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MEGHÍVÓ
Farmos Község Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2019. december 6-án 11 órára
a Művelődési Ház előtti útszakaszra,

a Belterületi utak fejlesztése (PM_ONKORMUT_2018)

pályázat keretén belül felújított utak

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA.
A felújított utakat átadja:
Czerván György
országgyűlési képviselő

Karácsony és Újév alkalmából
Farmos Község Önkormányzata és a magam nevében kívánok
minden farmosi embernek

áldott karácsonyt és békességben megélt,
sikerekben gazdag boldog új évet.
Horváth László polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ ÉS PROGRAM
(Elhangzott a Képviselő-testület alakuló ülésén)

Tisztelettel köszöntöm Tarnavölgyiné Dr. Tényi Ágnes as�szonyt, a Járási Hivatal Vezetőjét, a Helyi Választási Bizottság
vezetőjét és tagjait, Gaálné Czinkos Judit aljegyző asszonyt, a
képviselő-testület tagjait és minden kedves érdeklődőt. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm mindazokat, akik elismervén a 2014 és 2019 közötti ciklusban végzett munkámat, szavazatukkal bizalmat szavaztak, és lehetővé tették polgármesteri
munkám folytatását.
A választási kiadványomban is írtam, hogy múltamban szégyellni, eltitkolni valóm nincs.
Polgármesterként – valódi függetlenként – nem képviselek politikai, vagy gazdasági érdekcsoportokat. Nem vagyok zsarolható.
Mint az előző ciklusokban már tettem, a következőben is a
tisztesség, a becsület és az igazság értékeinek mentén kívánom
végezni polgármesteri munkámat.
Ehhez várom kivétel nélkül minden képviselőtársam cselekvő
támogatását.
Kérdezhetnénk, hogy a számtalan elváráson túl elsősorban
milyen legyen egy polgármester, milyen legyen egy képviselő?
Visszautalva az előzőkre:
Mindenképpen legyen tisztességes-, legyen becsületes- és legyen
igaz ember, semmiképpen sem képviseljen hazugokat, becsteleneket, csalókat, szemfényvesztőket! Győzze le az egyéni és csoport
érdekeket, mindenkor emlékezzen a röviddel ezelőtt letett képviselői esküjének szövegére!
Farmosért, a megkezdett beruházások folytatásáért, a farmosi
emberek bizalmát kértem munkám folytatásához, hogy az elmúlt kilenc év sikerei folytatódhassanak a felelős gazdálkodás,
a pénzügyi stabilitás, valamint a pályázati forrású, és az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott beruházások terén.
A választók bizalmát elnyerve, a támogatásukat magam mögött érezve ígérem, hogy:
• Továbbra is érdekkörök befolyásától mentesen, a törvények,
szabályok betartásával, nyíltan, korrupciómentesen működik
majd Farmos Község Önkormányzata!
• Továbbra is a lehető legteljesebb védelmet élvezi majd az önkormányzati, az állami és a magántulajdon!
• Továbbra is a közösségünk érdekében együttműködni tudó,
tenni akaró, magán- és csoportérdekektől mentes vezetői, alkalmazottjai lesznek az önkormányzati intézményeinknek!
• Továbbra is maximálisan élünk a pályázatok adta lehetőségekkel, hogy folytatódjon Farmos fejlődése, az itt élők életkörülményeinek javítása, környezetünk megóvása, szépítése!
• Továbbra is törekszünk majd a Farmos környéki természetvédelmi területek értékeinek közkinccsé tételére, turisztikai
hasznosítására!
• Továbbra is keresni fogjuk a lehetőségeket farmosi munkahelyek létesítésére!
• Továbbra is a költségvetés 1%-át fordítjuk majd az arra érdemes
egyesületek, civil szervezetek és rendezvények támogatására!
Ígérem, hogy Farmost egy olyan polgármester fogja a továbbiakban is vezetni, aki meghallgatja az „utca emberét”, aki együttműködik a helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel, egyházi felekezetekkel, aki jó kapcsolatra törekszik minden tisztességes, becsületes
helyi vállalkozóval, minden településünk javát – és nem javait –
akaró emberrel. Aki továbbra is jó kapcsolatokat ápol az országgyű-

lési képviselő úrral, - neki ezúttal is köszönöm minden támogatását,
melyet Farmosnak és személy szerint nekem adott, - valamint a felettes hatóságokkal, és a környező települések vezetőivel.
Farmost egy olyan polgármester fogja vezetni, aki az előttünk
álló öt esztendőben, a következő programpontokat kívánja
megvalósítani:
Közterületek, közművek
• Minden belterületi út szilárd burkolattal való ellátása, a rossz
önkormányzati utak fokozatos felújítása.
• Külterületi földutak rendszeres javítása, karbantartása.
• Külterületi földutak átépítése folyamatosan köves úttá.
• Az Öregszőlő INTERNET-TV ellátásának megoldása.
• Az illetékes hatóságokkal megoldás keresése a Farmoson áthaladó kamion forgalom csökkentésére.
• A tervezés alatt álló két kijelölt gyalogosátkelő hely mielőbbi
megvalósítása.
• Vízbefogadó helyekkel – Büdös-lapos, Kúria mögötti terület,
Nádas-tó – vízelvezető rendszerek kiépítése.
• A Rákóczi úti nyitott árok zárttá tétele.
• P+R parkoló építésének folyamatos sürgetése.
• Ingatlanvásárlással a településközpont nyitottá tétele, ezzel
együtt park és parkoló építése.
• Újabb fedett buszvárók létesítése.
• A településen kamerarendszer kiépítése.
• A Krizsán közvilágításának kiépítése.
• Gyermekjátszótér építése.
• Útjaink, tereink „zöldítése”. Parkosítás, virágosítás, köztéri
bútorok kihelyezése.
Oktatás, művelődés, sport
• Az óvoda elmúlt években, évtizedekben elért eszközállomány
színvonalának és pedagógiai eredményeinek szinten tartása,
megőrzése, az ehhez szükséges beszerzésekkel, fejlesztésekkel.
• Óvodai tornaterem létesítése.
• Szelei úti iskola épületeinek felújítása energetikai pályázatok
segítségével.
• Tornaterem felújítása pályázati forrásból.
• Művelődési Ház és Könyvtár ajtói fölé esővédő tetők felszerelése, valamint az udvarra tekintő, zárt folyosó építése.
• A Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház programjainak bővítése.
• A futballpálya öntözőrendszerének kiépítése pályázati forrásból.
• Kerékpáros crosspálya építése a Matolcsy Kúria mögötti területen.
• A hagyományossá vált Farmosi Kulturális Napok-, Farmosi
Borverseny-, Szüreti Felvonulás-, Farmosi Lovas Találkozó-,
Idősek Világnapja-, és a Farmosi Zenekar koncertjének támogatása.
Egészségügy, családsegítés, gyermekvédelem
• Az I-es számú háziorvosi szolgálat működési feltételeinek
megteremtése.
• Mindkét védőnői körzet álláshelyének betöltése.
• A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez a személyi feltétel megteremtése, ezzel egyben a működésének helyreállítása.
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Turizmus, vendéglátás
• Páratlan természeti adottságaink adta lehetőségek kihasználása, Farmos felrajzolása a turizmus térképére.
• Ismét pályázás Ifjúsági tábor építésére.
Környezet- és tájvédelem, megújuló energia hasznosítása
• A Művelődési Ház és Könyvtár után a többi intézményünkre
is napelemek telepítése.
• A szelektív hulladékgyűjtés újbóli elindítása.
• Az illegális szemétlerakók szigorú számonkérése, megbüntetése.
• A meg nem művelt kertek tulajdonosainak ösztönzése a kertművelésre.
• Utak mentén, közintézmények környezetében fásítás, virágosítás.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt jelenlévők!
Az önkormányzati munkával töltött 21 év tapasztalata igazolja számomra, hogy csak a képviselő társaim bizalmát, támogatását élvezve, a farmosi emberek, a helyi vállalkozók szavát
meghallva, segítségét elfogadva, hittel, becsülettel, tisztességgel,
szorgalommal végzett polgármesteri és képviselői munkával lehet Farmost jobbá, szebbé, élhetőbbé tenni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Farmos, 2019.10.30.
Horváth László
polgármester

GRATULÁLUNK KITÜNTETETTJEINKNEK
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben is községi kitüntetések adományozásáról határozott. A
kitüntetéseket - a kitüntetettek tevékenységének méltatásával - a XVI. Farmosi Kulturális Napok megnyitóján Horváth László
polgármester adta át az arra érdemeseknek. Gratulálunk, és egyben megköszönjük minden kitüntetettnek a Farmos községért és
annak közösségéért végzett példás tevékenységét, áldozatos munkáját.
Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
94/2019. (VI. 25.) sz.
Önkormányzati határozata alapján

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
96/2019. (VI. 25.) sz.
Önkormányzati határozata alapján

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
95/2019. (VI. 25.) sz.
Önkormányzati határozata alapján

„Farmos Községért
Emlékérmet”

„Farmos Községért
Emlékérmet”

„Farmos Községért
Emlékérmet”

adományoz

adományoz

adományoz

CZERÓCZKI JUDIT

DR. CSÁK ISTVÁN

KŐSZEGI VIOLETTA

részére

részére

részére

Farmos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Czeróczki Judit részére „Farmos Községért Emlékérmet”
adományoz, elismerve ezzel a Farmosi
Kovács Pál Zenekar megalakítása, vezetése és zenei felkészítése terén végzett
munkáját. Karnagyi, zenepedagógusi
munkájával tovább élteti Farmos zenei
hagyományait.
Zenekarával kiemelkedő közművelődési tevékenységet fejt ki Farmos közéletében. A zenekar koncertjeivel ráirányítja
a figyelmet a zene szépségeire, a zenélés,
a zenetanulás fontosságára. Működésével
gazdagítja, színesíti Farmos kulturális
életét, öregbíti a múltbéli farmosi zeneoktatás hírnevét, példaként feleleveníti
annak emlékét.

dr. Csák István évtizedeken át, rendszerektől függetlenül, úgy a szövetkezeti
működési forma, mint a korlátolt felelősségű gazdasági társaság működési forma
idején, a farmosi mezőgazdasági termelés
meghatározó, első számú vezetője volt.
Az irányítása alatti gazdasági társaságok
munkát és megélhetést biztosítottak a
mezőgazdaságban dolgozó farmosi embereknek. Dr. Csák István vezetésével, az
általa irányított gazdasági egységek – a lehetőségeik függvényében – hozzájárultak
Farmos fejlődéséhez, a farmosi emberek
életkörülményeinek javításához. Anyagi
és természetbeni támogatással segítették
helyi közintézmények építését, felújítását,
működtetését, támogatták és segítették a
helyi rendezvényeket, a községben működő társadalmi- és civil szervezeteket.

Farmos, 2019. szeptember 20.

Farmos, 2019. szeptember 20.

Kőszegi Violetta óvodapedagógus
1999 óta dolgozik a község óvodájában,
ahol óvodapedagógusi munkájának részeként a gyermekek ének- és néptánc
tanítását 2007 óta végzi. Tevékenységének célja, hogy pedagógiai módszereivel
felkeltse a gyermekek érdeklődését a magyar néptánc és népi kultúra iránt, és segítse a gyermekeket abban, hogy megismerjék és megőrizzék hagyományainkat,
jeles ünnepeinket. Az általa tanítottak
fontos elemei a gyermekek személyiség
fejlesztésének, melyek a gyermekek közvetítésével jelentős hatást gyakorolnak a
szülőkre is. Az összeállított néptánc műsorok értékes részei a településünk kulturális életének, rendezvényeinek. Kőszegi
Violetta a néptánc tanítás tevékenységén
keresztül növeli Farmos község kulturális
értékeit, elismerését, jó hírnevét.
Farmos, 2019. szeptember 20.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Horváth László
polgármester

Horváth László
polgármester

Horváth László
polgármester
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

Egy koncert margójára…
„Ha egy évre tervezel, ültess rizst.
Ha húsz évre tervezel, ültess fákat.
Ha a következő generációra tervezel, taníts embereket.”
(kínai közmondás)
Valószínűleg ösztönösen vagy tudatosan a fenti idézet
szerint tette minden nap a dolgát Farmos község egykori
ének-zenetanára, Kovács Pál - nekünk „csak tanár bácsi”és felesége, mindannyiunk Kati nénije -, amikor gyerekeket
toborozva maguk köré, elkezdték őket bevezetni a hangjegyek világába.
Merészet álmodtak: sokféle hangszert, még annál is
több gyereket, kottagyűjteményt, zenekart, utazásokat…
s kitartó, több évtizedes munkájuk nyomán a nagy álom
valósággá lett. Generációk váltak a faluban kottaolvasóvá, valamilyen hangszeren játszó, zenét szerető emberré.
Az úttörő zenekar Farmos védjegye lett, amelyben játszani dicsőséget, örömet és lehetőséget jelentett. Lehetőséget
arra, hogy muzsikálásunkkal kiemelkedjünk az átlagosságból, lehetőséget, hogy tudásunkat megmutassuk az ország
különböző településein, hogy sikerekben és élményekben
legyen részünk. Lehetőséget, hogy egy közösséghez tartozzunk, ahol az együttmuzsikálás aranyszála kötötte össze a
gyereklelkeket.
Erre a pedagógus házaspárra emlékeztünk 2019. október 26-án, születésük 100. évfordulója alkalmából. Délelőtt
koszorúval és mécsesekkel róttuk le tiszteletünket a közös
sírnál, majd az Önkormányzat által készíttetett emléktáblát
avattuk fel a Kovács Pál Zeneteremben.
A rendezvényen Horváth Lászlónak, a község polgármesterének megnyitó beszéde után, koszorút helyezett el
Moritz László, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága alelnöke. Majd Kiss Csenge, a pesterzsébeti Lázár
Vilmos Általános Iskola tanulója köszöntötte az ünnepség
résztvevőit egy gyönyörű erdélyi népdalcsokorral. Végül a
farmosi óvodások hangszerekről szóló kedves verse csalt
mosolyt az arcokra. Az emléktábla felavatása után a Művelődési Ház kertjében közösen fát ültettünk, remélve, hogy
a vörös tölgy sokáig őrzi majd a Kovács házaspár emlékét a
kívülállók számára is.
Ezt követően délután öt órakor felcsendültek az ünnepi koncert első hangjai. Moritz László és Borókai Gábor
köszöntő beszéde után tartalmas kikapcsolódásra és egy

jelképes időutazásra invitáltuk a közönséget. A hangulat
megteremtésében és a múltidézésben a zenekar segítségére volt a budapesti Bella Musica Női Kar. Előadásukban a
népzenei ihletésű, az egyházi és a modern művek mellett
helyet kapott két úttörő dal is a zenekar tagjainak kíséretével, amely dalokat a közönség tagjai, mint egykori iskolások, énekkarosok, zenekarosok, lelkesen énekeltek.
A sok szép zenemű elhangzása után a múlt egy-egy pillanatát, érzés-emlékeit idézte fel doktor Benke Tamás, a
zenekar hegedűse, a „Volt egyszer egy zenekar Farmoson”
című versével. A koncert végére a zenekar és az énekkar közös előadásában olyan darabot választottam, amely emberi
és zenei hitvallásunk lehet:
„A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd
el…ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki
másmilyen. A zene is csak ettől igaz, s a dal csak így lesz
szép.”
A dal okozta meghatottságot jókedvvel oldotta fel a koncertet követő kb. 20 perces vetítés, amely az egykori és a
jelenlegi zenekar életéből villantott fel képeket. A videó elkészítése Várai Mihály munkáját dicséri.
Az utódoknak az a feladata, hogy emlékezetükben megőrizzék azokat, akik előttük jártak, akiktől útravalót kaptak.
De nem elég megőrizni, tovább is kell adni az értékeket.
Azt hiszem, hogy egy pedagógus számára nincs annál nagyobb elismerés, mint hogy egykori tanítványaiban él az,
amit valamikor Ő ültetett el bennük.
Úgy gondolom, minden szempontból méltón tisztelegtünk hajdanvolt tanáraink előtt. A jól eső megelégedettségen túl nagyon fontos, hogy a Farmosi Kovács Pál Zenekar
8 évvel ezelőtt újjá alakult, és azóta is muzsikál. Mert akinek megadatott, hogy érti és érzi a muzsikát, annak segítenie kell másoknak is, hogy ők is gazdagodhassanak általa.
S amikor látom a közönség, az emberek széles mosolyát,
a fogadtatás örömét, érzem a hálát, az ölelés melegségét, a
felénk áradó szeretetet, tudom, hogy a zenekarral jó úton
járunk. Akik eljöttek a koncertünkre, gazdagabban térnek
haza. S mi „Hangszerünket kézbe fogva, látjuk (az Ő) mosolyát.”
Budapest, 2019. 11. 23.
Czeróczki Judit karnagy,
a Bella Musica Női Kar
és a Kovács Pál Farmosi Zenekar vezetője
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Farmosi Kulturális Napok - véradás
A Farmosi Kulturális Napok keretein
belül megrendezett véradó toborzó versenynek is köszönhetően szép számban
érkeztek a segíteni szándékozók a véradásra. Összesen 39-en adományoztak
vért, akik ezzel közel 120 beteg életén
segítettek. A diákok lelkes toborzása nem
maradhatott el jutalom nélkül, így egyikük biztosan nagyon örül a csodaszép
biciklinek, amit nyert. Ezúton is gratulálunk neki. A véradók közül kettő ajándékcsomag is kisorsolásra került. Gratulálunk a nyerteseknek.
A Magyar Vöröskereszt nevében köszönöm Varga Adriennnek a véradás és a toborzó verseny szervezését és kivitelezését, lelkes segítő munkásságát, a véradók támogatását, önzetlenségét és példaértékű közösségi munkáját. Köszönöm a
támogatóknak a kerékpár és az ajándékcsomagok felajánlását, amely a véradó toborzó versenyre mozgósította a diákokat,
hogy nagyszámú részvétel lehessen a véradáson, valamint amelyekkel kettő kedves véradónkat megjutalmazhattuk. Köszönöm az önzetlen segítő szándékú véradóknak, hogy vérüket adták a betegeknek. Igazi Hősök vagytok!
Vasváriné Szilvia
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Cegléd és térsége

Szüreti Felvonulás
Idén már 10. alkalommal került megrendezésre a
Farmosi Szüreti Felvonulás. A rossz idő ellenére a helyi
vendégeken kívül szép számmal érkeztek a környező településekről is. A nap folyamán a már megszokott lovas
felvonuláson kívül felléptek táncosok, népdalénekesek,
majd a közösen elfogyasztott ebéd után a szokásos lovas
ügyességi verseny sem maradhatott el. A díjak átadása
után a tombolahúzásé volt a főszerep. Este a kultúrházban volt a folytatás, ahol a megjelentek egy fergeteges bál
részesei lehettek.
Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták a rendezvényünket:
• Farmosi Polgárőrség
• 3Ász Kft.
• ifj. Kézér Imre
• Polyákné Ivanics Margit
• Farmos Község
• A-63 Nagykáta és
• Kis József
• Privát ABC, Ábrók Judit
Környéke Postagalamb
Önkormányzata
• Kiss Pékség
és Megyes Csaba
• Farmos Rózsa Nyugdíjas
Egyesület
Tápiószentmárton
• Safranyik Gábor és
Egyesület
• Kovács Erzsébet
családja
• Apró Csuhajják
• Fehér Viktória
• Baranyiné Deák Mária
• Kovács Vivien
• Szabó Csaba
• Bertalan Györgyi
• Gabi Fodrászat
• Liget Közért
• Szabó Alexandra
• Gál Eszter
• Takács Gabriella
• Boda Imre és felesége
• Lottózó és Ruhásbolt
• Gál Zoltán
• Bodócs Imréné Nyitrai
• Mariann Virágbolt
• Tápiószecsői Ofella
Margit
és családja
• Mészáros István
Sándor Hagyományőrző
• CBA Élelmiszerüzlet
• Gáti Éva
• Molnárné Czakó Irénke
Népi Együttes
Rózsavölgyi Géza
• Tóth Erika
• Goods-Market
• Nagy Béla (Nagykáta)
• Coop
• Nemes Nóra
• Tóthné Erika
• Györffi István
• Cseh-Fehér Ágnes
• Hasznos Holmik
• ifj. Németh István
• Veres Richard
• Csillik Sára Anna
• Horváth Lajos
• Németh István
• Virgo Vinum Kft.
• Csuhajja Néptáncegyüttes • Horváth László
• Zombori Zsolt
és családja
• Enikő Virágbolt
• Palcsó Húsbolt
(Tápiószentmárton)
• Juhász István és családja
• Farmosi Közművelődési
• Zsanett Fodrászat
• Kasza Tamás
• Pető György és Gizella
Könyvtár
• Kenyó Ferencné
• Petrény Eger
Szarvas Attila
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A Dalma Dance Club SE. farmosi tagozatának 2019-es eredményei
A Dalma Dance Club SE. farmosi tagozatának eredményei
az előző lapszámból sajnos szerkesztői hiba miatt kimaradtak.
Azóta viszont újabb eredményekkel gazdagodtak a lányok, így
most egyben közöljük ezeket. Gratulálunk!

Karcag:
• Bad girls: arany minősítés
• Rock & Show start C kategória - Miknai Petra,
Poór Nikolett: arany minősítés
• Strart C duó kategória - Miknai Petra, Poór Nikolett:
arany minősítés
UDO Moderntánc Kupasorozat, Mezőkövesd:
• Gold serdülő dance duo: arany minősítés
• Silver serdülő Botos modern duo: arany minősítés
• Gold serdülő dance kiscsoport: arany minősítés
FASHION DANCE Minősítő Táncverseny, Szarvas:
• Rock & Show kategória - Miknai Petra, Poór Nikolett,
Sóspataki Petra: arany minősítés
• Bad girls free style - Miknai Petra, Poór Nikolett,
Sóspataki Petra: arany minősítés
• Fashion street dance - Miknai Petra, Poór Nikolett:
arany minősítés

A Rekettyési Iskola
A jászberényi úti zokni üzemnek nem mindig az volt a rendeltetése, mint manapság. A fiatalok talán nem is tudják, hogy
korábban iskola működött ott, Farmos határában. Bevallom,
sokáig én sem tudtam, pedig édesapám ott tanult, nagymamám, Rozika néni és dédmamám, Irén néni pedig ott dolgoztak
a konyhán. Annyit tudtam, hogy ők a „kinti iskolában” voltak,
hiszen így emlegették, de az valahogy sosem került szóba, hogy
az bizony a „Zokni” épülete volt.
Egy idő múlva persze összeállt a fejemben a kép, de sokáig
talonba tettem a témát. Mígnem idén nyáron kölcsön kaptam
Kőrösi Gyula tanár úr szakdolgozatát (ezúton is köszönöm szépen Németh Csabának), melyben az iskoláról írt a kezdetektől
1964-ig, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a
tanároknak, hogy milyenek voltak a diákok, a szülők, a tanyasi
élet, s hogyan fejlődött egyre inkább az iskola. Innentől kezdve
pedig Deák Marika nénivel is elkezdtük kutatásainkat és beszélgetéseinket a farmosi iskolákra koncentrálni, s jelenleg is fő

4M Dance Company IPDSO Minősítő Táncverseny:
• Free style - Miknai Petra, Poór Nikolett, Sóspataki Petra:
arany minősítés
• Rock & Show - Miknai Petra, Poór Nikolett, Sóspataki Petra:
arany minősítés
• Fashion street dance duó - Miknai Petra, Poór Nikolett:
arany minősítés
II. Magyar Kupa Országos moderntánc és mazsorett
verseny:
• Silver serdülő botos modern duo - Miknai Petra,
Poór Nikolett, Sóspataki Petra: arany
• Gold serdülő dance kiscsoport - Miknai Petra, Poór Nikolett,
Sóspataki Petra: ezüst
Nemzetközi Mazsorett verseny, Nagyvárad:
• Dalma Dance Club S. E.
• Miknai Petra, Pásztor Szonja,
Poór Nikolett Szonja Pásztor Trio: I. helyezés
• Miknai Petra - Poór Nikolett Duó: II. helyezés
• Pompom Szolnoki csapat: II. helyezés
• Botos Szolnoki csapat: I. helyezés

Győrfi Dalma
a Dalma Dance Club SE vezetője

témaként kezeljük. Szeretnénk egy átfogó képet kapni - majd
később adni - Farmos összes régi és jelenlegi iskolájáról.
Ebben a cikkben a Rekettyési Iskola történetéből ismertetek
egy keveset, mivel jelenleg arról van a legtöbb információnk.
Kőrösi Gyula 1942-től 1962-ig dolgozta fel az iskola történetét. Ő maga 1949. február 10-én, „egy szokatlanul kora tavaszias, szeles napon” érkezett Farmosra. Az 1949 előtti időkről
Badenszki András Bangyi bácsi és felesége, Ágnes néni meséltek, akik Kőrösi szomszédságában éltek. Korábban csak Erekközben és Farmoson volt iskola, így a rekettyésiek érezték az
iskola hiányát. „A tanyavilág közös erőfeszitésére, Friedmann,
kövesut melletti erdős birtokából, mintegy 8 holdas területet jelöltek ki, a majd megépitendő iskola részére. De ez a terület sokáig
nem szolgált egyébül, mint egy szökött cseh katona birodalmául.
Ahol középen nem az iskola, hanem a környék életét keseritő kóbor-ember föld-putrija állott.” Az akkori választásokat Bangyi
bácsi kihasználta, s írásos bizonyítékot kért az iskola felépítésére
a jelöltektől. Az ígéretet megkapta, ám gúnyos megjegyzésekkel párosítva: „minek nektek az iskola?” 1939-ben azonban vé-
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gül mégis lerakták az iskola alapját. Ezt viszont eredménytelen
időszak követte. 1940-ben azonban a leendő iskola területének
szomszédságába költöztek a Méreyek, akiknél a családfő először
szintén a „Minek nektek iskola? Nem lesz aki járjon bele!” érvvel
hadakozott, ám végül mégis közbenjárt az intézmény felépítésében, melyet 1942. március 1-jén át is adtak. Igazgatója akkor
Angyal Zoltán volt, s Angyal Zoltánné és Cseke Anna Mária
tanítónőkkel együtt háromfős tanerővel indult meg az iskolai
élet, ahol 120 gyermek tanult.
Nehéz évek következtek. A felszerelés hiányos volt, a tanárok
állandóan cserélődtek, a gyerekek rengeteget hiányoztak, a szülők nem voltak együttműködők. Minderre a háború is rányomta bélyegét: „A háboru áradata feldulta a tanévet, az iskolát, az
embereket,az életet. A megszálló német csapatoktól veszélyeztetett kövesut melletti iskolát a magára maradt Angyal Zoltánné
tanitónő, gyermekével el kellett hogy hagyja. Az iskola hamarosan a frontcsapatok átjáró háza lett. Feldult nevelői lakás, kiforgatott szekrények, tüzelőnek használt iskola-irattár és berendezés
s a termekben nyeritő német lovak siralmassá tették az oly sok
nehézség árán felépitett iskolát.”
A pedagógusváltakozások helyzete olyan súlyos volt, hogy
egyik szeptemberben Kőrösi Gyula majdhogynem egyedüli tanárként kezdte meg a tanévet. „Kezdődött az 1949/5o-es tanév.
Igen, kezdődött ugy, ahogyan kezdődhetett. Egyedül képviseltem
a belterületi iskola alakuló tantestületi értekezletén a rekettyési
nemlétező tantestületet. Már-már kijáró nevelőt kellett kijelölnie
Tóth Gyula iskola igazgatónak, amikor szeptember 1-én jelentkezett Kovács László, rekettyési iskolához áthelyezett tanitó. Másnap ketten hozzá is láttunk a munkához.”

Már tíz év is eltelt az iskola megindulása óta, mikor még
mindig méltatlan formában állt. „Mindenütt nagy épitési gödrök éktelenkedtek. Az utcai árok mélysége egybefutott az udvar
középső részét képző játszótérrel. Az utkanyarulatban levő kijáratnál - egyébként mindenütt az van, mert keritést e terület még
nem látott, - egy olajfa bozót huzódott, ami a rossz kilátás miatt
nagyban veszélyeztette az utra kilépő gyermekek életbiztonságát.
1949-ben a végpuszulástól megmentett, kéttantermes, leendő iskolaépület falait, az akkor ráhelyezett tető valahogy védte, -de
sajnos azóta is csak ugy „diszelgett” A betetőzés fejlődő változást
csak a bünbarlangul szolgáló termek alkalmi igénybevevőinek hozott. Az is megtörtént, hogy voltak, akik már annyira elhagyatottnak tekintették az épületet, hogy éjjel a cserép 1/3-át „megmentették” maguknak jobb célokra,- persze három nap mulva azért csak
vissza kellett rakniok!”
Lassan, de biztosan azonban fejlődött az élet Rekettyésen
is. Az iskola épülete és a tanári kar is bővült, a szülőkkel való
együttműködés javult, a gyerekek kevesebbet hiányoztak, a kul-
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turális élet fejlődött. Említésre kerül például az akkor még kislány Jutka óvó néni és az ő édesanyja: „Derényi Emilné tanitónő
nagy kedvvel és hozzáértéssel rendezi a szinmüveket kartársai
segitségével, szervezője és vezetője a tánccsoportnak. A munka
sikere érdekében Judit nevü leányát, aki a községi nivós tánccsoportnak tagja, gyakran kihivja módszertani segitségül.”

Büszkén szól Kőrösi igazgató úr arról a tanítványukról, aki
hallgatott szavukra, s tanítóképzőben folytatta tanulmányait:
„Továbbtanulónk is volt. Hallgatott tanácsunkra és tanitóképzőbe jelentkezett. Szabó Rozália tanitványunk. Végig jó eredmén�nyel megállta a helyét! Rajta keresztül valóra vált perspektivikus
tervünk, mert jelenleg már iskolánk tantestületének egyik stabil
tagja!”
Az egykori tanítvánnyal, aki később 40 éven keresztül pedagógusként okította a farmosi diákokat, vagyis Gecse Jánosné
Szabó Rozáliával nekünk is volt szerencsénk beszélgetni.
Mesélt nekünk az akkori összevont osztályokról, annak nehézségeiről: „Én összevontban is tanítottam. Nem a négy osztály
volt összevonva, hanem valamelyik kettő. Az első a harmadikkal,
a második a negyedikkel. És akkor úgy kellett csinálnom az óráimat, hogy az egyik társaságnak kiadni egy csendes foglalkozást.
Nehéz volt a tanító dolga. Sokkal nehezebb, mint egy egyforma
társaságnak mondani hangosan. Úgy kiadni az anyagot, hogy
meg is értsék, közbe a másik csoportban is odafigyeljenek a maguk dolgára, meg majd énrám…”
Nagy örömmel emlékezett vissza az ének- és tánccsoportokra: „Odakint mindig éneket is tanítottam. Meg a táncot. Volt
kiscsoportom táncos, akiknek én vettem a ruhát is, az anyagot.
Tudod, egyik meg tudta volna venni, a másik nem, ott azért tudod, nem olyan világ volt. Vállaltam, hogy akkor én mindnek
megveszem a piros-fehér pöttyest, meg a fordítottját, a fehér-pirost. Meg a kiskötény, meg a blúz. És Velkeiné még akkor tudod
hol lakott? A Szegedi soron kis házikóban. Nem itt még, én se
ismertem. Csak valaki mondta, és akkor oda elvitettem magam a
férjemmel, és megkértem, hogy megvarrja-e. Megcsinálta nekik,
és akkor ebbe vittem őket táncolni. Mentünk Györgyére, Nagykátára. Énekelni is mentünk.” Még neveket is említett a táncosok
közül: „Gál Éva, meg az Ildi, Ibolya, meg Molnár Ica, Bertalan
Éva, meg a két Ács lány.” (…) énekre is vittem versenyre a gyerekeimet, meg táncra, kicsiket meg nagyokat is. Este jöttek próbálni.
Tudod hol laktak, arra kint Gál Éváék is, meg mindegyik Ibolya,
meg Ildi, és jöttek, az anyukák velük! És képzeld, kiket fogadtam
meg zenészeket. Árva Béláékat, meg Varró gyerekek, hegedűsök.
Árva Béla zenész volt, meg a Molnár Jóska bácsi.”
Bár pontosan nem tudjuk, hogy mikor is vette kezdetét az
ebédosztás az iskolában, de szót ejtettünk az ott dolgozókról is:
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„Irén néni, Marika főzött ott először. Szabóné Marika. Ő nagyon
aranyos volt, ő nagyon tiszta, nagyon csak jókat tudok rá mondani.
Szóval egy aranyasszony volt.”
Kérdeztük a tanító nénit arról is, hogy jártak-e annak idején
kirándulni a gyerekekkel: „Vittem a farmosiakat számos helyre. A
Gál Jóska - nem él már - hát attól kértem egy teherautót. Nem volt
akkor még busz, meg egyebek. Teherautó, és abba tettek be padot.”
Felelevenítettük számos Rekettyési tanító és tanár nevét, melyek
közül sokan a benti iskolában is helyt álltak. A teljesség igénye nélkül: Angyal Zoltán, Angyal Zoltánné, Babinszki házaspár, Balaska
házaspár, Boldizsár házaspár, Derényi Emilné, Hegedüs házaspár,
Katona Katalin, Kiss Béla, Kőrösi Gyula és felesége, Viola, Kubinyi
Ferencné Matula Pálné, Pigninczki tanító néni, Soós tanár úr, Tiborcz Margit, Vágány Judit, Váradi János, és még sorolhatnánk…
Rengeteget beszélgettünk még, s nem csak a Gecse Jánosné tanító nénivel, hanem Matula Pálné tanárnővel is, valamint számos
volt diákkal. Ám helyhiány okán jelenleg ennyit tudunk megosztani. Későbbi cikkeinkben az ő emlékeikből is készítünk majd
összefoglalót. Köszönjük az eddigi beszélgetéseket, s izgatottan
várjuk a továbbiakat!
Szarvas Angéla

Emlékem az iskoláról
1941. Ebben az évben jöttünk Farmosra és én ebben az évben kezdtem iskolába járni. Ennyi év távlatából megpróbálom
az emlékeket összegyűjteni.
Az én eszmélésemre és az iskolai éveimre nagyon rányomta
bélyegét a második világháború. Ahogy idejöttünk, beírattak
engem az első, bátyámat a harmadik osztályba. Engem Béni
Péterné, bátyámat Hegedűs József tanította. Úgy emlékeztem,
az elsőt Béni Péterné, a másodikat Czeizel Erzsébet, a harmadikat és negyediket Hegedűs József, az ötödiket és hatodikat Tóth
Gyula - aki az igazgató úr volt - tanította. De előszedvén a tanulmányi értesítőmet, az első és második osztályt Béni Péterné,
a harmadik Czeizel Erzsébet tanította. Azt hiszem, ez azért történt így, mert a férfiakat - akkor már háború lévén - állandóan
berángatták katonai továbbképzésre. Ilyenkor persze az itthon
maradt tanítónőkre hárult minden feladat. És persze ott volt
még Kovács tisztelendő úr. Mivel egyházi iskola voltunk, az ő
gondjai is állandóan szaporodtak.
1944-ben a negyedik osztályt elkezdtük, de akkor már napirenden voltak a légiriadók. Nemsokára ideért a front és a mi
körülményeink úgy alakultak, hogy elkerültünk Újszászra, és a
negyedik osztályt ott fejeztem be. Az ötödiket karácsony után
már újra itt folytattam.
A háború utáni években nagyon nehezen indult az iskola.
A tantermek tönkre téve, a felszerelés hiányos. Kovács tisztelendő úr áldozatul esett a háborúnak. osztályok összecsapva.
Hol a hatodik-hetedik, hol a hetedik-nyolcadik osztály tanult
együtt. Mikorra nyolcadikos lettem - ekkor már kötelező volt

a nyolcosztályos iskola - konszolidálódott a helyzet. Kaptunk
új felszereléseket, és jöttek új pedagógusok. Kiss János, akinek
később a fia is itt tanított. A Gencs házaspár és Horváth László.
Azt hiszem, ő volt az első helybeli pedagógus. Fiatal volt és lelkes. Tóth Gyula után ő lett az iskola igazgatója. Magyart és testnevelést tanított. Sok olyan dologra is megtanított, ami nem volt
kötelezően tananyag. Hogyan kell levelet írni, borítékot megcímezni, kit hogyan illik megszólítani, hogyan kell kérvényt írni.
Emlékszem, a nagyfiúkkal szinte baráti viszonya volt.
Nem írtam egyikről sem külön, hogy áldott emlékű. Nekem
mindegyikük neve áldott. Szerettem iskolába járni. A mai viszonyok közt szinte elképzelhetetlen, hogy lehetett ilyen körülmények között ilyen létszámú osztályokban tanítani. Akkor is és
most is a hivatásnak elkötelezett pedagógusoknak köszönhető
minden. Most sem lehet elmondani, hogy valakit az anyagi motiváció visz a pályára. Ezért működött és működik nemzedékről-nemzedékre a közoktatás.
Erre emlékszem 1949-ig. A későbbieket, úgy tudom, már
megírta Szegedre szakadt hazánk fia, Tóth Ferenc barátom. Ő
fiatalabb, mint én, és a későbbiekre már ő emlékszik.
Egy érdekes emlék Kovács tisztelendő úrról:
Volt egy Csibész nevű korcs pulikutyája. Arról lehetett tudni,
hogy hol van a tisztelendő úr, hogy a puli mindig ott feküdt az
ajtóban. Ha a Csibész a kocsma ajtóban feküdt, akkor ott volt
a tisztelendő úr, ha a templomban, akkor a sekrestye ajtóban
feküdt. És persze mindig jött vele az iskolába is. A gyerekekkel
nagyon szeretett játszani, és a padokból a tízórait kilopkodta, ha
nem voltunk elég elővigyázatosak.
Oroszi Imréné

A Farmos-Szele határ megtisztítása
Valamikor nyár közepén jött az ötlet,
hogy a Nyárvesztő utca végéhez közeli illegális szemétlerakót meg kellene tisztítani,
ugyanis rendkívül csúnya összképet mutat,
amikor az ember a nyugalomért, a szép
tájért járja a faluhatárt. Egyértelmű volt,
hogy a hulladék nem fogja eltüntetni magát, a szemetüket odahordók lelkiismerete

pedig nem fog egyik napról a másikra megvilágosodni, hogy nem jó, amit tesznek.
Nagyon nem. Így hát arra jutottam, hogy
neki vágok a munkának, egyedül, csendben. Ez a nagyképű gondolat kereken négy
napig tartott. Reggelenként, a tűző napot
megelőzve, lelkesen indultam ki kukászsákokkal és kesztyűvel a kezemben.

Jó néhány zsákkal sikerült is összeszedni,
s úgy számoltam, mire megérkezik az őszi
rossz idő, már minden készen lesz és csak
az elszállításról kell gondoskodni. Mígnem
a negyedik napon nagy csalódás ért, ugyanis valakik jelenlétével nem számoltam. Az
ottani élővilágéval, akik kíváncsiak voltak,
s felszaggatták szinte az összes zsákot.
Elszontyolodtam, ennyit a nagy tervről,
elbuktam máris, pedig szinte még el sem
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kezdtem. Akkortájt volt a Csuhajja Tábor,
ahol Nemes Nórával épp valamilyen
kézműves foglalkozást készítettünk
elő, s közben elújságoltam neki a nagy
bánatom. Bamba szemmel nézett rám:
miért vagyok ilyen buta, hogy ezt egyedül akarom csinálni? Hiszen ha összefogna egy lelkes csapat, akkor hamarabb és
eredményesebb munkát tudnánk végezni.
És igaza is lett.
Szemétszedő akciót hirdettünk szeptember 14-re, s valóban egy maroknyi
ember a segítségünkre sietett. Nem sikerült az egészet megtisztítani, hiszen
az nagyon nagy falat lett volna. De egy
kritikusabb részt igen, s ha néhány alkalommal újra megismételjük ezt az akciót,
akkor egyszer csak megszépülhet az az
ocsmány terület, aminek gyönyörűnek
kellene lennie.
S hogy mi kell ehhez?
Az, hogy akik eddig oda hordták ki a
szemetüket, azok a továbbiakban ne tegyék. Hiszen azon kívül, hogy a táj esztétikai szépségébe rondítanak bele, még
szabálysértést, bűncselekményt is elkövetnek közben. Egy vadkamera ötlete
már akkor is felmerült bennünk, reméljük ez a gondolat a későbbiekben megvalósítást is nyerhet.
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Köszönjük mindazoknak, akik
eljöttek szeptember 14-én a
kezdeményezésünkre, s tettek azért,
hogy szebb környezetben élhessünk:
• Brunóczki Éva
• Micsu Richard
• Fejős Lili
• Mucsínyi Ildikó
• Fejős Tamás
• Nagy Antal
• Horváth Kúnó
• Nemes Nóra
• Horváth László
• Petrovics Aranka
• Kasza Laura
• Sóspataki Petra
• Kasza Tamás
• Szarvas Angéla
• Kincsesné Kenyó • Szarvas Attila
Anita
• Váradi Zsolt
Illetve köszönjük az egyéb segítséget,
felajánlásokat:
• Cseh-Fehér Ágnestől és Cseh Tamástól ásványvizet és poharakat kaptunk
• Kasza Tamás az autóját ajánlotta a

Csak gondoltatok!
Az újság oldalain mindig szívesen olvasom a nekünk szóló információkat. Figyelem településünk fejlődését, és tudom,
hogy sok minden nem az önkormányzaton múlik. Azonban engedjék meg nekem, hogy mások véleményét is figyelembe véve
saját véleményemet osszam meg Önökkel. Elsőként a vasútállomás körüli vitához szólok hozzá. Aki esőben-hóban nap mint
nap „élvezi” e tarthatatlan helyzetet, az bizonyosan egyetért velem, hogy ezt az állapotot sürgősen meg kell szüntetni.
Mi a probléma?
A járda, ami az állomáshoz vezet, évek óta siralmas állapotban van. Az őszi, téli hónapokban járhatatlan, így az utazók a
béke útra kényszerülnek, ami balesetveszélyes. Aki kerékpárral
megy az állomásra, hová tegye a biciklit? Korlátokhoz, padokhoz? Javasolnám egy kerékpártároló építését, de tudom, hogy
még a parkoló állapota is siralmas! Az, hogy a MÁV mennyiére
könnyíti meg az itt élők életét, mi sem bizonyítja jobban:
– Hetente három-négy alkalommal késnek a vonatok.
– A szépen felújított állomás képtelen ennyi várakozó embert
befogadni.
– Annyi eső beálló sincs, hogy a farmosiak ne ázzanak el.
– Sok minden nem rajtunk múlik, de higgyék el, mindenért
meg kell küzdeni.
Másról!
1. Buszvárók létesítése, hogy diákjaink, lakosaink normális
körülmények között várakozhassanak.
2. Évek óta gond a zebrák kialakítása. Miért nem érti meg az
illetékes, hogy életveszélyes állapotok uralkodnak az iskola
körül! Tragédiára várunk?

•
•
•
•
•
•
•

szemét elszállítására, illetve konténert
intézett a sittnek
Kincsesné Kenyó Anita kávét hozott a
jelenlévőknek
Lampért-Kármán Tímeától 200 literes
zsákokat kaptunk
a Liget Közért szemeteszsákot és
ásványvizet ajánlott fel
Mucsínyi Ildikó és Mucsínyi Miklósné az évi ingyenes lomelszállításukat
ajánlották fel
Nagy Antal a lovas kocsijával a gyalog
érkezőket, majd később a szemetet
szállította
Nemes Nóra és jómagam süteményt
készítettünk a lelkes csapatnak
Plavecz Panna pedig 200 db kesztyűt
ajánlott fel.
Szarvas Angéla

Legközelebb más gondjaimat is megosztom önökkel, de végül pozitív dolgokról is szeretnék írni.
Farmos valamennyi lakosa tiszteletét fejezheti ki a mi postásainknak. Ők mindent megtesznek, hogy minket gyorsan udvariasa szolgáljanak ki. Rengeteg feladatuk van, de soha nem
tapasztaltam, hogy ezért minket bármilyen hátrány ért volna.
Biztosításokat ajánlani, akciókra hívni fel a figyelmet, az ott dolgozók fontos munkája. Kézbesítőinket is csak dicséret érheti.
Gondoljunk bele, hogy esőben, hóban és néha ítéletidőben mi
ki sem megyünk házainkból, ők azonban minden körülmények
között becsülettel végzik feladatukat. Köszönet illeti falunk postásait.
Szeretnék néhány gondolatot megosztani a felújított könyvtár
dolgozóiról. Az utóbbi időben többször kértem a könyvtárban
információs anyagot, illetve információt. Mindig szívélyesen
fogadtak, és átadták azokat a Farmos történetével és jelenével
foglalkozó tájékoztatókat, amik bár több éve elavultak, de szerettem volna községünkről megtudni.
Végül illik bemutatkozni, mert ki az az ember, de nem is ismerjük?
Nevem Hellenbarth Tamás. 65 éves nyugdíjas. A József Attila 4. szám alatt élek.15 éve járok családomhoz Farmosra, 5 éve
pedig állandó lakosa vagyok községünknek. Igyekszem minden
rendezvényen és fórumon részt venni, és továbbra is megosztani véleményemet, legyen az pozitív vagy negatív.
Kívánok önöknek áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben
eltöltendő boldog új évet!
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat!
Folytatom...!
Tisztelettel :
Hellenbarth Tamás

10. OLDAL

2019. DECEMBER

REJTETT FARMOSI ÉRTÉKEINK
Egy kora őszi hétfő délutánon, Marika óvó nénivel a szokásos
múltfeltáró utunkra indultunk. Aznap Juhász Istvánné Bukor Marika nénivel beszélgettünk. Bár rendkívül érdekes dolgokról mesélt nekünk, miket élmény volt hallgatni, s fontos információval
szolgált kutakodásainkhoz (ezekről majd a későbbiekben írunk),
mégis mindketten azon kaptuk magunkat, hogy el-elkalandozik a
tekintetünk, s lopva a falat bámuljuk. Ugyanis a szó szoros értelmében festői háttérrel álltunk szemben. Marika néni fiatal kora óta
festményeket, rajzokat készít, olyanokat, melyek régen túlléptek az
amatőr szinten, s melyek láttán csak ámultunk.
Művészetével szerencsénkre nem csak az otthoni asztalfiókokat
gyarapította, hanem Farmos kulturális életére is kiterjesztette azt.
Példának okáért, még valamikor a farmosi óvoda megalakulása
előtt nyári napközit szerveztek, melynek záró eseményén az Öreg
néne őzikéje című darabot adták elő a gyerekek. Ehhez Marika
néni készítette a díszletet, elmondása szerint olyan magasat, mint
egy ajtó. Csomagolópapírból készült, s egy keretre volt ráillesztve.
Kiderült az is, hogy amikor a gyermekei jártak óvodába, az altatókhoz illusztrációkat rajzolt, s ezeket az óvoda sokáig meg is őrizte - talán még ma is megvannak.
Az alkotás már fiatal kora óta jelen volt, nem csak
kései hobbiként érkezett. Nagyjából 16-17 éves lehetett,
amikor a Borókai család révén még egy televíziós díszlettervező, Langmár András is látta műveit. Akkor természetesen félt, hogy egy „ilyen nagy ember” majd kineveti, vagy gúnyos megjegyzést tesz munkáira, ám nem ez
történt. Úgy alakult, hogy tőle tanulta meg, hogy hogyan
kell árnyékolni a fákat. „Annyira megmaradt. Büszke voltam rá, hogy ez az ember nem szólt le, hanem megmagyarázta, hogy mit hogyan csináljak.” - mondta.
Képei sokfélék. Van köztük tájkép, csendélet, arckép.
Az inspirációt egyrészt könyvekből nyeri. Ha megtetszik
neki egy kép, azt lerajzolja, megfesti a saját elképzeléseit
követve. Bevallása szerint soha nem tudott téli tájat festeni, mígnem egy régi könyvben talált egy téli tájat. Ezt
aztán maga is megfestette, s igen szépre sikerült. Rájött,
hogy mi a titka a fehér évszak ábrázolásának, s ennek nagyon örült.
Másrészt számos művészeti ágért rajongott, csakúgy, mint az operett, a jégkorcsolya, a balett. Így nem csoda, hogy számos
énekest, színészt is felfedeztünk repertoárjában. Láttuk többek között Kalmár Magda, Dőry Virág, Törőcsik Mari és Audrey
Hepburn arcképét is.
Annak a történetét is megtudtuk, hogy a falon lévő képek úgy kaptak keretet, hogy a fia titokban elvitte őket bekereteztetni.
Jelenleg leginkább grafittal dolgozik és a fekete-fehér képeket preferálja. Ezeken a képeken az árnyékolást radírral oldja
meg.
Ahogy már akkor, a beszélgetés során is megjegyeztük, érdemes lenne kiállítást szervezni Marika néni képeiből, hiszen
egyrészt valóban nagyon szép alkotásokat készített az évek során, másrészt sokan a farmosiak közül nem is tudják, hogy
mekkora értékek rejtőznek itt kis falunkban.
Szarvas Angéla

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.
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Szelei vándor farmosi szemmel
Ez az írás nem Farmosról fog szólni, hanem legközelebbi szomszédunkról, Tápiószeléről. Most objektivitásra sem törekszem,
a saját szemszögemből írom, amit láttam,
gondoltam, s amikre közben emlékeztem.
Tápiószele idén 800 éves lett. Szép kor,
azt meg kell hagyni. A város különféle
programokkal ünnepelte az évfordulót, ennek sorába illeszkedett be egy Szele több évszázados történelmét feldolgozó színdarab,
a Szelei vándor is, melyet Katonáné Barna
Zsuzsanna írt és rendezett.
Az a Katonáné Barna Zsuzsanna, akire
én még úgy emlékszem, mint egykori farmosi magyar szakos tanár néni, aki bár a mi
osztályunkat nem tanította, dráma szakkörein szívesen fogadott bennünket. Ebben az
időben kedveltem meg a színjátszást, a színházba járást. Akkoriban - 2007 táján - még a falunapon is felléphettünk
a segítségével, az arra az alkalomra varrt egyenszoknyánkat a mai napig
őrzőm a szekrényem alján.
Még anyukámat is sikerült elcsalni az évfordulós előadásra, ami nagy
szó, ugyanis nem az a kimozdulós típus, ő inkább az otthon nyugalmában érzi jól magát. Persze volt rá motivációja, hogy megnézze a darabot:
kedves és jókedvű, zöldségeket és gyümölcsöket beszállító bácsink, Faragó Sándor is fellépett, ráadásul apukám kucsmájában és fegyverével, s
nem is akármilyen szerepben, az ő személyében összpontosult a humor
és a bölcsesség, ő volt a kezdet és a vég, A szelei vándor. Meglepő, de
rendkívül pozitív élmény volt a mi kis zöldséges bácsinkat egy számunkra
új, de valójában az igazi szerepében látni: Tápiószele kulturális életének
éllovasaként.
S még egy személyes dolgot had említsek, ami miatt számomra külön
megható volt a történet. Éppen az előadás előtt két nappal a farmosi diákokkal a tápiószelei-lengyel barátságokat őrző emléktáblákat felkutatva
hallottam a Katona család történetét, hogy az ő őseik hogyan is kerültek
ide, így ez még egy plusz töltetet adott a történelmi színdarabhoz, melyben a család több tagja is szerepet kapott.
De térjünk vissza a Szelei vándorhoz. A szeptember 13-i előadásra sajnos nem tudtam elmenni, így nagyon örültem az október 11-én tartott ismétlésnek. Nagy lelkesedéssel indultunk megnézni
a darabot, s nem is kellett csalódnunk, sőt! Személy szerint többet kaptam, mint vártam.
Először is maga a csapat tehetséges volt. A fiatalok is úgy tudták beleélni magukat a szerepükbe, mint a felnőttek, s végig
hihető, hiteles volt, ami a színpadon történt. Olyannyira, hogy arra a másfél-két órára büszke voltam arra, hogy Tápiószele
szomszédságában élek.
A humor és az elkeseredés váltakozását tökéletes egyensúlyban sikerült megteremteni. A város nevének eredetét aranyos
jelenet kis szójátékából kaptuk meg, s jókat kacaghattunk a szilvafa köré épített dialógusokon is, melybe azonban már egy kis
komorság is vegyült: vallások közötti feszültség és politikai ellentétek. Ugyanezt a kettősséget érezhettük abban a jelenetben,
amikor a nagypapa az unokájának mesélt a barna madárról: a háborús élményeket a családi légkör oldotta, sőt a kölcsönkérő
nagypapa személye még humoros keretbe is zárta az epizódot. Ezt követte a darab talán legsötétebb jelenete (hangulatban és
a fényeket illetően is), melyben az 1956-os helyi áldozatokra emlékeztek. Keserédes volt a Mint a mókus fent a fán című nótát
éneklő gyerekeket messziről bámuló két fiatal felnőtt beszélgetése is, kik felvetették a kérdést: Vajon tényleg olyan boldog az
a mókus? Majd elérkeztünk a jelenhez, sőt egy mondattal még a jövőbe is kitekintett a mű.
Csak gratulálni tudok mind az író-rendező asszonynak, mind pedig a szereplőknek. Remélem, a farmosiak között is akad
olyan, akinek van egy kis affinitása a színjátszás iránt, én ugyanis a Szelei vándor nézése közben végig arra gondoltam: ilyen
Farmosra is kell!
Szarvas Angéla
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CSUHAJJÁS HÍREK
Kedves Olvasó!
Az év végéhez közeledve úgy gondoltuk, írunk egy rövid
visszaemlékezést, felelevenítve az elmúlt időszak történéseit,
amelyekben kisebb-nagyobb szerepet vállalt tánccsoportunk
apraja és nagyja. Emellett pedig szeretnénk egy kis bepillantást
engedni jövőbeli terveinkbe, hiszen egy tettre kész, aktív csapat
alakult ki, akinek elsődleges célja, hogy a falu lakóinak közösség-kovácsoló programokat kínáljon, és azokba bevonja őket.
Az idei évet teljes erőbedobással kezdte csapatunk, hiszen vezetésében és összetételében is változások történtek. Májusban a
gyereknapon, illetve júniusban a néptánc gálánkon a jelenlévők
láthatták, hogy ez a változás pozitív irányt vett, és azóta is töretlen lendülettel – még ha néha apró akadályokba is ütközünk –,
próbáljuk színesebbé tenni kis községünk életét, mindennapjait.
Nyár elején a gálánkon több vendégszereplővel, közreműködővel, Erdélyből érkező zenekarunkkal tartottunk táncházat,
énekeltünk közösen a tábortűz mellett. Mindenki maradandó
élményeket szerezhetett, legyen az kicsi vagy nagy.
Egy hónappal később megrendezésre került a IV. Csuhajja
Néptánc- és Kézműves Tábor Farmoson, ahol szerencsére sok
új gyermekkel foglalkozhattunk a vissza-visszatérő táborozóink
mellett. Ennek a tábornak a kiemelt célja, hogy a gyerekek ebben a modern, felgyorsult világban is megismerkedjenek a magyarság hagyományaival, betekintést nyerjenek a szokásokba,
akár a közelmúltban még hétköznapinak számító tevékenységekbe.
Az év további részében valamennyi községi és civil kezdeményezésű rendezvényen, ünnepségen örömmel vállaltuk a
részvételt, köszönjük, hogy részesei lehettünk, bízunk a további
sikeres együtt- és egymás mellett működésben.

Szeretnénk egy kis programajánlót nyújtani a teljesség
igénye nélkül:
2019.
– November 30. Csuhajjás Advent I. hétvége
– December 07. Csuhajjás Advent II. hétvége: Mikulás a Csuhajjás Adventen
– December 14. Csuhajjás Advent III. hétvége
2020.
– Február 08. Csuhajjás Farsangi Bál
– Május Farmosi Gyermeknap
– Június 06. IV. Csuhajja Néptánc Gála
– Július V. Csuhajja Tábor
A Csuhajjások fellépéseiről, rendezvényeiről bővebben tájékozódhat a Csuhajja Néptáncegyüttes facebook oldalán.
Továbbra is sok szeretettel várunk mindenkit, kortól és nemtől függetlenül, aki azóta kedvet kapott a néptánchoz, de akár
csak a testmozgáshoz!

Foglalkozások:

– Apró Csuhajják – Gyermek csoport:
hétfőnként 16.00 – 17.00
– Csuhajják – Ifjúsági és felnőtt csoport:
hétfőnként 18.00 – 19.30
Információ: Bacskai Balázs - 06 30 274 2208
Őrizzük együtt Hagyományainkat!
„ A múltat nem lehet elvenni tőlünk, de csak akkor a
mienk, ha ismerjük.” (Ofella Sándor)
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket,
és Sikerekben gazdag új esztendőt Kívánunk!
Csuhajja Néptáncegyüttes tagjai

FARMOSI KÓ-BOR ESTÉK
Szereted a jó filmeket? Válogatsz köztük, vagy jöhet bármi?
Szereted a finom borokat? A kellemes ételeket?
Tagja lennél egy jó közösségnek, akikkel havonta találkozhatsz,
és a közösen kiválasztott filmet együtt néznétek?
Mit szólnál ezekhez együtt, egy helyen?
Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, akkor téged is sok szeretettel várunk kó-bor
estéinken!
Terveink szerint havonta váltogatjuk filmes témáinkat, így biztosítva mindenki számára,
hogy megtalálja a leginkább kedvére valót. Minden alkalommal szavazásra bocsátunk
3 filmet, amik közül a legnépszerűbbet nézzük meg közösen. Ehhez pedig társul némi
ínycsiklandozó harapnivaló és az elmaradhatatlan borkóstolás, aminél szintén igyekszünk
mindig más-más jellegű borokat beszerezni.
Hogy ehhez mire van szükség?
Egy számítógépre vagy okostelefonra, rajta facebook alkalmazással - ennek hiányában kérjük meg valamelyik családtagot,
hogy segítsen -, ezután csatlakozz a kó-bor estek facebook csoporthoz, és kísérd figyelemmel az eseményeket, szavazásokat.
Az ilyen eseményeken, a támogatójegyek megvásárlásával a farmosi Zenélő Ifjúság Alapítvány munkáját támogatják.
Csatlakozz Te is hozzánk! Legközelebb januárban találkozunk!
Bővebb információ a csoportnál, vagy e-mailben a koborestek@gmail.com címen.
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk, és Boldog, Sikerekben gazdag új esztendőt!
Csákóné Fehér Zsófia és Cseh-Fehér Ágnes
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Farmosi „cakom-pakk” – a helyi boszorkánykonyha

Irodalmi rovat

Kedves Olvasó!

A FAIR szerkesztősége szeretne elindítani egy irodalmi rovatot, melyben farmosi (esetleg farmosi kötődésű) költők
verseit közölnénk. A rovat 2-3 verset
vagy egy rövidebb prózát tartalmazna
(a művek hosszúságától függően) . Az
alkotásokat a farmosujsag@gmail.com
címre várjuk az aktuális lapzárta napjáig.

Szeretnénk elindítani egy helyi gasztronómiai rovatot. Szerencsére szüleinktől,
nagyszüleinktől sok-sok ilyen fortély maradt ránk, és már régebben is sokan kérleltek, hogy 1-1 titkos receptet írjunk le. Ennek teszek most eleget.
„Sül a bejgli sül, sül, sül Karácsonyra elkészül.”
Trényi Péterné
December hónapban már szinte mindenki gondolata a szeretet ünnepe köré
összpontosul, amelynek elmaradhatatlan hagyományos finomsága a bejgli. A népi
hiedelem szerint a diót rontás ellen fogyasztják, a mák pedig bőséget hoz a házhoz.
Egy olyan recept leírása következik, amit mi is átvettünk, és évek óta ezt készítjük, Lajos Mari receptje alapján.
BEJGLI TÉSZTA:
• 600 g finomliszt
• 150 g vaj, vagy margarin
• 100 g sertészsír
• 1kk + 50 g porcukor

•
•
•
•

1,5 dl tej
15 g élesztő
2 tojás + 2 a kenéshez
1 csipet só

A tésztához összedolgozzuk a lisztet a margarinnal, zsírral és a sóval. A langyos
tejhez adunk 1 kk. porcukrot és az elmorzsolt élesztőt, majd ezt felfuttatjuk. Belekeverünk 2 tojást, majd a maradék 50gr porcukorral a liszthez adjuk és összedolgozzuk. Deszkán átgyúrjuk, 4 azonos súlyú cipóra osztjuk, majd légmentesen
lezárva a hűtőbe rakjuk, annyi időre, amíg elkészülnek a töltelékek.
DIÓTÖLTELÉK:
• 200 g darált dió
• 150 g porcukor
• 1 tasak Bourbon vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja

• 0,5 kk. őrölt fahéj
• 1 dl tej
• 2-3 ek. zsemlemorzsa

Összekeverjük a diót, a porcukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt citrom héját és a
fahéjat, hozzáadjuk a felforrósított tejet és a zsemlemorzsát. Hagyjuk kihűlni.
MÁKTÖLTELÉK:
• 200 g darált mák
• 150 g porcukor
• 1 tasak Bourbon vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja

•
•
•
•

¼ kk. őrölt szegfűszeg
1 dl víz
3-4 ek. citromlé
2 ek. baracklekvár

Összekeverjük a mákot, porcukrot, vaníliás cukrot, reszelt citromhéjat és szegfűszeget, hozzáadjuk a felforrósított vizet, citromlevet, lekvárt. Hagyjuk kihűlni.
Az első cipót kb. 20x30cm-es nagyságúra nyújtjuk. Két rövidebb oldalán kicsit vékonyabbra, és átkenjük tojásfehérjével körbe 2-3 cm-t szabadon hagyva.
Elosztjuk rajta a töltelék felét. Két rövidebb oldalát 2-3 cm szélesen visszahajtjuk
és rányomkodjuk a töltelékre, majd lazán feltekerjük és hajtott oldalával lefelé sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Megtöltjük a másik három cipót is. Tetejüket és
oldalukat megkenjük a tojássárgájával, majd hűvösre tesszük, amíg a tojás meg
nem szárad (30-35perc). Ezután könnyedén átkenjük tojásfehérjével és további fél
órát pihentetjük (a kétszeri kenéstől lesz márványos a teteje. A sütőt előmelegítjük 190°C-ra. Hurkapálcával 3-4 centinként egészen koppanásig nyomva, sűrűn
megszurkáljuk az egész bejglit, majd 30-35 perc alatt aranybarnára sütjük. Kihűlve
fóliába csomagolva, hűvös helyen tároljuk.
A bejgli készítését még izgalmasabbá tehetjük, ha a gyerekeket is bevonjuk 
Jó étvágyat az elfogyasztásához 
Kellemes Adventi készülődést, Boldog, Békés Karácsonyt,
és Sikerekben Gazdag Új esztendőt mindenkinek!
Cseh-Fehér Ágnes

Tarjáni Zsolt:

Mikulás váró
Ismerek egy idős manust,
szociális alkat.
Hívják így is: Santa Claus,
bár erre ritkán hallgat.
Szépkorú, de joviális
abszolút nem dacember.
Várja-lesi a világ is,
he eljő a december.
Én is vártam ezt az urat,
dió, csoki, mogyoró.
Ablak nyitva - hideg huzat,
lépte halkan kopogó.
Eljött hozzám, szívem boldog!
Csíkos zokni lábán,
- de apukám is ilyet hordoz!
Hát összedűlt a bálvány…
Tóth Krisztina:

Estidő

Est borult a Földre,
ráhajtotta bús fejét,
mint fáradt gyermek,
ki anyaölben nyugovóra tért,
Lehunyta száz sugarát a Nap,
aranypalástjából sötét fátyol fakadt,
előhívta a Hold szürke ködjét,
a csillagok záporozó-tündöklő könnyét,
Megálltam egy pillanatra
némán, búsan, merengve…
Néztem milyen magas az Ég,
milyen gyönyörű az este,
Azon tűnődtem mire lelnék
életem értelmét tenyeremben keresve…
Magas az Ég,
s én csupán zuhanó csillag vagyok benne.
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LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:
2020. február 28. (péntek).
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

KERTSZÁNTÁST
vállalok Farmoson
kistraktorommal.
Telefonszám:

06705760101
Lénárt András

Köszönetnyilvánítások
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

FEHÉR LÁSZLÓNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoznak.
Köszönettel: a gyászoló család.
Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz
hűségesen. Jer 31,3
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak
akik szeretett halottunk
ÁRKI MIHÁLYNÉ (szül. Bodócs Borbála)
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

FEHÉR ANDRÁS

október 1-jén tartott temetésén a koszorúkat és a
megemlékezés virágait elhelyezték.
A gyászoló család
„Megpihen a dolgos jó apai szív
áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál drága édesapa
Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik szeretett halottunk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, osztoztak
fájdalmunkban, családunknak segítséget nyújtottak.
A gyászoló család

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, és elkísérték őt utolsó útjára.

WÉBEL TIBOR

MONORI FERENC

Felesége, és gyászoló családja
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ÚJSZÜLÖTTEK

ANYAKÖNYVI HÍREK
2019.08.19

Garai Olívia

Garai Balázs és Gselmann Melinda kisleánya

2019.08.19

Garai Patrik

Garai Balázs és Gselmann Melinda kisfia

2019.08.20

Boros Zsolt

Boros Zsolt és Bodócs Katalin kisfia

2019.08.20

Mészáros Loretta

Mészáros István Dániel és Horváth Otília kisleánya

2019.09.12

Oláh Ádám András

Oláh Zoltán és Juhász Barbara kisfia

2019.09.13

Tisza Noel Ákos

Tisza Zoltán és Fári Linda kisfia

2019.09.16

Dér Kamilla

Dér Zsolt és Németh Nikolett kisleánya

2019.10.08

Kovács Lilien

Kovács József és Vass Orsolya kisleánya

2019.10.16

Faragó Csenge

Faragó János és Német Anikó kisleánya

2019.10.19

Sliz Maja

Sliz Attila és Fekete Debora kisleánya

2019.10.19

Pető Bence

Pető Gábor és Kisházi Erzsébet kisfia

2019.10.19

Pető Ákos

Pető Gábor és Kisházi Erzsébet kisfia

2019.10.21

Szelenszki Boróka

Szelenszki László és Bagyinszki Katalin kisleánya

2019.11.09

Lampért Noémi

Lampért Gábor és Kármán Tímea kisleánya

2019.11.18

Balogh Alíz

Balogh József és Nagy Viktória kisleánya

ELHUNYTAK

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

Boros Tibor és Kósa Éva

2019. szeptember 03.

Máté Dávid László és Gacsárdi Ágnes

2019. szeptember 06.

KOVÁCS FERENC JÓZSEF

sz.: Danajka Erzsébet, 1942.09.25.

2019. július 06.

SZALAI LÁSZLÓ ÁRPÁD

sz.: 1938.07.23.

2019. július 21.

JUHÁSZ JÓZSEF

sz.: 1944.02.21.

2019. július 29.

GUTH ERZSÉBET

sz.: Guth Erzsébet, 1950.10.09.

2019. augusztus 22.

KALMÁR JÓZSEF

sz.. 1937.01.20.

2019. augusztus 26.

KÓCS KÁROLYNÉ

sz.: 1947.04.21.

2019. augusztus 27.

ÁRKI MIHÁLYNÉ

sz.: Bodócs Borbála, 1937.04.24.

2019. szeptember 03.

LAMPÉRT JÓZSEFNÉ

sz.: Major Ilona, 1933.04.23.

2019. szeptember 06.

ÁRVA FERENCNÉ

sz.: Adamecz Éva, 1944.12.15.

2019. szeptember 17.

CZERVAN LÁSZLÓ

sz: 1962.11.19.

2019. szeptember 23.

FEHÉR ANDRÁS

sz.. 1936.07.25.

2019. szeptember 25.

sz.: Kormos Ibolya, 1943.12.06.

2019. szeptember 26.

SZVERCSEK SÁNDORNÉ
OLÁH ANDRÁSNÉ

sz.: Greksza Erzsébet, 1949.01.09.

2019. október 01.

sz.: 1959.04.10.

2019. október 08.

FEHÉR LÁSZLÓNÉ

sz.: Kovács Piroska, 1965.07.02.

2019. október 07.

TARJÁNI JÓZSEFNÉ

sz.: Vankó Ágnes, 1950.09.27.

2019. október 07.

MONORI FERENC

sz.: 1938.03.26.

2019. október 18.

WÉBEL TIBOR

sz.: 1970.12.07.

2019. október 30.

APRÓ JÓZSEF

