
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  XXX. évfolyam 2. szám • 2017. május

Farmos Község Önkormányzata  

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2017. június 2-án (pénteken) 10 órára  

a Közösségi Házba,

Dr. Borsody László  
emléktáblájának 

AVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE.

Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját 

2017. június 2-án (pénteken) 12 órára  
a Trianon emlékműhöz, a trianoni békediktátumra való  

MEGEMLÉKEZÉSRE.

Meghívó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Vasúton Utazók!

Az alábbi levelezést abban a reményben teszem közzé, hogy a nem távoli jövőben, a MÁV részéről, talán sikerül minden 
farmosi utazó megelégedésére megoldást találni az e levelekben megfogalmazottakra. 

Horváth László polgármester
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„Minden településnek vannak értékei” 
Tájékoztató települési értéktár létrehozásáról.

Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról szóló törvényt 2012-ben fogadta el, mely biztosítot-
ta, hogy jogi keretek között indulhasson meg egy olyan szél-
eskörű gyűjtési folyamat, amelynek keretein belül lehetőség 
nyílik a magyarság számára fontos értékek lajstromba vételére.

A hungarikumok olyan sajátos magyar termékek, melyek-
nek tulajdonságai között lényeges és kiemelkedő a magyar 
nemzeti jelleg. De minden közösségnek vannak olyan érté-
kei, melyekre méltán lehet büszke az adott település, függet-
lenül attól, hogy hány tagja van, hol helyezkedik el, milyen a 
turisztikai vonzereje. 

A helyi értéktár megnyitása, működtetése önként vállalt 
feladat minden település számára. A helyi emberek kapták 
meg a jogot és a lehetőséget az értékeik kiválasztására. Ennek 
megvalósítási formája a helyi értéktár létrehozása.

Ezzel a lehetőséggel élve döntött úgy Farmos Község Önkor-
mányzata, hogy településünk is csatlakozik a mozgalomhoz és 
települési értéktárat hoz létre, melynek feladata a helyi hagyo-
mányok, művészeti értékek bemutatása, a lokálpatriotizmus nö-
velése, a speciális közösségek és jeles személyiségek közbecsü-
lésének erősítése. Az értéktár a lakosság minél szélesebb körű 
bevonására és aktivizálására törekszik, hiszen a helyi emberek, 
az értékekhez legközelebb állók tudhatják és érthetik valójában, 
hogy milyen fontos is az az érték, amelynek fennmaradása és 
közvetítése a jövő szempontjából elengedhetetlen.

A tevékenység összefogására, szervezésére és működte-
tésére az önkormányzat önálló értéktár bizottságot hozott 
létre, melynek tagjai: Baranyiné Deák Mária, Bátor Józsefné, 
Böjti Károlyné, Bugyiné Gyürki Andrea, Szegedi Tiborné.

A bizottság a lakosság minél szélesebb körű bevonására és 
aktivizálására törekszik. Felkeresik azokat az embereket, kö-

zösségeket, civil szervezeteket, intézményeket, akik a mun-
kában hasznosan részt tudnak venni. Fogadják és kezelik az 
ötleteket, javaslatokat, dokumentálják az értékeket, tájékoz-
tatnak, kiállításokat szerveznek, biztosítják az értéktár folya-
matos működését.

Mi kerülhet a helyi értéktárba? Természeti értékek és épí-
tett örökségek, különböző étel- és italkülönlegességek (ami 
csak a helyi településre jellemző), a településnek olyan el-
hunyt szülötte, akinek az életútja példa lehet a mostani gene-
ráció előtt. Ugyanígy a kiválasztottak közé kerülhet egy helyi 
rendezvénysorozat, vagy egy hagyományőrző közösség évti-
zedeken át végzett tevékenysége, amely alapján egy helyi jel-
legzetesség vagy hagyomány a mai napig fennmaradhatott. A 
példákból látszik, hogy az értéktárba kerülhet minden olyan 
értékkel és minőséggel rendelkező dolog, amiről a helyiek 
úgy döntenek. Tájékoztatásul és gondolatébresztőnek álljon 
itt néhány település értéktárába rendezett helyi értéke: 
Csömör: úrnapi körmenet
Cegléd: kajszibarack, kanna, termálvíz, Zsengellér Gyula 

futballista pályafutása
Ócsa: népviseleti gyűjtemény, tájvédelmi körzet, öreghegyi 

pincesor, református templom
Nagykőrös: pusztai tölgyesek, körisfa-fasor, nagykőrösi 

vásárok
Kedves farmosi lakosok, kérjük vegyenek részt értékgyűjtő 

munkánkban, tegyenek javaslatot településünk értékeire, hoz-
zuk közösen létre Farmos értéktárát. Legyünk büszkék a múl-
tunkra, településünkre, mert közös értékeink adnak iránytűt 
ahhoz, hogy tudjuk, honnan indultunk és merre tartunk.

Böjti Károlyné  
alpolgármester 

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy  

2017. május 3. napjától,
a Farmos, Béke út 8. szám alatti önkormányzati  

fogorvosi rendelőben,

MEGKEZDŐDÖTT  
a fogorvosi alapellátás szolgáltatás.

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő 07:00-13:00

Kedd 07:00-13:00
13:00-19:30

Szerda 07:00-13:00
Csütörtök 13:30-19:30
Péntek Nincs rendelés

Időpontkérés telefonszáma:  

06 30/530 7164
Farmos Község Önkormányzata
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HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A törvényi szabályozással, valamint a hulladékgazdálkodási szolgáltatási rendszer egy magasabb szintre emelésével ösz-

szhangban, a korábban meghirdetettel ellentétben a lomtalanítást évente ingatlanonként KÉT alkalommal házhoz menő 
rendszerrel végezzük. A lomtalanítás e módon történő biztosítása a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy 
nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni. Bejelentést követően, az ügyfél igényeinek messzemenő figyelembe véte-
lével, valamint a kapacitás kihasználtság függvényében kerül egyeztetésre az időpont.

Az eddigi gyakorlattal ellentétben, az új rendszer több szempontból is kedvezőbb és magasabb színvonalú szolgáltatást 
nyújt.

– Az ügyfél maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot a lomtalanításra, a közszolgáltató ezáltal igyek-
szik az ügyfél igényeihez igazodni

– ellenőrizhetőbb a kihelyezett hulladék, a hulladéknak az átvétel időpontjáig „van gazdája”
– a közterület ezáltal tisztábban tartható, a korábbi gyakorlatnál a lomtalanítás alkalmával városképet romboló állapo-

tok uralkodtak
– elkerülhető a „lomozók” megjelenése

Fontos tudnivalók:
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadá-
lyozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
– építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
– veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
– veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon.
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik a 

lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.

FONTOS: 
A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben 

nincs díjhátralékuk!

 „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – szállítási naptár 2017
Település Hulladék típus Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

Farmos 
Zöld 26. 24. 28. 26. 23. 27. 25. 22.

Újrahasznosítható 10. 8. 12. 10. 14. 11. 9. 13. 11. 
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HÍRLEVÉL
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk az Ön háztartásában keletkező, újrahaszno-
sítható, illetve zöld hulladékok, továbbá a lom hulladékok 
szelektív gyűjtése kapcsán e HÍRLEVÉLBEN tájékoztatja 
Önt. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, to-
vábbra is tartsanak velünk! Gyűjtsünk együtt szelektíven 
2017-ben is!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött 
újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, 
italos karton) az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. által térítésmen-
tesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban keverten 
gyűjti és a hulladékgyűjtési naptárban szereplő napokon ki-
helyezi az ingatlana elé. 

Gyűjtési időszak: egész évben a mellékelt hulladékgyűj-
tési naptárban megadott napokon.

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érde-
kében üveget NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok begyűjtésének módja
A sárga zsákokat (újrahasznosítható hulladék) a gyűj-

tési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az 
ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 
után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! 
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék ke-
rül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A 
mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi 
cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelye-
zésre került. 

Zöld hulladékok gyűjtése
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú 

növényeket, illetve a lehullott falevelet az „ÖKOVÍZ” Non-
profit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé 
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező 
módon. 

Gyűjtési időszak: 
áprilistól 1 - november 30. a mellékelt hulladékgyűjtési 

naptárban megadott napokon.
FONTOS: Társaságunk a gyűjtés indítása előtt, ezen 

hírlevéllel együtt eljuttat Önhöz 4 alkalomra elegendő (1 
zsák / alkalom) lebomló zsákot. A 4. gyűjtés alkalmával 
a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db lebomló 
műanyag cserezsákot helyeznek el az Ön postaládájába.

Zsákok begyűjtésének módja, 
A zöld színű zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési napo-

kon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, 
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelye-
zett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben 

a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem 
megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társasá-
gunk jogosult megtagadni annak elszállítását. 

Önnek lehetősége lesz a településen a többlet zöldhul-
ladék gyűjtéséhez szükséges lebomló zsákok térítés ellené-
ben történő beszerzésére is, melynek részleteiről a későb-
biekben adunk tájékoztatást. 

Házhoz menő lomtalanítás 
Társaságunk 2017. évben bevezeti a házhoz menő lomta-

lanítást, melynek lényege a következő: 
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Tár-

saságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon.
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk 

szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik a 
lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihe-
lyezhető mennyiség stb)

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7 óráig ki kell helyez-
nie az ingatlana elé a lom hulladékot.

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett 
lom hulladékot.

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szer-
ződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe.

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY FARMOSON – FÖLD NAPJA 2017
2017. április 21-én, 27. alkalommal került megrendezésre 

Magyarországon a Föld Napja, melynek mindezidáig – szám 
szerint 26 alkalommal – Budapest adott otthont. Ebben az év-
ben azonban - az első vidéki helyszínként - Farmos adhatott 
helyet ennek az országos szinten is kiemelkedő eseménynek. 
Tudjuk, országunkban számtalan más település is méltó helye 
lenne ennek a rendezvénynek a befogadására. Azt, hogy első vi-

déki helyszínül Farmost választotta a Földművelésügyi Minisz-
térium, ezúton is köszönjük Czerván György államtitkár úrnak, 
V. Németh Zsolt államtitkár úrnak, valamint munkatársainak.

Ahhoz, hogy Farmos egy ilyen méretű színvonalas ren-
dezvény sikeres házigazdája lehetett, kellett a sok-sok lelkes 
helyi közreműködő lelkes munkája, szívélyes vendégfogadá-
sa. Köszönet érte minden segítőnek.

Minisztériumi köszönőlevél a rendezvény megrendezésében nyújtott segítségért:

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Önnek és kollégáinak a Föld Napja rendezvény során nyújtott min-
dennemű segítségükért!
Az Önök példaértékű együttműködése, kiegészülve a gyönyörű településük adta lehetőségekkel és az égiek által 
nyújtott segítséggel mind-mind kellett ahhoz, hogy egy valóban nagyon sikeres, látványos és eseménydús rendez-
vényt sikerült közösen megszerveznünk!
Úgy gondoljuk, hogy a kilátogató több mint ezer gyermek, a felnőtt látogatók sokasága, a díjkiosztó ünnepség 
résztvevői, az ország minden szegletéből érkezett kiállítók mindannyian felejthetetlen élménnyel lettek gazdagab-
bak!
Számunkra külön öröm volt, hogy személyesen megismerhettük Önöket és csodálatos településüket!

Tisztelt Polgármester Úr!
Önnek és minden közreműködőnek, kollégának akik a szervezésben részt vettek, munkájukhoz további sikereket, 
magánéletükben pedig sok boldogságot, erőt és egészséget kívánunk!

Üdvözlettel: Kristóff Tímea, Szénási Luca, Vahalcsik Attila 
Herman Ottó Intézet

FÖLD NAPJA 2017 FARMOS – Horváth László polgármester üdvözlő beszéde
Tisztelt Államtitkár Urak, Tisztelt Igazgató Hölgyek, Igazgató Urak, Tisztelt Díjazottak, Kedves Kiállítók, Kedves Vendé-
geink!

Szeretettel köszöntöm Önöket Farmoson, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park egy országosan is jelentősnek minősülő ter-
mészetvédelmi területének közvetlen szélén. 

A Föld Napjáról, e nap jelentőségéről, a legszakavatottab-
bak fognak majd a következőkben szólni Önökhöz.

Engedjék meg nekem, hogy Farmos község polgármeste-
reként, - a féltett Földünk - nekünk farmosiaknak, legszere-
tettebb darabkájáról mondjak néhány ismertető mondatot.

Falunk területe, a régészeti leletek tanúsága szerint, lakott 
volt már a honfoglalás előtti időkben is. A Farmos körüli 
valamikori mocsárvilág a biztos táplálékforrás mellett, ide-
ig-óráig jó védelmet biztosított az itt letelepedett őseinknek. 
Azonban először az országunkra törő tatár hordák, majd a 
XVI. századi első iszlám térhódítás, teljes pusztítást végzett 
e vidéken. A következő évszázadokban újra benépesedett 
terület, a magyarok mellett, otthont adott betelepült néme-
teknek, szlovákoknak, horvátoknak is, akik mára, a teljes 
asszimilálódásuk után, egységesen magyarnak vallják már 
magukat.

A múlt század harmadik negyedében, a természet rendjé-
be, törvényeibe való erőszakos beavatkozás, a madár és állat-
világ életterének nagymértékű csökkentése, jelentős károkat 
okozott a Farmost körülölelő gazdag természeti értékekkel 
rendelkező területeinken is.

Mára ez a folyamat – köszönhetően a mai naphoz hason-
ló rendezvényeknek is – megfordulni látszik. Igaz, talán az 
utolsó percekben, de végre ráébredtünk, hogy néhány év, és 
a Földünk vesztébe rohanásának folyamata megállíthatatlan-
ná, visszafordíthatatlanná fog válni.

Az űrből csodaszép látványt nyújtó kékbolygónkról ké-
szült képeket látva, gondolkodjunk el! 

Egy tőlünk fejlettebb, Földön kívüli civilizáció tudatában 
milyen értetlenséget válthat ki bolygónk önmagunk általi 
pusztítása, az emberiség önfelszámolása.

Hogy ez soha sem következhessen be, ahhoz kell a Föld 
Napja, majd idővel, évi 365 Föld Napja.

Végül szeretném megköszönni a megtisztelő lehetőséget, 
hogy 2017-ben Farmos lehetett e rendezvény házigazdája, és 
helyzetemet kihasználva, elsőként szeretnék gratulálni a ki-
tüntetésekben, elismerésekben részesülőknek.
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Föld napja Farmoson
Az eddigiektől eltérően, a Föld napjának magyarországi központi rendezvényét idén nem Budapesten, hanem településün-
kön, Farmoson rendezték meg. A nap folyamán a helyi televízió készített néhány riportot az egyes eseményen résztvevő 
személyekkel. Az alábbiakban ezek lejegyzett és javított változatát közöljük.

Az első riportalany V. Németh Zsolt államtitkár. Kérdezi: Györffi István.
– Az idei Föld napja rendezvény Budapest helyett miért Far-

moson került megrendezésre? 
– Úgy gondoljuk, hogy a Föld napja rendezvény egy urbánus 

helyszín helyett egy vidéki helyszínt kíván. Bár Budapesten 
is sokan eljöttek, és a Múzeumkertnek voltak előnyei, de úgy 
véljük, hogy a helyszín kiválasztásával is szimbolizálni akar-
juk, hogy azért most itt a figyelem a természetre irányul. Nem 
annyira a városi környezetre, hanem a természetre irányul, és 
azért itt Farmosnak van egy különlegessége, ez a bemutató-
hely, ami a vízi élővilágot mutatja be, tehát egy apropója is 
van, hogy Farmosra esett a választás. És hát be kell valljam, 
azért a helyszín kiválasztásában segítségül hívtuk Czerván 
György államtitkár kollégámat is, akinek a véleménye, javas-
lata azért nagy szerepet játszott a helyszín kiválasztásában. 

– Ebből hagyományt kívánnak teremteni, tehát előfordulhat, 
hogy a következő Föld napja valahol máshol az országban, 
szintén egy vidéki helyszínen kerül megrendezésre?

– Így van, egy-egy nemzeti parkot fogunk kijelölni, és mindig 
más és más helyszínt és élővilágot állítunk a fókuszba. 

– Hogyan látja, a farmosi emberek és az emberek egyáltalán, 
hogyan tudnak hozzájárulni a Föld védelméhez? 

– Szinte mindennel. Az élet minden területén segíthetik azt, 
hogy a bolygó javuljon, vagy legalábbis az állapota ne ro-
moljon. Nézzük akár a hulladékgazdálkodást: azzal, hogy 
szelektálnak, már segítik a bolygó fennmaradását: hogyha 
nem terheljük meg a lerakókat a vegyes hulladékkal, hanem 
a műanyagot, a papírt, a fémet különválogatjuk. Azzal, hogy-
ha környezetbarát módon közlekednek: ha tehetik, akkor ne 
környezetszennyező autókat vásároljanak, használják a tö-

megközlekedést, ha módjukban és lehetőségükben áll. Vagy 
éppen a fűtésnél: ez az a terület, amire újabban rá akarjuk irá-
nyítani a figyelmet, ugyanis a közvélekedéssel szemben, ma 
már nem a közlekedés okozza a legnagyobb légszennyezést, 
hanem a lakossági tüzelés. Ezért aztán mindenki tud tenni 
azért, hogy okosan fűtsön, szárazfával és ne lignittel tüzeljen, 
és különösen ne hulladékkal. És még sorolhatnám tovább. 

– A kormány elkötelezett emellett? Arra gondolok, hogy 
van itt a mosógépcsere-program, a kazáncsere-program és 
a többi, tehát sok olyan embernek nyújtanak lehetőséget, 
akik nem tudnák kicserélni a kazánt.

– Így van, irdatlan összegeket fordít a kormányzat a környe-
zetvédelemre. Csak két számot mondok az elmúlt progra-
mozási időszakban, Európai Uniós ciklusban: 2300 milliár-
dot és 2800 milliárdot, tehát félezer milliárddal többet. De 
ha megnézzük azt, hogy az agrártermelésnél a támogatások 
egyik részéhez csak úgy lehet hozzájutni, hogyha betartják 
a gazdák a természetvédelmi előírásokat, akkor már olyan 
3400 milliárdnál tartunk. És valóban, ahogy Ön is mondja, 
a környezet védelmébe nagyon sok dolog belefér, akár az 
elektromos buszoknak az üzembeállítása, vagy a házaknak a 
hőszigetelése, hiszen ezáltal kevesebb lesz a fűtés, kevesebb a 
kibocsátás, és az energiatakarékos gépeknek az üzembe állí-
tása is a környezetet és így a Földet szolgálja. 

– Még egy kérdés: hogy tetszett Önnek Farmos? 
– Nagyon. Azok a benyomások, amik itt értek ennyi idő alatt, 

azok nagyon pozitívak. Én magam egy hasonló nagyságú te-
lepülésen élek Nyugat-Dunántúlon, úgyhogy ezt a léptéket, 
ezt a miliőt, ezt ismerem és szeretem is. 

A második riportalany Czerván György államtitkár,  
a Pest megyei 9. sz. választókerület országgyűlési képviselője. Kérdezi: Kenyóné Kósa Ilona.

– Azt hiszem nem túlzás kijelenteni, hogy az ilyen kis tele-
püléseken is, mint Farmos, a korábbi hagyományoktól el-
térően egyre kevesebben foglalkoznak gazdálkodással és 
földműveléssel. Mit gondol, motiválható valahogy e tekin-
tetben a fiatalabb generáció?

– Én nagyon bízom benne, de nyilvánvaló, hogy ez ráolvasás-
sal nem megy vagy mondjuk az én kívánságomra ez nem fog 
működni, attól még nem kezdenek gazdálkodásba. Ez akkor 
működőképes, hogyha jövedelmező egy adott tevékenység, 
akkor választják ezt az egyébként nehéz foglalkozást, főleg, 
hogyha mondjuk állattenyésztésre vagy ültetvényre gondolok, 
ahol gyakorlatilag mindig bent kell lenni, mindig dolgozni kell. 
Úgyhogy azon dolgozunk, nyilván az Unió szabályainak meg-
felelve, hogy lehetőség szerint a mezőgazdaság jövedelmező 
legyen. Vannak az uniós támogatások ezek közül a telekalapú 
támogatás a legjelentősebb, de ahol nincsen uniós támogatási 
lehetőség, például sertés vagy baromfi ágazatban, ott a hazai 
költségvetésből azért jelentős forrásokat biztosítunk. És most 
nem akarom számokkal terhelni a farmosi tévénézőket, de 
megháromszoroztuk mondjuk ennél a két ágazatnál a nemzeti 

költségvetésből finanszírozott támogatásokat. Természetesen 
mindig az a probléma, hogy a bejövő árak, tehát az inputárak, 
mondjuk a műtrágya, növény védőszer, vetőmag stb., azok 
mindig emelkednek, ugyanakkor a felvásárlási árak meg nem, 
sőt, van, amikor csökkennek. Nos, ez az, amiben nem nagyon 
tudunk segíteni, hanem csak kiegészíteni a jövedelmeket a tá-
mogatásokon keresztül. Még mielőtt a támogatások miatt el-
kezdené valaki szidni a gazdákat, azt azért fontos elmondanom 
– bár ezt faluhelyen inkább tudják, inkább Budapesten érde-
kes – hogy a támogatás, az agrártámogatás az mindenkinek jó, 
mindannyian élelmiszert fogyasztunk, és ez azt jelenti, hogy 
relatíve olcsó maradhat az élelmiszer, még egyszer mondom: 
relatíve. Hogyha nem lenne agrártámogatás, akkor sokkal drá-
gább lenne minden élelmiszer. Tehát azon vagyunk, hogy jö-
vedelmező legyen az ágazat. Egyébként a számok azt mutatják, 
hogy 2010 óta nagyon sokat tudtunk fejlődni, nőtt az ágazat-
ban a foglalkoztatás, akkor is, hogyha a nemzetgazdasági súlya 
a mezőgazdaságnak csökken. Magyarországon éppen a tavalyi 
év a példa arra, hogy a mezőgazdaság is lehet húzóágazata a 
nemzetgazdasági növekedésnek, tavaly az egyharmadát adta a 
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magyar mezőgazdaság a 2,1%-os növekedések, a termelési ér-
téke az ágazatnak 55%-kal nőtt 2010-hez képest, tehát van egy 
fejlődés. De természetesen még van hova továbbfejlődni. A ma-
gyar élelmiszertermékek keresettek az egész világon, 8 milliárd 
fölötti exportja van az ágazatnak, nagyon komoly aktívummal, 
és a különböző piacokat folyamatosan tudjuk bővíteni. Nyilván 
első a hazai piac, a jó minőségre és az élelmiszerbiztonságra na-
gyon odafigyelünk, ez egyébként az Európai Unióban az egyik 
legmagasabb színvonalú, de a külpiac is nagyon fontos, és elég-
gé egyértelműen az Unióval vagyunk kapcsolatban, ez nem baj, 
de az se baj, hogyha több lábon állunk. Ezért van a keleti nyitás, 
amiről nagyon sokat szoktak beszélnek. 

– Igen, ez köztudott, hogy agrárállam vagyunk, nagyon jó 
mezőgazdasággal, nagyon jó klímával, nagyon jó éghajlati 
viszonyokkal rendelkezünk, tehát egyértelmű, hogy itt tény-
leg megfelelő minőségű termékeket lehet előállítani. Tehát 
szerintem keresik, szeretik, ízlik a magyar termék az embe-
reknek. Erre nagy hangsúlyt kell fektetni és nagyon-nagyon 
fokozottan kell figyelni, hogy ez jól működjön. Még azt sze-
retném megkérdezni, hogy annyiféle gond, baj és zúgolódás 
hallatszik: a Brüsszeltől kapott földalapú támogatásokban 
lesz valami változás, esetleg karcsúsítják, maradhat ez? Ez is 
egy fontos szempont ahhoz, hogy tényleg bárki hosszútávra 
tervezni tudjon, vagy esetleg bővüljön a gazdálkodása terén. 

– Igen, a kérdés az teljesen jogos. Bárki bármit mond, egyelőre 
csak találgatások vannak, hiszen ezek a tárgyalások csak jövőre 
fognak megkezdődni, jövőre lesz az ismert, hogy az Uniónak 
mekkora lesz a büdzséje, mennyi pénz lesz a kasszába, és azon 
belül a közös agrárpolitika mennyi forrást kap. Az biztos, hogy 
Magyarországnak érdeke, hogy a közös agrárpolitika fenn-
maradjon, hiszen az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokon 
keresztül kapjuk az összes uniós forrásunknak közel a 40%-át. 
Tehát egyáltalán nem mindegy. Azon kívül nagyon kedvező 
pozícióban van Magyarország, hogyha folyamatosan megnéz-
zük ezeket a támogatási összegeket. Én személy szerint biztos 
vagyok abban, hogy megmarad a közös agrárpolitika. Hogy a 
forrás mennyi lesz majd, azt még senki nem tudja, de vannak 
különböző tendenciák, amik alapján lehet vélelmezni, hogy 
mi várható. Ugye a befizető országok nyilván arra törekszenek 
majd, hogy minél kevesebbet kelljen majd befizetniük, tehát 
ez a csökkenés irányába mutat. A Brexit, az Egyesült Királyság 
kilépése kapcsán, ugye a második legnagyobb nettóbefizető 
országról beszélünk, ővele nyilván a következő ciklusban nem 
számolhatunk, tehát ez is a csökkenés irányába hat. A harma-

dik dolog, különböző társadalmi folyamatok, mondjuk például 
a migráció, amit valakinek fizetni kell, mármint a védekezést, a 
kezelését a problémának, ez is a csökkenés irányába hat majd. 
Nekünk alapvető álláspontunk az az, hogy nem a gazdákkal 
kell megfizettetni a migrációnak a költségét. Tehát a lényeg az, 
hogy én úgy gondolom, hogy folytatódni fog a közös agrárpo-
litika, megmaradnak az agrártámogatások, de lehet, hogy az 
összeg, a büdzsé összege, a torta, ha úgy tetszik, az kisebb lesz 
majd. Arra kell törekednünk a tárgyalások folyamán, hogy a 
Magyarországra jutó tortaszelet – hogy ennél a példánál ma-
radjak – ennek az aránya ne csökkenjen, ez azt jelentené, hogy 
a versenyképességünk a többi tagállaméhoz képest agrár- és 
vidékfejlesztési támogatás tekintetében nem csökkenne. Tehát 
emiatt nem kell abbahagyni senkinek a gazdálkodást, mert ha 
csökkenés lesz, akkor az minden tagállamban csökkenni fog, 
akkor az árak azt kompenzálni fogják majd. De biztos, hogy 
megmarad a támogatási rendszer. 

– Igen, köszönöm, ez bíztató, így legyen. Mit gondol, ho-
gyan lehet felkelteni az egyes korosztályok lelkesedését a 
környezettudatosság iránt? Ez egy tág fogalom, de egy kis 
településen mit lehet tenni? Van-e erre valami program 
vagy elképzelés az Önök területén?

– Nekem alapvetően erről az a véleményem, hogy ehhez egy új 
generációnak kell felnőni, és az óvodában kell elkezdeni ezt a 
szemléletváltozást, és folytatni az iskolába, és a gyerekeknek, 
amikor felnőnek, már természetes lesz az, ami esetleg az én 
generációmnak nem annyira természetes. Tehát a nevelés, 
oktatás, pont az ilyen rendezvények, a Föld napja - aminek én 
nagyon örülök és nagyon büszke vagyok, hogy sikerült Far-
mosra hozni, és bár még nincs a végén, de úgy látom, hogy 
sikeresnek tűnik ez a rendezvény. Tehát a szemléletváltozás 
az egy hosszú folyamat, nem szabad türelmetlennek lenni, 
de meg lesz az eredménye. Aztán rövidtávon meg nyilván 
figyelmeztetnünk kell egymást, hogy a saját környezetünket 
ne tegyük már tönkre lehetőség szerint, és ebben nagyon sok 
olyan támogatási lehetőség van, főleg uniós forrásból, ahol 
úgymond anyagilag is lehet segíteni ezt a szemléletváltást. 
Tehát én optimista vagyok. 

– Első alkalom, hogy vidéken rendezték meg ezt a rendez-
vényt. Mi az elképzelés, folyamatosan vidéken fognak ezu-
tán megjelenni? 

– Ebben még nincs hivatalos állásfoglalás, de én biztos vagyok 
benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog, és örülök, hogy 
ennek az első állomása éppen Farmos lehet. 

A harmadik riportalany Horváth László, Farmos polgármestere. Kérdezi: Szarvas Angéla.
– Milyen érzés egy országos jelentőségű rendezvény házi-

gazdájának lenni? 
– Mint ahogy a bevezetőben is mondtam a megnyitókor, meg-

köszöntem a megtiszteltetést, hogy a házigazdái lehetünk en-
nek a rendezvénynek. Azt hiszem, hogy egy országos jelen-
tőségű rendezvénynek a házigazdájának lenni bárki számára 
megtisztelő feladat lehet. És külön köszönet, hiszen ezt nagy-
mértékben az országgyűlési képviselőnknek köszönhetjük, 
hogy Farmos jutott először eszébe az alkalomból, hogy most 
Budapestről 26 év után először vidékre hozták ezt a rendez-
vényt. Úgyhogy összefoglalva: nagyon jó és megtisztelő. 

– A megnyitóbeszédében 365 Föld napjáról beszélt. Ezt ki-
fejtené egy kicsit bővebben? 

– Itt arra gondoltam - nyilván azért remélem, hogy a közönség 
is értette, hogy mire gondolok -, hogy ilyenkor összpontosí-
tunk a környezetvédelemre, a földünk megóvására, és félő, 
hogy másnap már elfelejtjük azt, amiről ezen a napon szó van. 
Én úgy érzem, mint ahogy később az egyik utánam következő 
felszólaló is mondta, hogy szeretnék majd heti egy föld napjá-
ra bővíteni ezt a föld napot; hát én a beszédemben 365 napot 
gondoltam. És bízom benne – bár hosszú évek kellenek hozzá 
-, hogy egyszer el fog jönni ez az idő, és be fog ez következni.

– Mit tehet egy farmosi polgár, hogy élhetőbbé tegye a Föl-
dünket mondjuk? 

– Örülök, hogy ennyire konkrét a kérdés és Farmosra vonatko-
zik, mert konkrét leszek most én is. Mivelhogy az újságban 
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számtalanszor írtam már a környezetszennyezésről, gondo-
lok itt a bodzás földek melletti, lakosság által kialakított sze-
métlerakóra, vagy a szelektív hulladékgyűjtő melletti hétfő 
reggeli szeméthegyekre, valamint az állomás melletti minden 

hétfőn reggel kiborított kukára, de sorolhatnám az ilyen je-
lenségeket. Farmos esetében én erre hegyezném ki a mon-
danivalómat. Bízom benne, hogy előbb-utóbb tudatosul az 
emberekben, hogy ez egy nem jó út. 

A negyedik riportalany Kovács Szilvia, „A legszebb konyhakertek” program programigazgatója. 
Kérdezi: Szarvas Angéla.

– A név kapcsán biztosan sokan kérdezték már, így ezt én is 
megteszem: mi számít szépnek vagy legszebbnek a kony-
hakertek sorában?

– A legszebb konyhakert akkor szép, hogyha meg van művelve, 
és benne terem mindaz a zöldség, gyümölcs, amit mi szere-
tünk az asztalunkra tenni, és olyan gondossággal művejük és 
olyan szaktudással, amilyennel a szüleink, nagyszüleink tet-
ték. A hagyományos paraszti udvar a legszebb konyhakert, 
de természetesen szép az a konyhakert is, amit mondjuk 
díszkertben alakítanak ki, egy a lényeg: konyhakertészked-
jünk. 

– Sokan arra hivatkoznak, hogy azért nem ültetnek semmit, 
mert a gondozás drágább lenne, mintha boltban vennék 
meg az adott zöldségeket és gyümölcsöket. Mit tudnak 
ezeknek az embereknek tanácsolni?

– Csak azt tudom tanácsolni, hogy az a legdrágább, amit meg-
veszünk, és az a legfinomabb és talán a legolcsóbb, amit mi 
magunknak megtermelünk, hiszen a mi munkánk gyümöl-
cse, sokkal jobban fog ízleni. Viszont ami a legfontosabb: 
tudjuk, hogy permeteztünk vagy sem. és ez a legfontosabb: 
vegyszermentesen, az egészséges élelmiszert, zöldséget, gyü-
mölcsöt megtermelni saját magunknak, és én úgy gondolom, 
hogy ez éri meg a legjobban. 

– A pénz mellett az időre is szokás hivatkozni. Átlagosan 
mennyi időt igényelhet egy konyhakert fenntartása?

– Igazság szerint, az én drága kerteseim azt szokták mondani, 
hogy ők benne élnek a kertben, külön életrendjük van erre. 
Fölkelnek, megreggeliznek, kimennek kertészkedni, és ami-
kor már jön a nagy meleg, akkor bevonulnak. De aztán este, 

délután szintén kivonulnak, és késő estig, amíg világos van, 
kertészkednek. Én erre azt szoktam mondani, hogy aki ezt 
meg tudja tenni, tegye meg, a legboldogabb ember lesz. De 
akinek nincs ideje, mondjuk dolgozik, tény és való, hogy ne-
héz időt szakítani rá. de ha minden nap csak fél órát szánunk 
a konyhakertünkre, akkor már gyönyörű kertet lehet vará-
zsolni, és a lelkünk, az egészségünk is sokkal jobb lesz. Én 
úgy szoktam ezt kezelni, hogy ha hazamegyek egy fárasztó 
nap után, és csak tíz szál gyomot kihúzok, már sokkal jobb 
a lelkem, és sokkal jobban alszom éjszaka. Elhatározás kér-
dése. Fontos, hogy legyen figyelmünk arra, szakítsunk időt a 
környezetünkre, konyhakertünkre. 

– Ha valaki a mai rendezvény után szeretne belevágni a 
konyhakert-építésbe, mit javasolna neki, hogyan kezdje?

– Hát nehéz dolga lesz, hogyha nincs eddig fölásva a kertje, hi-
szen meg kell munkálni. De hogyha már föl van ásva, akkor 
gereblyézzen, húzzon sort, vessen bele, aztán temesse vissza, 
locsolja meg és nyilván gondosan ápolja és alakítsa ki. Egyéb-
ként, ha valaki nagyon-nagyon kezdő a konyhakertészkedés-
ben, tény és való, hogy nehezen tud elkezdeni kertészkedni. 
Ez is feladatunk, hogy tanítsuk az embereket arra, hogyan kell 
kialakítani, hogyan érdemes kialakítani és hogyan kell elkez-
deni a konyhakertészkedést. csupán csak az internetre felmen-
ni és könyvekből, szakirodalomból ismeretet gyűjteni, én úgy 
gondolom, szinte lehetetlenség. Ezért nagyon fontos, hogy a 
gyakorló kertészkedők mellett, a nagyszülők, szülők mellett 
legyenek ott a gyerekek, és tanulják meg tőlük szinte észre-
vétlenül a kertművelés hagyományát. Ez a leghathatósabb és a 
legeredményesebb tanulása a konyhakertészkedésnek. 

Az ötödik riportalany Vásony Petra, a Magyar Madártani Egyesülettől.  
Kérdezi: Györffi István és Szarvas Angéla.

– A közelmúltban volt egy olyan problémánk, hogy egy 
gólyafészek súlyosan megkárosodott, úgy, hogy az érkező 
gólyák nem is tudták elfoglalni a helyet. Néhányan, akik 
szívügyüknek érezték a dolgot, próbáltak innen-onnan 
segítséget kérni, de tulajdonképpen elég nagy volt a fe-
jetlenség. Tud esetleg javasolni valamit, hogy mit tehet az 
ember, kihez fordulhat, ha észlel egy ilyen káresetet?

– Mindenképpen kell jelenteni az áramszolgáltatónak is, hogy 
a fészek sérült és esetleg cserére szorul, de ezt addig kell meg-
tenni, amíg a madarak még nem érkeztek vissza. Esetleg a 
helyi, illetékes nemzeti parkkal is fel kell venni a kapcsola-
tot, ugyanis fokozottan védett madár fészkéről van szó, te-
hát nemcsak amiatt nem lehet hozzányúlni a fészekhez, mert 
ugye egy oszlopon van a fészek és veszélyes, hanem engedély 
kell ahhoz, hogy egy fokozottan védett faj fészkéhez hozzá-
nyúljunk. Úgyhogy a nemzeti parkkal is és az áramszolgálta-
tóval is fel kell ilyenkor venni a kapcsolatot, hogy szeretnék, 
hogyha ez a fészek ki lenne javítva. 

– A gólyák témájánál maradva, ugyebár az elmúlt napok-
ban kissé megbolondult az időjárás, és így április közepén 

havazott. Ez a költöző madarakra jelenthet valamiféle ve-
szélyt?

– Most elsősorban a fecskék lehettek veszélyben. Ugyan ők 
még költésbe nem kezdtek, de ebben a két hideg napban a 
repülő rovarokkal táplálkozó madarak voltak elsősorban ve-
szélyben - és hát ugye a fecskék a legismertebbek -, mert a 
rovarok ilyenkor nem repülnek. Tehát félő, hogy nem talál-
nak táplálékot, és két ilyen hideg nap azért életveszélyes lehet 
számukra. Más madaraknál azért ez nem volt ilyen veszélyes, 
bár valószínű, hogy valamelyik fészekalj megsemmisült. Az 
odúköltő madaraknál kisebb a veszély, a fészkes fiókáknál ott 
lehetett, hogy a tojás kihűlt vagy a fiókák elpusztultak, de ez 
talán még nem olyan nagy tragédia ilyen korán, mert a ma-
darak akár már mától, holnaptól pótköltésbe kezdhetnek.

– Mondana pár szót a szervezet céljáról?
– Természetesen. A Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület igazából egy célért dolgozik az 1974-es megala-
kulása óta, a természet, és ezen belül is a madarak kiemelt 
védelméért. A lakosság tájékoztatásával is nagyon sokat fog-
lalkozunk, környezeti neveléssel is foglalkozunk. Igazából az 
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a célunk, hogy egy minél madárbarátabb Magyarországot 
hozzunk létre vagy tartsunk fent, és hogy a lakosság minél 
szélesebb rétegét tudjuk bevonni a madárvédelmi, termé-
szetvédelmi tevékenységbe, és megismertetni a madarakat a 
lakossággal. Mert minél jobban ismerik a madarakat, annál 
jobban fogják őket szeretni és törődni velük. 

– Valljuk be, a legtöbb ember csak néhány madarat tud meg-
különböztetni. Van-e esetleg valamiféle programjuk, ami-
vel az ezzel kapcsolatos tudás bővítését elő tudják segíteni, 
vagy tud-e valami jó tanácsot adni ennek kapcsán?

– Én mindenképp azt javasolnám, hogy nézzék meg, hogy hoz-
zájuk közel milyen helyi csoportunk üzemel, mert van harminc 
helyi csoportunk országos szinten. Nem mindegyik nagyon 
aktív, de vannak aktívabb és kevésbé aktívabb csoportok, és ott 
vannak madarász programjaink. Most májusban lesz a Fülemü-
lék Éjszakája programsorozat, és ott is szakember segítségével 
mennek ki a program keretében, és fülemüléket is hallgatunk, 
de nyilván a kollegánk fogja mondani, hogy milyen madarakat 
látunk. van egy madárhatározó mobiltelefonos applikációnk is, 
tehát ha valaki önállóan sétál, és lát egy madarat, akkor ezzel 

nagyon könnyen beazonosíthatja, hogy milyen madarat látott, 
mert színek alapján, élőhely alapján lehet meghatározni a fajo-
kat. Magyarország 160 leggyakoribb faja van benne, úgyhogy 
ez mindenképpen segítség szerintem, valamint határozóköny-
vek is segítségül lehetnek madarak meghatározásához. 

– Hogyan lehet madárbarát kertet kialakítani?
– Igazából nem is kell hozzá sok minden. Azt szoktuk kérni, 

hogy a madarakat télen etetéssel segítsék és itatással is, tehát 
télen is ugyanolyan fontos az itatás. Nyilván befagy télen az 
itató, de ha már pár órára van számukra elérhető víz, már az 
is segítség. és nyáron is nagyon fontos az itatás, plusz még 
nekik egy fontos funkció, hogy fürödni is tudjanak, úgyhogy 
az itatás és a fürdetés elősegítéséhez nyáron itatót üzemeltes-
sünk. A tavaszi időszakban odúkat, ha kirakunk a kertbe, az 
segítség az odúköltő madaraknak, mert nekik egyre kevesebb 
olyan idős fa van, ami odúképződésre alkalmas. Tehát ezek: az 
etetés, itatás, odú kitevése, vagy olyan bokrok ültetése, ame-
lyeken bogyós gyümölcs van, örökzöldek ültetése a kertben, 
ahol télen a madarak átvészelhetik a legkeményebb időszako-
kat. Ezek a legfontosabb kellékei egy madárbarát kertnek. 

A hatodik riportalany Sipos Gábor, a BME Formula Racing Team egyik tagja.  
Kérdezi: Györffi István.

– A mérnökember mindig szeret játszani?
– Igen, így van. Egy ilyen játék eredménye ez a versenyautó is, 

amit a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói az egyetemi el-
foglaltságuk melletti szabadidejükben építettek.

– Ezeket ti tervezitek A-tól Z-ig, az elejétől, a legkisebb al-
katrésztől kezdve?

– Így van. Az alkatrészek zöme az saját tervezésű, de vannak 
vásárolt tételek is. Azt kell tudni, hogy az autó összességében 
mind saját gondolatmenet alapján alakul ki, és aztán a gyártást 
is mi bonyolítjuk le a különböző támogatóinknál. Aztán jön az 
összeszerelés, és végül nyári versenyeken mérjük le az autó tu-
dását. 

– Eddig milyen versenyeken milyen eredmények születtek? 
– Minden nyáron megyünk versenyekre. A legfrissebb ered-

ményünk, hogy a tavalyi szezon alapján egy világranglista 
tízedik helyére lépett előre a csapat. Egy 109 fős ranglistát kell 
elképzelni, amin mind elektromos csapatok szerepelnek, és 
mi vagyunk az egyetlen magyar, és ezen vagyunk most már a 
tízedik helyen, főként a tavalyi angliai és magyarországi ered-
ményeknek köszönhetően. 

– Ezeknek lesz később valamiféle következménye? Tehát va-
lahova eljut ez a projekt, mondjuk autógyárakhoz, akik 
ezeket fel tudják használni?

– Van ilyen vonatkozása is a dolognak, tehát az autón látha-
tó szponzorainkkal, akik javarészt autóipari beszállítók vagy 
épp autóipari képviselők, folyamatosan konzultálva haladnak 
a fejlesztések, és inkább az a jellemző, hogy a nálunk végzett 
hallgatók vagy a csapatban munkát végző hallgatók később 
elkerüljenek ezekhez a cégekhez, és az itt megszerzett tudás 
ott is feltudják ezáltal a későbbiekben használni. 

– Kicsit mesélnél erről az autóról? 
– Ez az autó egy hátsókerék meghajtású elektromos jármű, a 

2013-14-es szezonban versenyeztünk vele, 3,5 másodperc 
alatt vagyunk vele százon, nagyjából 130 km/óra a végsebes-
sége, monocoque vázas, mint ahogy a Forma 1-ben is ez a 
hasonló karbon-kompozit váza van, illetve Aero Pack-kal is 
fel van szerelve, és ezzel is nagyon szép eredményeket értünk 

el a 13-14-es szezonokban. 
– Hogy zajlik egy ilyen tervezés, hány fős a csapat?
– Jelenleg 42 fős a csapat, ez azért évről évre változik, az egyik 

legnagyobb kihívás, hogy cserélődnek az emberek. Szeptem-
berben állunk neki, nagyjából januárig tervezzük az új autót, 
akkor elindulnak a gyártások, gyártásba mennek a tervek, 
aztán pedig nagyjából áprilisra, tehát pont mostanra áll ösz-
sze. Egyébként érdekes, hogy pont tegnap este tette meg az 
első méterét az új fejlesztés. Szóval most tesztelünk, nyáron 
pedig versenyzünk. 

– Ilyenkor, amikor teszteltek, mindenki roppant feszült, fi-
gyel… 

– … és éjszakázik. Ez a hármas jellemző. Tehát feszültek va-
gyunk, koncentrálunk és éjszakákba nyúlóan próbálgatjuk, 
mivel prototípusról lévén szó, nagyon sok hiba jön elő, nyil-
ván nem sikerül minden elsőre, és ezeket a hézagokat, hiányo-
kat kell ilyenkor megoldani, hogy aztán nyárra összeálljon. 

– Akkor ez egy jó kis team munka még az egyetem mellett. 
– Hát az egyetem látja ennek a kárát, arra marad kevesebb ideje 

a srácoknak, merthogy ez azért jóval motiválóbb tud lenni 
egy egyetemista számára, egy ilyen projektben részt venni, 
mint az egyetemi feladatok. De persze azt sem hanyagoljuk 
el, az ott megszerzett tudás kell ahhoz, hogy sikeresen szere-
peljünk a versenyeken. 

– Az egyetemi oktatók mit szólnak egyrészt ahhoz, hogy ha-
nyagolva van emiatt az egyetemi munka, másrészt viszont 
magához a végeredményhez? 

– Annyira szoros kapcsolatunk nincs az egyetemmel, amiatt, 
hogy a műhelyünk sem az egyetem területén van. Most az a 
tapasztalat, hogy kezdenek ráérezni a dologra, kezdik látni, 
hogy miért hasznos ez, és mi is azon vagyunk, hogy megsze-
rettessük és megláttassuk velük azt, hogy ez miért értékes. 
inkább az a jellemző, hogy 1-2 pártolótanár van, aki meglátta 
ebben az értéket, mellénk állt, és akkor velük karöltve vívjuk 
ezt a csatát, hogy előrébb lépjünk az egyetemi ismertség te-
kintetében is. 

Szarvas Angéla
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Néptánc Gála Farmoson
Az elmúlt években erdélyi barátaink 

segítségével szerveztünk már táncháza-
kat, idén sikerült tovább álmodni ezt az 
elképzelést, így jöhetett létre az a már-
ciusi csodás este. Ebben szerencsére 
rengetegen voltak a segítségünkre. Ők 
a fellépőink, támogatóink, a sok segí-
tőnk, barátok, szülők, testvérek, nagy-
szülők, akiknek ezúton is köszönjük 
azt a lelki vagy anyagi támogatást, amit 
nyújtottak.

Pontosan egy éve annak, hogy Far-
mos olyan szerencsés helyzetbe került, 

hogy két néptánccsoport is alakulha-
tott. Egy kicsi csoport Bacskai Balázs 
tanár úr vezetésével, és egy nagyobb, 
vegyes csoport Szekeres Péter tanár úr 
irányítása alatt.

Ezért is döntöttünk úgy, hogy meg-
próbáljuk megszervezni az első nép-
tánc gálát, ahova szerencsére rengeteg 
csodás és tehetséges fellépőt tudtunk 
felkérni szereplésre.

Hogy még szebbé tegyük ezt a na-
pot, a díszletet sem bízhattuk a vélet-
lenre. Ebben volt segítségünkre Gál 

Zoltán, akinek a fantasztikus hátteret 
köszönhetjük, illetve Cseh Tamásnak, 
aki Csikós Zsolt segítségével építette a 
színpadra a háttér részét képző nádfe-
deles házat.

Fellépőink között tudhattuk többek 
között Horváth Éva Sára népdaléne-
kest, Csillik Sára, Czira Sára, Sass Éva 
és Csillik Csaba népdalénekes gyerme-
keket.

Terék József és barátai csodálatos és 
szívet melengető előadását is láthattuk, 
hallhattuk.

A Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egye-
sület énekkara és tánckara ismét meg-
mutatta, hogy számíthatunk rájuk, kö-
szönjük, hogy minden rendezvényen 
megtisztelnek minket műsoraikkal.

Erdélyi testvértelepülésünk nép-
tánccsoportja, az Aranyosszék Nép-
tánccsoport is velünk volt ezen az es-
tén, akik zenekarukkal közreműködve 
fantasztikus és vérpezsdítő néptáncbe-
mutatót tartottak nekünk.

Végül, de nem utolsó sorban a far-
mosi néptánccsoportok is bemutatkoz-
tak a közönségnek, az alsó tagozatos 
gyermekekből álló Apró Csuhajják, 
illetve a vegyes összetételű Csuhajja 
Néptáncegyüttes.

A közel három órás műsor után pi-
henés képen tombolát sorsoltunk, majd 
kezdetét vette a táncház.

Nagyon hálásak vagyunk mindenki-
nek, aki ellátogatott a rendezvényre, bí-
zunk benne, hogy mindenki jól érezte 
magát, és jövőre is velünk lesz.

Cseh-Fehér Ágnes

Táncosaink eredményei
A farmosi Non Stop Dance Group tánccsoport két nagy táncversenyen is részt 

vett az elmúlt időszakban. A Klauzál Kupa Országos Táncversenyen a Gyermek cso-
port I. helyezést ért el, és produkciójáért külön díjban is részesült! Az Ifjúsági csoport 
ugyanezen a versenyen az előkelő III. helyet szerezte meg magának, a két csoportból 
összeállt csapat pedig az V. helyen végzett. A Ritmuscsapatok Országos Táncversenye 
két Bajnoki Elődöntőből állt, melyet az Ifjúsági csoport egy III. és IV. hellyel, míg 
a Gyermek csoport egy V. és egy VII. hellyel zárt igen erős mezőnyben, 14 másik 
tánccsoporttal szemben, a kategória legfiatalabb korosztályú csoportjaként. Ezen a 
versenyen a két csoportból összeállt csapat tagjai a dobogó II. fokára állhattak fel. 

A legnagyobb siker azonban, hogy a Bajnoki Elődöntőkön megszerzett pontszá-
mok alapján mindhárom csapat kvalifikálta magát a Nemzetközi Bajnokságra Hor-
vátországba, Zágrábba. 

A Tánccsoportok előtt ebben a tanévben még egy Országos és egy Nemzetközi 
verseny is áll, amelyre a táncosok továbbra is nagy erővel és lelkesedéssel készülnek.

Kasza Tamás
ATLANTISZ Szabadidő Egyesület
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Emlékezés a néptáncos múltra Farmoson
Aki részt vett a gálán megtudhatta, hogy történetünk nem teljesen tavaly kezdődött el, hanem sok éve annak, hogy kis 

településünkön pezsgett a néptánc, és a fiatalok egymás után álltak be a helyi tánccsoportba. Aki évekkel ezelőtt mindennek 
tagja volt, majd oktatta Farmoson, Matula Lászlóné, akit lehet, hogy mindenki úgy ismer jobban, hogy Jutka óvó néni.

A gálán elhangzott köszöntője:
Szeretettel köszöntöm én is a kedves farmosi vendégeket, 

táncosokat, a zenekart és az oktatókat. Szeretettel köszön-
töm a vendégtáncosokat Várfalva falu, az Aranyos mentéről. 
Érezzék jól magukat nálunk. 

Kicsit szeretnék a múltba visszamenni. Farmoson 1954-
ben alakult a vegyes tánccsoport Hegedűs Márta vezetésé-
vel, a csoportban én is táncoltam. A Földműves Szövetkezet 
ügyvezető igazgatója, Széchenyi Józsi bácsi és segítői, Terék 
Attila bácsi és Perlaki Veronka, a Szövetkezet hozta létre a 
csoportot és finanszírozta a költségeket. A kultúrházba kap-
tunk termet Horváth László kultúrház-igazgatótól. Sok szép 
táncot tanultunk, nagy kedvvel jártunk a próbákra. Ruhát is 
kaptunk, nem tájjellegűt, de szépet. Abba roptuk a Három-
ugrós lányt, a Kunsági párost és még sok táncot. 

A régi időkben nem fesztiválokra jártunk, hanem nép-
táncversenyekre. Ilyenkor kaptunk kölcsönzői ruhát, tájegy-
ségnek megfelelőt. Nagy volt a konkurencia, mert sok falu-
ban élt a néptánc hagyomány is. Sok fellépésre meghívtak 
bennünket és szolgáltattak zenét az ott élő cigányzeneka-
rok. Sajnos oktatónk készült elhagyni a csoportot. Munká-
ja Budapestre szólította. Engem már tanítgatott, gimnazista 
leány voltam, leánynevem Berényi Judit. A szövetkezeti el-
nök felküldött Budapestre tánctanfolyamra, amit a Népmű-
velési Intézet kezdeményezett. Itt sok táncot tanultam, és a 
csoportnak betanítottam. Olyan jól mentek a táncok, hogy 
egy rangos megyei táncversenyen a harmadik díjat hoztuk 
el. Két évig együtt maradt a csoport, de jött a sorozás! A le-
gények bevonultak ősszel, sok leány pár nélkül maradt. Volt 
sírás-rívás, mivel szerelmek is szövődtek. Azért tudtuk a fi-
úkat pótolni, de fiatalabbak voltak, ez nem mindig volt jó. A 
lányok sokszor nem akartak velük táncolni, de ha ügyesen 
felzárkóztak, akkor az győzelem volt. Állandó zenészünk a 
próbákon Vágány Sándor fiatalember, aki tangóharmonikán 
kísért.

Egy epizódot mondok el. Bizony nem autóbusszal men-
tünk a fellépésekre, hanem ponyvás, pados teherautó jött ér-
tünk. Mi ennek is örültünk, a jókedv nagy kincs, és az volt!

De ennek is vége lett. Szétoszlott a csoport. A lányok férj-
hez mentek, a fiúk megnősültek. Már végzett oktató voltam, 
csak csoportom nem volt. Hívtak az iskolába, alakítsak cso-
portot. Szívesen mentem, ötödiktől fölfelé csak lányok jöt-
tek, de volt idő, mikor fiúk is jöttek táncolni. Sok örömmel 
és bajjal is járt, ezt minden oktató tudja. Sajnos, az állandó 
zeneszolgáltatás nem volt megoldva. Egy ideig édesanyám, 
Derényi Emilné, kultúrház-igazgató kísért zongorán, de 
sok más dolog elszólította. Legtöbbször községi ünnepeken 
szerepeltünk. Biztos a jelenlévők emlékeznek még a Párnás 
táncra, Somogyi lánytáncra és a szeretett Korsós táncra, 
melynek szövege nagyon aranyos. A csoportot nagyobb ün-
nepségeken, április 4-én, november 7-én Kovács Pálnak az 
úttörőzenekara kísérte. Ez nagy öröm volt a gyerekeknek. 

Tanár bácsi zenekarába öröm volt járni. A zenekar nem-
rég újraéledt Farmoson. A régi rövidszoknyás és nadrágos 
gyerekek ma komoly felnőttekként játszanak nagy kedvvel és 
áldozatos munkával. Farmos község nagy örömére. 

Visszatérve a táncra, körülbelül tíz évig dolgoztam a táncs-
csoporttal, nagyon nagy örömmel. A táncpróbák a kultúr-
házban zajlottak, de közben megváltoztak a körülmények, és 
abba kellett hagynom a táncoktatást. De a tánc szeretetét to-
vábbvittem az óvodába, itt neveltem az utánpótlást. Én már 
rég nyugdíjas óvónő vagyok, de ma is tanulják a kis óvodá-
sok vezetőjükkel, Szöllősi Violettával a szép népi játékokat. 
Itt gratulálok munkájához. 

Nagy örömömre szolgál, hogy újra feléledt Farmoson a 
táncos lábú ifjúság, és viszi tovább jó hírünket. Ehhez jóked-
vet, erős torkot és kitartást kívánok a csapatnak. Itt említem 
meg Fehér Ágikát, aki még lelkes szervező, segítő a tánc mel-
lett. Jó egészséget a szép munkához, kívánok mindenkinek 
sok, sikeres fellépést.

Matula Lászlóné ny. óvónő és táncoktató

Néptánc Gála támogatói, segítői:
• Aranyablak Kft.
• Botka Gabriella
• Böjti Károlyné
• Matula Lászlóné
• Megyes Csaba
• Csillik Kata
• Nemes Nóra
• Nyitrai István
• Kaszáné Csomor Ágnes
• Üveges Mónika
• Liget Közért
• Fehér István
• Csákóné Fehér Zsófia

• Cziráné Fehér Anita
• Cseh-Fehér Ágnes
• Bacskai Balázs
• Adonyi Norbert
• Horváth Katalin
• Farmosi Coop
• CBA Farmos
• Hasznos Holmik
• Enikő Virágbolt
• Marianna Virágbolt
• Nemes Jánosné
• Lampért Józsefné
• Major Erika

• Fejős Lili
• Sóspataki Petra
• Kiss Tímea
• Nyitrai Petra
• Csillik Sára
• Csillik Csaba
• Nyitrainé Vekety Hajnalka
• Csákó Tamás
• Csákó Csaba
• Cseh Tamás
• Gál Zoltán
• Gál Zoltánné
• Gál Zoltán
• Gál Ádám
• Csikósné Bozóki Boglárka

• Csikós Zsolt
• Czira Gáborné Tóth 

Tímea
• Csillik Csabáné
• Kenyó Ilona
• Molnár Krisztiánné
• Fehér Lászlóné
• Csámpai Bernadett
• Czakó Irén
• Losonczi Lilla
• Csámpainé Koncz Ildikó
• Sóspataki Háfra Andrea
• Mediterrán Pékség
• Diabon Riell Kft.
• Klenovszki Katalin
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Néptánc Találkozó Nagykátán
A Tápiómente Táncegyüttes harmadik alkalommal ren-

dezte meg a Tápiómenti Gyermek és Ifjúsági Néptánc Talál-
kozót, ahova a szomszédos települések néptáncosait, népda-
lénekeseit várta.

Erre a jeles alkalomra kapott meghívást néptáncegyütte-
sünk is, amire nagy izgalommal készültünk.

Az idén még csak 1 éves táncegyüttesünk olyan fellé-
pőkkel szerepelhetett egy műsorban, mint például: Csata 
Táncegyüttes Isaszegről, Kacamajka Maglódról, Kóka Nép-
táncegyüttes, Ofella Sándor Hagyományőrző Nép Együt-
tes Tápiószecsőről, Ördöngős Néptáncegyüttes Dányból, 
Pendzsom Néptánc Egyesület Jászkisérről, Tápiómente 
Táncegyüttes gyermek- és ifjúsági csoportjai, a Tápiómente 
Táncegyüttes tanfolyami csoportja, valamint Csehországból 
a Children Folklore Ensemble Handrláček együttes. Népda-
lénekesekből sem volt hiány, ugyanis fellépett Horváth Éva 
Sára, Sass Éva, Czira Sára és Sillo Réka. 

Nagy meg-
t i s z t e l t e t é s 
volt ez az 
együttesünk-
nek, és ezúton 
is köszönjük a 
meghívást. Az 
egész rendez-
vény nagyon 
jó hangulat-
ban telt, jó érzés volt ennyi profi táncos és énekes közt helyt-
állni.

Itt szeretném megemlíteni, hogy aki úgy érzi, szívesen 
csatlakozna a néptáncegyütteshez, vagy csak kíváncsi és ki-
próbálná, hogy milyen is egy táncpróba, annak lesz rá lehe-
tősége minden vasárnap, délelőtt 10 órától 11 óráig ingyenes 
nyílt órák keretein belül.

Várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel!
Cseh-Fehér Ágnes

Tábori beharangozó
Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi sikeres kézmű-

ves és néptánc tábort idén is megszervezhetjük.
A lelkesedésünket megőrizve, máris szervezzük a máso-

dik tábort, bízva abban, hogy legalább akkora sikere lesz, 
mint az elsőnek.

A tavalyi évhez hasonlóan Bacskai Balázs tanár úr mel-
lett Erdélyből érkeznek hozzánk az oktatónk, Pethő Kinga, 
és népzenészeink, a Kontra Banda, így idén is megteremt-
jük az élő népzene és néptánc keltette varázslatot. Ebben az 
évben a népdalokat Horváth Éva Sára népdalénekes tanítja 
majd a táborozóknak. Ahogy tavaly, most is lesznek kéz-
műves foglalkozások. Aki részese lesz a tábori kalandok-
nak, megtudhatja, hogy milyen mesterség is a vályogverés, 
megtanulunk lekvárt főzni, feldíszítjük a befőttes üvege-
ket, amiben minden résztvevő hazaviheti a tábor egy kis 
esszenciáját.  Ezek mellett számos más kézműves tevé-

kenységben is részt vesznek majd a táborozók, pl.: gyöngy-
fűzés, nemezelés, makramé stb.

Idén is tervezünk egy olyan napot, amikor kirándulunk, 
eszünk-iszunk és játszunk.

Ezeken a programokon bátran részt vehetnek nagyob-
bak is, hisz sosem késő ezeket a dolgokat megtanulni, de 
délutánonként, 16 órától kifejezetten a nagyokat, felnőtte-
ket várjuk az oktatáson.

A tábori hetet ismét egy gálával zárjuk majd, ahol meg-
tekintheti mindenki, mik készültek azon a héten, illetve a 
táborozók előadják a tanultakat.

Bízunk benne, hogy felkeltettük azok érdeklődését is, 
akik tavaly még nem vettek részt a táborban. Várjuk min-
denki jelentkezését az újságban található JELENETKEZÉ-
SI LAP kitöltésével és leadásával a Farmosi Könyvtárban.

Cseh-Fehér Ágnes
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JELENTKEZÉSI LAP
A tábor neve:  

II. Csuhajja Néptánc és Kézműves tábor
A tábor időpontja/helyszíne:  

2017. július 17-22. | 2765 Farmos, Művelődési Ház

Gyermek neve:  .........................................................................  Szül. év, hó, nap:  .....................................................................

Lakcím:  ..........................................................................................................................................................................................

E-mail cím:  ...............................................................................  Telefon:  ....................................................................................

Szülők munkahelye, ill. annak telefonszáma (ahol napközben el lehet érni): .......................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Egyéb, allergia, betegség, napi rendszerességgel szedett gyógyszer, stb.: ...............................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Tábori pólót igényel:     IGEN / NEM     Méret:  .....................................................

A VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK ÉS KÖLTSÉGEIK (a választott program sorszámát kérjük jelölni):
Óvodások és Általános Iskola alsó tagozatos tanulói részére:

1. Minden nap 9-12 óráig (kivéve egy egész napos kirándulás) 
Részvételi díj: 6.000ft, amely tartalmazza a délelőtti programokat, illetve tízórait.

2. Minden nap 9-16 óráig (kivéve egy egész napos kirándulás) 
Részvételi díj: 10.000ft, amely tartalmaz minden napra egy tízórait, ebédet és uzsonnát, valamint kézműves 
tevékenységeket.

Általános Iskola felső tagozatos, középiskolás tanulók, illetve felnőttek részére (felső korhatár nincs):
3. Minden nap 16-20 óráig (kivéve egy egész napos kirándulás) 

Részvételi díj: 6.000ft

FIGYELEM!
A tábori jelentkezéseket kitöltött, aláírt jelentkezési lappal és 3.000ft előleg befizetésével tudjuk elfogadni!

Jelentkezési határidő: 2017. június 23. (péntek)
Befizetési határidő: 2017. június 23. (péntek)

Szülői értekezlet: 2017. június 23. (péntek) 17:00, Farmosi Könyvtár

	 Kérjük, a gyerekek otthon reggelizzenek, és lehetőség szerint innivalót hozzanak magukkal.
	 Gyermekem az alábbi személyeknek adható ki: név; rokoni vagy egyéb kapcsolat; telefonszám! Amennyi-

ben a gyermek egyedül mehet haza, kérjük azt is feltüntetni!

1: ......................................................................................................................................................................................................

2: ......................................................................................................................................................................................................

3: ......................................................................................................................................................................................................

Farmos, 2017. ...............................................................  ............................................................................ 

Szülő aláírása
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Farmosi Népfelkelők
Lassan megalakulásuk második évfordulóját ünnepli a Farmosi Népfelkelők csapata. Nemes Nórát, a gyerekek egyik csa-

patvezetőjét kérdeztem többek közt a megalakulásról, a feladatokról és a célokról.
– Mióta működik a Farmosi Népfelkelők csapata? 
– A Farmosi Népfelkelők csapata 2015. május 24-től, az első 

Hagyományok Napjától működik. A megalakulásban Basa 
László kat. hő. százados volt a segítségünkre, aki akkor 
már 15 éve foglalkozott a gyermekkorú hagyományőrző 
katonákkal, és ápolták az 1848-1849 szabadságharc gyer-
mekhőseinek emlékét. 

– Kinek az ötlete volt a csapat létrehozása? 
– A csapat létrehozása az én ötletem volt. Megtetszett, ahogy 

Laci bácsi nevelte a gyerekeket. Nem kallódtak el, mint né-
hány társuk. Ezt szeretném a farmosi gyerekeknek is.

– Mi alapján történt a névválasztás? 
– A nevünket Basa Lászlótól kaptuk. Mivel nem volt még 

akkor egyenruhánk, így népfelkelőként lettünk elnevezve. 
A szabadságharc folyamán számos földműves állt csata-
sorba a katonák mellett. A népfelkelők többnyire rögtön-
zött fegyvereket használtak. Kiegyenesített kaszát, villát, 
szekercét. 

– Hány gyerek van a csapatban? 
– Csapatunk 13 gyermekből áll. 
– Kik felügyelik a gyerekeket? 
– A gyerekeket a kiképző, Tinka Ádám kat.hő. őrvezető és a 

két csapatvezető, Kiss Tímea és én felügyeljük. 
– Mi a feladata a kiképzőnek és a csapatvezetőknek? 
– A kiképzőnek és nekünk, a csapatvezetőknek elsődleges 

feladatunk, hogy a kiképzendő állománynak megtanítsuk 
a korabeli katonai szabályokat, alakiságot és mindent, amit 
a régmúlt regrutáinak tudniuk kellett. Másodsorban a tör-
ténelmet is igyekszünk megszerettetni velük, bár aki ilyen 
hobbit választ magának az biztosan szereti a történelmet, 
mi csak segítünk elmélyülni nekik benne. Harmadsorban 
a bajtársiasságra is neveljük őket. 

– A gyerekeknek van valamiféle rangbeli megkülönbözte-
tésük? 

– Jelenleg még nincs. Az év elejétől pontozzuk a gyereke-
ket, pontot kapnak a kiképzéseken, rendezvényeken való 
megjelenésért és a külön feladatok elvégzéséért. A 2018-
ban megrendezendő Hagyományok Napján kapják meg 
az első kitűntetésüket és rangjukat a legtöbb pontot elérő 
gyerekek. 

– Mennyire lelkesek a gyerekek? 
– Nagyon lelkesek! Komolyan veszik a kiképzéseket, nincs 

rendetlenkedés. Igazi kis katonák, persze néha bohócko-
dunk is egy kicsit! 

– Hogyan néz ki egy foglalkozás? Mi a gyermekek felada-
ta? 

– A kiképzésen a kiképző parancsait kell követni. Megta-
nulják a 19. századi katonai alakiság szabályait és azoknak 
betartását. 

– Milyen rendezvényeken szokott részt venni a csapat? 
Ilyenkor mi a dolguk? 

– Idén második alkalommal vettünk részt a gyerekekkel a 
tápióbicskei csatán. Korabeli fegyverek képére kiképzett 
makett puskákkal dolgozva a történelmi csatatéren lehe-
tőség nyílott számunkra a fegyveres összecsapásnak az 
élményszerű újrajátszására. Mondanom sem kell, hogy 
a gyerekek nagyon élvezték. A farmosi Hagyományok 
Napján is részt vesznek a kis katonák. Idén újra megtart-
juk a Kossuth-toborzót, a nagykátai Hovédtüzér Hagyo-
mányőrző Csapat segítségével. Majd a toborzó után ha-
gyományőrző katonai esküt tesznek a gyerekek és aláírják 
a lajstromkönyvet. 

– A csapatvezetőknek és a kiképzőnek van valami elsőd-
leges célja az értékátadás kapcsán, hogy mire is neveljék 
a fiatalokat? 

– Bajtársiasság! Fegyelem a mindennapokban is! Együttmű-
ködésre. Hazaszeretetre. 

– Van-e valami távoli cél, amit szeretne megvalósítani a 
csapat? 

– Minél több programot szeretnénk szervezni a gyerekek-
nek, hogy igazi jó csapattá váljanak és büszkén tudjunk 
részt venni a rendezvényeken.

Az interjút készítette: 
Szarvas Angéla
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Egy Retro Party margójára
Farmos életében túl vagyunk már számos jótékonysági esten, azonban ez az este más volt, kicsit több volt, mint az 

eddigi rendezvények. Miért mondom ezt?
Ismét megszületett valami, ami mindig is fontos volt számomra. Megmutatta magát a közös akarat eszméje, mely 

az összefogást szimbolizálja. Ha felismerjük, akkor rájövünk, hogy fontos mindannyiunknak, a közös boldogulásun-
kért. A gyermekeink boldogulásáért.

Két egyesület - a Sport Klub Farmos és az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület - a sportolni, táncolni vágyó gyerme-
kek segítésére összefogott. Az ötletből tettek lettek, a stáb összeállt, az esemény életre kelt. 

A hangulat fergetegesre sikeredett, hajnalig koptatták a táncparkettet a vendégek.
Külön köszönet illeti a zenét prezentáló DJ Ócsai Istvánt, a táncos lányokat  és persze minden szülőt, ismerőst, 

vendéget, barátot, akik érezték ennek a rendezvénynek a fontosságát. Több volt egy egyszerű táncmulatságnál, mert 
benne volt a résztvevők közös akarata.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóknak, felajánlóknak és mindenkinek, akik önzetlen segítségük-
kel támogatják a farmosi gyermekek további sikereit.

Kasza Tamás
ATLANTISZ Szabadidő Egyesület

A Farmosi Polgárőr Egyesület hírei

Tisztelt farmosi lakosság!
A Farmosi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett mun-

káját szeretném Önöknek bemutatni. Szervezetünk céljai 
nem változtak: a közbiztonság és bűnmegelőzés érdekében 
dolgozunk. Ezt a feladatot péntek, szombat, vasárnap esti, 
éjszakai órákban járőrszolgálattal látjuk el. Segítettük az ál-
talános iskolás tanulók forgalmas útkereszteződésén történő 
átkelését. Községi rendezvényeken, ünnepségeken vállaltuk a 
közrend, közbiztonság fenntartását. 

A teljesség felsorolása nélkül néhány gondolat az elvégzett 
feladatokról: 
– Általános iskola felkérésére: farsangi bál biztosítása

– Részt vettünk Tápiógyörgyén február 13-án továbbképzé-
sen 

– Az éves közgyűlésünk február 27-én, melyen megemlé-
keztünk a 25 évvel ezelőtti megalakulásunkról

– Március 19: Békamentő - Gólyaváró Családi Nap biztosí-
tása a gátőrháznál

– Április 30: TeSzedd országos szemétgyűjtő akcióhoz csat-
lakoztunk. Segítségünkre voltak az általános iskola 7-8. 
osztályos tanulói. 43 résztvevő 75 zsák szemetet gyűjtött 
össze településünk külterületéről. Sajnálatos tény, hogy 
hiába van intézményes szemétszállítás és lomtalanítás, 
még mindig egyszerűbb néhány embernek a falu szélére 
kivinni a zsákba gyűjtött hulladékot, mint hétfőnként 
kirakni a kukát a szemétszállító autónak.

– Május 7-én a Liget Közértnél hagyományőrző rendez-
vény biztosítása 

– Június 4-én a trianoni emlékműnél megemlékezés bizto-
sítása

– Búcsú biztosítása a sportpályán
– Augusztus 20-i rendezvényen való részvétel, megemléke-

zés
– Szeptember 10: TápióFeszt biztosítása Nagykátán
– Szeptember 23-24: a falunap biztosítása 
– Október 1-e: Szüreti Felvonuláson vettünk részt
– Október 2: Népszavazás felügyelete
– Október 23-i ünnepségen való részvétel
– Október 29-30-31, november 1.: temetői szolgálat
– December 2-án az általános iskola Mikulás-bálját fel-

ügyeltük.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Sándor alapító ta-

gunk 2016. június 10-én. Rákóczifalván helyezték örök nyu-
galomra, ahol szervezetünk 11 tagja kísérte utolsó útjára. 

2016-os esztendőben tagságunk átlagos létszáma 48 fő 
volt. Az elmúlt évben 8 személy csatlakozott hozzánk. Tavaly 
362 alkalommal 631 személy 2240 órát töltött távol a család-
jától. A szolgálati autónkkal 9034 km-t tettünk meg telepü-
lésünk útjain. 

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották 
szervezetünknek. Bízom benne, hogy az idén is mi kapjuk a 
támogatásukat. Adószámunk: 18673498-1-13.

Köszönjük az egész évi erkölcsi és anyagi támogatásukat. 
Vállaljuk, hogy ebben az évben is mindent megteszünk köz-
ségünk és környezetünk védelme érdekében. 

Kelt.: Farmos, 2017. március 19.
Kovács Pál

elnök 
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„Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsugár és síró patak”
A 2016. év közepén járhattunk, valamikor talán a nyári 

időszakban, amikor is a Hunyadi, a Petőfi és a Nyárvesztő út 
sarkán lévő gólyafészek, ki tudja mi okból (talán egy vihar?) 
megrongálódott. 

Az ott fészkelő gólyacsalád már akkor is megsínylette az 
eseményt. Mi, akik észrevettük a történteket, kissé aggódva 
néztük a szétroncsolódott madárlakot, de azt gondoltuk, ta-
vaszra az illetékesek biztosan megoldják a problémát. 

 Február vége felé közeledve viszont észbe kaptunk, hogy 
a kárt még mindig nem orvosolták, a jó idő, s vele együtt a 
költöző madarak viszont már vészesen közeledtek, már szár-
nyra kaptak az országba megérkező első gólyapárról szóló 
hírek. Kicsit késve és kapkodva, de többen, több személyt és 
szervezetet felkerestünk, hogy az utolsó pillanatban tegyenek 
valamit. Volt, aki továbbirányított más, illetékesnek hitthez, 
volt, aki ígérgetett, de olyan is akadt, aki válaszra sem mél-
tatott bennünket. Keserű szájízzel mentem el nap mint nap 
a Vízparti Élet Háza előtt, ahol is az ablakból egy gólya képe 
nézett rám mindig vissza, és ugyanezt a keserű szájízt érez-
tem akkor is, amikor arra gondoltam, hogy napokon belül 
megrendezik a Gólyaváró Családi Napot Farmoson, hiszen 
tudtam, hogy bár senki nem tehet közülük a történtekről, 
dacból kiáltottam volna a világba, hogy ily módon aztán ne 
várjuk senkinek és semminek az érkezését!

 A gólyák gyermekkorom szimbólumvilágának egyik meg-
határozó motívumaként élnek bennem. Anyai nagyszüleim 
szinte szomszédjuknak mondhatják az említett madárfész-

ket, így a gólyák érkezése, a fiókák születése és az első szár-
nyra kapásuk, vagy éppen a távozásuk is az örömöt, a vára-
kozást és a természet megszeretésének egy aprócska szeletét 
jelentette nekünk, kisunokáknak.

 Nem vagyok naiv. Tudom, hogy a dolgok az idő előreha-
ladtával változnak. Változott a Hunyadi utca is. A kislány, 
akire vigyáztam felcseperedett, eltűnt a cseresznyefa a nagy-
szüleim kertjében, az utcában elárvult házakat dózeroltak le, 
míg másokat szépséges otthonná építettek, s boldog, gyara-
podó családok költöztek beléjük. Mégis úgy hittem, hogy a 
sarki gólyafészek a gólyákkal együtt ott lesz, amíg csak élek, 
hogy a nosztalgia kicsiny foszlányát idézhesse, akárhányszor 
csak arra járok. 

 Most május van. A fészket helyreállították, de a gólyák 
azóta is csak hellyel-közzel mutatkoznak ott, mintha nem 
éreznék igazán otthonuknak a fészket. Ami nem is csoda, 
terebélyes fészek helyett csak néhány szedett-vetett gally ma-
radt, néhány tojás - valószínűleg éppen emiatt - ki is esett a 
fészekből. 

 Az itt leírtakkal nem célom senkit felelősségre vonni. Leg-
főképpen azért sem, mert nem is tudom, hogy kit lehetne. 
Ellenkezőleg: köszönöm azoknak, akik bármilyen formában 
is hozzájárultak ahhoz, hogy végül helyre lett állítva a fészek. 
Remélem, a történet tanulságként szolgál, hogy a jövőben ne 
történjen hasonló eset, vagy legalábbis hamarabb léphessünk 
a helyrehozás irányába.

Szarvas Angéla
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:

Gyürki Vilmosné (sz.: Rédei Éva, 1937. 07. 28.) elhunyt: 2017. március 09.

Ladányi Imre Gyuláné (sz.: Bédi Erzsébet, 1926. 01. 20.) elhunyt: 2017. március 11.

Tóth Pálné (sz.: Klabacsek Margit, 1935. 07. 31.) elhunyt: 2017. március 13.

Vígh András (sz.: 1937. 09. 16.)  elhunyt: 2017. március 14.

Túró Sándor (sz.: 1949. 09. 08.) elhunyt: 2017. március 22.

Megyes József (sz.: 1932. 06. 13.) elhunyt: 2017. április 11.

Dragos Viktor Vasile (sz.: 1935. 07. 25.) elhunyt: 2017. április 13.

Kármán János Lajosné (sz.: Paksi Judit, 1950. 07. 08.) elhunyt: 2017. április 20.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszöne-

tet mindazoknak, akik  

GYÜRKI VILMOSNÉ  

temetésén részt vettek, sírjára ko-

szorút, virágot hoztak és elkísér-

ték őt utolsó útjára. 

Gyászoló család

Szerkesztőségi közlemény
A követező lapzárta időpontja: 2017. június 26. 
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A szerkesztőség

HIRDETÉSEK

KLÍMA, HŰTŐ ÉS HÁZTARTÁSI 
GÉP SZERELŐ

Mosó és mosogatógép, szárítógép,  
hűtő, fagyasztó, mikrosütő, villanytűzhely javítás.  

Klíma telepítés és beszerzés.

HOMONNAI JÓZSEF

06 30/974-9045
Tápiószele, Bartók Béla út 32.



Részlet a Föld napja rendezvény műsorábólMárcius 15., az általános iskolás diákok előadása

A Non Stop Dance Group Ifjúsági csoportja a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén

A Non Stop Dance Group Gyermek csoportja  
a Klauzál Kupa országos Táncversenyen Költészet napja a könyvtárban

Néptánc Gála Farmoson


