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XIV. Farmosi Kulturális,kézműves és Zenei Fesztivál
2017. szeptember 22-23.

Szeptember 22. péntek:
Szabadtéri színpad és környéke:
14:00-16:00 Ügyességi vetélkedő gyerekeknek
Deák Kati szervezésében
Művelődési Ház és környéke:
17:00 Megnyitó
• Köszöntőt mond: Horváth László Farmos Község
polgármestere
• A Farmosi Napokat megnyitja:
Czerván György agrárgazdaságért felelős
államtitkár, a Pest megyei 6-os választókerület
országgyűlési képviselője
• A-63 Galambászok bemutatója
• Non Stop Dance Group műsora
• Népdalokat énekel: Csillik Sára, Csillik Csaba
18:00 A Farmosi Általános Iskola dráma
szakkörének előadása
19:30 Táncház az Aranyosszék Néptánccsoport
közreműködésével
Külső színpad:
21:00-24:00 Retro Party Kasza Tamással

Szeptember 23. szombat:
Szabadtéri színpad:
09:30
10:00
10:30
11:30
12:00
13:00
13:30

Megnyitó
A farmosi óvodások műsora
Szotyola zenekar előadása
Farmosi Néptánccsoportok fellépése
Rózsa Nyugdíjas Egyesület fellépése
Tűzoltók bemutatója Farmos ÖTE

Nagykátai Fúvószenekar

koncertje

14:30
15:00
15:40
16:00
17:30
18:00
19:00
20:00
22:00

Főző és Sütőverseny eredményhirdetése
Aranyosszék néptánccsoport bemutatója
Sörivó, kötélhúzó verseny
Tombolahúzás, eredményhirdetések
Non Stop Dance Group műsora
fellépése
Gyémánt Valentin slágerestje
Utcabál a Smart Zenekarral

ZOLTÁN ERIKA
Tűzijáték

Művelődési Ház:
16.30-18.00 Kovács Pál Farmosi Zenekar
koncertje
Közösségi Ház:
• „Településünk értékei” címmel kiállítás
• Nyitrai György természetfotói
Általános Iskola:
9:00-14:00 VÉRADÁS
Folyamatos programok a színpad körül:
Kézművesek utcája, kirakodó vásár
Kézműves-és játszóház
KEFÍR /Keresztény Fiatalok Rendezvénye/
Egészségügyi sátor
Szabadtéri színpad és környéke:
7:00 Hagyományos és halból készült ételek
főzőversenye, sütőverseny
13:00 Aszfaltrajzverseny
11:30 Csocsó verseny
15:40 Sörivó verseny
15:50 Kötélhúzás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az avar és kerti hulladék égetéséről
A nyári időszakban gyakran keresték fel a hivatalt égetéssel kapcsolatban, ezért Farmos Község Önkormányzata képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete alapján az
alábbiakról tájékoztatom:
Főszabály szerint országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely alól csak a települési önkormányzatok által
meghatározott időpontokban lehet eltérni. Farmoson az avart és kerti hulladékot égetni kizárólag keddi és szombati napokon 8 és 20 óra között lehet.
Avarnak és kerti hulladéknak minősül:
- hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű,
- lomb,
- kaszálék,
- nyesedék,
- gyökérmaradvány,
- szár,
- levél,
- egyéb növényi maradványok.
Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető!
Az égetés végzésére vonatkozó szabályok:
- Avart, kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, telken belül szabad égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
- Az avar és a kerti hulladék csak nagykorú felügyelete mellett és a környezet kismértékű zavarása mellett
végezhető.
- Az égetés helyszínen rendelkezésre kell állnia olyan eszközöknek, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tűzégetés időpontjának kiválasztásánál az engedélyezett időpontokon kívül az időjárási viszonyokat is figyelembe kell
venni! Kérem, szíveskedjenek a fenti szabályok szem előtt tartásával megválasztani az égetés időpontját, valamint azt,
hogy mi kerül égetésre!
Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Tájékoztató pályázatokról, folyamatban lévő és tervezett munkákról,
fejlesztésekről
Tisztelt Lakosság!

A lenti táblázat a benyújtott pályázatok összefoglalóját tartalmazza. A táblázatos ismertetőn kívül, a pályázatokkal kapcsolatban szeretnék néhány további információt megosztani
Önökkel.
1. Ivóvíz-minőség javító pályázat
A pályázat első benyújtására az előző választási ciklus
(2010-2014) első évében került sor. Az idestova több
mint hat éve benyújtott pályázat forráshiányra való hivatkozásra nem nyert támogatást, egyúttal a döntéshozók
felhívták az önkormányzat figyelmét a pályázat ismételt
beadásának lehetőségére. A pályázat ismételten benyújtásra került és úgy tűnik, hogy az ősz során megindul a
víztisztító mű építése. Tapasztalatból tudom, hogy nem
túl szerencsés egy polgármester részéről a tőle független
pénzforrásból származó kivitelezés megvalósulási idejé-

nek ígérete, de mindezek ellenére megnevezem a még el
sem kezdett kivitelezés befejezésének a 2018 tavaszi várható időpontot.
A kivitelezés erősen érinteni fogja a két kút közötti útszakaszt is, - Tavasz út - ami miatt nem célszerű ennek
az egyes szakaszain kritikus minőségű útnak a kivitelezés
előtti javítása.
2. Kerékpárút a Szelei úton, a Béke úton, a Rákóczi úton
Pályázatink közül talán ennek a pályázatnak a forráshiányra való elutasítása a legfájóbb. Fájdalmunknak, jogosnak vélt felháborodásunknak okot ad, hogy az országgyűlési képviselőnk, a pályázat író cégünk, valamint a Pest
Megyei Önkormányzat Hivatalának honlapja arról tájékoztatott, hogy Farmos község kerékpárút építésére benyújtott pályázata nyert, a kerékpárút a pályázatban szereplő utakon meg fog épülni. Sajnos a megbízható forrá-
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sokból nyert pozitív hírt – mintegy három hetes késéssel
– a Fejlesztési Minisztérium forráshiányra hivatkozó, elutasító határozata követte. Úgy látszik, a nagy médianyilvánossággal beharangozott, országszerte főként turisztikai és látvány célokat szolgáló kerékpárút építések sorába
nem fér bele a farmosi emberek biztonságos kerékpáros
közlekedését szolgáló farmosi kerékpárút. Lehet, hogy a
pályázat ügyben döntéshozó hivatalnok, a kamion elől a
Szelei úton saját életüket mentő, árokba hajtó kerékpárosokat crossozó bicikliseknek nézi? Vagy az okok máshol
keresendők?
Mindenesetre felháborító, hogy vannak az országban bő
számmal felesleges beruházásként épült kerékpárutak –
a közelünkben is – ahol elvétve lehet csak kerékpárossal
találkozni.
3. Műfüves pálya a Szelei úton
A pálya az iskolával szemben, a volt gázcsere telepen fog
megépülni. Az ellenzék által demagóg módon folytatott,
lássuk be, nem minden politikai eredmény nélküli stadionépítési és olimpia ellenes médiapropaganda idején talán megosztó lehet ez a beruházás a lakosság körében, de
a szükségességét felvállaltuk. Még az idei évben, a mindennapos iskolai testnevelés óra idején, a sportolásra, az
egészséges életmódra nevelés érdekében fog ez a korszerű létesítmény megvalósulni. Jelenleg az előkészítő földmunkák folynak.
4. Öntözőrendszer kialakítása, vizesblokk építése, kerítés
javítása a futballpályán
Az MLSZ-TAO pályázat az önkormányzatra nézve anyagilag rendkívül kedvező. Sajnos támogató, együttműködő cégek hiányában az első év eredménytelenül telt el. A
hosszabbítás lehetőségével élve, bízván támogató cégek
jelentkezésében, a pályázat újabb egy évre meghosszabbításra került.
5. Óvodai tornaszoba létesítése
A beadott pályázat az óvodások részére biztosítana korszerű, minden igényt kielégítő tornaszobát, tornaszereket, játszó eszközöket. A pályázat elbírálására már több
mint egy éve várunk.
6. Az aszfaltpálya és a kúria mögötti területeken szabadtéri tornapálya kialakítása
A média tudósításaiban gyakran szerepeltetett, különösen a városok parkjaiban megépítésre került tornapályák
rendelkezésre álló pénzügyi kerete kimerült. Erről értesítést nem kaptunk, a forráskimerülés érdeklődésünkre
jutott tudomásunkra.
7. Külterületi utak javítása, karbantartása, az ehhez szükséges eszköz beszerzése
A Szentgyörgyi úton és a Petőfi úton a hatóság részéről
volt bejárás, fényképek készítése. Az erőgép beszerzésével
kapcsolatban nem rendelkezünk információval.
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8. Kossuth Lajos út, Zrínyi út felújítása, Bartók Béla út
aszfaltozása
A pályázat elutasításra került. Különösen meglepő ez a
határozat az után, hogy a magyar kormány 80Mrd forintot különített el a pályázatok kiírásánál rendkívül
nagy hátrányt elszenvedő Pest megye felzárkóztatására.
Felvetődött, hogy a csatornázás során megrongálódott
utak felújítására lenne ebből az összegből pályázat útján
felhasználva egy jelentősebb összeg. Minden településen,
a lehető legigazságosabb rendező elv szerint. Talán naiv
módon, de hittünk ennek megvalósulásában. Szétnézve
a Tápió vidéken tanulság, hogy az egyenlőknél is vannak
egyenlőbbek.
11. Épületenergetika, Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgármesteri Hivatal hőszigetelése, nyílászárók cseréje, napelemek telepítése
Döntést még nem ismerünk, hiánypótlás már volt.
Mint a fentiekből látható, a választás előtt mintegy 8 hónappal semmiképpen sem vádolhatók a döntéshozók, a pályázati elbírálásra ráhatással bíró politikusok azzal, hogy hajtanak a farmosi emberek támogatására.
A sikertelen pályázatok nem csak az el nem nyert összegek,
a meg nem valósult fejlesztések terén sújtják településünket,
hanem a tervezésre, pályázatírásra kifizetett jentős összegek
is csökkentik az amúgy is szerény nagyságú szabad pénzeszközeinket.
A közelmúlt bizonyítja, hogy igazán csak saját erőnkre, saját bevételeinkre támaszkodhatunk. Erre példa a fogorvosi
rendelő kialakítása és felszerelése, a nyári óvodai karbantartások, javítások, a már állami fenntartású iskola kisebb
karbantartási munkáinak végzése, továbbá a reménybeli kerékpárút építés miatt felfüggesztett, hamarosan folytatandó
csapadékvíz elvezető árok építése a Rákóczi úton. Saját erőt
igényel a Művelődési Ház kritikán aluli színvonalú mellékhelységeinek minden igényt kielégítő, hamarosan induló átépítése is.
Egy faluközpont fejlesztési koncepció részeként megvásároltuk a Brindzik családtól a Jászberényi út 10. szám alatti
ingatlant, mely helyén parkolót, valamint egy kisebb méretű,
igényes piaci elárusító helyet kívánunk kialakítani. Szeretnénk megvásárolni, vagy kisajátítani, a Bába Mariska néni
által örökül hagyott ingatlant is. A rossz szándékú pletykákkal ellentétben itt nem játszóteret – nem őrültünk meg
– hanem Farmos szívében egy igényes, szép parkot kívánunk
kialakítani.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megnyugtatni a
kedves olvasókat, hogy a vasúti parkoló, valamint a közút állapotával kapcsolatban – segítségüket kérve - rendszeresen
keresem meg levéllel a képviselő urat, a KÖZÚT és a MÁV
vezetőit.
Horváth László
polgármester
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PÁLYÁZATOK 2017
Srsz.

Pályázat neve

Pályázott terület

Pályázat
összege

Támogatási
intenzitás

Önrész
összege

Megjegyzés

Költségvetés
Ivóvízminőség javító
pályázat

304 478 095
Ft

90%

VEKOP - 5.3.2-15-201600016

Kerékpárút a Szelei
úton, Béke úton és a
Rákóczi úton

223 200 620
Ft

Az összes
elszámolható
költség 100%a.

0

Szakmailag
megfelelt, de
forráshiány miatt
tartaléklistára került.

MLSZ - OPP

Műfüves pálya,
Szelei út

25 600 000 Ft

70%

7 680 000 Ft

Elfogadva, kivitelezés
év végére várható.

MLSZ - TAO

Focipálya Jászberényi
út öntözőrendszer
kialakítás, vizesblokk
építése, kerítés
javítása

VEKOP - 6.1.1-15

Óvoda tornaszoba
létesítése

Nemzeti Szabadidős
- Egészség Sportpark
Program

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

10%-önerő
alappól

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Előleg átutalva: 20
310 122 Ft.
Kivitelezés
folyamatban.

KEHOP- 2.1.1-15-201500004

Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek
beszerzése /VP6-7.2.17.4.1.2-16/
Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd
burkolattal történő
kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén /PM_
ONKORMUT_2016/

11 828 951 Ft

3 573 701 Ft

100%

- Ft

1) célterület: Hrsz:
069 (Szentgyörgyi út);
Hrsz: 0215 (Petőfi);
Hrsz: 0252 (Muszalyi) 55 038 475 Ft
2) célterület: MTZ
892.2 erőgép
beszerzése

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

70%

50 157 304 Ft

100%

85%

95%

KÖFOP- 1.2.1-VEKOP- 162017-01011

ASP rendszerhez
csatlakozás.

6 705 840 Ft

100%

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

Farmosi Napok
Testvértelepülési
Találkozó

1 796 000 Ft

Megítélt
összeg 100%a.

KEHOP- 5.2.9-16-201700160

Épületenergetika,
Művelődési Ház
és Polgármesteri
hivatal hőszigetelése,
nyílászárók cseréje,
napelemek telepítése

47 344 711 Ft

100%

0

Nyert 8 338 636
Ft támogatást. A
támogatási összeggel
megegyező TAO
felajánlás szükséges.
Benyújtva,
információ nincs a
döntésről.
Keretkimerülés miatt
meghiúsult.

8 255 771 Ft

Benyújtva,
2017.02.08. Előzetes
helyszíni szemle
2017.07.05-én.

2 507 865 Ft

Benyújtva,
2017.02.23. A
pályázat elutasításra
került keretkimerülés
miatt.
Pályázat 2017.03.13án benyújtva. Nyert,
támogatás átutalásra
került.
Nyert 550 000 Ft
támogatást.

Pályázat 2017.05.19én benyújtva.
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PEST MEGYÉBEN IS MEGTÖRTÉNT A TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE
A gazdák Pest megyében is határidőre jutottak hozzá elnyert támogatásaikhoz az elmúlt napokban - hangsúlyozta
Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a 2016-os egységes kérelem kifizetéséről, és az idei
benyújtásáról szóló, a pest Vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón, július 3-án. Az eseményen részt vett Velkei József,
a Pest Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője is.
Tarnai Richárd a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december
31-i megszűnése után az uniós és hazai agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizetésének feladatát a Magyar Államkincstár vette át, azonban a megyei kormányhivatalok
működtetik tovább az ügyfélszolgálatokat, és folytatják le a
helyszíni ellenőrzéseket. Pest megyében ezt a munkát az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály végzi.
A Magyar Államkincstár a 2016. évi egységes kérelmekben igényelt támogatásokra 2017-ben eddig 151,5 milliárd
forintot utalványozott, így a 2016. évi előleg- és részfizetésekkel együtt 2017. június 27. napján országosan 411,4 milliárd
forint kifizetésénél tartunk az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatások esetén. Ez az összeg az egy évvel ezelőtti
adatokhoz képest 38,6 milliárd forint többletet jelent.
A 2017. évben összesen (az EK idei évre eső kifizetései
mellett az összes EMGA, EMVA, nemzeti jogcímet idevéve)
197,21 milliárd forint kifizetése történt meg 2017. június 27ig.
A kormánymegbízott a főváros és Pest megye illetékességi területéhez tartozó ügyfelek kapcsán megemlítette, hogy
12.793 egységes kérelem alapján összesen közel 30 milliárd
forintnyi támogatás került kiutalásra.
A május végén június közepére előrehozott határidő tartása érdekében mind a Kincstárnál, mind a Pest Megyei Kormányhivatal érintett főosztályán átszervezésre kerültek az
ügyintézésre, a kifizetések indítására vonatkozó tevékenységek. A Magyar Államkincstár és a kormányhivatalok jelentős
túlmunkával mindent megtettek a kérelmek ügyintézésének
lezárása és a kifizetéseket illetően a módosított határidő betartása érdekében.
Ennek eredményeként a Pest Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kezelésébe
tartozó területalapú támogatás iránti kérelmek ügyintézését a megadott június 15-i határidőig sikeresen elvégeztük.
Csak azon kérelmek nem kerültek lezárásra, melyek esetében olyan ügyintézést akadályozó hibák álltak fenn, melyek
megoldása nem a Főosztály, hanem a Kincstár, illetve más
megyék hatáskörébe tartozik.
Tarnai Richárd beszámolt arról is, hogy az akadályozó körülmények folyamatosan hárulnak el, ennek köszönhetően
a lezáratlan területalapú támogatás iránti kérelmek száma
2017. június 30-án 23 db volt, mely folyamatosan csökkeni
fog a továbbiakban is.
A főbb jogcímeket illetően (SAPS és zöldítés) a kérelmek
ügyintézésének lezárása, illetve a végfizetések meghatározása, generálása országos szinten 2017. június közepére 98%
feletti, június 27-re 99%-os volt a benyújtott kérelmek teljes
volumenéhez viszonyítva, és ennek megfelelő mértékű a megyei feldolgozottság is.
Az adatokból látható, hogy a kifizetések az egységes kérelem tekintetében a főbb területalapú jogcímeket illetően
június közepére gyakorlatilag teljesültek, ez megközelítőleg
99%-os kifizetési arányt jelent. A 2016. évi egységes kérelemről elmondható, hogy 36 jogcímben lehetett kérelmet be-

nyújtani ennek keretében, minden jogcím vonatkozásában
az ügyintézés és a kifizetések a hazai és az uniós előírásoknak megfelelően határidőben megtörténnek, illetve számos
esetben, így a két legnagyobb területalapú jogcím (SAPS és
zöldítés) esetében két héttel a jogszabályban előírt végső határidő előtt megtörténtek.
Azok a kérelmek, amelyek még nem kerültek lezárásra,
jellemzően birtokvitával, hagyatéki eljárással, bírósági eljárással vagy egyéb, az ellenőrzések által még tisztázandó kérdéssel érintettek.
A kormánymegbízott az elbírált kérelmek számát és a főbb
jogcímeken a szakterület által jóváhagyott összegeket tekintve a 2017. június 15-i, illetve június 27-i adatokat ismertette:
„Pest megye tekintetében a terület alapú támogatásra
(SAPS) beadott kérelmek száma 10121, amelyre több mint
14,5 milliárd forintot fizettek ki. A Zöldítésre benyújtott
10085 darab egységes kérelemre több mint 8 milliárd forint
került kifizetésre. A Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási Intézkedés (VP-AKG) esetében a 511
jóváhagyott kérelemre közel 2 milliárd forintot fizettek ki. A
Vidékfejlesztési Program Ökológiai gazdálkodás támogatása
(VP-ÖKO) esetében a 146 beadott kérelemre pedig közel 384
millió forint került kifizetésre. A sajtótájékoztató résztvevői
megköszönték a gazdák együttműködését is az előzetes ellenőrzésekben való magas arányú részvételében. Mint megfogalmazták: a közös, együttműködő munka eredménye lehet
az idei évben beadott kérelmek gyors ügyintézése, ami természetesen a kifizetésekre is pozitív hatással lehet”.
A 2017. évi egységes kérelmek beadásával kapcsolatban
Tarnai Richárd a következőket mondta: „2017. április 7-én
megnyílt az egységes kérelem benyújtó felülete. A 2017. évi
egységes kérelem keretében a korábbi 36 jogcím helyett immár 41 jogcímre, intézkedésre lehet kérelmet benyújtani,
vagy adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A szankciómentes benyújtás 2017. május 15-én lezárult.
2017. május 15-ig országosan 172 401 kérelmet nyújtottak
be az igénylők a szankciómentes időszakban, 2017. június
9-ével bezárólag összesen 176 323 kérelem került benyújtásra. A szankciós időszakban beérkezett kérelmek száma megközelítette a négyezret.
Pest megyében a benyújtott kérelmek száma 2017. június
19-i adatok alapján 13.386 db volt, mely a 2016-os referencia
kérelemszámhoz viszonyítva több mint 2 %-os emelkedést
jelent.
Az ügyfelek országosan 2017. júniusi 9-ig – a korábbi
évekhez hasonlóan – megközelítőleg 5 millió hektárra nyújtottak be igénylést.
Pest megyét illetően a kérelmekkel érintett terület nagysága szintén a 2017. június 19-i adatok alapján több mint 377
hektár, mely a 2016-os referencia igényelt területhez viszonyítva közel 1 %- os növekedést jelent.
Látható tehát, hogy a benyújtott kérelmek kapcsán mind
a darabszám, mind az igényelt terület nagysága növekedett a
2016-os referenciaértékhez képest”- zárta szavait Tarnai Rihárd kormánymegbízott.
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
XIV. Farmosi Kulturális,kézműves és Zenei Fesztivál

MEGMÉRETTETÉSEK
Főzőverseny

Bármilyen egytálétel készíthető. Gázzal vagy lábakon
álló bográccsal lehet főzni a fű megóvása érdekében. Tűzifát nem áll módunkban biztosítani.
A halból készült étellel nevezőknek a főzéshez a halat a
szervezők – nyertes halas pályázat miatt - ingyen biztosítják. Bővebb felvilágosítás nevezéskor a könyvtárban.
A sátorhelyek kijelölése nevezéskor a Közművelődési
Könyvtárban, a biztonsági előírásoknak megfelelő térképen történik. Érkezési sorrendben a szabad helyeknek
megfelelően. (Megkérünk mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
Nevezési- és sátordíj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2017. 09. 01-től 21-ig (csütörtök) a Közművelődési Könyvtárban.
Az elkészült ételek leadási ideje szeptember 23. 12.00
óra.

Sütőverseny

Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édességgel, kaláccsal, stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál,
azonban a sütemények tartós tárolására nincs lehetőségünk. Kérjük a sütemények leadását szeptember 23-án
12.00 óráig.

Csocsó verseny

Nevezési díj: gyerek: 200 Ft/csapat, felnőtt: 500 Ft/csapat.
Korcsoportok: gyerek: 0-14 éves korig, felnőtt: 15 éves
kortól.
Nevezni előzetesen a Közművelődési Könyvtárban vagy

a helyszínen lehet 11:00 óráig. A verseny minimum 6 csapat jelentkezése esetén kerül megrendezésre.

Kertben termett büszkeségeink

Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú,
színű stb. terménnyel.
Nevezési díj: 500 Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál 13:00
óráig.

Sörivó verseny

Nevezési díj: 500 Ft/csapat
A 18. életévét betöltött felnőttek jelentkezését várjuk.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.

Aszfaltrajz verseny

Nevezési díj: nincs
Nevezni 14 éves korig a helyszínen lehet a regisztrációs
sátornál.
Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves korig.

Véradás és véradó toborzó verseny

9-14 óráig az Általános Iskola kémia termében.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket díjazzuk!

Kötélhúzó verseny

Nevezési díj: 500Ft/csapat
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.

Mindezek megvalósításához szívesen fogadunk mindennemű támogatást:
önkéntes szervező, bármilyen kétkezi munka, tárgyi, illetve pénzbeli adományt.
Tárgyi támogatásukat személyesen a farmosi Közművelődési Könyvtárban adhatják le.
Pénzbeli támogatásukat átutalással a következő számlaszámra juttathatják el „Farmosi Napok” megjelöléssel:
Kedvezményezett: Farmos Község Önkormányzata
Számlaszám: 11784009-15730703 ;
valamint személyesen a szervező bizottság valamely tagjánál:
Bugyiné Gyürki Andrea 06-20/220-7126
Fehér Ágnes 06-20/340-4405
Kasza Tamás 06-70/335-7682
Tarjáni Zsolt 06-20/371-5450
Tóth Szilvia 06-70/633-0792
Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!
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Értékeink
A Farmosi Települési Értéktár Bizottság összeállította a település értékeinek első listáját.
• A települési értékek sorába kerültek:
• Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom (1. érték)
• Borsody László életútja – Borsody iskola (2. érték)
• Farmos útmenti keresztjei (3. érték)
• Családi temető – Kaas – Matolcsy – Vizy család temető kertje (4. érték)
• Matolcsy Miklós élete és munkássága (5. érték)
• Szikesek – nádasok világa (6. érték)
• Gólyavárás, békamentés Farmoson (7. érték)
Célunk a körülöttünk lévő értékek felkutatása, megőrzése, ápolása, védelmezése, széles körben való megismertetése és helyi hagyományaink bemutatása. Ennek a célnak
elérése érdekében a F.A.I.R. újság segítségével, folyamatos
tájékoztatást adunk munkánkról és a helyi értékek soráról.
A szeptemberben megjelenő lap hasábjain keresztül a Szent
Péter és Szent Pál plébániatemplom bemutatására kerül sor.
A következő lapszámokban egy-egy újabb települési értékkel
ismerkedhetnek meg. A XIV. Farmosi Napok keretén belül
„Településünk értékei” címmel kiállítást rendezünk a Közösségi Házban, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Továbbra is várjuk javaslataikat a helyi értékek sorának bővítéséhez.
Böjti Károlyné
biz. elnök

Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom
A települési érték rövid bemutatása:
A templomnak és a templomi tárgyaknak nagy szerepük
volt és van a magyar emberek
életében. A templom közösségi hely. A nép vallásos életének központja, az egymást
követő nemzedékek életének
egyik fontos közösségi színtere. Itt zajlanak a keresztelések,
elsőáldozások, bérmálások,
esküvők, az emberi élet fordu-

lóinak ünnepélyes és haláláig
emlékezetes szertartásai.
Farmoson már a középkorban is volt templom. A templom a faluval együtt pusztult
el a tatárjárás idején. Ezt követően 1311-ből származik
írásos emlék a településről. A
régi templomról 1429-ből van
okleveles adat. Ebben az évben

Michael Pauli De Ezdencz, a farmosi Szent László templom
rektora szentelési engedélyt kért és kapott. E szerint az ősi
templom Szent László tiszteletére volt szentelve. A török
kiűzése után a XVIII. század elején a település pusztaként
Nagykátához tartozott. Önálló községként a II. József uralkodása alatti első népszámlálás idején említik Farmost. Az
1781-es Canonica Visitatio idején még láthatóak voltak a
régi templom romjai és valószínű, hogy ezekre épült a mostani, Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére ajánlott
templom.
A plébánia 1921-ben vált önálló lelkipásztori hellyé. Ekkortól datálódik az egyházközség története is (História Domus).
A jelenlegi templomot 1922-ben átépítették majd 1946-ban
1977-ben valamint
1980-ban renoválták.
A plébánia háza 1923ban épült. Plébánosai
a régi időkben: Túróczi Ernöch, Payer
István, Molnár Lajos
Sándor, Kovács Lajos,
Vöő Ferenc.
Kovács Lajos plébános kezdeményezte
a kultúrház megépítését, amely a falu ös�szefogásával 1944-ben készült el.
A farmosi katolikus templom korai barokk stílusban épült.
Belseje képekkel, freskóval, szobrokkal díszített, melyek a
vallásos elmélyülést, a hit tételeinek és tanainak megértését
szolgálják. Az oltár feletti festmény, a mennyezeten látható freskó a szentek cselekedeteit jelenítik meg. A freskó Gál
Zoltán farmosi festő alkotása. A keresztút stációit bemutató
festmények az oldalfalakon találhatók. A három díszes üvegablak Keresztes Pál plébános, a farmosi hívek és a II. Vatikáni Zsinat adományának segítségével készült. A Szent Józsefet
ábrázoló, fából készült szobor és a kőszobrok régi idők óta a
templom díszítését szolgáló legfontosabb alkotások, készítői
ismeretlenek.
A katolikus templom Farmos legrégebbi vallási közösségi
épülete, jelentősége meghatározó a településen élő emberek
életében.
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Tájékoztató anyag az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es
segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai szerint
az Unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek
alapján biztosítja az egységes kapcsolatfelvétel lehetőségét a
segítséget nyújtó készenléti szervekkel. A 112-es szám szinte
egész Európában, így Magyarországon is ingyenesen hívható
vezetékes illetve mobil telefonról.
Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat nem
szüntették meg. A nemzeti segélyhívószámokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv és 107 általános rendőri
feladatok ellátására létrehozott szerv), mind pedig az egységes európai segélyhívószámon (112) kezdeményezett hívásokat országosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó
Központ 112-es hívásfogadó operátorai (a továbbiakban:
operátor) kezelik.
2014. március 13. és 2017. március 31. között a hívásfogadó központok mindösszesen 14 469 144 hívást kezeltek,
amelyből 2 952 786 volt a valós segélyhívások, 1 559 736 az
információt kérő hívások, 94 291 a rosszindulatú hívások, 9
862 331 pedig az egyéb, intézkedést nem igénylő hívások száma. A hívásfogadó központba érkező hívásokból még mindig közel 70 % az, ami nem igényel intézkedést.
Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben lehet hívni a
segélyhívó számot, ezáltal kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozását.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem lehet pontosan meghatározni, azonban az alábbi néhány példa arra
vonatkozik, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben
van vagy lehet intézkedési kötelezettségük:
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap
levegőt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés
érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik,
nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;
• az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető
közúti, légi, vasúti, vízi balesetet szenvedett vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos megbetegedés,
mérgezés vagy kábítószertúladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
• az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz,
földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás,
szélsőséges meteorológiai helyzet);
• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (pl.:
emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget a bejelentő, ismeretlen kisgyermek
találásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli időjárási viszo-

•

•

nyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról
van információja;
a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (pl.: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési
akadályokat (pl.: közút veszélyes szennyeződése),
közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést
akadályozza) észlel a bejelentő;
rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt
személy találása), körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról, esetleg álrendőrök, házaló
ügynökök, házaló adománygyűjtők működéséről van
tudomása.

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy mi történt.
Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát és elmondja a nevét, címét, visszahívható telefonszámát. Az operátornak az esemény típusától függően - annak érdekében, hogy
egyértelműen kiderüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására van szükség - további információkat kell kérdeznie az
állampolgártól. Az operátor által feltett kérdésekre a minél
gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, lényegre
törő válaszokat adjon.

Az operátor által feltett legfontosabb kérdések:
•
•
•
•
•
•
•

Hol történt az esemény?
Mi történt?
Kinek van szüksége segítségre?
A bejelentő milyen telefonszámon hívható vissza?
Van-e közvetlen életveszély?
Vannak-e sérültek? Hány sérült van?
Folyamatban van-e még az esemény, ha nem, akkor
mennyi idő telt el az esemény és a bejelentés bekövetkezése között?
• Van-e tűzre utaló jel?
• Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra,
forgalomirányításra?
Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető
legpontosabban határozza meg az esemény helyszínét,
egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.

Ezekben az esetekben NEM kell a segélyhívó
számokat hívni:
•
•
•
•
•
•

Valótlan esemény bejelentése.
Rosszindulatú hívás kezdeményezése.
Elfelejtette a PIN kódját.
Szórakozni vagy játszani szeretne a telefonvonallal.
Csak a telefon működőképességét szeretné kipróbálni.
Kizárólag anyagi kárral járó közlekedési baleset, ahol
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a résztvevők meg tudnak egyezni a felelősség kérdésében.
Közlekedési információ kérése.
Jogi tájékoztatás céljából.
Általános információ kérése.
Magántulajdonban lévő ingatlan tetőszerkezetének
megrongálódása, amennyiben életveszély nem áll
fenn.
Épületről j árdára leomlott vakolat, amennyiben életveszély nem áll fenn.
Belvíz okozta vízkár.
Közterületi tűzcsapok meghibásodása.
Magántulajdonban lévő ingatlanon kidőlt fa által okozott káreset, amennyiben életveszély nem áll fenn.
Darázsirtás és méhbefogás érdekében, amennyiben
életveszély nem áll fenn.
Hozzátartozó kórházi elhelyezésével kapcsolatos információ kérése.
Betegszállítással és orvosi ügyeleti renddel kapcsolatos információ kérése.
Nincs szüksége a rendőrség, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy a mentők azonnali beavatkozására.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti
szervek segítségére szorulnak! Csak indokolt esetben lehet
a 112-es segélyhívó számot hívni!

A szabálysértés tényállásai:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/C. §-a alapján: Aki az egységes európai segélyhívó
számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől eltérő célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ
el. (Segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 175. §-a szerint: Aki a hatóságnál vagy közfeladatot
ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan
bejelentést tesz, szabálysértést követ el. Szabálysértés az is,
ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot
ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül. (Valótlan
bejelentés)
A SIM kártya nélküli telefonról érkező szabálysértő hívás
esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen készülékről
indították a hívást. Ebben az esetben is van lehetőség a szabálysértési eljárás lefolytatására.
Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot! A
segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a
valótlan bejelentés szabálysértésnek minősül, ami akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, valótlan bejelentés
esetén akár elzárást is vonhat maga után!

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Az emlékplakett és a díjazott

Szeretnék köszönetet mondani tanáraimnak, hogy e emlékplakett büszke tulajdonosa lehetek. Szeretettel, tisztelettel gondolok tanítóimra akik az első betűvetést, számok halmazát megtanították, amire felépíthettem az érdekesebbnél érdekesebb új információkat, amiket mindig
igyekeztem a tőlem telhető legjobb módon megtanulni és visszaadni a számonkéréseken.
Szeretettel emlékszem vissza Kriszti nénire, emlékét mindig a szívemben őrzöm.
Köszönet az Atlantisz Szabadidő Egyesület tagjainak, akik tisztelettel adóznak minden évzáró alkalmával a halhatatlan tanárnő emlékének.
Tisztelettel és szeretettel: Barad Henriett

A következő lapzárta időpontja:

október 2.

A szerkesztőség e-mail címe:
farmosujsag@gmail.com
Kérjük, ha valaki cikket kíván írni
az újságba, írása végén tüntesse fel
nevét (szervezet, egyesület esetében
annak nevét), ugyanis a szerkesztők
aláírás hiányában a beküldött anyagokat nem tudják publikálni.
A szerkesztőség

10. OLDAL

2017. SZEPTEMBER

Farmosi önkéntes lányok a Fina Világbajnokságon
Idén Magyarország rendezte meg a Fina Világbajnokságot. A sporteseményre önkénteseket is kerestek, így Farmos
is képviselhette magát a Finán, hiszen Baráth Adrienn és Baráth Angéla segítőként vettek részt rajta. A lányok a követke-

zőképp számoltak be az ott szerzett élményeikről:
„Hallottuk a TV-ben, hogy Magyarország fogja rendezni 2017 nyarán a 17. Fina vizes Világbajnokságot,
ahova sok önkéntest várnak. Nagy sportrajongók vagyunk, ezért egyből el kezdtünk keresgélni az interneten,
hogy hol tudnánk jelentkezni az eseményre. Mikor regisztráltunk, felkerültünk egy úgynevezett önkéntes portálra, ahol az összes önkéntes neve és adatai szerepeltek.
Ezek közül néhány: nyelvtudás (mindketten angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezünk), iskola (Angéla – Miskolci Egyetem – gyógytornász hallgató, Adrienn – Eszterházy Károly Egyetem – osztatlan tanári (matek-tesi)
hallgató), egyesületi tagok vagyunk-e (Angéla – Miskolci
Táncakadémia, Adrienn – Egyetemi kosárlabda csapat).
Rengeteg terület közül lehetett választani, de végül csak
egy helyre sorolták be az önkénteseket.
Miután megkaptuk az értesítést, hogy ki hol lesz önkéntes, küldtek nekünk egy munkabeosztást is, ahol jelezni lehetett mikor érünk rá és mikor nem. Egyetlen kikötés
volt, hogy minimum tíz napot kell egyhuzamban dolgozni valamelyik műszakban (délelőtt vagy délután). Persze
mi semmiről nem akartunk lemaradni, ezért az elejétől a
végéig ott voltunk (pár szabadnappal).
A kezdés előtti nap lehetett elfoglalni a szállást Budapesten. Mindkettőnket a Ship Fortuna 3 csillagos hajón
szállásoltak el, ahonnan 20 perc volt a Duna Aréna, ahol
mindketten dolgoztunk.”
A két lány azt is elmondta, hogy mik voltak pontosan a
feladataik. Adriennt az akkreditációra osztották be.
„Nagyon örültem neki, mert ez volt az első hely,
amit bejelöltem az önkéntes portálon, mint terület,
ahol szívesen dolgoznék. Mi készítettük és adtuk át, illetve feleltünk a versenyzők, csapatkísérők, csapatvezetők, önkéntesek akkreditációs kártyájukért. Tehát ránk
épült fel az egész rendszer, ugyanis akkreditációs kár-

tya nélkül vagy jegy nélkül sehova sem lehetett bejutni.
Imádtam a munkámat, hiszen olyan nagy sportolók is
bejöttek hozzánk köszönni, mint Chad Le Clos dél-afrikai úszó vagy Kiss Gergely magyar vízilabdázó stb.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert mi kaptuk
úgymond a legtöbb szuvenírt az országoktól (kitűzők,
sapkák, pólók, kulcstartók). Nagyon barátságosak voltak ott az emberek, a főnökök, a kollégák, mindenki.”
Angéla pedig a security (biztonsági szolgálat) beosztást
kapta, vagyis a nézők eligazítása volt a feladata. „Szerintem volt olyan jó feladat, mint bármelyik másik terület, nekem nagyon tetszett. Bár sok nehézség volt, mikor
jöttek a külföldiek, és el kellett nekik magyarázni, hogy
hova szól a jegyük, mint pl.: másik szektor, másik oldal
stb. A legjobb viszont az volt benne, hogy minden nap
benn lehettem a Duna Aréna lelátóján. Volt olyan szerencsém, hogy sok sportolót is el kellett igazítanom, így
nagy kedvenceimmel is tudtam 1-2 szót váltani. Remek
nyelvgyakorlás volt. Mindenki nagyon kedves volt és remek csapatot alkottunk. A főnököm mondhatni filmbeillő karakter volt: a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen operett énekeseként végzett.”
A lányok persze nem csak dolgoztak, volt némi szabadidejük is. „Az akkreditációs kártyákkal több versenyre el tudtunk menni. Éltünk is a lehetőséggel, mert
az öt sportágból mind az ötre elmentünk legalább egyszer
szurkolni. Hozzáteszem, volt mikor a sportolók mellett
ültünk, (Kormos Villő, Kiss Szófia, Bota Botond, Steele
Johnos, Tom Daley stb.), hiszen ez a kártya nem a nézők helyeire szólt hanem a sportolói részre. Továbbá az
edzéshelyszínekre is bejuthattunk, bár oda nem sokszor
mentünk, nehogy valamelyik sportolót megzavarjuk az
edzésében a versenye előtt, viszont mikor ott voltunk

mindegyik nagyon barátságos volt velünk. Ott voltunk
megannyi nagy pillanatban, mikor férfi pólósaink bejutottak a döntőbe, mikor Kis Szofi egyéni kűrjét adta elő,
amikor a férfi 4x100m vegyes gyorsváltó bronzot nyert,
az a hangulat valami káprázatos volt, az egész verseny
alatt mindenki állva kiabált, ugrált, sikított, lengette
a zászlót, integetett, azt hittük megsüketülünk, mikor
az utolsó fiú is megérkezett a célba. A Fina vége felé a
verseny medencéhez is lejutottunk, ugyanis ott köszön-
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ték meg nekünk a munkánkat. A Fina megnyitóját és
záróünnepségét is a helyszínen tudtuk nézni, hiszen az
önkénteseknek foglalt helyük volt.”
Adrienn és Angéla azon szerencsés önkéntesek közé tartoztak, akik a ceremónián az egyes nemzetek zászlóit is vihették. „E-mailben jelezték nekünk, hogy lehet jelentkezni
zászlóvivőnek is. Adriennel egyből visszaírtunk a szervezőknek, hogy mi szeretnénk menni. Nagy szerencsénk volt, hiszen
több mint 3000 önkéntes közül választottak ki 187-et, és azok
közt voltunk mi is! Adrienn Brazília, én pedig Kanada zászlóját vittem.”
A két lány sportkedvelő és sportűző révén biztosan sok tapasztalattal gazdagodott. Beszámolójukat így zárták:
„Megannyi élmény, megannyi tapasztalat, amit soha
nem felejtünk el. 2019-ben Dél-Korea fogja rendezni a
következő Fina vizes Világbajnokságot, ahova szintén

várják az önkénteseket. Nagyban gondolkodunk rajta,
hogy jelentkezzünk-e, hiszen a mostani is remekül sikerült.”
A cikket Baráth Adrienn és Baráth Angéla beszámolója
alapján Szarvas Angéla állította össze

Egy olvasó panasza
Szerkesztőségünk az alábbi üzenetet kapta:
Tisztelt FAIR! A tegnapi és a mai napon (2017.07.1920.) három járművel az útpadkát marták a Jászberényi út
páros oldalán, a jobb vízelvezetés érdekében. Ezzel nem is
lett volna semmi gond, amíg a harmadik jármű, a seprűs
kocsi nem kezdte seperni az útra került földet. A száraz föld
tulajdonsága, hogy porzik. Nem kívánom senkinek azt a látványt, amit okoztak. Gyakorlatilag átláthatatlan porfelhőt
alkotott a gép maga körül, és már az enyhe szél is elegendő
volt ahhoz, hogy ezt a felhőt a házak felé vigye. 21. században hogy lehet ilyet megengedni, hogy lehet ilyen meggondolatlan, felelőtlen munkavégzést művelni? Nagyobb kárt
okoztak, mint hasznot. Sajnos lemaradtam arról, mikor a
házunk előtt végezték a munkát, de ettől függetlenül a mellékelt képen és videókon jól látható az eredmény. A panaszom
oka nem az árok és a vízelvezetés karbantartása. Hanem
ahogy azt végezték. A munkásoknak és senkinek sem tűnt

fel, micsoda egészségre káros környezetszennyezést végeztek?
Senkinek sem jutott eszébe söprés előtt fellocsolni a port? Aki
nem csukta be az ablakát, a lakásban is vastagon megült a
por mindenen.
A munka végeztével sajnos napokig fogjuk még ennek a
munkának az „áldásos hatásait” élvezni. Söprés után vékony
porréteg maradt az úttesten, amit a sűrű kamionforgalom
fog emlékezetessé tenni. Hacsak nem lesz kiadós eső, ami elmossa ennek a trehány munkának a nyomait.
Üdvözlettel: Gönczi Imre

Biri néne rovata
FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG!
Erdei málna:
Szeptember végéig szedhető. Levelét használjuk szárítva. Kellemes ízű, vízhajtó hatású tea készíthető belőle.
Enyhíti a hányingert, segíti az emésztést.
Vajákos Biri

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088
Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 példányban

A szerkesztőség a hozzá érkezett cikk szövegében csak a helyesírási hibákat javítja. Az írások stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértő
cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet! A cikkek tartalmáért a cikk szerzője vállal minden felelősséget.

Nyomda: Tápió Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: tapionyomda@gmail.com
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Előadás az „animék” világáról
Az animék világáról tartott Gál Klaudia előadást a farmosi
Közművelődési Könyvtárban 2017.07.10-én. Egy rövid történeti bevezető után a megjelentek néhány valamilyen szempontból
kiemelkedő, vagy éppen jelenleg népszerű animével ismerkedhettek meg, majd végül egy-két érdekes japán szokásról, hagyományról is szó esett. Az alábbiakban Klaudiát kérdezem az animékhez való kötődéséről, illetve a témával kapcsolatos általános
magyarországi helyzetről.
Mesélj, neked honnan indult az anime/mangaszeretet, illetve
a japán és a kelet ázsiai kultúra iránti érdeklődés?
Igazából már gyermekkorom óta él bennem egyfajta kíváncsiság, mely idővel egyre csak nőtt (és növekszik még most is - minél
több részletet ismerek meg, annál több minden érdekel). Pontosan
nem emlékszem arra, hogy mikor találkoztam először ezzel a kultúrkörrel, de nagyon megfogott. Voltak olyan időszakok az életemben, amikor nem szántam kellően mély figyelmet Kelet-Ázsiának,
de valahogy soha nem hagyott hidegen - sőt, egyfajta nyugalmat is
érzek mind a mai napig, ha lehetőségem van foglalkozni valamely
ehhez kapcsolódó témával.
Az animékkel legelőször általános iskolás koromban találkoztam - habár annak idején még nem igazán tudtuk, hogy akkor
animét néztünk a TV-ben. (Bizonyára sokan emlékeznek például
a Sailor Moon, a Dragon Ball, vagy a később megjelenő Yu Gi
Oh! animékre, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek a fiatalok
körében.) Az igazi felismerés középiskolás koromban ért, amikor az
egyik este teljesen véletlenül ráakadtam egy TV csatornára, az A+ra (ez volt Magyarországon az első, csak animéket vetítő csatorna).
A mai napig emlékszem, hogy az Inuyasha egyik részét vetítették
abban a percben - egyszerre éreztem élénk érdeklődést és békés nyugalmat, miközben egyszerűen azt éreztem, hogy „hazaértem”.
Ezt követően hónapokig nem volt megállás, de később kicsit elcsitult a rajongásom. Akkoriban inkább ritkaságnak számított, ha
valaki szerette az animéket (legalábbis én egy-két ember kivételével nem találkoztam más rajongókkal), sokan inkább furcsállták
az érdeklődésemet, így - igen, külső környezeti nyomásra - kissé
elfordultam ettől a világától. Néhány év is eltelt, mire elérkezett a
nap, amikor ismét leültem egy anime elé. Ekkor már felnőttként
tettem ezt, túl néhány komolyabb élettapasztalaton és csalódáson
(ahogyan ez általában mindenkivel lenni szokott), melyek meghatározták életem későbbi alakulását. Csak ültem a képernyő előtt és
figyeltem - nem csak az animét, hanem magamat is. Mert legbelül
éreztem, hogy ismét „hazaértem”. És ez az élmény adta meg a kezdő lökést annak a lendületnek, amellyel elértem eddig a napig.
Van-e kedvenc animéd?
Igen, van, több is. :)
Csak szabadidődben foglalkozol az animékkel, vagy a munkádhoz is kapcsolódik?
Szerencsésnek tartom magam, mert igen, kapcsolódik a munkámhoz. Könyvtáros vagyok a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtárban, Kecskeméten, ahol egy éve sikerült elindítani egy animés klubot, amely előbb az Otaku Klub nevet viselte, ám később átvette a helyét az Animko Klub név (erről bővebben a HIROS.HU-n
megjelent cikkben - Miért jár könyvtárba szombaton egy tizenéves?
címmel - is lehet olvasni). Remek kis társaság jött össze a hónapok
folyamán és remélem, hogy a jövőben még többen fognak hozzánk
csatlakozni. Nem múlik el találkozás anélkül, hogy ne tanulnánk
valami újat egymástól - ez adja a Klub igazi erejét és jellegét.
Az előadás során nem csak az animék és a mangák világáról
beszéltél, de egyéb „kultúrmorzsákat” is hoztál nekünk a japánok szokásaiból. Számodra mi volt a legmegdöbbentőbb

japán szokás, amivel eddig találkoztál?
Igazából nem szoktam megdöbbenni japán szokásokon (legyen az régi eredetű vagy akár
modern), maximum kicsit meglepődöm, ha valami különleges
érdekességgel találkozom - ilyen
volt a karácsonyi szokás is, amit
az előadás során megemlítettem.
Ha látok vagy hallok egy szokásról, amiben valami számomra kérdéses dolog akad, akkor igyekszem utánanézni és felderíteni az okokat: miért alakult ki, miért
él tovább, miért népszerű? Viszont itt ki kell emelnem azon általános tapasztalatomat, miszerint a kérdések megválaszolásánál
sokkal fontosabb, hogy egyáltalán merjünk kérdezni, ha valami
furcsasággal találkozunk, mert az első benyomás bizony sokszor
nagyon felületes lehet és félreértéseket szülhet.
Milyen lehetőségeik vannak Magyarországon az animerajongóknak az egymással való kapcsolatteremtésre? Milyen rendezvények, programok vannak, amelyek népszerűsítik a műfajt?
A legnagyobb esemény a negyedévente megrendezésre kerülő
MondoCon, ahol a műfaj szerelmeseit színes programokkal várják - úgy gondolom, hogy itt minden érdeklődő megtalálhatja a
szívének kedves dolgot. A rendezvények közötti időszakokban a
kéthavonta megjelenő Mondo magazin hivatott csillapítani az információéhséget, valamint az ehhez hasonló, online megjelenésű
AniMagazin is szolgáltatja az érdekességeket. Ezen kívül a közösségi oldalakon számtalan klub várja az új tagokat, ráadásul igen sok,
gazdag tartalommal rendelkező portál is a rendelkezésére áll bárkinek, aki szeretne elmerülni kicsit ebben a világban. Ha így nézzük
a helyzetet, a lehetőségek tárháza szinte végtelen (pláne, ha némi
angol nyelvtudással is rendelkezünk)!
Mit gondolsz, milyen korosztályt vonzz leginkább a téma?
A tizenéves fiatalok körében látom a legnagyobb aktivitást, de a
tapasztalat azt mondatja velem, hogy bizony a felnőttek körében is
vannak érdeklődők/rajongók (nem is kevés). Viszont abban már látok némi különbséget, hogy melyik korosztálynál melyek a leginkább
kedvelt alműfajok (és persze ez tovább bontható a fiúk és a lányok
által leginkább kedvelt alműfajokra is - egészen színes a kép)!
Mit üzennél azoknak, akik az animét bugyuta mesének tekintik?
Inkább javaslat, mint üzenet az a gondolatom, hogy egy kis nyitottsággal mindenki megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelő
animét/mangát. Kissé sarkítva: nem csak a Pokémon létezik - ami
alapvetően gyermekek számára készített anime, ún. kodomo. Azért
emelem ki ezt a példát, mert nagyon sok ilyen megjegyzést kaptam
már, ahol ezt hozzák fel „példának” (aztért a „”, mert úgy gondolom,
hogy talán csak erről az animéről hallottak azok, akik ezzel próbálják elintézni a kérdést). Nagyon sok fantasztikus alkotás létezik
(csak néhányat szeretnék megemlíteni, hátha valaki kedvet és bátorságot kap ahhoz, hogy beletekintsen ezekbe a művekbe). Rögtön
ott vannak Miyazaki Hayao filmjei (például: Chihiro szellemországban, Szél támad), vagy olyan animék, melyek később megihlették Hollywoodot (Paprika, Ghost in the Shell), de vannak kultikus
anime-sorozatok is, melyek meghatározóak lettek egy-egy alműfaj
terén (az egyik legnépszerűbb példa erre a Cowboy Bebop). A felsoroltak mindegyike inkább felnőttek számára tartalmaznak üzenetet - érdemes kipróbálni, hogy első megtekintésnél „mennyi jön át”
ebből az üzenetből és hogy a következőeknél mennyi más apróságot
fedezünk fel, melyek kiegészítik és bővítik látókörünket.
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Mennyire jellemző a magyarokra vagy éppen az európaiakra,
hogy lenézik a japán kultúrát?
Úgy vélem, hogy a többségi társadalomra nem jellemző ez a
szemléletmód (illetve őszintén remélem(!) - főleg annak tudatában, hogy biztos forrásból értesültem arról, hogy a japánok kifejezetten kedvelik hazánkat és jó véleménnyel vannak a magyarokról). A japán embereket - én úgy gondolom - inkább tisztelet illeti
meg; persze, vannak nehézségeik (nem létezik olyan ország, ahol
nincsenek), de úgy látom, hogy világszerte ismert az a szorgalom,
az a kitartás, amely Japánt az élvonalba emelte az elmúlt évtizedekben. Emellett egy ilyen gazdag kultúrával rendelkező országot
képtelenség lenézni - már ha nyitott szemmel járunk a világban.
Ha valaki még nem ismeretes az animék világában, mit ajánlanál neki kezdésnek, amitől biztosan megszereti a műfajt?
Mindenki ízlése más és más, nincs tökéletes recept. Felsorolás
szinten adok néhány támpontot (folytatva az előző kérdés egyi-

kénél adott válaszomat): Kaguya hercegnő története, Inuyasha,
(misztikus/történelmi), Rurouni Kenshin (történelmi), Ao no
Exorcist (misztikus/kaland), Kaichou wa Maid-sama!, Lovely
Complex, Toradora (romantikus/humor), Attack on Titan, Psycho-Pass, Ergo Proxy, Death Parade ([mind a három 16 éven felülieknek!] lélektani/akció), Full Metal Alchemist (akció/misztikus),
Death Note (akció/krimi/misztikus), Slam Dunk, Hajime no Ippo
(sport). Természetesen kihagyhatatlanok a sorból az olyan animék
mint a One Piece, a Fairy Tale, és a Naruto, melyek nagyobb lélegzetvételű művek és talán a legismertebbek.
Várhatunk tőled a későbbiekben is a témával kapcsolatos előadásokat Farmoson?
Ha lesz érdeklődés, akkor nagyon szívesen elbeszélgetek a jelenlévőkkel, múlt alkalommal is nagyon élveztem. Annyit pedig megígérhetek, hogy a téma biztosan nem lesz unalmas!
Az interjút Szarvas Angéla készítette

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések:
Katona Zoltán és Biró Barbara Letícia
Szalay István és Kis Erika
Tóth Barnabás és Bajdik Gabriella
Sánta Roland és Göblyös Bernadett
Szelenszki László és Bagyinszki Katalin
Nagy Gyula és Klenovszki Katalin
Czellár Levente és Kenyó Judit
ELHUNYTAK:
Ország József
Czakó Menyhért
Tóth István
Dul Dezső
Kósa Józsefné
Jezsik Béla

2017. július 08.
2017. július 21.
2017. július 28.
2017. augusztus 05.
2017. augusztus 05.
2017. augusztus 19.
2017. augusztus 25.

sz.: 1943. május 17.
sz.: 1926. április 03.
sz.: 1932. szeptember 05.
sz.: 1923. december 24.
sz.: Pető Mária, 1931. szeptember 20.
sz.: 1938. április 04.

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik
Czakó István temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk mindazoknak
köszönetet, akik édesanyánk
özv. Kósa Józsefné temetésén részt
vettek, utolsó útján elkísérték végső
nyughelyére, sírjára elhozták a
megemlékezés koszorúit, virágait,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

elhunyt: 2017. június 21.
elhunyt: 2017. június 22.
elhunyt: 2017. július 04.
elhunyt: 2017. július 05.
elhunyt: 2017. július 24.
elhunyt: 2017. augusztus 12.

FARMOS POÉTAASSZONYA
Nemrég jelent meg Darók Eszter második verseskötete Önarckép címmel. Költészethez való tehetségével azon emberek körét
gyarapítja, akikre büszkék lehetünk farmosiként. Az alábbiakban
őt kérdezem az írással kapcsolatos tapasztalatairól.
Mióta tart az íráshoz kötődő szenvedélye? Már fiatalkori versek is születtek, vagy csak később alakult ki a dolog?
Több mint negyven éve írok szinte kihagyhatatlan folytonossággal, minden rákészültség nélkül, egy belső késztetésből. Így
mondhatom, hogy végig kísért eddigi életem során az íráshoz
kötődő szenvedélyem.
Honnan jött az ötlet, hogy ne csak az asztalfióknak írjon, hanem ki is adja a verseket?
Mindig is meg akartam mutatni a világnak, mi lakozik bennem.
Hosszú utat kellett bejárnom és felnőnöm ahhoz, hogy vágyam
könyv formájában megjelenhessen. És hogy ezt kétszer is megélhettem, köszönet mindazoknak, akik olvasásukkal támogattak.
A most megjelent, Önarckép kötetben a frissen írt darabok mellett néhány a múlt század végén keletkezett verset is felfedezhe-

tünk. Volt esetleg valami logika az összeállításban, vagy egyszerűen csak ezek a versek még nem kerültek nyilvánosság elé?
Az összeállításban törekedtem arra, hogy ne ismételjem önmagam. Igyekeztem olyan
írásaimat bemutatni, melyek
még láthatatlanok voltak a
nyilvánosság előtt. A versek
időbeli eltolódásának egy
bizonyos érettségi üzenete is
van, hiszen tartalmilag szinte
változatlan, de mélységében
egyre kiterjedtebb verseim
születtek.
Melyik művön dolgozott a
legtöbbet?
Minden eddig írott versem nem igényelt időt. Akár
az éj leple alatt, akár hajnali
ébredéskor, vagy a nap bár-
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mely órájában, mikor a gondolat, az ihlet befészkeli magát, egy
pillanat alatt kész a vers. De mikor nincs ihlet, akár hónapokig
sem születik egy gondolatom sem.
Van személyes kedvenc az írások közt?
Természetesen van kedvenc versem, elsősorban mindig az,
amit épp akkor írok. De ezenfelül több versemhez kötődöm úgy
érzelmileg, lelkileg vagy mondanivalójának nagysága miatt. Jelen kötetemben ilyen versnek tartom „Mikor menni kell” című
versemet.
Van esetleg kedvenc írója, költője, aki motiválja, akitől ötletet merít, akinek a stílusát követi?
Nagyon sokat olvasok különböző témákban, de a költészetben
megmaradtam József Attila mellett, versei ma is nagy hatással
vannak rám. Mindenki attól válik naggyá, hogy egyedi marad.
Ebben az egyediségben járom én is az utam, mert úgy gondolom,
hogy a költészetet nem lehet tanulni, az vagy van, vagy nincs .
Motivációt viszont mindenképpen adnak az előttem járók.
Mit gondol a magyarországi kortárs versírókról? Ápol kapcsolatot esetleg más írókkal, költőkkel?
Úgy gondolom a mai kortárs versírók egyre szabadabb gondolkodással bírnak, nagyon nehéz bejutni a köreikbe annak, aki
mélységében akarja kifejezni magát. Kevés mai költővel vagyok
kapcsolatban, de az egyik épp a szerkesztőm, aki ismeretlenül
felajánlotta a segítségét, hogy mindkét kötetem elkészülhessen.
Hálával tartozom érte.
Mit gondol, a farmosiak mennyire vannak tudatában, hogy
egy költőnő él köztük? Kap esetleg visszajelzéseket farmosiaktól?
Miután évekig írhattam verset a farmosi újságba, elég ismertté vált a nevem, de költőnőnek nem nevezném magam Farmo-
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son, mert ahhoz kevés bemutatkozási lehetőségem volt. Mondhatom, hogy sokan ismernek, de nem úgy és nem akként, aki
vagyok.
Mik a tervek? A későbbiekben várható lesz-e még újabb
könyv megjelenése?
Nem tervezek előre. Azt mondják, ha jön a lehetőség, élni
kell vele. Olyan ez, mint az ihlet. Ha megtámadja az embert,
akkor tennie kell a dolgát vele.
Ha valaki ezek után szeretné beszerezni a megjelent könyveket, erre hogy, hol van lehetősége?
Úgy az előző és jelenlegi könyvemből még van pár darab
megvásárolható példány. Mindenkit szeretettel fogadok, aki érdeklődését mutatná felém. Elérhetőségem helyben. Köszönöm
a lehetőséget, hogy bemutatkozhattam.
Az interjút készítette: Szarvas Angéla
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Augusztus 20-i ünnepség
Kármán János plébános úr megáldja az ünnepi kenyeret

A Farmosi Metal Liget pillanatképe

Csuhajja Néptánc és Kézművestábor - vályogkészítés

Farmosi önkénteslányok a Fina Világbajnokságon

Csuhajja Néptánc és Kézművestábor - a résztvevők

