Nem baj, 
ha az emberektől nem kapsz érte hálát. Minden jótettedet egy pillangó viszi hírül. 

Wass Albert 

2017. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Feszitivál támogatók
➢ Aranyablak Kft - Horváth Antal
➢ Palotás Pálinka – Horváth Antal
➢ Földművelésügyi Minisztérium
➢ Bethlen Gábor Alap
➢ Czerván György
➢ Farmos Község Önkormányzata
➢ Farmosi Általános Iskola
➢ Farmosi Óvoda

➢ Művelődési Ház
➢ Közművelődési Könyvtár
➢ Közösségi Ház
➢ Rózsa Nyugdíjas Egyesület
➢ Farmos ÖTE
➢ Farmos Polgárőrség
➢ FAIR
➢ Farmosi Zenekar Egyesület

➢ Fehér István és családja
➢ Deák Katalin
➢ Atlantisz Szabadidő Egyesület
➢ Velavill Kft ; Velkei Lajos
➢ Liget Közért Szarvas Attila
➢ Csillik Béla 3ÁSZ Kft.
➢ Rabolt Gábor
➢ Tónay Lászlóné
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➢ Vas Csavar Varázs műszaki bolt
➢ COOP-Farmos
➢ Szécsényi Attila-Lottózó
➢ Baráth Ferenc
➢ Cseh- Fehér Ágnes
➢ Bugyiné Gyürki Andrea
➢ Tarjáni Zsolt
➢ Tóth Szilvia
➢ Kasza Tamás
➢ Plavecz Panna
➢ Deáki Zsuzsanna
➢ Balázs Klaudia
➢ P. Szabóné Plavecz Ildikó
➢ Hetednapi Adventista Egyház
➢ Nyitrai István
➢ Tápió Közalapítvány Antalicz Csaba
➢ Kenyó Dezsőné

➢ Vankó Gábor
➢ NÖDIK
➢ Győrffi István
➢ Csákó Béla 
➢ Kozári gumi Nagykáta
➢ Buzár Tamás
➢ Buzár Barbara
➢ Lantos Kft. Jászberény
➢ Trigo Cegléd
➢ Donkó Zoltánné
➢ Szécsényi Laura
➢ Sidlovszky Vanessza
➢ Mikhel László
➢ Laczkó György
➢ Bugyi Gergely
➢ Magori Ildikó
➢ Badenszki Éva

➢ Kézér Imréné
➢ Fábián Rigó Attila Jászberény 

Korona Üzletház
➢ Mariann virágbolt
➢ Enikő virágbolt
➢ MT Service Molnár Tamás
➢ Bugyi Lajos
➢ Monsantó
➢ Prága Sándor Mini Presszó
➢ Molnárné Czakó Irénke
➢ Kaszás Zoltán
➢ Tápió Nyomda
➢ Lampért Józsefné
➢ Goods Market
➢ A-63 Galambász Egyesület
➢ ifj. Szarvas Attila
➢ Nemes Nóra
➢ Horváth Katalin
➢ CBA- Rózsavölgyi Géza
➢ Nemzeti Dohánybolt
➢ Török Pál
➢ Szécsényi Zita 
➢ Csík Zoltán és családja
➢ Kis József

Gyertyalángból Fáklya!
„Amikor kiáltottam meghallgattál, bátorítottál 

engem,lelkemben erő támadt.’’(Zsoltárok könyve 138:3)

Minden évben eljön az az időszak, amikor úgy érzem, 
elhagy minden erőm. Úgy érzem, hitem, energiám kevés. 
Viszont sosem hagy elcsüggedni a remény. Mindig parányi 
gyertyalángként pislákol a szívemben és a vágy fuvallata át-
fújja e pici lángot egy fáklyára, és erősödik bennem, hogy 
igen, most is meg fog valósulni. Isten rendel segítőket, pénzt, 
program lehetőségeket, jó időt és gyerekeket. Így történt ez 
idén is.

Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek gyermeknapi ren-
dezvényünkre. A gyerekeknek, akik kihasználták a csúszdás 
ugrálóvár, a trambulin, labdazsonglőr játékok adta lehetősé-
geket. Élvezték a kézműveskedést, a civil szervezetek áldo-
zatkész munkájával nyújtott szolgáltatásokat (nyugdíjasok 
krumpli sütögetése, tűzoltókkal kocsikázás, lovaskocsiká-
zás...), táncos előadásokat.

Köszönöm mindazoknak, akik tüzet vittek ötleteikkel, 
munkájukkal a szervezésbe és lebonyolításba.

Isten áldja életét mindannyiuknak!
Köszönöm: Istennek, Cseh-Fehér Ágnesnek, Szarvas At-

tilának és családjának, Kasza Tamásnak, Farmosi Önkor-
mányzatnak, Horvát Lászlónak, Horvát Katalinnak, Tápi-
ószentmártoni névtelen felajánlónak a strand belépőket, 
Budapestről három nagymamának, Fenyvesi Tibornak, Bod-
nár Leventének, Takács Gabriellának és családjának, Madar 
Péternek, Sztolyka Évának, Bugyiné Gyürki Andreának, Tá-
piószelei Mentőállomásnak, Győrfi Istvánnak, Rózsa Nyug-
díjas Egyesületnek, Palcsó Zoltán tápiószelei hentesnek, 
Mediterrán Pékségnek, Kézér Imrénének, Marianna Virág-
boltnak, Enikő Virágüzletnek, Móninak a fagyizóból, Mini 
Presszónak, Irénkéknek a zöldségesből, a Hagyományőrző 
Egyesületnek, Szécsi Attilának és családjának, Háromász 
Kft-nek, Szabóné-Stógli Magdolnának, Vankó Margitnak, a 
lovasoknak, Boginak, a rókának, Kovács Viviennek, Gyur-
csikné Erikának és Tominak,  fiának, Ivanics Mihálynak, 
farmosi könyvtár dolgozóinak, Rózsavölgyi házaspárnak, 
Győrik-Farkass házaspárnak, családomnak...

Deák Katalin
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Szüreti Felvonulás
Az idén is megrendezésre került a Farmosi Szüreti Felvonulás. A jó hangulatú esemény a szokásos lovas felvonulással 

kezdődött, majd egész napos programokkal folytatódott. Ismét felejthetetlen látvány volt az a sok száz viseletbe öltözött ha-
gyományőrző, aki megtisztelte az eseményt. Külön szeretnénk megköszönni a fellépők önzetlen segítségét, akik ezen a napon 
nem kértek semmit a fellépésükért! 

Akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény:
• A 63-as Galambász 

Egyesület
• Apró Csuhajják
• Baráth Pál
• Bata István 
• Bodócsné Nyitrai Margit
• Ceglédi Betyárok
• Csákó Béla
• Csákóné Fehr Zsófia
• Cseh-Fehér Ágnes
• Csikós Zsolt és családja
• Csík Zoltánné
• Csuhaj Banda
• Csuhajja Néptáncegyüttes
• Domos Maya
• Enikő Virágbolt
• Farmosi Közművelődési 

Könyvtár
• Farmosi Polgárőrség
• Farmos Község 

Önkormányzata

• Fehér István
• Fehér Viktória
• Gál Zoltán és családja
• Glotz Zoltán
• Györffi István
• Juhász Adrienn
• Hagyományőrző 

Kelevézek
• Horváth Éva Sára
• Kenyó Ferencné
• Kenyó Mihályné
• ifj. Kis József
• Kis Józsefné Emike néni
• Kiss Pékség
• Kiss Róbert
• Kiss Tímea
• Kovács István és családja
• Kovács Istvánné Borika
• Kovács Lajos és felesége
• Kovács Loránd
• Kovács Zoltán 

• Lampért Józsefné 
Annamária

• Lepedus Viktor
• Liget Közért
• Major Csaba
• Major Erika
• Major Miklós
• Micsu Richárd
• Mizsei Istvánné
• Mizseiné Major Borbála
• Molnár Gábor
• Molnár Zsolt
• Mucsínyi Miklósné
• Nagy Antal
• Nagy Imre és felesége
• Nemes Jánosné
• Nemes Nóra és családja
• ifj. Németh István
• Németh István
• Nyitra István 
• ifj. Nyúzó István 

• Nyúzó István
• Ofella Sándor 

Hagyományőrző Népi 
Együttes

• Palotai Zoltán
• Pataki Kálmán (porteleki 

pékség)
• Pető György
• Safranyik Gábor és 

családja
• Suha Istvánné
• Szabó Csaba és családja
• ifj. Szarvas Attila
• Szarvas János
• Száraz Gabriella
• Szegedi Tibor
• Tápió-menti Kézműves 

Egyesület
• Tóth Józsefné
• Tülkös Mátyás és családja
• Vetor György 

Köszönjük szépen nekik!

A Szüreti Felvonulás értékei
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Farmosi Szüreti Felvonulás a Farmosi Hagyományőrző Egyesület szer-

vezésében. Az esemény egy lovas felvonulással, majd számos hagyományőrző programmal, valamint különböző vetélkedők-
kel várta az érdeklődőket. Az program kapcsán először a szervezőkkel készítettem egy rövid interjút, hogy megismerhessük 
az Egyesület alapértékeit és a rendezvénnyel kapcsolatos motivációit, üzenetét, majd számos fellépővel és meghívottal beszél-
gettünk saját produkciójuk, tevékenységük, bemutatójuk kapcsán. Végül pedig az Öregszőlő Díszpolgára címet elnyerő Gál 
Mariannak tettem fel néhány kérdést. 

Farmosi Hagyományőrző 
Egyesület:
– Az egyesület fő célja a hagyomá-

nyok őrzése, megismertetése, át-
adása. A hagyományőrzésen belül 
pontosan mivel foglalkoztok? 

– Ez egy igen jó kérdés. Mindennel. Az 
alap célunk, hogy az egyes hagyomá-
nyokat megpróbáljuk átadni egymás-
nak és másoknak is. Mindenki ér-
deklődési körének megfelelően. Mint 
láthatják a csapat eléggé széles skálán 
mozog korosztályilag, a fiatalok célja 
főleg hogy az idősektől tanuljanak, az 
idősebbek pedig megpróbálják átadni 
ezt a tudást. Kialakulóban van még, 
hiszen március óta működünk, mint 
egyesület, de hosszú távon szeret-

nénk a régi jó szokásokat eltanulni, 
megtartani, majdan továbbítani. 

 Ezeken kívül szeretnénk a köztudat-
ba bevonni a néptáncot és a népze-
nét. Szerencsére két csoport is van 

Farmoson, az Apró Csuhajják Bacs-
kai Balázs vezetésével, illetve a Csu-
hajja Néptánccsoport Szekeres Péter 
és gyermekei vezényletével, ahova 
bátran lehet csatlakozni, lányok-fiúk 
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egyaránt, bár most már főleg fiúk, 
hogy legyen minden lánynak párja.

 Szeretném itt megemlíteni, hogy idén 
a II. Néptánc- és kézműves tábort szer-
veztük meg erdélyi barátaink és ren-
geteg helyi lakos - anyukák, apukák, 
nagymamák - segítségével. Az, hogy 
az első táborban 20 résztvevő gyerkőc 
volt, a másodikban 55, azt hiszem, hogy 
hűen tükrözi, hogy szerencsére van 
igény a hagyományok továbbadására.

– Az Egyesületnek évente több rendez-
vénye is van, de előfordul, hogy ke-
verik ezeket. Meg tudnád mondani, 
hogy mi különbözteti meg az egyes 
eseményeket?

– Az egyesületnek az évben három fő 
rendezvénye van. Tavasszal a Hagyo-
mányok Napja, mely Farmoson már 
hosszú évek óta kerül megrendezés-
re. Itt a környékbeli hagyományőrzők 
gyűlnek össze, az érdeklődők pedig 
kipróbálhatják a mesterségeket, mint 
például a kovács szakma, kosárfonás, 
fazekasság, ostorfonás stb.

 A Szüreti Felvonulás a következő, ez ok-
tóber környékén szokott megrendezés-
re kerülni. Lényegesen több a résztvevő 
a környékbeli lovas, hagyományőrző 
emberek jelenlétével, illetve rengeteg 
az érdeklődő, nézelődő. Immáron a 
hetedik alkalommal került megrende-
zésre, és egyre több érdeklődőt vonz az 
esemény. A napi program egy falubéli 
lovas felvonulás, ki-ki hintóval vagy ló-
háton, majd visszaérve, egy közös ebéd 
után lovas ügyességi verseny, illetve 
egyéb próbák várják a megjelenőket.

 Év végi ostoros vigadalom, ami az 
utolsó nagyobb rendezvényünk, bár a 
háromból talán ez a legkisebb. Az év 
utolsó napjaiban egy napot rászánunk, 
hogy értékeljük az előző évet. Egy jó 
csésze tea vagy egy kupa forralt bor tár-
saságában búcsúztatjuk az esztendőt.

– A szüret egyik kulcsmotívuma a bor, 
a Szüreti Felvonuláson azonban még-
sem kap kiemelkedő szerepet ez az 
ital. A későbbiekben esetleg lehet rá 
számítani, hogy a bor tematikája köré 
is szerveztek programot ezen a ren-
dezvényen? 

– Az első pár rendezvényen volt. Emlék-
szem, még amikor a hölgyek taposták a 
szőlőt, de sajnos, ahogy a polgármester 
úr is mondta, egyre kevesebb a szőlő, 
így nekünk sem volt lehetőségünk ezt 

újra előhozni. Emellett a nagy hordókat 
és demizsonokat meglepték a darazsak, 
akár akartuk, akár nem, így abba ma-
radtunk, hogy kényelmesebb, ha ezt a 
részét kihagyjuk a programból. Nagyon 
látványos volt és szép emlék, hiszen a 
taposott szőlőből elkészült Farmos bora 
is néhány palackkal az elmúlt évek alatt. 
Nincs kizárva, hogy ezt a tevékenységet 
újra elővesszük. A bor egyébként szere-
pet kapott, hiszen a meleg tea mellett 
egy pohár bor is várta a felnőtteket, a 
szőlő pedig, mint díszítő elem is meg-
jelent néhány sátorban, illetve a színpa-
don.

– A rendezvényeiteken gyakoriak a 
különféle ügyességi vetélkedők. Me-
sélnél ezekről? Kiknek szól, milyen 
feladatokat kell teljesíteniük a részt-
vevőknek? 

– Igen. Régebben parasztolimpiát szer-
veztünk, ennek a helyét átvette a lovas 
ügyességi verseny, illetve az ostoros 
ügyességi verseny. Mindenkinek szól, 
aki szeretné megmérettetni magát, 
paripáját, illetve ostorát. Az alap az, 
hogy egy egyszerűnek tűnő akadálypá-
lyán végig kell menni. A lovasok és az 
ostorosok is egy-egy ilyen akadálypá-
lyán kell, hogy összemérjék ellenfeleik-
kel a tudásukat. Bár egyszerűnek tűnik, 
nem mindig olyan könnyű megcsinál-
ni. Ha valaki a későbbiekben kedvet 
kap hozzá, szívesen várjuk. 

– Idén a díszpolgári díjat Gál Zoltánné 
kapta. Miért esett rá a választás? 

– A díszpolgári cím minden évben az 
arra érdemesnek tartott személy kapja. 
Mariann az elmúlt esztendőben nagy-
ban segítette az egyesület munkáját, 
de ezen túl a magánéletben is komoly, 
segítőkész év áll mögötte. A címet, itt a 
„kintiek” osztják „kintieknek”. 

– Ha esetleg valaki kedvet kapna, lehet 
csatlakozni az egyesülethez?

– A kis közösségünk természetesen jó 
néven veszi az érdeklődőket. Akár ki-
csik akár nagyok, főleg ha egy kis tu-
dást is meg tudunk osztani egymással, 
azt mindenki jó néven veszi. Jelenleg 
is szép taglétszámot mondhatunk ma-
gunkénak, de nagyon örülünk, ha még 
többen csatlakoznak hozzánk. Szeret-
nénk egy olyan közösséget létrehozni, 
illetve a meglévőt bővíteni, ahol össze-
fogással, rendezvényekkel színesíthet-
jük kicsi településünk életét.

Gál Zoltán, népdalénekes: 
– Mióta énekelsz közönség előtt? 
– Azt kell mondjam, hogy több éve, de 

pontos dátumot nem tudnék meghatá-
rozni. Persze ebbe beleértem azokat a 
„fellépéseket” is, melyek csak úgy spon-
tán alakultak ki egy-egy hagyományőr-
ző rendezvényen.

– Mi motivált erre? 
– Több szempontot is fel tudok sorolni, 

de az első és legfontosabb, hogy egy-
fajta mintát, értékrendet mutassak az 
embereknek, hagyományainkból, kul-
túránkról. Másfelől, nagyon szeretek 
énekelni, és ezt amatőr mivoltomhoz 
képest viszonylag élvezhetően teszem, 
ráadásul ezzel jókedvet, hangulatot 
is tudok teremteni, az csak egy plusz 
öröm számomra.

– Van kedvenc népdalod? 
– Nagyon érdekes, de a kedvencek foly-

ton változnak, és nem is egy van, de 
több is egyszerre. Most például lega-
lább öt olyan dal van, amit folyamato-
san dúdolgatok magamban, a vonaton 
hazafelé, a lovak etetése közben, illetve, 
minden olyan alkalomkor, amikor csak 
tehetem. Konkrét példát is mondjak: 
Elindultak a cigányok kapálni, Amott 
legel, amott legel, Kékvirágos a mérai 
temető, Engem hívnak Fábián Pistá-
nak, Felszántatom a Halasi temetőt, de 
ahogy így mondom, csak úgy jönnek a 
dalok.

– Számodra mit jelentenek a népdalok 
illetve a népdaléneklés?

– A népdalok a Magyar anyanyelv gyé-
mántjai, mint ahogy a népmeséink is, és 
azt gondolom, hogy ezeket a kincseket 
meg kell őriznünk, ki-ki a maga mód-
ján. Sokat gondolkodtam már azon, va-
jon ezt a gyönyörű kincsestárat hogyan 
tudta kiváltani az angolszász muzsika, 
de igazi választ még senki nem tudott 
mondani. Azt csak remélni tudom, 
hogy az én előadásaim egy kicsit hoz-
zásegítenek ahhoz, hogy népdalainkat 
újból mindenki énekelje, használja, hi-
szen a mieink, és nekünk, rólunk szól-
nak.

Nyitrai István, fafaragó: 
– Mióta foglalkozol fafaragással? 
– Az első próbálkozásaimat 1992-ben 

követtem el. Kisebb-nagyobb kihagyá-
sokkal, csak alkalomszerűen, csak a ro-
konság számára. Komolyabban azután 
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kezdtem el faragni, hogy az Életmód 
Egyesület - akkor még klub - megkért 
egy falunapi kiállításra. De azt már nem 
tudom, ez melyik évben volt.

– Mi volt az első tárgy, amit elkészítet-
tél? 

– Az első tárgy talán egy fatányér volt, de 
motívum nélkül.

– A motívumhasználatnál meglévő 
mintákat követsz vagy te magad is ta-
lálsz ki díszítőelemeket? 

– Nagyon sokáig inkább meglévő, mások 
által már használt hagyományos min-
tákat részesítettem előnyben. Ma már 
merek kockáztatni és saját kútfőből is 
díszítek.

– Milyen fával a legkönnyebb dolgozni?
– Kezdőként a hársfát szerettem használ-

ni és szakkörvezetőként is ezt a fafaj-
tát faragtattam a lelkes érdeklődőkkel. 
Puha, nagyon könnyen faragható és 
szép metszési felületet mutat.

Horváth Éva, népdalénekes: 
– Mikor és hogyan született az elhatá-

rozás, hogy népdalénekes legyél? 
– Konkrétan sosem fogalmazódott meg 

bennem, hogy népdalénekes szeret-
nék lenni, az éneklés és a zene mindig 
jelen volt az életemben. Köszönettel 
tartozom Pál Mihálynak és Terék Jó-
zsefnek, amiért segítettek rátalálni erre 
a hivatásra, s amiért éveken keresztül 
segítettek, segítenek a tanulásban, ha-
ladásban. Sokat jelent számomra, hogy 
azokkal a pedagógusokkal állhatok ma-
napság egy színpadon, akik elindítottak 
ezen a pályán annak idején.

– Van-e kedvenc népdalod, vagy esetleg 
olyan témakör, amelyről a legszíve-
sebben énekelsz? 

– Nagyon nehéz lenne kedvenc népdalt 
választani, talán nem is tudnék. Vi-
szont vannak állandó dallamok, amik 
mindig jelen vannak az életemben. 
2006 telén, a tápiószentmártoni Nép-
tánc Gálán volt az első fellépésem, s egy 
felcsíki összeállítást énekeltem... azokat 
a dallamokat máig a legkedvesebb da-
laim közt tartom számon. Főképp az a 
jellemző, hogy mindig olyan dallamot 
énekelek, dúdolok, amelynek a szövege, 
vagy a dallamának a hangulata igazo-
dik a lelkiállapotomhoz.

– Mit gondolsz, a népzene, a népdalok 
közelebb hozhatók a gyerekekhez, fi-
atalokhoz?

– Azt gondolom, hogy igen. Csupán 
megfelelő mennyiségű és erősségű im-
pulzus kell hozzá. A népzenének kö-
zösségformáló ereje van, nekünk csak 
hagynunk kell kibontakozni. Szeret-
ném, ha a jövőben lehetőségem nyílna 
olyan foglalkozásokat tartani, amelyek-
kel közelebb juttathatom a gyerekekhez 
a népzene és a népdalok szeretetét.

Molnár Maja, Apró Csuhajja 
tagja:
– Miért szeretsz néptáncolni?
– Szeretem az effajta kikapcsolódást, jó a 

közösség, jók a táncok és sok minden-
kit ismertem meg ennek alkalmával.

– Van olyan tánc, amit a legjobban sze-
retsz?

– Igen, a gyerekjátékos táncokat, például 
Hatan vannak a mi ludaink, Szervusz, 
kedves barátom, Hogy a csibe, hogy…

– Mit gondolsz, szerinted felnőttként is 
fogsz még néptáncolni? 

– Gondolom, igen!

Domos Maya, gyöngyékszer-
készítő: 
– Milyen típusú ékszert szeret a legin-

kább készíteni? 
– Több mint 10 éve foglalkozom ékszer-

készítéssel. Először az amulett ékszerek 
kezdtek érdekelni, ezen az irányvonalon 
jutottam el a mai divatos amulett ék-
szerekhez, a Pandora és Thomas Sabo 
ékszerekhez és először ilyen stílusú ék-
szereket készítettem. Abban az időben 
kezdtem el komolyabban foglalkozni 
néprajzzal is. A néprajzi érdeklődés nem 
maradt meg autodidakta szinten, Buda-
pesten a Hagyományok Házában tanul-
tam Népi játszóházi foglalkozásvezetői 
képzésen és a hagyományőrző kézműves 
foglalkozások közül is az ékszerkészítés 
maradt a kedvencem. Eredeti végzett-
ségem gépészmérnök és angol nyelvű 
mérnöktanár. Szívesen tanítok, szívesen 
foglalkozom gyerekekkel, de számomra 
sokkal nagyobb élmény a hagyománya-
inkhoz kapcsolódó kézműves szakmák 
oktatása (szövés, fonás, agyagozás, ko-
sárfonás, nemezelés, hímzés, tojás híme-
lés, szalma, csuhé, káka, illetve gyékény 
használati tárgyak készítése, és a kiha-
lófélben lévő szokásaink felelevenítése, 
továbbadása a következő nemzedéknek.

– Van olyan gyöngytípus, amellyel a 
leginkább szeret dolgozni?

– Az ékszerkészítésben az első szerelem, 
a Pandora stílusú ékszerek szeretete 
a mai napig megmaradt, mellette fo-
lyamatosan készítek népi ékszereket 
és egyedi ékszer szetteket. A Pandora 
stílust azért szeretem, mert egyénre 
szabva mindig más és más darab ké-
szül, soha nincs két egyforma. Vannak 
irányvonalak, amiket szoktam javasolni 
a megrendelőimnek, de minden darab 
egyénre szabva születik. 

– Mennyi idő alatt lehet elsajátítani a 
gyöngyékszer-készítés mesterségét? 

– Nem tudok időt mondani, hogy mi 
mennyi idő alatt készül el. A tervezé-
si rész az ihlettől függ, a kivitelezés az 
alapanyagok méretétől és beszerezhető-
ségétől. Minél kisebb egy gyöngy, annál 
több idő alatt készül el egy-egy darab. 
A kaláris az egyetlen kivétel. Hiába na-
gyok a gyöngyök, de sokat kell felfűzni 
1-1 darabhoz és mindent átfűzök két-
szer, illetve külön technikát használok 
a biztonsági kapocshoz való rögzítés-
hez is, ami elég sok időt vesz igénybe. 
Kalárisokat 15-20 féle színben készítek 
általában 8, illetve 6mm-es gyöngyök-
ből, elsősorban népi hagyományőr-
zőknek és néptánc csoportoknak. Azt 
hiszem, ezekkel töltök mostanában a 
legtöbb időt, szerencsére nagyon sok a 
megrendelésem, mert tudják, hogy úgy 
készítem őket, hogy örök darabok szü-
lessenek.

– A tudásának átadásával is foglalkozik?
– Egy éve költöztünk Budapestről Jászfel-

sőszentgyörgyre. Budapesten az éksze-
rek készítése mellett éveken keresztül 
ékszerkészítő tanfolyamokat, illetve 
hagyományőrző kézműves szakköröket 
is tartottam. Amióta itt lakunk, egyelő-
re az önkormányzati rendezvényeken, 
falunapokon és céges családi napokon 
való kézműves foglalkozások vezeté-
se, illetve az általam készített ékszerek 
árusítása a fő profilom. Tervezem itt 
is kézműves szakkörök indítását, népi 
szokások felelevenítéséhez kapcsolódó 
foglalkozások, például adventi készülő-
dés megtartását.

Molnár Gábor, kovács:
– Milyen munkafolyamatokból áll a ko-

vácsolás?
– Nos, ez az egyik, ami nagyon bő dolog, 

merthogy attól is függ, hogy éppen mit 
készítünk. Van sok alapművelet: min-
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dig a melegítéssel kezdődik, utána zö-
mítés, nyújtás, hasítás, hajtás stb. 

– Hol lehet kitanulni ezt a mesterséget?
– Jelenleg sehol. 2000-ben megszűnt a 

kovácsszakmának az oktatása. Vannak 
próbálkozások, de hivatalosan iskola 
nem indult még. Egy-egy kovácshoz el 
lehet menni tanulni, de papírt nem fog 
tudni róla adni. 

– Önnek vannak tanítványai?
– Nincs jelenleg. 
– Van-e kedvenc munkája, amitől sem-

miképp nem válna meg? 
– Van, az első nagyobb munkám az egy 

településcímer, annak a településnek a 
címere, ahol felnőttem. Egy címer egy 
pajzson. 

Csuhaj Banda:
– Ha jól tudom, a Csuhaj Banda rend-

szeresen kísérője a Csuhajja Néptánc-
együttesnek. Honnan az ismeretség?

– A farmosi Csuhajja Néptáncegyüttes 
születése egy felkéréssel indult három 
éve. Ha jól emlékszem, egy órás kon-
certre vállalkoztunk akkor, amibe egy 
kötetlen táncház is belefér. Az előadást 
követően megkérdezték a szervezők, 
hogy ismerek-e olyan néptánctanítót, 
aki elszegődne Farmosra? Hát, pont itt 
is van egy, és pont én vagyok az, vála-
szoltam. Ezután egy évig nem történt 
semmi, de két éve jött egy telefon, hogy 
minden összeállt a legutóbbi beszélge-
tésünk szerinti feltételekből, és jöjjek, 
zenekarostul, mindenestül. Így lett az 
akkor már öt éve létező Csuhaj Banda 
a farmosi néptáncosok kísérője.

– Van valami összefüggés a két csapat 
névválasztása között, vagy teljesen vé-
letlen a hasonlóság?

– A névválasztás egy demokratikus sza-
vazás eredménye lett, és érdekesség-
ként megemlítem, hogy a „bedobott” 
nevek között szerepelt például a Far-
mosi Botorkálók, Vidéki Ugrabugra, 
Csetlő-botló Kompánia is. Szerencsére 
Csuhajja lettünk!

– Meséljen a Bandáról, mióta játszanak 
egy csapatként? 

– A zenekar első, fogalmazzunk úgy: 
munkaneve a Piros Leves Zenekar volt, 
de egy átmulatott fesztivál fő gondola-
tait elemezve, egyszerűen kipattant a 
fejemből, hogy „Kedves közönségünk! 
Fogadják nagy szeretettel a most követ-
kező fellépőinket, következzen, a Csu-

haj Banda!” Ezzel el is dőlt a kérdés, és a 
Leves veszített... A munka 2011 óta fo-
lyamatos, a tagok változatlanok: Szeke-
res Kriszta 3 és 4 húros brácsa, Szekeres 
Liliána 3 húros brácsa, Szekeres Marci 
nagybőgő és brácsák, Szekeres Péter 
hegedű.

– Korábban is léptek már fel Farmoson 
vagy csak mostanában gyakori vendé-
gek nálunk?

– Rendszeres szereplői vagyunk más vá-
rosok táncos rendezvényeinek, Marci 
ugyan országos, sőt világhírű népzené-
szekkel játszik itthon és külföldön, ránk 
próbál elegendő időt szakítani. Időn-
ként hívunk vendégeket is muzsikálni, 
de terveim szerint mi már itt maradunk 
állandóan.

– Van-e esetleg a Banda tagjainak vala-
mi közös kedvenc daluk?

– Igen a zenekar egyik kedvenc területe 
az erdélyi Vajdaszentivány zenéje, ab-
ból a zenei kincsből szinte bármi ebbe 
sorolható. Köszönjük a kérdéseket!

Gecse József, A-63 Postagalamb 
Sport Egyesület Farmos:
– Mennyi galambot tudhat magáénak 

az egyesület?
– Az egyesület taglétszáma 20 fő. Ebből 8 

farmosi, a többi tag szomszédos faluk-
ból, városokból való. A tagoknál össze-
sen kb. 1000-1200 galamb van.

– Előfordul, hogy az egyes események 
alkalmával felrepülő madarak közül 
egy-egy elkóborol, nem talál vissza? 

– Előfordul, sajnos egyre több galamb 
nem tér haza a rendezvényekről. Ennek 
okai a szélsőséges időjárás, vagy éppen, 
hogy a ragadozó madarak elesége lesz 
belőlük.

– Hogyan történik a galambok gondo-
zása? Mire kell a leginkább odafigyel-
ni?

– A galambok, mint minden állat, napi 
gondozást igényelnek. Kötelező oltáso-
kat kell végezni az egészségük megtar-
tása érdekében. Folyamatosan trénin-
gezni kell őket, reptetni. Egy galamb 
évente a versenyprogramban minimum 
5000 km-t kell, hogy repüljön. Hogy 
hogy találnak haza, azt nem tudjuk 
megfejteni. Hűséges kis állatok!

Ceglédi Betyárok: 
– Hány főt számlál a Ceglédi Betyárok 

csapata?

– A Ceglédi Betyárok csapata 17 főt 
számlál. A legidősebb 67 éves a legfia-
talabb 19 hónapos.

– A hagyományőrzés mely területeire 
koncentrálnak leginkább?

– A magyar történelem, ezen belül a no-
mád, illetve honfoglaló magyarok, va-
lamint - egy nagyobb történelmi ugrás-
sal - a betyárság életének bemutatására, 
megismertetésére, a hagyományok to-
vábbadására koncentrálunk és e köré 
szervezzük tevékenységünket.

– Mennyire népszerű a fiatalok körében 
a csapat tevékenysége? Hogyan tudják 
ezt a korosztályt a hagyományok őr-
zésére sarkallni?

– A fiatalok körében az íjászat és az ostor-
csergetés nagyon népszerű. Az elmúlt hó-
napok tapasztalata alapján elmondhatom, 
hogy egyre nagyobb teret kap a hagyo-
mányőrzés és egyre több az érdeklődő. 

 Folyamatosan fejlesztjük magunkat és 
újabb ismereteket szerzünk, és itt elmon-
danám, hogy nagy büszkeséggel tölt el, 
hogy a farmosi Csuhajja Néptáncegyüt-
tes tagjai vagyunk a férjemmel, illetve a 
tavalyi évhez képest a betyár kiállításun-
kat is bővítettük. A betyár kiállításunkat 
eszközökkel és gúnyákkal is kiegészítet-
tük. Aztán az Ásotthalmi Gyerektábor 
alkalmával az ismereteinket kiegészí-
tettük a honfoglaló magyarok életének 
megismerésével, és itt is egy kis ízelítőt 
mutatunk az akkori viseletekből.

 Büszkén mondhatom, hogy a farmo-
si szüreti mulatság alkalmával egy új 
csapattaggal bővültünk, akit az íjászat 
megismerése nyert meg.
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– Vannak saját rendezvényeik, vagy in-
kább vendégként szoktak fellépni?

– Saját rendezvényünk nincs, mert ezt a 
tevékenységünket teljesen szívből csi-
náljuk önkéntes alapon. Nagyon fontos 
számukra, hogy a magyar hagyomá-
nyokat tovább adjuk és ilyen szellem-
be nőjenek fel gyermekeink és már az 
unokám is. Ezért a mottónk: A hagyo-
mányt nem őrizni, hanem éltetni és vi-
selni kell!

– Végezetül pedig általában rendezvé-
nyek vendégei vagyunk, és elmondha-
tom, hogy a jövő évre vonatkozóan fel-
kérések sora van kilátásban, ami nagy 
feladat lesz a mindennapok mellett, 
hiszen néptáncolunk, illetve egy alapít-
ványtól felkérést kaptunk gyerektábo-
roztatásra, mely az ország több pontján 
lesz. Természetesen emellett pedig a 
környező hagyományőrző csapatokkal 
a kapcsolatok ápolása is fontos célunka 
a jövőre nézve.

Hagyományőrző Kelevézek:
– Annak, aki nem tudná, mondja el ké-

rem, hogy mit is jelent az a szó, hogy 
kelevéz?

– A kelevéz egy másfél méteres dobólán-
dzsa, aminek a végén kovácsoltvas van. 
Ez a magyaroknak egy nagyon régi, de 
nagyon hatékony harci fegyvere.

– Honnan jött az ötlet, hogy épp ez le-
gyen a nevük?

– Mert magyaros hangzása van. Másrészt 
pedig nagyon régi, még honfoglalás-ko-
ri fegyver, egy átütő, energikus fegyver. 
És igazából ennyi: jött, hogy legyünk 
Kelevézek, mert ennek olyan szép, régi 
magyaros hangzása van, és mivel mi is 
régi hangszerekkel foglalkozunk, ez a 
név illett leginkább hozzánk. 

– Nem mindennapi hangszereket lát-
hatunk a Kelevézek kezében. Hogyan 
ismerkedtek meg ezekkel a hangsze-
rekkel?

– Ez szórva-szórva jött. Tehát először jött 
a tekerőlant, mint első népi hangszer, 
azt vettük meg először, ez pedig hoz-
ta magával a többit is. A férjem eléggé 
jól tud bánni a hangszerekkel, hamar 
és könnyen megtanulja a kezelésüket. 
Szóval a tekerőlantot követte a magyar 
duda, a csimpoly, a citera, a doromb, te-
hát nagyon sok hangszer jött utána. El-
kezdődött egy szenvedély a régi hang-
szerek világába. A férjem kongázott 

régen, ő a latin világban volt nagyon 
jártas, kongázott, darbukázott a hastán-
cos lányoknak, és végül is ebből a világ-
ból kerültünk át, mert azt nem igazán 
éreztük magunkénak. 

– Ezek szerint saját maguktól tanultak 
meg játszani ezeken a hangszereken, 
vagy esetleg tanár segített?

– Minden hangszeren saját magától ta-
nult meg a férjem játszani. Itthon a 
szobában leült, elkezdte. Ő hangolja, ő 
játszik rajta, aztán mellé jött az, hogy 
énekeljünk is, hogy a hangszeres meg-
szólaltatás mellett legyen ének is, úgy-
hogy így alakult, fokozatosan. 

Ofella:
– Meséljen kérem, ki is volt Ofella Sán-

dor, s miért éppen róla nevezték el az 
Alapítványt?

– Ofella Sándor egy szegény parasztcsa-
lád gyermeke volt Tápiószecsőn, aki 
az egész életét a Tápió-völgye népha-
gyományainak szentelte. 1946-ban 
avatták fel a mai Művelődési Házat Tá-
piószecsőn, s abban az időben számos 
rendezvény, ünnepség szervezését vé-
gezte, színjátszó rendezőnek kérték fel, 
majd megalapította a Népi Együttest is, 
melyet haláláig vezetett. 

– A Népi Együttes igen nagy múltra te-
kint vissza. Pontosan mikor alakult?

– Együttes 1950-ben alakult, mint mond-
tam, Ofella Sándor alapította.

– Mennyien vannak ma a Népi Együt-
tesben? 

– Ma közel 40-50 fő van az együttesben. 
Kicsiktől a felnőttek ig.

– Általában a hölgyek jobban érdeklőd-
nek a tánc és a néptánc iránt. Milyen 
arányban képviselteti magát a két 
nem az Együttesben? 

– A hölgyek vannak többségben, olyan 
60-40 arányban.

Fehér Viktória, népdalénekes:
– Mikor és hogyan született az elhatá-

rozás, hogy népdalénekes legyél? 
– Maga a zene már kisgyermekkorom 

óta közel áll hozzám, annak ellenére, 
hogy nem zenész családba születtem. 
Népzenei alapjaimat Terék József adta 
meg, akinél népi klarinétot tanultam a 
helyi zeneiskolában. Hatással volt rám 
Horváth Éva Sára népdalénekes is. 
Bátorítást és támpontokat adott, hogy 
elinduljak ezen a pályán. Őáltala is-

mertem meg első népdalaimat. Lehető-
ségem volt versenyeken megmérettetni 
tudásomat és élményben gazdag fellé-
péseken részt venni. Ekkor határoztam 
el, hogy felvételizek a Váci Bartók-Pi-
kéthy Zeneművészeti Szakgimnázium-
ba, közismert nevén „Konziba”, népi 
ének szakra, ahová sikerült bejutnom. 
Jelenleg is itt tanulok, 10. évfolyamos 
vagyok.

– Van-e kedvenc népdalod, vagy esetleg 
olyan témakör, amelyről a legszíve-
sebben énekelsz? 

– Kedvenc népdalom nincs, de a szívem-
hez a Tápió-mente áll közel, az ottho-
nom. Emellett más tájegységek dalait 
is szívesen éneklem. Rengeteg archív 
gyűjtés áll rendelkezésre, amiből folya-
matosan tanulhatok. A dalokban min-
dig ki tudom fejezni érzéseimet, örö-
mömet, bánatomat.

– Mit gondolsz, a népzene, a népdalok 
közelebb hozhatók a gyerekekhez, fi-
atalokhoz?

– Fontosnak tartom, hogy a gyerekek is-
merjék a saját tájegységük népdalkin-
cseit. Célom, hogy a jövőben a meg-
szerzett tudásomat és tapasztalatomat 
továbbadjam a következő generáció-
nak. Azt gondolom, hogy nagyon fon-
tos a népdalok megőrzése és tovább-
adása, hogy legyenek olyan emberek, 
akik szívesen énekelnek saját és mások 
örömére. A gyerekeknek meg kell mu-
tatni ezeknek a daloknak a szépségeit, 
és azt, hogy milyen örömöt tudnak lelni 
ők is egy-egy dalban.

Vetor György, régi tárgyak 
gyűjtője:
– Tudatosan kezdett el gyűjteni min-

denfélét vagy egyszer csak észrevette, 
hogy mennyi érték is van ön körül?

– Köszönöm, hogy megkeresett és érdek-
lődik a gyűjtemény felől. Hát tulajdon-
képpen egyszer csak észrevettem, hogy 
micsoda értékek vannak körülöttem. 
Na, mondom, ezeket a tárgyakat érde-
mes megmenteni az utókor számára, 
hiszen ezek mind használati eszközök 
voltak, vagy sokat még ma is lehetne 
használni. Sokan azt mondják, a múltat 
ápolni kell, ezzel én részben értek egyet, 
hogy miért: nos azért, mert a múlt nem 
beteg, ezért nem szorul ápolásra. Az én 
megítélésem szerint a múltban benne 
kell élni.
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– Honnan szerzi be a különböző tár-
gyakat?

– A gyűjteményem egy része családi 
örökségből származik, a többi pedig 
nagyon jó lelkületű emberek adomá-
nyából.

– Van kedvenc tárgya a gyűjtemény-
ben? 

– Hogy melyik a legkedvesebb tárgyam, 
itt nem tudok válaszolni, és nem is lehet 
különbséget tenni, hiszen mindegyik-
nek külön küldetése van az emberek 
felé. Amint már látható volt kiállítások 
alkalmával, nálam ugyanúgy megtalál-
hatók az apróbb tárgyaktól a nagyobba-
kig sok minden. No de azért csak van 
egy tárgy, ami igazán a szívem csücske, 
ez nem más, mint édesapám szalon-
názó bicskája! Innen indult ki az egész 
gyűjtemény ötlete.

Tápió-menti Kézműves 
Egyesület:
– A kézművesség meglehetősen tág fo-

galom. Felsorolna néhány tevékenysé-
get, amivel az Egyesület foglalkozik?

– Fontos azt tudni, hogy az Egyesület 
még alakulófélben van. Igaz, kész a 
tábla, bemutatótermet is kaptunk az 
Önkormányzattól, de inkább hívnám 
egyelőre magunkat Tápió-menti kéz-

műveseknek, amíg nincs meg a bejegy-
zés. Ebből kifolyólag minden nagyon 
kezdeti stádiumban van.

– Mekkora az érdeklődés a kézműves 
termékek iránt?

– Úgy érzem, hogy egyre növekvő ten-
denciát mutat a kézműves termékek 
utáni kereslet mértéke. Úgy látom, nö-
vekszik az emberekben az igény a mi-
nőségi és egyedi termékek után.

– Van olyan esemény, rendezvény, ahol 
át is adják kézművességgel kapcsola-
tos tudásukat, vagy ez nem jellemző?

– Tervezünk kézműves tábort csinálni 
nyáron. Idén volt szerencsénk már be-
kapcsolódni egy táboroztatásba, ahol 
napi két órában tanítottunk a gyere-
keknek. Fontosnak tartom a követke-
ző nemzedék motiválását, és a tudás 
átadását. Idén tervben van egy adventi 
ráhangolódás, ami a vasárnapok előtti 
szombatot célozza meg. Közös alkotás-
sal, ajándékkészítéssel.

– Ha egy kézműves kedvet kap, hogy 
csatlakozzon az Egyesülethez, ez ho-
gyan lehetséges?

– Lehetőség van csatlakozni természete-
sen mindazoknak, akik a régi és újkori 
kézművesség valamely válfaját művelik, 
egyedit alkotnak, illetve pártolják az 
Egyesület törekvéseit.

Gál Zoltánné Mariann, aki az 
Öregszőlő Díszpolgára díjat kapta 
idén:
– Mit gondolsz, mivel érdemelted ki az 

Öregszőlő Díszpolgára díjat?
– Amikor az ember csak teszi a dolgát 

mindenféle érdek vagy előnyszerzés 
nélkül, és ezt környezete észreveszi, ak-
kor kerülhet látókörbe. Valószínű, en-
nek köszönhetem ezt a címet.

– Számítottál rá, vagy teljes meglepe-
tésként ért?

– Őszintén szólva teljes meglepetésként 
ért, de mint már említettem, én csak 
tettem, amit a hétköznapokban szok-
tam.

– Hogyan látod az Egyesületet, milyen 
értékeket tudnak átadni?

– Igazából nem az én tisztem megmon-
dani az Egyesület értékeit, de nagy 
hangsúlyt fektet a hagyományok ápolá-
sára, és annak értékeinek képviseletére.

– A továbbiakban is számíthatnak a se-
gítségedre?

– Nekem ez nem segítség kérdése, amit 
úgy érzek, hogy közel áll az értékrend-
szeremhez, azt természetesen, a ma-
gam lehetőségeihez képest támogatni 
fogom. 

Az interjúkat Nemes Nóra  
és Szarvas Angéla készítette

Túra az Idősek Világnapja tiszteletére
A Magyar Szabadidősport Szövetség 

felhívására október 5-én de. 10 órakor az 
egész országban egyszerre indultak tú-
rázni a nyugdíjasok. Ehhez az országos 
programhoz csatlakozott Egyesületünk 
idén is, és a Világ Gyalogló Nap kere-
tében, az Idősek Világnapja tiszteletére, 
egy rövid sétára, túrára invitálta az idő-
sebb korosztályt, ill. mindazokat, akik 
egészségük megóvása, aktivitásuk meg-
őrzése érdekében szívesen gyalogolnak.

A sétával kívántuk felhívni a figyel-
met egyrészt a szép korúakra, másrészt 
a gyaloglás, a mozgás fontosságára.

A séta ifj. Nyitrai István vezetésével 
az Egyesület klubhelyiségétől indult és 
a vasúton átkelve - a Muszályi Hajta híd 
előtt elfordulva -, a festői szépségű kis tó-
nál ért véget. Itt Szegedi Tibor és Sinka 
József forralt borral, és a Liget Közért 
által felajánlott frissítővel, valamint 
almával fogadta a túrázókat. Az almá-

val Vincze Tamás támogatta a rendez-
vényt. Visszafelé ugyanezen az útvona-
lon - összesen mintegy 5 km-t megtéve 
- érkeztünk vissza a klubhelyiséghez, 
ahol a Mázsásné Erzsike által főzött íz-
letes lecsó várta a csapatot. A lecsóhoz a 
paprikát Üveges Károlyné Jucika és fia, 
Karcsi ajánlották fel. A 3 ÁSZ Kft.-nek 
köszönhetően az emléklap mellé min-
denkinek jutott egy-egy sport zokni, 
valamint kisorsolásra kerültek Világ 
Gyalogló Nap pólók is.

Köszönjük támogatóinknak, hogy 
felajánlásaikkal hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez!

A séta nagyon jó hangulatban indult, 
és ez a jó hangulat megmaradt mind-
végig. Örülünk, hogy velünk túráztak a 
nagykátai, tápióbicskei, tápiószelei, új-
szilvási, tápiószecsői nyugdíjas klubok 
gyalogolni szerető tagjai, és nagy örö-
münkre szolgál az is, hogy idén szép 
számban csatlakoztak hozzánk túrázni 
szerető farmosiak is.

Szegedi Tiborné
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Körlevél 
A farmosi evangélikus leánygyülekezet tagjainak

 „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából 
ingyen.” (Jel 21,6c)

Rövid visszatekintés 2017. év főbb eseményeire.
• Január 18. özv. Kenyo Pálné, Tóth Sarolta temetése. Élt 71 

évet.
• Január 23. Kenyo Józsefné Bódi Julianna temetése. Élt 82 

évet.
• Február 5. Presbiteri gyűlés, zárszámadás 2016 – költség-

vetés 2017.
• Február 19. GAS szószékcsere, Szilák-Túri Krisztina alber-

ti lelkész szolgálata.
• Április 3. Móró Lajosné Bobály Judit temetése. Élt 88 évet.
• Április 14. Nagypénteki passióolvasás Márk evangéliuma 

alapján a hittanos gyermekek szolgálatával. 
• Április 18. Előkészületek az imaház külső-belső homlokzat 

tatarozására. 
• Április 28. Imaház tatarozásának megkezdése.
• Május hónaptól novemberig a temető folyamatos kaszálása 

és rendezése. A temető karbantartásához az önkormányzat 
közfoglalkoztatott dolgozói Kenyó Dezsőné irányításával 
nagymértékben hozzájárultak. Munkájukért nagy-nagy 
köszönet illeti őket. A temetői munkáknál nagy segítsé-
get nyújtottak még: Kenyó Andrásné és unokái, Kenyóné 
Budai Tünde, Kenyóné Kulcsár Anita, Adamecz Pál, Fejős 
István, id. és ifj. Csákó Béla, Miknai László, Merczel Pál, 
Miknai Ferenc, Csákó Zoltán, Kenyó Géza, Kenyo Gábor, 
Mohácsi Gyula, Mohácsi Gyuláné. Munkájukat hálásan 
köszönjük.

• Május 29. Imaház, parkettacsiszolás, lakkozás. Kérelmünk-
re az Önkormányzat szakdolgozója, Baráth Pál felcsiszolta 

és lelakkozta a parkettát. Munkáját köszönjük.
• Június 10. Visszapakolás a felújított imaházba. Ezen mun-

kálatokban részt vettek és segítettek: Adamecz Pál, Merczel 
Pál, ifj, és id. Csákó Béla, Fejős István, Németh Tamásné, 
Bencze Józsefné, Csákó Istvánné, Zala Istvánné, Fejős Ist-
vánné, Mohácsi Gyula és Mohácsi Gyuláné, Szamosvölgyi 
Mihályné és Merczel Pálné, Németh Mihályné, Nobik Jó-
zsefné és Józsa Istvánné.

• Június 25. Darázs Kincső Enikő keresztelése. Szülők: Da-
rázs Gergely és Vass Andrea.

• November 1. istentisztelet a temetőben, egyben Zala Ist-
ván, Csákó Béláné és Kenyo Józsefné síremlékének szen-
telése.

• November 2-30. Imaház felújítási munkák folytatása és 
befejezése. A felújítást Kármán Mihály és csapata végezte, 
munkájukért köszönetünket fejezzük ki.

• November 12. Slezák Bence, maglódi származású második 
éves teológus szolgálata és köszöntése a gyülekezetben.

• December 24. Szenteste, (szombat, 15 óra) családi isten-
tisztelet és ajándékozás a gyermekek szolgálatával. Rövid 
ünnepi közgyűlés. 

• December 25. Karácsonyi istentisztelet. 
• December 31. Az évet lezáró hálaadó istentisztelet. 

Köszönet az Önkormányzatnak és mindazoknak a testvé-
reknek, akik az év során adományaikkal, segítőkész munká-
jukkal támogatták és erősítették a gyülekezet működését és 
fennmaradását különös tekintettel az imaház felújítási mun-
káira. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a következő 
2018. évben is a közös ünneplésre, istentiszteletekre és az el-
végzendő összefogást igénylő munkák megvalósítására. 

Erős vár a mi Istenünk! 
Kustra Csaba lelkész

Pest Megye Szépe
Idén először került megszervezésre a Pest Megye Szépe elnevezésű szépség-

verseny, ahol Farmost is képviselte, nem más, mint Gál Barbara. A versenyen a 
rengeteg jelentkező közül a zsűri 16 lányt juttatott a döntőbe, köztük Barbit is. Ez 
után egy hosszabb felkészülés következett, majd november 18-án, Törökbálinton 
rendezték meg a döntőt. A versenyről és az azzal kapcsolatos tapasztalatairól kér-
deztem Barbit. 

– Honnan hallottál a versenyről? 
– Facebook-on láttam egy hirdetésben. 

Teljesen véletlenül bukkantam rá.
– Saját ötleted volt, hogy jelentkezz, 

vagy valaki motivált?
– Saját ötletem volt. Anyukámmal soká-

ig töprengtünk azon, hogy jelentkez-
zek-e vagy sem, mivel úgy gondoltam, 
hogy nincs helyem a szépségversenyek 
világában. Később sikerült magam 
meggyőzni, és elhatároztam, hogy ki 
kell magam próbálni új területeken is, 
mivel szeretem a kihívásokat, és ez egy 
remek lehetőség volt erre. 

– A rendezvény fővédnöke azt nyilat-
kozta, hogy a verseny elsősorban a 
nők társadalmi megjelenését, nem 
pedig a női testet hivatott hang-
súlyozni, éppen ezért sem volt a 
megszokott fürdőruhás felvonulás. 
Mit gondolsz erről a koncepcióról, 
egyetértesz vele?

– Teljesen egyetértek vele, mivel nem min-
den egy jól kidolgozott alak. Sokkal több 
rejlik a nőkben, mint egy bikinis felvo-
nulás. Meg kell mutatnunk a belső ér-
tékeinket, fontos a mozgás, és hogy ho-
gyan viselünk egy adott ruhadarabot. 
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– A felkészülés során az egészséges táplálkozás és a sport 
is fontos szerepet játszott. Mindezekre a mindennapja-
idban is odafigyelsz, vagy ez kihívást jelentett?

– Igyekszem odafigyelni a helyes táplálkozásra, azonban ezt 
nem mindig könnyű betartani. Véleményem szerint nem 
szabad megvonni magunkat teljes mértékben a finomsá-
goktól, így néha 1-2 kalóriadúsabb étel is szerepelhet az ét-
rendünkben. Egy csinos alak nem csak a helyes táplálkozás 
eredménye, hanem a testmozgásé is. Fontosnak tartom, hogy 
mindenki megtalálja a számára megfelelő mozgásformát, én 
például a tánc és a fitness világában találtam önmagamra.

– Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál a verseny alatt?
– Sikerült sok tapasztalatot szereznem. Elsősorban, hogy fogad-

juk el önmagunkat. A verseny alatt növekedett az önbizal-
mam, bátrabban álltam ki idegenek elé. Sokszor voltam elé-
gedetlen önmagammal szemben, a verseny által javult saját 
magam megítélése. Ezen felül, annak ellenére, hogy helyezést 
nem értem el, rengeteg élménnyel és kapcsolatokkal gazdagod-
tam. Lehetőségekhez jutottam, felkéréseket kaptam ruha- és 
sminkbemutatókra, valamint fotózásokra. Sikerként könyvel-
tem már el azt, hogy bejutottam a top16-ba sok jelentkező kö-

zül, mivel ez volt életem első ilyen jellegű versenye. 
– Sikerült kialakítani barátságokat kapcsolatokat a többi 

versenyzővel vagy éppen a szervezőkkel, zsűrivel?
– A lányokkal sikerült nagyon jó baráti kapcsolatot kialakítanom, 

mai napig beszélgetünk, találkozunk egymással. Kedvesek és se-
gítőkészek voltak a stylistok, sminkesek, fodrászok és a szerve-
zők is, ügyeltek arra, hogy mindenki a megfelelő figyelemben ré-
szesüljön, végig úgy éreztük, hogy mi vagyunk a középpontban. 
Mindenkiből kihozták a lehető legjobbat, a döntő estéjén mind-
annyian hercegnőnek érezhettük magunkat. A támogatókkal 
és a zsűri tagjaival a fogadáson kötetlenül megbeszélhettük az 
érzéseinket, tapasztalatainkat. Úgy gondolom, hogy az emberi 
kapcsolatot és barátságok mindennél fontosabbak. 

– Gondolkodsz rajta, hogy a későbbiekben is jelentkezel 
szépségversenyekre?

– A versennyel kapcsolatban pozitív élményeim voltak, azonban 
a közeljövőben nem tervezek szépségversenyre jelentkezni. Ha 
lehetőségem adódna rá, a tanulmányaim mellett, modellke-
dést vállalnék, mivel a fotózásokon és a ruhapróbákon jól 
éreztem magam, szívesen vállalnék ilyen típusú feladatokat. 

Az interjút Szarvas Angéla készítette

Biri néne rovata 
- Fűben fában orvosság

A megfázásra és a köhögésre való tekintettel most egy 
recepttel kedveskedek olvasóimnak! Végy egy literes faze-
kat, tégy bele három evőkanál kristálycukrot, karamellt ké-
szítesz belőle. Mikor forr, a megpirult cukrot enged fel víz-
zel és tégy bele egy vöröshagyma héját. Öt perc forrás után 
szűrd le és ízesítsd citrommal és mézzel! A torokfájásra és a 
lerakódott váladék feloldására kitűnő. Bátran ajánlom!

 Vajákos Biri

A következő lapzárta időpontja: 

február 25.
A szerkesztőség e-mail címe: 

farmosujsag@gmail.com

Kérjük, ha valaki cikket kíván írni 
az újságba, írása végén tüntesse fel 
nevét (szervezet, egyesület esetében 
annak nevét), ugyanis a szerkesztők 
aláírás hiányában a beküldött anya-
gokat nem tudják publikálni.

A szerkesztőség 

„Kedves” ismeretlen!
Szégyellje magát, hogy a Jászberényi úton 4 tujafát eltulajdonított.  

Remélem ő is visszakapja majd egyszer valakitől.
Tóth Pálné

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik a farmosi Római Katolikus templomban történt 

bérmálkozás előkészületeiben részt vettek, és 
munkájukkal segítették az ünnep szebbé tételét, továbbá 
köszönjük a felajánlásokat Donkó Róbertné Enikőnek, 

Tóth Tamásné Marikának és  
Molnárné Czakó Irénkének.

Farmosi Egyháztestület

F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088

Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
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Az alábbi verset Matula Lászlóné ajánlotta az ünnepre való hangolódás gyanánt.
Arany János CSALÁDI KÖR

Este van, este van: kiki nyúgalomba! 
Feketén bólingat az eperfa lombja, 

Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, 
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. 
Mintha lába kelne valamennyi rögnek, 
Lomha földi békák szanaszét görögnek, 
Csapong a denevér az ereszt sodorván, 
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek: 
A gazdasszony épen az imént fejé meg; 
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, 

Pedig éhes borja nagyokat döf rajta. 
Ballag egy cica is - bogarászni restel - 

Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel, 
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen 

Egy iramodással a pitvarba terem.
Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye 

Oly hivogatólag süt ki a sövényre. 
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, 
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja. 
Benn a háziasszony elszűri a tejet, 
Kérő kis fiának enged inni egyet; 

Aztán elvegyűl a gyermektársaságba, 
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak: 
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag. 

Vasalót tüzesít: új ruhája készen, 
Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen. 

Körűl az apróság, vidám mese mellett, 
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget, 

Héjából időnként tűzre tesznek sokat: 
Az világítja meg gömbölyű arcukat.
A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol; 

Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol. 
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra: 

E fiúból pap lesz, akárki meglássa! 
Legalább így szokta mondani az apjok, 

Noha a fiú nem imádságon kapkod: 
Jobban kedveli a verseket, nótákat, 
Effélét csinálni maga is próbálgat.
Pendül a kapa most, letevé a gazda; 

Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja; 
Kutat az apró nép, örülne, ha benne 

Madárlátta kenyér-darabocskát lelne. 
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul: 

Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl! 
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel; 

Kinálják erősen káposzta-levéllel.
A gazda pedig mond egy szives jó estét, 

Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, 
Homlokát letörli porlepett ingével: 

Mélyre van az szántva az élet-ekével. 
De amint körülnéz a víg csemetéken, 

Sötét arcredői elsimulnak szépen; 
Gondüző pipáját a tűzbe meríti; 

Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó háziasszony, 
Illő, hogy urának ennivalót hozzon, 
Kiteszi középre a nagy asztalszéket, 

Arra tálalja fel az egyszerü étket. 
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, 

De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!” 
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, - 

Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.
De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára: 
Valami szegény kér helyet éjtszakára: 

Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen, 
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!” 

Visszajő a lyánka, az utast behíván. 
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván: 
„Isten áldja meg a kendtek ételét is, 

(Így végezi a szót), meg az emberét is.”
Köszöni a gazda: „Része legyen benne: 

Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.” 
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb - 
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb. 

Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, 
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel; 

Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, 
Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége, 
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde; 
Megered lassanként s valamint a patak, 

Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. 
(1)Beszél a szabadság véres napjairul, 

S keble áttüzesül és arca felpirul, 
Beszél azokról is - szemei könnyben úsznak - 

Kikkel más hazába bujdosott... koldusnak.
Elbeszéli vágyát hona szent földére, 
Hosszu terhes útját amíg hazaére. 

(2)Az idősb fiú is leteszi a könyvet, 
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed; 
És mihelyt a koldús megáll a beszédben: 

„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.
„Nem mese az gyermek,” - így feddi az apja, 

Rátekint a vándor és tovább folytatja: 
Néma kegyelettel függenek a szaván 

Mind az egész háznép, de kivált a leány: 
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, 

Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját: 
Három éve múlik, hogy utána kérdez, 

Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.
Este van, este van... a tűz sem világit, 

Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit; 
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen, 

Félrebillent fejjel, az anyja ölében. 
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol; 
Közbe-közbe csupán a macska dorombol. 

Majd a földre hintik a zizegő szalmát... 
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

(1851. ápr. 10.)



18. OLDAL 2017. DECEMBER

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Velkei Viktor és Gáspár Hajnalka 2017. szeptember 16 .

ELHUNYTAK: 
Koncz Pál Péterné sz.: Gál Margit, 1946.02.13. elhunyt: 2017.08.23.
Safranyik Mercédesz sz.: 2017.08.05. elhunyt: 2017.08.25.
Visnyei Pál sz.: 1935.02.14. elhunyt: 2017.08.25.
Vankó Géza sz.: 1936.01.31. elhunyt: 2017.09.06.
Oláh Bertalan sz.: 1953. 02.07. elhunyt: 2017.09.13.
Tóth Tibor sz.: 1954.08.15. elhunyt: 2017.09.15.
Kocsis Antal Géza sz.: 1934.10.30. elhunyt: 2017.10.07.
Gyenge László sz.: 1957.06.13. elhunyt: 2017.10.09.
Ujszászi Sándor sz.: 1927.03.28. elhunyt: 2017.10.15.
Baranyi János Károlyné sz.: Gál Erzsébet, 1947.04.16. elhunyt: 2017.10.28.
Bundik István sz.: 1945.05.19. elhunyt: 2017.10.29.
Vankó Imréné sz.: Szappanos Irén, 1930.06.20. elhunyt: 2017.11.04.
Brindzik Béláné sz.: 1934.12.12. elhunyt: 2017.11.05.
Bodócs László sz.: 1951.06.04. elhunyt: 2017.11.11.

Bagyinszki János, Farmos Község Díszpolgára Búcsúztatása 
Horváth László polgármester, ravatalnál mondott búcsúbeszéde

Kedves Csaba, Tisztelt gyászoló családtagok, 
Tisztelt Jelenlévő Gyászolók!

Tudtuk, éreztük, e nap közelségét. Mégis váratlan és döb-
benetes volt a gyász feketéjébe öltözött, édesapjától búcsúzó 
fiúval és annak feleségével való találkozás. Bár tudtuk, érez-
tük, de azért mégis! 

A tűz kialudt. 
Az a tűz, melyet az itt jelenlévő tűzoltók nem oltani, ha-

nem táplálni akartak.
Jani bácsiban, mint a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

parancsnokában, 50 éven át –nem szalmalángként, állandó 
hőfokon – égett a tűz. Mindene volt a csupa nagybetűvel írt, 
hivatássá felnőtt tűzoltói lét, ami egyben jelentett munkát, 
szórakozást, maga köré épített családias közösséget, és első-
sorban másokon segítő embert.

Néhány nappal ezelőtt, a Teremtő úgy döntött, Jani bácsit 
magához szólítja. Véget vet a régebbi időkben egyenruhájá-
ban büszkén és méltóssággal feszítő, parancsnoki eredmé-
nyeire, sikereire méltán büszke, az utóbbi években azonban, 
az idős kor és a betegség következtében meggyengült ember 
aktív korához, személyiségéhez méltatlan életének.

Nem tudhatjuk, mivel még nem voltunk ebben a helyzet-
ben. Bár a korunk előre haladtával egyre többet gondolunk 
halálunk pillanatára, annak hogyanjára. Azt mondják az in-
nen utolsó pillanatban életbe visszatérők, hogy a halál eljöve-
telével lepereg előttünk az egész életünk. Ha ez így van, Jani 
bácsi a pillanatba sűrítve, a családi emlékképek mellett látta 
a FARMOS KÖZSÉG DÍZSPOGÁRA cím átvételét, továbbá 
a HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM „EZÜST” FO-

KOZATA, a SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM ARANY FOKO-
ZATA, és a GRÓF SZÉCHENYI ÖDÖN EMLÉKPLAKETT 
átvételét. Látta számtalan hazai és külföldi tűzoltó találkozó 
és nagysikerű verseny, és az osztrák tűzoltókkal töltött baráti 
találkozók megannyi emlékképét. Látta sok veszélyes tűz ol-
tását, számtalan vízkár megakadályozását, elhárítását. 

Talán, mint volt önkormányzati képviselőnek, vagy mint 
a Pest Megyei Tűzoltó Szervezet egyik volt vezetőjének, egy-
egy testületi ülés emléke is felidéződött ebben a végzetes pil-
lanatban.

Kedves Csaba, Tisztelt Hozzátartozók, Gyászolók!
Jani bácsi Istenfélő, hívő ember volt. A hívő ember hiszi 

és tudja, hogy a búcsú szeretteitől, környezetétől csak a föl-
di, testi formában végleges. A lélek halhatatlan, itt él tovább 
köztünk. Mint testi mivoltában tette, továbbra is óvja, és 
jó tanácsokkal segíti fiát, menyét, nagy zongorista tehetség 
unokáját, testvéreit, és bizonyára még az önkéntes tűzoltó-
inkat is.

Kedves Csaba, Tisztelt gyászoló családtagok, 
Jelenlévő Gyászolók!

Kérem, hogy Farmos Község Önkormányzata és a farmosi 
emberek nevében fogadd,/ fogadják őszinte részvétemet egy 
olyan ember búcsúja alkalmából, aki a jövő nemzedékeinek 
mintául veendő életének javát a közért élte, tűzoltó parancs-
noki tetteit az embertársai és a közösség javának szolgálata 
vezérelte.

Végül egy búcsúmondat Jani bácsi lelkéhez:
Köszönjük a velünk töltött földi életét Jani bácsi.

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik

id. VELKEI LAJOSNÉ 
temetésén részt vettek, sírjára 

koszorút, virágot hoztak és elkí-
sérték őt utolsó útjára.

Gyászoló család

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 

BODÓCS LÁSZLÓ  
temetésén részt vettek, utolsó 

útjára elkísérték, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek.

Gyászoló család
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Élet-Erő Testnek-Léleknek
Kínálatom:

• Kiropraktika (fájó, merev nyak, váll, hát, derék, stb. kimozgatása)

• Lágyszöveti nyirokmasszázs (vizesedés, műtéti ödéma, bőrkisimító, 
narancsbőr csökkentő, keringésjavító, stb. mellékhatásokkal)

• Holisztika, ezotéria, sprirituális szolgáltatások (Reiki, Quantum ener-
getika, csakratísztítás, feltöltés, vízér NI. Hartmann-háló keresés, és sok 
egyéb (szenzibil, lengyelpálca, kristálygömb használata)

• Köpölyözés (gyulladások, lerakódások felszedése-tisztítása)

• Integrált manuálterápia (csontkovácsolás)

• Lágy csontkovács, népi kimozgatás (sztrok-, ízület-, mozgásbeszűkü-
lés esetén kifejezetten hatékony)

• Talpmasszázs, Talpreflexológia, Gyógytalpmasszázs

• Svéd frissítő (erősségtől függően relaxáló, stresszoldó)

• Életmód-tréner (tanácsadás)

• Kineziológia, Thai, Thai gyermek és baba, stb.

Az orvosi kezeléseket nem helyettesítik, csak hatékonyan kiegészítik. 
Időpont egyeztetése szükséges, bejelentkezés:  

06-70-214-2300
Igény esetén (egyeztetéssel!) vizsgálatokra, kezelésekre fuvarozást vál-

lalok, engedéllyel, számlával. Ajándékutalvány folyamatosan kapható, 
lepje meg szeretteit is! 

Keressen bizalommal, várom szeretettel:  
Tápiószele, Béke út 1.

Barnáné Erika terapeuta

BIO 
KUCKÓ  

Farmos, Fő tér 968/5.

Sok szeretettel várok mindenkit  
október 22-én nyílt  

bio boltomba és  
bio szoláriumom-

ba! 

 NYITVA TARTÁS: 
hétfőtől - péntekig: 08:00-19:00
szombat: 09:00-16:00
vasárnap: 10:00-14:00

Tápiógyörgye külterületén egymás 
mellett 2 x 3 hektár SZÁNTÓ-TER-
MŐFÖLD ELADÓ. Érdeklődni a  
0630/612-7386-os telefonszámon lehet. 

Kerti talajmunkát vállalok Farmo-
son kistraktorommal. SZÁNTÁS, 
TÁRCSÁZÁS, TALAJMARÓZÁS  
0670/576-0101

Körülbelül 30 éves alig használt NAU-
MANN VARRÓGÉP ELADÓ. Érdek-
lődni lehet a 06 30/323-2503 telefon-
számon.

HAMBIZÓ – Farmos
Tel.: 06 30 2 611 404

– Hamburger
– Hot Dog
– Gyros
– Sült krumpli
– Tortilla 
– Forró tea

Hétvégén:
– Friss Rétes
– Sütik
– Torták rendelésre

TÉLI NYITVA TARTÁS:  
hétfő: ZÁRVA, kedd-péntek: 09.00 – 17.30, szombat: 09.00 – 15.30,

vasárnap: 09.00 -12.00
Cím: Farmos, Központ (Jászberényi út, orvosi rendelővel szembeni kis épület)

KARÁCSONYRA:  
Sütemények és Kézműves Bejgli rendelhető!!!

(Csak előrendelés esetén tudunk sütit és bejglit adni!)



Adventi készülődés Dórival a farmosi könyvtárbanKözönségtalálkozó Víg Balázs íróval a farmosi könyvtárban

Az általános iskolások az értéktár-kiállításon A Farmosi Zenekar koncertje a falunapon

Erdélyi testvértelepülésünk fellépése a falunapon A Rózsa Nyugdíjas Klub fellépése a falunapon

Szüreti Felvonulás pillanatképe Az általános iskolások október 23-i előadása


