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

FF••AA••II••RR
Lakossági közéleti tájékoztató  XXXIII. évfolyam 3. szám • 2020. SZEPTEMBER

TISZTELETET IDŐS EMBERTÁRSAINKNAK!
Október elseje az Idősek Világnapja. Ahogy nem csak karácsonykor kell szeretni a másikat, úgy 
most sem csak ezen az egy napon kell(ene) odafigyelni a sokszor beteg és gyenge idősekre

Az Idősek Világnapja lehetőséget nyújt arra is, 
hogy megköszönjük az idős embereknek mind-
azt, amit életük során a társadalomért tettek.

De e jeles alkalom kiváló arra is, hogy a régen 
halogatott dolgokat megtegyük idős szerettein-
kért. Az is elég, ha megejtjük végre azt a régóta 
húzott-halasztott telefont a nagyszülők felé, vagy 
megkérdezzük a szomszéd idős nénit, kell-e va-
lami a boltból, a gyógyszertárból. És ha már jól 
belejöttünk a gondoskodásba, máskor is megte-
hetjük ezt, mert tényleg nem kell idősek napja 
ahhoz, hogy jobban odafigyeljünk rájuk. Hogy ez 
így legyen, fogadjuk meg intelemként.

ARANYOSI ERVIN: 
AMIKOR MEGÖREGEDÜNK… 
című versének egy részletét, mi szerint:

Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg szívedet!

Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.

Ne azért mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.

Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.

Légy mellettük, ha teheted,
kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel
melegítsen a szíved...

Ebben az esztendőben a járvány okozta ve-
szélyhelyzet nem teszi lehetővé, hogy hagyomá-
nyainknak megfelelően műsoros ünnepségen 
köszöntsük időseinket, valamint a Farmoson 50 
évvel ezelőtt házasságot kötött párokat. Ezért az 
ünnepség későbbi megtartásának, valamint a há-
zaspárok alkalomhoz illő, méltó köszöntésének 
ígéretével fogadják szeretettel írt soraimat és jó-
kívánságaimat.

Kívánok Önöknek egészségben megélt sok-sok 
évet, boldogságot, szeretetet.

Horváth László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Olvasó!

Mint az elmúlt időszakban rendszeresen tettem, ezúttal 
is szeretném tájékoztatni Önöket az önkormányzat pályáza-
tainak aktualitásáról. Kérem, gondosan tanulmányozzák és 
értelmezzék a táblázat minden sorának, oszlopának adatait, 
ugyanis a különböző fórumokon lakosság részéről tett véle-
mények jobb esetben tájékozatlanságról, rosszabb esetben 
szándékos félremagyarázásról, merő rosszindulatról tanús-
kodnak. A tájékozatlanság ellen a rendszeres tájékoztatással 
tenni tudok és tenni akarok, de a félremagyarázás, a rossz-
indulat terén csak a tárgyilagos olvasó tisztánlátására szá-

míthatok. Sajnos azt kell tapasztalnom, hogy önkormányzati 
képviselőre (képviselőkre) is igaz állításom. E táblázattal ne-
kik is segítséget kívánok nyújtani a tájékoztatás terén, bár a 
képviselő-testület minden tagja résztvevője a pályázatok be-
adását előkészítő döntéseknek. 

A táblázatból minden tárgyilagos olvasó láthatja, hogy 
mennyi eredményt tudunk felmutatni az elmúlt évek és a je-
len pályázatai terén. Aki pedig mindezek ellenére azt állítja, 
hogy Farmoson nem történt, vagy nem történik semmi, az-
zal nincs mit tenni, neki (nekik) állításaikkal célja (céljuk) 
van. Lelke (lelkük) rajta.

Horváth László polgármester

 PÁLYÁZATZOK ALAKULÁSA 2020 szeptember
Nyertes, folyamatban lévő pályázatok

Srsz. Pályázat neve Projekt kód Pályázott terület Pályázat 
összege 

 Ebből 
önrész 
összege 

Megjegyzés

1. ÉMO1 (Észak-Magyarországi 
Ivóvízminőség-javító Program)

KEHOP 
-2.1.3-15-2016-00031

Ivóvízminőség-javító 
pályázat

304 478 095 Ft 0 Ft Építés folyamatban.

2. VEKOP - 5.3.2-15-2016 
kerékpárút hálózat kiépítése 
Farmoson

VEKOP - 5.3.2-15-
2016-00016

Kerékpárút 157 770 637 Ft 0 Ft Közbeszerzés elindítva

3. PM_
BOLCSODEFEJLESZTES_2018

PM_BOLCSODE- 
FEJLESZTES_2018/31

24 férőhelyes bölcsőde 
építése Rákóczi út 27/A. 
1166/15 Hrsz.

228 377 048 Ft 11 488 266 Ft Közbeszerzésre 
előkészítve

4. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése MF-NHI/2019

3005158192 Művelődési Ház tetőcsere, 
eszközbeszerzés, 4 
órás közösségszervező 
megbízása

21 353 640 Ft 0 Ft Projektzáró határidő: 
2020.08.31.

5. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Orvosi rendelő MF-HOR/2019

3007261676 Béke út 8. szám alatt lévő 
orvosi rendelő felújítása, 
bővítése

 29 948 365 Ft 0 Ft Kivitelezés folyamatban. 
Projektzáró határidő: 
2020.10.31.

6. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Orvosi szolgálati lakás-MFP-
FOL/2019

3017213450 Rákóczi Ferenc utca 8/A 
alatt építendő háziorvosi 
szolgálati lakás

 237 787 072 
Ft 

0 Ft Kivitelezés 
megkezdődött.

7. MAGYAR FALU PROGRAM-
járdaépítés anyagtámogatás - 
MFP-BJA/2019

3019751000 Járdaépítés, felújítás 
anyagtámogatása

 4 924 330 Ft 0 Ft Kivitelezés folyamatban. 
Projektzáró határidő: 
2020.10.31.

8. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Óvoda udvar- MFP-OUF/2019

3021254999 Járdafelújítás, 
kerékpártároló aljzat 
kialakítás, ivókút

 4 988 154 Ft 0 Ft Kivitelezés folyamatban. 
Projektzáró határidő: 
2020.10.31.

9. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Orvosi eszköz - MFP-AEE/2020

3078243506 1.sz.háziorvosi körzeti 
rendelő eszközeinek 
beszerzése

 2 990 839 Ft 0 Ft Nyert, támogatási 
szerződés 2020.06.30-án 
érkezett. Megvalósítási 
határidő 2021.07.30.

10. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztés - 
MFP-OJF/2020

3088221590 Játszótér kialakítása (978 
és 0211/4 hrsz.)

 3 714 797 Ft 0 Ft Nyert, támogató okirat 
2020.08.27-én érkezett. 
Megvalósítási határidő 
2021.09.30.

11. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Orvosi rendelők fejlesztése - 
MFP-HOR/2020

3078386483 1.sz.háziorvosi körzet 
rendelőjének építése

 29 979 995 Ft 0 Ft Nyert, támogató okirat 
2020.09.04-én érkezett. 
Megvalósítási határidő 
2021.09.30.

12. Nemzeti Szabadidős-Egészszég 
Sportpark Program IV. ütem

IX/4365-43/2020/
SPORTGAZD

1 db „C” típusú sportpark  Fejlesztést a Magyar Állam 
végzi teljes egészében. 

90 m2 8 db eszköz 
telepítése (húzódzkodás, 
tolódzkodás, fekvőtámasz, 
bordásfal, hasizom erősítés, 
hátizom erősítés, lépcsőzés, 
függeszkedés)
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Benyújtott pályázatok
Srsz. Pályázat neve Pályázott terület  Pályázat 

összege 
 Önrész 
összege Megjegyzés

1. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Önkormányzati tulajdonú utak 
felújítása - MFP-ÖTU/2020

3079898574 Belterületi földutak 
zúzottkővel való feltöltése

 29 909 949 Ft 0 Ft Tartaléklistára került, 
értesítés 2020.07.09-én 
érkezett.

2. MAGYAR FALU PROGRAM-
járdaépítés anyagtámogatás - 
MFP-BJA/2020

3081736435 Járdaépítés, felújítás 
anyagtámogatása

 4 973 800 Ft 0 Ft Tartaléklistára került, 
értesítés 2020.07.09-én 
érkezett.

3. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés - MFP-
KKE/2020

3087695633 Kistraktor és hozzá 
tartozó közterület 
karbantartó eszközök 
vásárlása

 14 997 430 Ft 0 Ft Tartaléklistára került, 
értesítés 2020.08.27-én 
érkezett.

4. Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása

Ebr42-486501 Padozat csere, tetőhéjazat 
csere

 30 000 000 Ft  1 500 000 Ft Benyújtásra került, 
döntés még nincs.

5. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Szolgálati lakás - MFP-
SZL/2020

3100796181 Posta utca 2. szolgálati 
lakás felújítása

 29 893 231 Ft 0 Ft Benyújtva 2020.09.01

6. MAGYAR FALU PROGRAM-
Faluházak felújítása - MFP-TK/ 
2020

3100795151 Hivatal épület tetőhéjazat 
csere, bútorzat

 49 850 352 Ft 0 Ft Benyújtva 2020.09.01

7. MAGYAR FALU PROGRAM-
Óvodaélpület felújítása - MFP-
OEF/2020

3109619148 óvoda épület tetőhéjazat 
csere, padlózat cseréje

 44 787 553 Ft 0 Ft Benyújtva 2020.09.04.

8. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Óvodai sportterem,tornaszoba 
fejlesztése - MFP-OTF/ 2020

3109743535 Tornaszoba építés  29 931 360 Ft 0 Ft Benyújtva 2020.09.04.

Benyújtásra kerülő pályázatok
Srsz. Pályázat neve Pályázott terület  Pályázat 

összege 
 Önrész 
összege Megjegyzés

1. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Temető Fejlesztés - MFP-FVT/ 
2020

Urnafal építés  5 000 000 Ft 0 Ft Benyújtás előtt

2. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Önkormányzati kerékpárút 
építés - MFP-OKE/2020

Kerékpárút felújítás a 
Jászberényi út (3117) 
mentén

 30 000 000 Ft 0 Ft Benyújtás előtt

Civil szervezet pályázatok
Srsz. Pályázat neve Pályázott terület  Pályázat 

összege 
 Önrész 
összege Megjegyzés

1. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Falusi Civil alap - FCA-
KP-1-2020/1

FCA-
KP-1-2020/1-000599

Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület székházának 
felújítása

 6 000 000 Ft 0 Ft Benyújtva 2020.08.06.

2. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Falusi Civil alap - FCA-
KP-1-2020/2

FCA-
KP-1-2020/2-001079

Polgárőr Egyesület 
gépjármű beszerzése

 3 999 000 Ft 0 Ft Benyújtva 2020.08.04.

Egyházi pályázatok
Srsz. Pályázat neve Pályázott terület  Pályázat 

összege 
 Önrész 
összege Megjegyzés

1. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Egyházi közösség tulajdonában 
lévő temetők fejlesztése - MFP-
FVT/2019

Római Katolikus 
Egyház Farmos

Új ravatalozó építése  30 000 000 Ft 0 Ft Nyertes pályázat, elnyert 
pályázati összegre 
többlettámogatási igény 
beadva.

2. MAGYAR FALU PROGRAM- 
Egyházi közösség tulajdonában 
lévő temetők fejlesztése - MFP-
FVT/2020

Evangélikus Egyház 
Farmos

Kerítés építése a 
Nyárvesztő úti temető 
köré.

 4 994 910 Ft 0 Ft Nyertes pályázat.
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FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK

Kandeláberek napelemes világítótesttel a Sós (Szarvas) dűlőn
Önkormányzati költségvetésből, önkormányzati kivitelezéssel készül a katolikus 

temető kerítése

Járdafelújítások az óvodaudvaron Járdaépítés a Zrínyi úti iskolaépület előtt

Az orvosi szolgálati lakás építése megkezdődött Befejezéshez közeledik az ivóvízjavító beruházás

A Matolcsy park ezen területén hamarosan szabadtéri tornapálya épül Ahová hamarosan játszótér fog épülni
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KÉRÉS EMBERTÁRSAIMHOZ
Kérésem elején mindenekelőtt leszögezem, hogy mint 

tudják rólam, sem virológus, sem járványügyi szakember, 
sem hálózatkutató matematikus, sem titkos információk bir-
tokosa nem vagyok. Az elmúlt évtizedek során a farmosi em-
bereknek talán már sikerült bizonyítanom, hogy igyekszem 
a soha sem elég tájékozódással és információszerzéssel, majd 
ezek birtokában és megérzések után higgadt, megfontolt vé-
leményt megfogalmazni, álláspontot kialakítani, majd köz-
életi emberként azt, ha szükségét érzem, közzétenni.

A világ urai az egyén teljes és feltétlen szabadságának ma-
nipulatív, folytonos sulykolásával, napjainkra már nem kis 
eredmény birtokában vannak. A szabados önmegvalósítás-
ban sokan hajlamosak törvényeket, szabályokat áthágva, sa-
ját fejük után cselekedni. Amerikától Nyugat-Európáig első-
sorban, de már hazánkban is hirdetik és talán komolyan el is 
hiszik, hogy lehet egymás iránti tisztelet, tolerancia, a rend, a 
törvények és szabályok betartása, tisztelete nélkül élni, orszá-
got működtetni. A globális internetes szolgáltatók cenzúrája, 
az amerikai utcai zavargások, kirakatbetörések, a rendőrség 
felszámolásának követelése, a már hazánkban is meghonoso-
dott álhírek gyártása és terjesztése és a vírustagadás, az eze-
ket elfogadók megtévesztése, becsapása. Ne legyen illúziónk, 
mindezeket a szörnyűségeket, mint a vírust, mi sem tudjuk 
elkerülni, csak jó esetben mérsékelni. 

Tegyünk együtt magunkért és egymásért felelős magatar-
tással, türelemmel, önkorlátozással, hogy a járvány okozta 
veszteségeink a lehető legkisebbek legyenek, hogy évek múlva 
is örülhessünk egymásnak. Hogy az embereknek megmarad-
jon munkája, legyen biztos megélhetést biztosító munkahelye, 

maradjon működőképes az egészségügyünk, normál munka-
rendben oktathassanak tanáraink, tanuljanak diákjaink, kár-
tyavárként ne omoljon össze országunk gazdasága, tudjunk 
utazni, szórakozni. Kérem Önöket a járvánnyal való együtt-
élésre vonatkozó törvények és szabályok betartásával, hiteles 
forrásból való tájékozódással tegyenek úgy, mint tavasszal, a 
járvány első hullámának sikeres kezelése idején tették!

Meggyőződésem, hogy sikerünk kulcsa nem az egyén tel-
jes és feltétlen szabadsága, hanem a közösség érdekének fel-
tételek nélküli tisztelete, érvényesítése.

A sikeres járványkezelésünk múltbeli és jövőbeli kulcsz-
szavai: rend, fegyelem és összefogás.

A járvány elleni közös sikerünkért, mint a tavaszi had-
járat idején tettük, mindent meg fogunk tenni.

Tájékozódjon hiteles forrásból!
www.koronavirus.gov.hu

www.farmos.hu
Horváth László polgármester

Képek covidos tüdőről a vírustagadóknak
A virológusok arra figyelmeztetnek, hogy a kép ár-

nyaltabb és jóval összetettebb, ráadásul egyáltalán nem 
kecsegtet jó kimenetellel. 

A forgatókönyv végső kimenetele főként rajtunk áll, 
hogy megfelelő társadalmi odafigyeléssel és a higiénés 
szabályok szigorú betartásával tudjuk-e még tompítani a 
második hullám nagyságát.

Merkely Béla: Akár százezer  
koronavírus-fertőzött is lehet itthon 

A nemzeti orvosegyetem rektora szerint sokkal több fer-
tőzött van itthon, mint azt a hivatalosan igazolt számok mu-
tatják.

Az ATV Heti napló című műsorában Merkely Béla, a 
SOTE rektora elmondta: nagyjából 20-szor annyi fertőzött 
lehet itthon, mint gondoljuk.

A rektor szerint az igazolt adatokhoz képest kb. 20-szo-
ros az összes fertőzött száma. Ezek alapján közel 100.000 
ember fertőzött itthon.

Merkely szerint egyetlen intézkedéssel nem lehet megál-
lítani a járványt, ugyanakkor lennének lépések, amiket meg 
lehetne, és meg is kellene tenni a járvány elszabadulása ellen.

Ő kötelezővé tenné a maszkok használatát, hiszen annak 
viselése csökkentheti a reprodukciós rátáját a vírusnak, 
ami a múlt héten 2 volt. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki 
fertőzött, 2 embernek adta tovább a vírust.

Merkely szerint már korábban le kellett volna zárni a ha-
tárokat, hiába nem akarták ezt a magyarok.

Szerinte lehetséges, hogy többen fognak meghalni a 
második hullámban, mint az elsőben. Ennek akkor tudjuk 
csökkenteni az esélyét, ha vigyázunk az idősekre. Most 
azért alacsony a halálozási arány a második hullámban, mi-
vel döntő többségében fiatalok fertőződnek meg, leginkább 
20-30 évesek.

3-4 hét alatt robbanhat be a hullám az ő álláspontja 
alapján, de egyelőre korai megmondani, hogy mire kell 
majd számítanunk a közeljövőben.
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FELHÍVÁS!
Farmos Község Önkormányzata a Magyar Falu 

Program pályázaton sikeresen pályázott belterü-
leti járdák felújítására. (Szelei úti iskola a Tavasz 
útig, Zrínyi úti iskola, Művelődési Ház és Könyv-
tár előtti járdaszakasz). A pályázat elbírálásánál 
esélynövelő volt vállalásunk, miszerint a járdák 
kiépítését saját kivitelezésben, közösségi összefo-
gással, a lakosság és a helyi egyesületek tagjainak 
aktív közreműködésével fogjuk elvégezni. A pá-
lyázaton elnyert közel 5M Ft kizárólag a járdaépí-
tésnél felhasznált anyagok vásárlására használ-
ható fel, a megítélt összegből a kivitelező munka 
díjazása nem számolható el.

Felhívással fordulunk ezért minden járdaépítő 
munkálatokban tenni tudó és tenni akaró, fizi-
kai munkavégzésre alkalmas farmosi lakoshoz, 
hogy segítse a kivitelezés munkáit, jelentkezzen 
közösségi munkavégzésre az alábbi telefonszá-
mok egyikén, vagy e-mail címünkön!

Köszönünk minden felhívásunkra érkezett 
segítséget.

Horváth László polgármester 06 20 471 5533
Szarvas Attila alpolgármester 06 70 314 5476

E-mail:  farmos.polg@upcmail.hu
Farmos Község Önkormányzata

Lakossági tájékoztató
Tisztelt Lakosok!

Észak-Magyarországi Ivóvízminőség-javító Program 1. 
2020.08.31-én újabb mérföldkőhöz érkezett.

A beruházás állapota lehetővé tette az előzetes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatását, Farmos vízműtelep vo-
natkozásában, így 2020. szeptember 1-től lehetővé vált a 
próbaüzem indítása.

A technológiai soron megtörténik a kútból kitermelt víz 
vas-, mangán- és arzénmentesítése. Ezt követően a meg-
tisztított vizet szigorú vízminőség ellenőrzés mellett, a há-
lózatba fogjuk juttatni. Miután a technológiai soron a vas-, 
mangán- és arzénmentesítés megtörténik, ezek az elemek 
kivonásra kerülnek az ivóvízből. A csőhálózat falazatán év-
tizedek során kialakult biofilmréteg, vasüledék-kiválás fo-
lyamatosan át fog alakulni az új víz kémiai egyensúlyának 
megfelelően. Az új biofilm kialakulásáig különböző ízhatá-
sok léphetnek fel a hálózatban. A megtisztított ivóvíz ízha-
tása meg fog változni, jellemzően a vasas íz folyamatosan 
megszűnik a vízhálózaton. A barnás üledék kiválása le-
csökken a fogyasztóknál, majd megszűnik. Folyamatosan 
gyűjtjük ezeket az információkat, és hálózatmosatással, 
majd a csőhálózat mechanikus tisztításával (mely a project 
későbbi időpontjában történik) fogjuk segíteni ezen kémi-
ai és biológiai átalakulásokat. A próbaüzem végére a tech-
nológia képes lesz a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben 
meghatározott minőségű ivóvizet biztosítani a fogyasztók 
részére. Kérjük a Fogyasztók türelmét, megértését, vala-
mint kérjük, hogy észrevételükkel elsősorban a vízmű dol-
gozóihoz forduljanak. A próbaüzem lezárásának várható 
napja: 2021. március 1.

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatásul közlöm, hogy 2020. szeptember és október 

hónapban orvosi rendelés csak a Béke úti rendelőben lesz 
mindenki számára, tehát mindkét körzet betegeinek oda kell 
jönnie. A továbbiakról tájékoztatás, mint mindig, most is a 
rendelő kapukban lesz kifüggesztve, ha eljön az ideje.

Jelenlegi orvosi rendelés: hétfőtől péntekig 8-12-ig. Ren-
del: Dr. Ács Attila

RENDELÉSEN MEGJELENÉS CSAK ELŐJEGYZÉSSEL 
LEHETSÉGES! ÉS EZ ÍGY IS MARAD!

Időpontkérés e-mailen, esetleg telefonon lehetséges: (ren-
delési idő alatt hívható) 53-391-035. 

Ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy aki tud e-mailt 
írni, az e-mailt írjon, ne telefonálgasson, mert ezzel nem fog 
előbbre jutni, ugyanis a rendelési idő a bejelentkezett be-
tegek ellátására szolgál elsősorban és másodsorban is, meg 
még harmadsorban is, nem telefonálásra! Aki járt az utóbbi 
hetekben a rendelőben, az tudja, miről beszélek…

E-mail cím: dracsattila.rendelo@gmail.com
FELHÍVOM A FIGYELMET, HOGY TELEFONON 

GYÓGYSZERÍRATÁS NEM LEHETSÉGES!
Aki a rendszeresen szedett gyógyszerét, tehát a REND-

SZERESEN SZEDETT GYÓGYSZERÉT szeretné felíratni 2 
lehetősége van:
1. a kapun lévő, erre a célra kihelyezett postaládába dobhatja 

be igényét, névvel és
2. Taj-számmal (hogy be tudjuk azonosítani) és a következő 

munkanapon a felírás megtörténik.

Vagy e-mailben (dracsattila.rendelo@gmail.com) írjon, név-
vel és Taj-számmal (hogy be tudjuk azonosítani) ez esetben 
válasz e-mailt fog kapni, amikor a gyógyszer felírás teljesült.

A postaládán rajta van, hogy receptigény bedobására szol-
gál, nem másra, bármilyen egyéb indokkal bedobott üzene-
tet nem tudok figyelembe venni, mert a kommunikáció ott 
egyirányú, nem ezért van kihelyezve, rá van írva. Kivételt 
képez, ha valaki gyógyszerjavaslatot tesz a postaládába, az 
logikus cselekedet.

Leleteket, zárójelentéseket elenyésző kivétellel elektroni-
kus formában meg tudjuk tekinteni a rendelőben. Kivételt 
képeznek a gyógyszerjavaslatok, mert azokat nem töltik fel 
a szakrendelések, bár szükséges és kifejezetten logikus, hasz-
nos lenne. Ha valaki jól olvasható PDF formátumban, e-ma-
ilben elküldi a gyógyszerének javaslatát, nekem az is tökéle-
tesen megfelel, be tudom illeszteni a dokumentációjába.

Rendelés végeztével telefonos segítség délután 16 óráig: 
06-31-788-6285 számon.

Szeretném jelezni, hogy ezen a számon nem tudok idő-
pontot adni a rendelésre.

Ősz van, kezd hűlni a levegő. A reggelek csípősek, a dél-
utánok kellemesek, olykor igen melegek tudnak lenni. A 
gyermekek igen könnyen leizzadnak a nem megfelelő öltözet 
miatt és megfáznak, náthásak lesznek. Nem volt ez másképp 
tavaly sem, meg tíz évvel ezelőtt sem, ebben nincs semmi kü-
lönös. Ami eddig nem volt az a „koronavírus helyzet”. Elkez-
dődött az iskola és az óvoda, kisebb közösségek jöttek létre 
ezáltal. Gondolok itt az osztályokra illetve ovis csoportokra. 
Nem kell egy enyhén náthás, netán egyet tüsszentő vagy kö-
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högő gyermekre ráhúzni, hogy „koronás”. Mert ezt tapasz-
talom a felnőttek irányából, tisztelet a kivételnek. Parlagfű 
szezon is van, extrém mennyiségű pollen van a levegőben, 
ráadásul eső is régen volt, ami tovább fokozza az allergiát. 
A szülők feladata, hogy gyermeküket megtanítsák a könyök-
hajlatba köhögni, tüsszenteni, a helyes zsebkendő haszná-
latra, a helyes kézmosásra. Tegyenek a gyermek táskájába, 
zsebébe zsebkendőt, hogy használhassa, ha szüksége lesz rá!

Amennyiben a nátha fokozódik, vagyis rendszeresen – te-
hát egy órában több alkalommal is fújni kell az orrot, akkor a 
gyermek ne menjen közösségbe, maradjon otthon, és a szülő 
ezt e-mailben jelezze felém, és megválaszolom mi a teendő. 
Ha ez mellett vagy ettől függetlenül egyéb lényegesebb tü-
net jelentkezik a gyermeknél, mint például rendszeresen kö-
hög – tehát egy órában több alkalommal, vagy fullad, vagy 
lázas lesz, vagy komolyabban fáj a torka, vagy a füle, vagy 
hány, vagy hasmenése lesz, vagy kiütéses lesz, akkor szintén 
ne menjen közösségbe, és még aznap keressenek e-mailen, 
teendőket megválaszolom.

Mindenben segítek, ahogy eddig is, csak két kérésem van: 
kis türelmet kérek, illetve hogy lógásra ne használjuk ki a je-
lenlegi helyzetet, ne asszisztáljunk ehhez a gyereknek, mert 
ebből neki lesz később hátránya, nem nekem. 

Végezetül: Tiszteljük embertársainkat! És már közhelyesen 
hangzik, de: Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Dr. Ács Attila

…és most a folytatás…szösszenetek a rendelő 
hétköznapjaiból… 

Bepillantást nyerhetnek a mindennapi munkánk apró 
„örömeibe”, csak ne feledjék, hogy emberekkel foglalkozunk, 
nem lehet tévedni. Minden mozzanatért felelősséggel tarto-
zunk, mindenkiért, egyformán, nincs kivétel.

A további részeket csak erős idegzetűek számára javas-
lom elolvasni, mert a nyugalom megzavarása alkalmas 
tartalom következik! És bevallom, ez is a célom ezzel!

A ma emberének fikarcnyi türelme sincs senki és semmi 
iránt, még a saját gyermekére sem. 

Önös érdekek vezérlik, mindenkit eltaposva, a saját apró, 
sokszor lényegtelen és jogtalan akaratát érvényre juttatva. 
Nem hallgat másokra, világos szabályokat sem követ, mert ő 
mindent jobban tud másoknál, bár sosem csinálta! És nem is 
fogja! Mit képzelek!?

Veszi a bátorságot és tiszteletlen az asszisztenssel és az or-
vossal, felemeli a hangját, fenyegetőzik. Mi ketten erőnkön 
felül lassan két éve folyamatosan és tisztességgel ellátjuk az 
egész falut, gondoljanak csak bele! 

Egyesek olvasni is csak telefon képernyőt tudnak, azt is 
csak ha „f ” van a sarokban. Naponta legalább 2x elmennek a 
rendelő előtt, ahol a tájékoztatás mindig időben kint van, és 
nem azért, hogy árnyékot vessen. Minden nap megkérdezi 
valaki, hogy van ma rendelés??? Nem unja még?? Mondjon 
egyetlen munkanapot is az elmúlt évtized alatt, mikor nem 
rendelt volna legalább 1 orvos a faluban!

Telefonon hív, hogy 10 perce írt e-mailt, és még nem vála-
szoltam - mert szerinte az ő ügye mindenkitől előbbre való. 
Aztán repül az „f ”-re és szitkozódik. 

Egy másik a nyár folyamán szidalmazott, mindennek el-
mondott az „f ”-en, hogy nem tud telefonon elérni, pedig 
átkozottul fontos lenne, mert nincs már gyógyszere. Majd 
mikor beszéltünk telefonon, mert jé, mégis felvettem és fel-

írtam a gyógyszerét, még négy nap múlva sem volt kiváltva. 
Tényleg életbevágó volt! Arra nem képes, hogy a saját gyógy-
szerének fogyását szemmel kísérje, és időben felírassa, cse-
rébe engem szid, hogy már 4 napja nem tudta bevenni, mert 
elfogyott. Hát ki nem figyelte? Kinek a feladata?

A trafikba egyértelmű, hogy maszkba megy, a rendelőben 
persze két köhögés közt megkérdezi, hogy kell maszk? És meg 
van sértődve, ha figyelmeztetem! A trafik és a bolt előtt türelme-
sen várakozik, a rendelőnél meg veri és rugdossa az ajtót, itt tü-
relmetlenkedik. És időpont nélkül pofátlankodik be az előjegy-
zettek előtt, mert neki csak egy beutaló kell az is 3 hét múlvára.

Nem jön pontosan az időpontra, azt meg főleg nem teszi 
meg, hogy szól, ha nem jönne, nehogy már más bejuthasson 
a helyén. A rendelő bejáratát dedó módjára zárni kell, mert 
nem tartják be a szabályokat: csak előjegyzéssel lehet jönni, 
hónapok óta így van, jó reggelt! Minden médiában ez megy, 
ja persze nem látszik, és nem is hallik hát az „f ”-ben van el-
merülve, és rá különben sem érvényes. Ha majd hideg is lesz, 
meg szél, kellemes lesz kint dideregni a sok értetlenkedő miatt, 
akik megállás nélkül azon munkálkodnak, hogy ne tarthas-
sam nyitva az ajtót. Köszönjék meg nekik! Az épp időpontra 
érkezett 3-4 fő kényelmesen el lehetne a váróban is, megfelelő 
távolságra egymástól! Emberek! Fel kéne ébredni! És viselked-
ni, „EMBER” módjára! Ha valaki felhúzta magát a cikkemen, 
akkor elértem a célom! Ha egyetlen egyén is magára ismert, az 
nem a véletlen műve, hanem tényleg vele történt, de ha jövő-
ben egy hajszálnyit is változtatni fog magán és a viselkedésén 
(vagy figyelmeztet másokat) az írásom miatt, már megérte!

Dr. Ács Attila
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ISKOLAI HÍREK

Iskolai hírek, versenyeredmények
ALSÓ TAGOZAT
A Cegléden megrendezett Benedek Elek Szövegértő 
Versenyen iskolánkat 17 tanuló képviselte.

Ács Anna 3.a 4. helyezés
Mező Ádám 3.a 10. helyezés
Szarvas Levente 3.a 11. helyezés
Janoch Nóra 3.a 32. helyezés
Felkészítő: Faragó Tünde

Zsengellér Kristóf 3.b 6. helyezés
Bíró Blanka 3.b 7. helyezés
Merczel Viktória 3.b 8. helyezés
Matula Hanna 3.b 11. helyezés
Tóth Anna 3.b 19. helyezés
Ivanics Bálint 3.b 26. helyezés
Felkészítő: Oláh Éva

Árva Botond 4.a 9. helyezés
Pető Emma 4.a 17. helyezés
Zala Zsófi 4.b 17. helyezés
Adonyi Anna 4.a 20. helyezés
Vankó Márk 4.a 23. helyezés
Rafael Balázs 4.b 25. helyezés
Nagy Áron 4.b 31. helyezés
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

Diákolimpia játékos sportversenyén vett részt csapatunk, 
ahol a 6. helyezést érték el.
A csapat tagjai:
• Csík Norina 2.a
• Berényi Csanád 2.b
• Ács Anna 3.a
• Mohácsi Eszter 3.a
• Matula Hanna 3.b
• Tóth Anna 3.b
• Szabó Barnabás 3.b
• Galyas Elizabet 4.a
• Megyes László 4.a
• Vankó Márk 4.a
• Zala Zsófi 4.b

• Nagy Áron 4.b
• Szalay Balázs 4.b

Felkészítő: Vass Tímea

Online matematikai versenyen vett részt a 4. évfolyamból 
4 tanuló:
• Adonyi Anna
• Baráth Zília
• Pető Emma
• Vankó Márk

Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna
Az eredményről nem kaptunk tájékoztatást.

 A SULI-GURU levelező verseny végeredménye, melyet a 
járványveszély miatt a 3. forduló után lezártak.
Magyar irodalom
2. évfolyam:

Ács Nóra 2.b 1. helyezés
Klabacsek Zsófia 2.b 1. helyezés
Mohácsi Péter Nimród 2.a 1. helyezés
Felkészítő: Visnyei Pálné

3. évfolyam:
Ács Anna 3.a 1. helyezés
Merczel Viktória 3.b 1. helyezés
Felkészítők: Faragó Tünde és Oláh Éva

4. évfolyam:
Adonyi Anna 4.a 2. helyezés
Pető Emma 4.a 2. helyezés
Józsa Bence 4.b 5. helyezés
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

Magyar nyelv
3. évfolyam:

Bíró Blanka 3.b 8. helyezés
Matula Hanna 3.b 14. helyezés
Felkészítő: Oláh Éva

4. évfolyam:
Józsa Bence 4.b 4. helyezés
Pető Emma 4.a 6. helyezés
Zala Zsófi 4.b 7. helyezés
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES TANULÓK!
A 2019/2020-as tanév sokáig emlékezetes lesz mindannyiunk számára. Köszönhetjük mindezt egy új – világjárványt oko-

zó – kórokozó, a koronavírus megjelenésének. 
A körülmények megváltozása miatt a tanév utolsó időszaka rendhagyóan alakult. 2020. március 16. óta digitális munka-

rendben folyt a tanítás-tanulás, mely nehéz helyzet elé állított bennünket. De örömmel jelenthetem ki, a tanulóink, a szülők 
és az intézményünk dolgozói egyaránt helyt álltak.

A nyolcadikos tanulóinknak 2020. június 18-án – nem nyilvános keretek között – adtuk át a bizonyítványaikat és a bal-
lagótarisznyákat. A könyvjutalmakat és a Kasza Krisztina-díjat az augusztusi rendhagyó tanévzáró ünnepségen nyilvános 
keretek között adtuk át számukra.

Köszönjük minden kedves tanuló, szülő, pedagógus együttműködését, megértését! 
Kollár Ferenc intézményvezető Ignéczi Tamás intézményvezető-helyettes
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Matematika
2. évfolyam:

Ács Nóra 2.b 1. helyezés
Csík Norina 2.a 2. helyezés
Pető Gábor 2.b 6. helyezés
Pálinkás Lujza 2.b 19. helyezés
Mohácsi Péter Nimród 2.a 24. helyezés
Lehel Anna 2.a 28. helyezés
Felkészítő: Bagyinszki Boglárka

3. évfolyam:
Ács Anna 3.a 3. helyezés
Mező Ádám 3.a 3. helyezés
Matula Hanna 3.b 4. helyezés
Merczel Viktória 3.b 4. helyezés
Bíró Blanka 3.b 5. helyezés
Lampért Etele 3.a 5. helyezés
Zsengellér Kristóf 3.b 8. helyezés
Bíró Zsófia 3.b 9. helyezés
Felkészítő: Oláh Éva

4. évfolyam:
Pető Emma 4.a 8. helyezés
Józsa Bence 4.b 9. helyezés
Zala Zsófi 4.b 12. helyezés
Adonyi Anna 4.a 22. helyezés
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna

Környezetismeret
2. évfolyam:

Mohácsi Péter Nimród 2.a 10. helyezés
Felkészítő: Bagyinszki Boglárka

4. évfolyam:
Szalay Balázs 4.b 14. helyezés
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna

FELSŐ TAGOZAT
Bolyai Matematika Csapatverseny
•  6. évf.: Kenyó Janka, Kovács Enikő, Megyes Vivien és 

Sifter Lili  30. helyezés
• 7. évf.: Czira Sára, Józsa Viktória, Kenyó Kira és Károly 

Balázs 57. helyezés 
• Felkészítő: Szabó Ildikó

Tóth –Czifra Mihály Matematika Emlékverseny
• Gyurcsik Tamás és Matula Máté a középmezőnyben 

végeztek.
Felkészítő: Bori Andrásné

Várhelyi Ferenc matematika versenyen
• A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium által rendezett 

versenyen Matula Máté és Megyes Márk képviselték isko-
lánkat. Tanulóink a középmezőnyben végeztek.

• Felkészítő: Bori Andrásné

Várhelyi Ferenc helyi-online matematika verseny
• Gyurcsik Tamás Benjámin, Matula Máté és Megyes Márk 

8.a osztályos tanulók vettek részt.
• Felkészítő: Bori Andrásné

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulója
6. évfolyam:
• Kenyó Janka 6.a, Sifter Lili 6.a, Katona Eszter Anna 6.b a 

középmezőnyben végzetek. 
7. évfolyam:

Merczel Nándor Gábor 7.b 68. helyezés
Kenyó Kira 7.b 126. helyezés
A 7. évfolyam tanulói csapatban a 22. helyen végeztek
Felkészítő: Szabó Ildikó
Az 5.b osztályból Adonyi Nóra, Stróbl Szabina, valamint 

a 7. a osztályból Ábrán Mariann, Szilágyi Hermina és Tisza 
Hajnalka vettek részt. 

Felkészítő: Bori Andrásné

Orchidea Pangea Matematikaverseny
Az 5.a osztályból Csík Ramóna, Molnár Maja, Nyitrai 

Csenger, Rafael Ákos, Turzó Viktória, a 6.a osztályból 
Kenyó Janka, Sifter Lili, a 6.b osztályból Katona Eszter 
Anna, Megyes Vivien és a 7.b osztályból Károly Balázs, 
Kenyó Kira, Merczel Nándor vettek részt.

Felkészítő: Szabó Ildikó

Pangea Tehetségkutató Online Matematika Verseny 
A helyi fordulón az 5. b osztályból Adonyi Nóra, Makai 

Petra, Marton Lili, Séllei Viktória, Strobl Szabina, Szalay 
Levente, Vonnák Zsolt, a 7.a osztályból Ábrán Mariann, 
Szilágyi Hermina, Tisza Hajnalka és a 8.a osztályból 
Gyurcsik Tamás, Matula Máté és Megyes Márk vettek részt. 

Felkészítő: Bori Andrásné

BankVelem PénzOkos Kupa 3 fordulós online csapatverseny
7. a osztályból indult egy csapat, akik a középmezőnyben 

végeztek. 
Csapattagok: Ábrán Mariann, Szilágyi Hermina, Tisza 

Hajnalka 
Felkészítő: Bori Andrásné

IV. korcsoportos körzeti teremfoci torna
Fiú csapatunk 3. helyezést ért el. 
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

Szépen- és helyesen író verseny
5-6. évfolyam:

Kovács Enikő 6.b 1. helyezés
Makai Petra 5.b 2. helyezés
Turóczi Cintia 6.b 3. helyezés

7-8. évfolyam:
Czira Sára 7.b 1. helyezés
Kenyó Kira 7.b 2. helyezés
Matula Máté 8.a 3. helyezés

„English Corner” a Terplán Zénó Ferences Gimnázium és 
SZKI angol nyelvi versenye 8. osztályosoknak

Gyurcsik Tamás 8.a  1. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné
Kovács Kinga 8. b a középmezőnyben végzett
Felkészítő: Terék Nikolett
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A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium angol nyelvi verse-
nye 8. osztályos tanulóknak 

Gyurcsik Tamás 8.a 4. helyezés
Matula Máté 8.a 12. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné

TITOK országos angol nyelvi levelező verseny eredményei:
Évf. Csapatnév Tagok Hely.
5. Csík Ramóna egyéni 17.

5. Flash Girls Juhász Gabriella
Kovács Jázmin 41.

5. Séllei Viktória  egyéni 6.

5. Crazy Goats

Molnár Maja
Nyitrai Csenger

Rafael Ákos
Seregley Kevin

37.

5. Flash Boys
Brindzik Levente

Szalay Levente
Vonnák Zsolt

80.

5. Super Girls

Adonyi Nóra
Kún Bianka

Strobl Szabina 53.

5. Fantastic Four

Hanka Balázs
Makai Petra
Marton Lili

Spenger Hunor

25.

6. Crazy Daisy

Kenyó Janka
Ország Panna

Sifter Lili
Szász Krisztina

48.

6. Kenyó Anita egyéni 52.
6. Kovács Enikő egyéni 35.
6. Megyes Vivien egyéni 26.

8. Kovács Kinga egyéni 22.

8. Pineapple Ország Alexandra
Sédtői Benjámin 34.

Felkészítők: Kollár Ferencné és Terék Nikolett

I. Tápió Natúrparki Vetélkedő Levelező Verseny
Az 5-6-7-8. évfolyamos tanulók 3 csapattal vettek részt. 

A döntőben a tanulóink a középmezőnyben végeztek. 
Felkészítők: Mohácsiné Farkas Mariann és Bori András

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
a 7.b osztály csapata: Berényi Patrik, Józsa Viktória, 

Kenyó Kira, Merczel Nándor Gábor a középmezőnyben 
végzett. 

A ZöldOkos Fenntarthatósági Tudásverseny
• A 7.a csapata: Ábrán Mariann, Szilágyi Hermina, Tisza 

Hajnalka.
• A 7.b csapata Károly Balázs, Kenyó Kira, Merczel Nándor 

Gábor. 
Csapataink a középmezőnyben végeztek. 
Felkészítő: Bori András

Tarján Imre Országos Természettudományos Emlékverseny
A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium által 7-8. 

évfolyamosoknak szervezett versenyen 7.b csapata:Józsa 

Viktória, Kenyó Kira, Merczel Nándor Gábor, a mezőny 
első harmadában végeztek. 

Felkészítő: Bori András

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
 5.b csapata: Adonyi Nóra, Makai Petra, Marton Lili, 

Spenger László Hunor 26. helyezés

Szivárványhíd Őszi Levelező Verseny 
• 5-6. osztály A Pál utcai fiúk – egyéni Tilly Milán Viktor 

46. helyezés 
• 5-6. osztály A Pál utcai fiúk – csoportos: 

Makai Petra, Marton Lili, Spenger László Hunor  
3. helyezés  
Adonyi Nóra, Kún Bianka, Strobl Szabina 30. helyezés

• 5-8. osztály Csodácska – egyéni Papp Edina 10. helyezés 
• 5-8. osztály Harry Potter és a Tűz serlege – csoportos 
• Károly Balázs, Karsai Trisztán Zsolt, Marton Márk 35. 

helyezés 
• 7-8. osztály Az emlékek őre – csoportos  

 Berényi Patrik, Józsa Viktória, Kenyó Kira 5.helyezés
• Felkészítő: Tokajiné Dancsó Szilvia

KI MIT TUD? tehetségkutató verseny nagykátai járási 
fordulója 
• Modern tánc kategóriában a Happy Feet Csoport arany 

minősítést kapott. 
Csapattagok: Kenyó Janka, Bércesi Csenge, Ország Panna

• A Crazy Daisy Duó: Bércesi Csenge és Ország Panna 
szintén arany minősítést kapott. 
Felkészítő: Lévai Enikő

• Gyurcsik Tamás Benjámin 8. a osztályos tanuló Wass 
Albert Üzenet haza című versével kiemelt arany minősí-
tésben részesült. 
Felkészítő: Tokajiné Dancsó Szilvia és Szarvas Attila

Wass Albert Országos Vers-és Prózamondó Verseny
 Czira Sára 7. b  8. helyezés
Gyurcsik Tamás Benjámin 8. a 9. helyezés
Felkészítő: Tokajiné Dancsó Szilvia és Szarvas Attila

„Úri-Prezi” verseny: Az Úri Szent Imre Általános Iskola 
és AMI által szervezett területi prezentációs verseny

Megyes Vivien 6. b 1. helyezés (angol nyelvű 
prezentáció kategória)

Felkészítő: Kollár Ferencné
Katona Eszter Anna 6.b 2. helyezés (magyar nyelvű 

prezentáció)
Felkészítő: Péter Beáta
Séllei Viktória 5.b és Bércesi Csenge 6.a  1.helyezés 

(ének-zene prezentáció)
Felkészítő: Tóthné Molnár Viktória

Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny
Czira Sára 7. b osztályos tanuló  kiemelt arany minősítés 

Az iskolai híreket összeállította:  
Kollár Ferencné és Visnyei Pálné



2020. SZEPTEMBER 11. OLDAL

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az Országos kompetenciamérés keretében 2019-ben is a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelő-

en a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást. 
A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen 

mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez, 

vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, 
kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várták el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő problé-
ma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek 
és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsé-
ge). A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek eredményeit megküldték az intézményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2018/2019. tanév 6. és 8. évfolyamosainak 2019-ben elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.

6.o matematika 6.o szövegértés
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8.o matematika 8.o szövegértés

Kollár Ferenc intézményvezető
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Farmosi diákok Portelken
Júniusban, amikor már közeledtünk a félig karanténban 

eltöltött tanév vége felé, mindannyiunknak nagyon hiányzott 
a hagyományos iskolai környezet. Sok tanítványunk kifejez-
te, hogy hiányzik az osztálytársak, barátok társasága, a közös 
programok, a jókedv, a nevetés. Sajnálatos módon még a vár-
va-várt tanév végi osztálykirándulásokat is le kellett monda-
nunk a járványhelyzet miatt.

Ezen a hiányérzeten próbáltunk a lehetőségeinkhez képest 
enyhíteni, amikor több csoportban biciklis kirándulásokat 
szerveztünk felső tagozatos tanulóinknak a portelki Nagy 
János Helytörténeti Gyűjtemény meglátogatására. A Gyűjte-
ményt Balog Gyula, portelki lakos saját tanyáján hozta létre 
és gondozza nagy lelkesedéssel, fáradhatatlan munkával. A 

tanyán a hagyományos beosztású parasztházban láthattuk a 
tanyasi-falusi élet bútorait, használati eszközeit, amelyeket a 
mai gyerekek már csak ilyen környezetben láthatnak. Gya-
kori volt a kérdés: ez mi, mire használták, hogy működik.

Az udvaron számos, a régi tanyavilághoz tartozó háziálla-
tot simogathattunk meg, a gyerekek nagy örömére. Progra-
munk nyársalással folytatódott, amely alkalmával a tűz körül 
ülve sokat beszélgettünk, örültünk annak, hogy ha csak egy 
kis időre is, de együtt lehetünk újra.

Ezúton köszönjük Balog Gyulának a szíves fogadtatást, 
a rendkívül érdekes tárlatvezetést, és ígéretet teszünk arra, 
hogy még visszatérünk Portelekre, és mi is elhelyezzük a jövő 
nemzedéknek szánt üzeneteinket az udvari kálvária alatt el-
helyezett időkapszulába.

Felső tagozatos osztályfőnökök

Sulikezdő tábor Tápiógyörgyén
Több hónapnyi online tanulás és nyári szünet után végre 

elérkezett a pillanat, hogy iskolánk 6-7-8. osztályos tanulói, 
osztálytársak és osztályfőnökök együtt tölthettünk egy napot 
a tápiógyörgyei ifjúsági táborban.

Augusztus 24-én, hátizsákkal, nyársbottal felszerelve egy 
könnyed biciklitúra után érkeztünk meg a helyszínre. Nagy 
izgalmat jelentett a szálláshelyek, kőházak elfoglalása, a sát-
rak felállítása, és már csobbanhattunk is a strand két hűs vizű 
medencéjébe. A délutánt fürdőzéssel, közös játékkal és be-
szélgetéssel töltöttük. Este tábortüzet gyújtottunk, és nagyon 
élveztük a nyársalást is, ahol mindenki elkészíthette a saját 
vacsoráját. Sötétedés után következett az izgalmas „bátorság-
próba”: a tábor területén levő, fákkal, bokrokkal sűrűn be-
nőtt tanösvényen kellett végigmennünk elemlámpával vagy 
anélkül. A hátborzongató túrát éjszakai fürdőzéssel vezettük 
le, amely nagyon jó szórakozás volt mindannyiunk számára. 
Másnap délelőtt még kedvünkre fürödhettünk, majd sok él-
ménnyel telve tértünk haza erről a rövid, de nagyon jól sike-
rült kirándulásról.

Megfogalmazódott bennünk az igény, hogy új hagyo-
mányt teremtsünk ezzel a kezdeményezésünkkel, és minden 
nyári szünet végén egy hasonló „gólyatáborral” kezdjük az 
új tanévet. 

Felső tagozatos osztályfőnökök
Fotó: Spenger László
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

COVID, avagy ez a te kovid!

kép forrása: https://www.facebook.com/sziklaelmenyfarm/
#tulajdon #környezetvédelem #egészségvédelem #futó projektek

Miután az elmúlt hónapokban egy új világ köszöntött 
ránk, amely azért valamennyire nyomokban emlékeztet 
a normális hétköznapokra, úgy gondoltam, hogy meg-
engedhetek magamnak egy kis viccelődést is. Végül is az 
elmúlt fél esztendő, megtanított már kínunkban is nevetni 
bizonyos dolgokon.

A kép forrása is már egyfajta allegóriája annak, amit 
vannak, akik kifejezetten nem szeretnek. (Nem szándé-
kom, reklámot csinálni.) A szóhasználatot nem pontosan 
idézve, az internet és a fészbúk mocskáról beszélnek, köz-
ben azonban ők is szorosan követik az ott folyó dolgokat, 
de ott nem jelennek meg, a kommunikáció ezen formáját 
elutasítják, de az már ott dörömböl az ajtón. Ezzel együtt 
jól értesültek, vagy saját maguk álprofiljai – bujkáló profil-
jaik, vagy pedig, olyan emberek révén, akik tájékoztatják 
őket. Semmiképp nem nevezném bátorságnak ezt a jelen-
séget. 

A COVID idején ez amúgy is különösen látszott, hogy 
az önkormányzat honlapja egyszerűen elavult szerkeszté-
si alapelveket követ. A helyi információk nem, vagy csak 
jelentős nehézségek árán követhetők okostelefonnal a far-
mos.hu oldalon. Szinte kivétel nélkül minden kisebb-na-
gyobb önkormányzat élénk tevékenységet folytat az on-
line közösségi térben. Farmos párját ritkító kivétel ebből 
a szempontból is, sajnos.

Elsődleges feladatomnak éreztem, hogy a lakosság mi-
előbb tájékoztatva legyen. Ennek jegyében is kezdtem el 
online az üléseket közvetíteni a legismertebb közösségi 
oldalon még a koronavírus előtt. Ez a kezdeményezésem 
sem aratott osztatlan sikert még a képviselők körében sem. 
Helyi közéleti szereplőként pedig bele kell nyugodnunk, 
hogy, amit mondunk, „az felhasználható ellenünk.” Köz-
életi szereplőként picit máshol húzódnak azok a határok, 
mint „szimpla” magánemberként. Az általunk képviselt 
helyi lakosok kérdéseire választ kell adnunk. A szocializ-
mus idején lehetett elhallgatni dolgokat. 

Helyi önkormányzati képviselői szemmel nézve pró-
bálok közérthetően információval szolgálni arról, ami 
történt, illetve történik a faluban, azoknak, akiket képvi-
selek, tehát tulajdonképpen minden farmosi lakosnak. A 
falubeliek reakcióiból, azokból az online, majd személyes 
megkeresésekből is azt a következtetést vontam le, hogy 
erre szükség van. Szükség van arra, hogy a farmosiak 
problémái valahogy felszínre kerüljenek. Nem állítom, 
hogy tökéletes a rendszer, de az e-mailek, üzenetek jelzései 
alapján, mégiscsak azt látom, hogy az embereket érdeklik 
a saját illetve a közösség problémái.

Érdekli őket, hogy a vagyontárgyaik hogyan lesznek 
megvédve víztől, a közlekedés okozta ártalmaktól, érdekli 
őket, hogy az önkormányzat, mint a közösséget összefogó 
erő, hogyan szervezi a közösséget a járvány kapcsán, ho-
gyan védi meg az időseket, vagy akár egészen az aprókat. 
Mikor lesz végre tiszta víz a faluban, mikor lesz járda, köz-
világítás, gyalogátkelőhely, kulturált buszmegálló, játszó-
tér. Mikor mutat hajlandóságot az önkormányzat, hogy 
ne csak a pályázatokra várjon, hanem egy kevés kommu-
nikációval és egy csipetnyi hajlandósággal megfűszerezve 
cselekedjen, amikor „legény kell a gáton”?

A mozgási korlátozások elrendelésekor például már 
szombaton tudtuk, hogy mi lesz a teendő, az információk 
javarészét már szombaton elkezdhette volna összeszed-
ni a munkatársak egy része. Erre hétfőig kellett várni, és 
hétfőn március 16-án nemcsak az önkormányzatnál gyűlt 
össze nagyobb létszámú (10 fő feletti) munkatárs, vagy 
meghívott, hanem például az iskolában is. Végül nem lett 
probléma ezekből az összejövetelekből, de azt is eredmé-
nyezte, hogy tényleges intézkedések, csak szerdán, a moz-
gási korlátozások ötödik napján történtek. 

A COVID előtörténete mindenki számára ismert, az is 
bőségesen és tényleg kielégítően van kommunikálva, hogy 
mik a történések, mit tegyünk, és azt is láthatjuk, hogy mi 
zajlik a nagyvilágban.
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Ezzel együtt sokszor éppen arról rendelkezünk a legke-
vesebb, vagy a legtöbb zavart keltő információval, ami az 
orrunk előtt zajlik.

Farmos életében többek között az alábbiak is történtek 
a teljesség igénye nélkül. Elindultunk jó pár olyan pályá-
zaton (ebben olyanok is vannak, amikben még az előző 
testület döntött), amik első ránézésre talán nem hoznak 
nagy változást, de hosszú távon mindenképpen jó alapot 
szolgáltathatnak a stabilitásra. Ilyen projektek például az 
óvoda, szolgálati lakás, orvosi szolgálati lakás, vagy akár 
a bicikliút, vagy éppen ez utóbbinak a második ütemben 
történő „hosszabbítása”. Ezek a falunak hasznos projektek, 
és bár nehéz szívvel ugyan, de nem tudtam a magam nyílt 
sisakos módján melléállni mindegyiknek.

Egyiket sem utasítom el, és nem szavaztam nemmel 
egyikre sem, de vélelmezhetően jelentős túlárazottságuk 
miatt, több projekt is rossz szájízt hagy az átlagemberben, 
már csak a kimondott többtíz-, vagy többszáz milliós ösz-
szegek hallatán. A pályázati rendszer olyan amilyen, ezt 
nem feladatom a székemből kritizálni. Ezzel együtt tar-
tózkodásomat fejeztem ki több nagy értékű projektekről 
szóló szavazásnál, különvéleményemet igyekeztem meg-
fogalmazni, hogy a célok hasznosak és kell ezekre költeni, 
de jó volna azt látni, hogy ésszerűen költjük a központi 
költségvetés pénzét a jó gazda gondosságával, mert végül 
is ez mindenki pénze. Gyanítom, hogy be fogunk állni a 
sorba és „eszetlen” pénzszórássá fognak válni a drága pro-
jektek. Én azt gondolom, hogy a civil kontroll működik, 
illetve működtetni is kell. Nem a rosszindulatú pletykára 
gondolok, de igenis, akinek tudomása van visszásságról, 
azé a felelősség is, hogy jelezze, ha valamit úgy lát, hogy 
nem jó mederben folyik. 

A civil kontrollt a civilek működtetik. Örömmel látom, 
hogy ebből a szempontból éledezik a falu. Mind a kont-
roll, mind pedig a civil kezdeményezések terén.

A civil kontroll és kapcsolatok révén több olyan ese-
ményre nyertem betekintést, amelyek miatt szót kellett 
emelnem. Legyen szó szemetelésről az erdőben, a szom-
szédok egymás közötti vitáiról, legyen az önkormányzati 
hivatali ügy.

Több közérdekű bejelentésem kapcsán vizsgálódnak a 
természet védelméért felelős hatóságok. A faluhoz tartozó 
külterületen, több ponton is nagy mennyiségű műanyag 
hulladék, vagy veszélyes építési törmelék került illegálisan 
lerakásra, amely szakszerű kezelése mindannyiunk érde-
ke. Mindannyiunk érdeke, hogy szép és tiszta környezet-
ben éljünk. Ennek része kell, hogy legyen az is, hogy tuda-
tosan kezeljük a hulladékunkat, mind magánemberként, 
mind pedig önkormányzatként, közösségként. 

A Farmos területén élők tulajdonának a védelme nem 
csak azt jelenti, hogy támogatjuk a polgárőrséget, ami 

nyilvánvalóan fontos. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy 
a tulajdon védelmével kapcsolatban mindenki arra gon-
dol, hogy el ne lopják, meg ne károsítsák vagyontárgyait. 
Lehet, hogy akkor is tudok vigyázni a mások vagyonára, 
ha például csak nem hagyom, hogy a száguldó teherautók 
által keltett rezonancia túllépjen egy bizonyos mértéket. 
Ha nem hagyom, hogy száguldozzon a faluban a kamion, 
ezzel tönkretéve a főút menti házakat, vagy csak pusztán 
élhetetlenné téve a házak egy részét. 

Az elmúlt időszakban levelezésbe fogtunk a MÁV-val, 
valamint a közút kezelőjével, ennek látható eredménye 
eddig nem sok volt, ezt be kell vallani, de levelünk ered-
ményeként értékelhető, hogy jártak lent a MÁV mérnökei. 
Civil kezdeményezés hatására jártak lent a közútkezelőtől 
is, és egészen pontos tájékoztatást adtak, hogy mit lehet 
tenni annak érdekében, hogy lassabb legyen a Farmost át-
szelő forgalom. Elárulom, amolyan nyílt titokként, hogy 
pénz nélkül nem sokat, és a COVID helyzet csak annyiban 
segített, hogy lecsökkent az átmenő forgalom pár hónap-
ra. De a közúti forgalom újra éledezőben van. Erről a főút 
mentén élők tudnának egész pontosan beszámolni. 

Amikor elkezdtem ezt a cikket írni, akkor zajlott több 
ezer önkormányzati dolgozó sztrájkja az önkormányza-
ti forráselvonások és az alacsony bérek miatt. A helyzet 
tehát nyilvánvalóan nem egyszerű. Koronavírus nélkül 
sem egyszerű, és nyilvánvalóan nem segített egyik önkor-
mányzatnak sem a járvány.

Ugyanakkor az önkormányzat saját magának sem 
könnyíti meg a helyzetet. A veszélyhelyzet kihirdetésétől 
kezdve egyértelmű volt, hogy a kommunikáció az online 
felületeken fog folyni. Az önkormányzatnál és intézmé-
nyeinél még ezután is nagyszámban, 20-30 fős csoportok-
ban gyűltek össze. Március 16-án reggel az önkormány-
zatnál, az iskolában. (A mezőkövesdi iskola esetére hadd 
hívjam fel a figyelmet, ahol egy ilyen tantestületi gyűlés 
eredményeként 21-en fertőződtek meg.) (Személyes ta-
pasztalat - maszk és kézfertőtlenítés ide, vagy oda -, nem 
gondoltam, hogy az óvodai szülői értekezlet során is ilyen 
nagy számban leszünk relatíve kis helyen leültetve a koro-
navírus járvány hatodik hónapjában.)

És visszatérve az indító képre. Ne legyünk el, „mint az 
uborka.” Az önkormányzatiság egyben érdekvédelmet je-
lent, szövetséget azok között az emberek között, akik egy 
helyen laknak. Nekünk egy irányba mutatnak az érdeke-
ink és tudunk is közösen cselekedni egy cél érdekében. Az 
a probléma oldódik meg, amelyről beszélünk, hallassák a 
hangjukat!

Dr. Kapronczi Mihály  
önkormányzati képviselő 

06-70-450-450-1
kapronczi.mihaly@gmail.com
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A Tápió mente mesterei nyerték a Tápió 
Natúrpark térségi vetélkedőjét

Év elején, januárban került meghirdetésre az I. 
Tápió Natúrparki Vetélkedő, melyre 26 háromfős 
csapat nevezett 10 natúrparki településről (Bé-
nye, Káva, Farmos, Nagykáta, Szentlőrinckáta, 
Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tá-
piószőlős, Tóalmás). A vetélkedő célja térségünk 
természeti, kulturális értékeinek és turisztikai 
kínálatának megismertetése volt a diákokkal. A 
verseny 3 fordulóból állt, melyből az első kettő le-
velezős rendszerű volt, az utolsó pedig személyes 
részvétellel zajlott. A versenyzőknek a fordulók 
alatt változatos feladatokat kellett megoldaniuk: 
voltak tárgyi tudásra építő tesztek, keresztrejtvé-

nyek, illetve helyi és térségi általános tudásra épí-
tő, kreatív kivitelezést igénylő feladatok. A csapa-
toknak újra kellett tervezni a települések címerét, 
verset kellett írniuk az összefogás fontosságáról 
(az elkészült alkotások a Tápió Natúrpark face-
book oldalán olvashatóak), vagy riportot kellett 
készíteni helyi idős lakosokkal, hogyan nézett ki 
a falu régen. 

A levelezős fordulók márciusban zárultak, a 
döntőre áprilisban került volna sor, de a járvá-
nyügyi helyzet miatt augusztus 26-ára helyeztük 
át az időpontot. Ide a legjobb 15 csapat kapott 
meghívást, melyből 11 csapat tudott részt venni 
az eseményen – köztük farmosi diákok is. A ver-
senyzők itt élőben is megmutathatták tudásukat 
a saját településük és a natúrpark egészének kul-
turális és természeti értékeiről. 

És a végeredmények:
• 1. helyezést ért el a tápiószentmártoni  

Tápió-mente mesterei csapat: Stamm Réka, 
Varga Virág és Szabó Zalán – felkészítő 
tanáruk Vadicska-Rusz Zsuzsanna, 
nyereményük egy-egy Olympos távcső volt.

• 2. helyezést ért el a tápiógyörgyei Györgyei 
Fehér Gólyák csapata: Ohnsorge Liza,  
Marlen Denissza és Pribély Szilvia – felkészítő 
tanáruk Vidra Zsuzsanna, nyereményük egy-
egy túrahátizsák volt. 

• 3. helyezést ért el a nagykátai LAL csapat: 
Dósa Linett, Balog Lili és Olajos Anna – 
felkészítő tanáruk Ötvösné Lengyel Andrea, 
nyereményük egy-egy fejlámpa volt. 

Az élményeken és a nyereményeken kívül az 
első csapat képviselheti a Tápió Natúrparkot az 
Országos Natúrparki Döntőben is, mely előre lát-
hatólag októberben zajlik majd, és melynek idén 
térségünk lesz a házigazdája.

Ezúton is gratulálunk az összes csapatnak az el-
ért sikerekhez, minden résztvevő rengeteg munkát 
és időt fektetett bele a vetélkedőbe. Szeretnénk 
továbbá megköszönni a felkészítő tanárok áldoza-
tos munkáját is, mellyel a diákokat segítették.

A döntő eseményeiről készült összefoglaló a 
Tápió+ magazin szeptember 13-ai adásában volt 
megtekinthető a televízióban, melynek ismétlése is 
lesz, valamint később youtube-n is elérhetővé válik. 

Bikás Bettina  
Tápió Közalapítvány
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Volt egyszer egy játszótér
A ’90-es években mikor még nem volt minden 

„agyonszabályozva”, akkor pár lelkes család a Ber-
csényi úton egy kis játszóteret hozott létre, melyet 
gondozott, amit a gyerekek hangos kacajokkal, jó-
kedvvel háláltak meg nekik.

A sokévi gondozás ellenére az időjárás nyomot ha-
gyott a játékokon, de ennek ellenére a mai napig szí-
vesen járnak ki a mai fiatalok is az elhagyatott, régi 
játszótérre.

Mivel nekem is van egy kislányom, és szívesen 
találkoznék más gyerekekkel és anyukájukkal, hogy 
jobban megismerjük egymást, hogy tudjunk egy 

jobb, élhetőbb közösséget építeni, így szerveztem 
egy felújítást egy nyári vasárnapi napra.

A várokozásaimat felülmúlta az a forró vasárna-
pi nap. Közel 30-an jöttek apukák, anyukák, kis- és 
nagygyermekesek és olyanok is, akiknek még gyer-
mekük sincs. 

Rengetegféle felajánlást kaptam, mind anyagiak-
ban, mind alapanyagra, kétkezi munkára, homoko-
zóra, homokra, új padokra, szemetesre, elkorhadt fa-
ágak levágására, ételre, italra stb. a munkáink során. 

Maga a felújítás is örömet okozott mindenkinek, 
mert végre tudtak a szülők egy jót beszélgetni, a gye-
rekek pedig egy jót játszani.

Az Önkormányzat a felújítást tudomásul vette, 
engedélyt hatáskör hiányában, támogatást pedig a 
nyilvánvaló gazdasági helyzet miatt nem kaphatott a 

tervem.
Négy alkalommal tudtunk szépíteni a Bercsényi 

utcai egykori játszótéren, de van még mit csinálni. 
(Szeretnénk a maradék játékokat is felújítani, ugyan-
is ennyi idő kevés volt minden felújításra, és szeret-
nénk még 1-2 fát is ültetni, és akár új játékokkal bő-
víteni a már meglévő kis szabadidő parkot.)

Örömmel tapasztalom, hogy a felújítás híre bejár-
ta már kis falunkat, és nap mint nap mosolygó gyer-
mekek játszanak itt.

Arra kérnék mindenkit, hogy vigyázzunk egy-
másra és a már meglévő játékokra, hogy a befektetett 

idő és energia minél hosszabb időn át megtérüljön 
gyermekeinknek. Szépen kérek mindenkit, hogy tá-
vozáskor úgy hagyja a területet, ahogy legközelebb 
újra látni szeretné.

Terveink között szerepel egy tájékoztató tábla ki-
helyezése a kért viselkedési szabályok betartásáról.

Bármilyen ötletet, kérést meghallgatunk, és a for-
málódó kis közösségünk nevében minden felajánlást 
elfogadunk. Arra buzdítok mindenkit, hogy hallassa 
a hangját!

Ezúton felhívnám mindenki figyelmét, hogy a já-
tékokat mindenki saját felelősségre használja!

Kellemes időtöltést, lazulást kívánok mindenki-
nek kicsiny kis „retro játszóterünkön”!

Gunics Bettina

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

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

Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 példányban

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

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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A farmosi szív…
Kedves Olvasó!

Ez a rövid kis monológ a nemrég kihelyezett szív alakú, 
műanyag kupakgyűjtőről fog szólni, hogy köszönetet mondjunk 
azoknak, akik bármilyen módon segítettek/hozzájárultak ahhoz, 
hogy nekünk, farmosiaknak is legyen ilyenünk. 

Még tavasszal jött az ötlet, amikor is a közösségi média ber-
kein belül keringett egy cikk arról, hogy Jászberényben az ön-
kormányzat kihelyezett egy kupakgyűjtőt, és rekord sebességgel 
gyűlnek benne a kupakok. Ezt a cikket a farmosiak tájékozta-
tására létrehozott Facebook csoportban is megosztottuk, hatal-
mas tetszést váltva ki a tagoktól. Ezután keresett meg Zakarné 
Lukács Anita, hogy férjével szívesen segítenének a megalkotá-
sában. Röviddel ezután el is készült a farmosi szív, amit az ön-
kormányzat jóváhagyásával a Vas, Varázs, Csavar Kft. parkolója 
és a piactér parkolója közötti területen helyeztünk el július kö-
zepén. Örömmel mondhatom, hogy azóta már több alkalom-
mal is ki kellett ürítenünk.

Bár hatalmas összegre nem lehet számítani a leadása után (jó 
esetben is 60-65 forint/kg), mégis úgy gondolom, hogy ez egy 
apró gesztus, egy kicsit mindenki hozzá tud tenni ahhoz, hogy 
igazi közösségként tudjon működni Farmos. Egy szavazás kere-
tén belül viszonylag egyértelműen eldőlt, hogy helyi rászoruló 
gyermek/család, vagy helyi egyesület/intézmény, illetve a régi 
játszótér új, szabványos játékaira legyen fordítva majd az összeg. 
Ha bárkinek van egyéb ötlete a felhasználására, akkor várjuk 
a javaslatokat. Addig is köszönjük mindenkinek, aki eddig is 
gyűjtötte, és ezután is gyűjti szorgosan a kupakokat.

Én személy szerint hálás vagyok, hogy ebben a faluban él-
hetek, ennek a közösségnek lehetek tagja, ahol sok minden bár 

döcögősen működik, de ami-
kor kell, akkor össze tud fogni a 
falu, jelentsen ez akár csak egy 
marék műanyag kupakot…

Tippek, ha te is gyűjtenél:
– Figyelj oda arra, hogy a ku-

pakok tiszták, szennyeződé-
sektől mentesek legyenek, és 
lehetőleg ne maradjon rajtuk 
papír vagy árcímke.

– A kupakok közé ne keverj 
más műanyagot (például a 
kiürült flakont vagy dobozt), 
mert az csökkenti a leadott 
mennyiség értékét, és jelentősen megnehezíti a feldolgozás 
folyamatát.

– A parafadugó és a fémből készült kupakok, fedelek nem jók, 
ezek semmiképp se keveredjenek a műanyag kupakok közé 
– a parafadugó egyébként szintén remekül újrahasznosítha-
tó, de semmiképp sem úgy, hogy összekeverjük a műanyag 
kupakokkal.

– A legjobb zacskóban vagy dobozban gyűjteni a kupakokat, 
a tapasztalt „kupakozók” szerint jó választás egy vastagabb 
szemeteszacskót kijelölni erre a célra, mert az biztosan nem 
fog kiszakadni, akkor sem, ha már jól megpakoltad.

Cseh-Fehér Ágnes

CSUHAJJÁS HÍREK

Kedves Olvasó!
Bárcsak oldalakat írhatnék az elmúlt időszak rendezvényei-

nek sokaságáról. Bárcsak ne tudnék válogatni a rengeteg fény-
kép közül, ami nem is igazán adja mindig vissza az átélt élmé-
nyeket. Szerintem nem vagyok egyedül, amikor úgy kezdem a 
gondolatot, hogy: „Bárcsak ez az év ne így alakult volna..” Ez az 
év – pontosabban maga a COVID-19 – önmagában is emberek 
millióinak húzta keresztül a számításait, mindenki minden-
ben bizonytalan volt, és ez az állapot még nem is múlt el. Ezt 
az egész bizonytalanságot kicsit hatványozva éreztük magunké-
nak, mert számos programot terveztünk erre az évre, amiket 
sorban mondanunk kellett vissza. Idén lett volna 5 éves a tábor, 
amire megint csak sok meglepetéssel készültünk. Azt kell mon-
danom, hogy egy ilyen, kötelezően eseménytelenre ítélt időszak 
kemény próba minden közösségnek. Próbák nélkül, programok 
nélkül nehéz egyben tartani valamit.

De szerencsére átvészeltük ezt az időszakot, és a nyár vége 
felé újra tarthattunk próbákat, illetve tartottunk egy nyárvégi 

táncházat a piciknek és a nagyoknak is. Jó volt látni, ahogy a 
gyerekek élvezték a zenét, és hogy nem csak farmosi gyerekeket 
hoztak el a szülők hozzánk. Azt pedig szeretném megköszönni, 
hogy a szülők fontosnak érezték, hogy ilyen élményekkel gaz-
dagítsák a gyermekek életét, bízom benne, hogy ez a kitartás 
megmarad úgy a gyermekben is, mint a szülőkben. 

Megérkezett a szeptember, és mi is megkezdtük a próbákat 
a csoportokkal, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy van sok új je-
lentkező. Bízunk abban, hogy nem kell újra félbehagyni a meg-
kezdett munkát, de természetesen mindig alkalmazkodunk az 
éppen aktuális szabályokhoz/intézkedésekhez.

Továbbra is várunk minden táncolni vágyót, legyen az gyer-
kőc, iskolás, vagy felnőtt, kezdő, haladó, vagy profi. Jó dolog 
egy olyan közösséghez tartozni, ahol mikor felcsendül a magyar 
népzene, egyszerre kezd átjárni valami megfoghatatlan érzés, 
egyszerre kezd el ösztönszerűen csárdást járni a láb, egyszerre 
dobban a magyar szív. 
Próbák időpontjai:
• Gilicék (óvodás korosztály): Hétfőnként 16:00-17:00
• Apró-Ifjú Csuhajja (alsós/felsős korosztály): Hétfőnként 

17:00-18:00
• Csuhajja (felsős/középiskolás és felnőtt korosztály): Hétfőn-

ként 18:00-19.30
• Helyszín: Művelődési Ház, Farmos (bejárat az udvar felőli, 

oldalsó ajtón)

„A népzenének, a néptáncnak egyéniségformáló, nevelő 
szerepe van. Értékrendet, identitástudatot alakít, ugyanakkor 
tartalmas szórakozást nyújt. Fontos, hogy legyenek mesterek 

és tanítványok, akik ők maguk is mesterré válva tanítványokat 
neveljenek, hogy továbbéltessék ezt a kultúrát.”

Cseh-Fehér Ágnes
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Élni a természetben
Sági Oszkár neve a legtöbb farmosi előtt ismert. Mongol ruhájában és szirti sasával a kezében feltűnő személyiség volt, so-
kan csodájára jártunk az Öregszőlő peremén. A közösségi életből is aktívan kivette részét, hiszen sokáig a Farmosi Életmód 
Egyesület tagja volt. A 2000-es évek elején kezdte a világot járni. Csaknem 60 országban megfordult, s közben tapasztalatait 
rögzítette: két könyvet írt arról, hogyan lehet élni a természetben.

Időnként hazajár. Július végén in-
teraktív könyvbemutatót tartott a gö-
bölyjárási Boros Ádám Ifjúsági Szál-
lás mögötti területen. A három napos 
programon a résztvevők számos hasz-
nos praktikát elsajátíthattak, melyeket 
Oszi bácsi rendszeresen használ uta-

zásai során. Megtanulhattuk, hogyan 
alkalmazható a műanyag palack kötél-
ként, miként lehet sörös dobozból és 
krumpliból mécsest készíteni, hogyan 
lehet vihar esetén gyorsan menedéket 
állítani. 

A kulináris élmények sem maradtak 
el. A második nap laktató ebédje, me-
lyet Szegedi Tibi bácsi készített, kont-
rasztban állt azokkal az elemózsiákkal, 
melyeket Oszi bácsi rendszeresen ma-
gával hord szükség idején, vagy épp a 
természet adta lehetőségekből gyorsan 
el tud készíteni: szárított hús, zabpe-
hely, cseresznyegyanta, fűrészporos pa-
lacsinta, csalánfőzelék. Saját készítésű 
vajkrémét, töpörtyűkrémét és szörpét 
is megkóstolhattuk. Este a tűz körül bo-
tos kenyeret készítettünk, melyet virsli-
vel töltöttünk meg, az így készült ételt 
Antalicz Csaba frappánsan „bot-dog-
nak” nevezte el. 

A könyvben is leírt tapasztalatok 
ismertetése mellett más programok is 
színesítették a hétvégét. Meghallgattuk 
Oszi bácsi élménybeszámolóját kaland-
jairól, tanulmányoztuk a Tápió élővilá-
gát Bozóki Balázs vezetésével, lepkész-
tünk Tar Dáviddal és Márton Lillával, 

valamint túráztunk Bíró Laci bácsi út-
mutatásával. 

A hétvége egyszerre telt kelleme-
sen és hasznosan: egy remek társaság-
gal, közösen tanulhattuk el a különféle 
trükköket, ötleteket.

 Szarvas Angéla

Kálváriaavatás a portelki múzeumban
A portelki Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény 2017-ben nyitot-

ta meg hivatalosan kapuit. Azóta számos farmosi keresi fel újra és újra 
Balog Gyula tanyamúzeumát. Visszajárnak oda Farmosról a történelem 
szakkörös diákok, a nyugdíjasaink, a lovas táborosok és természetesen 
egyénileg is sokan felkeressük újra és újra az eldugott, múlt századba rö-
pítő kis gyűjteményt. 

Balog Gyula 2017-ben a múzeum megnyitásával nem fejezte be annak 
fejlesztését. Időnként újabb és újabb ötletekkel áll elő, bővíti meglévő bi-
rodalmát, hol valamiféle új tárggyal, eszközzel, hol pedig egy-egy tanyavi-
lággal kapcsolatos programmal. Legutóbb egy udvari kálváriát álmodott 
meg, melyet 2020.08.09-én Resch Tamás atya szentelt fel. Az ünnepség 
folyamán a beszédek, a zarándokok bevonulása és a zenés produkciók 
mellett egy időkapszula elhelyezésére is sor került, melyet a tervek szerint 
éppen 100 év elteltével fognak újra felszínre hozni. Az időkapszulába Ma-
gyar Anna írónő írta a 2120-ba szóló mondatokat az aktuális helyzetről, a 
múzeumról, a kálvária támogatóiról. 

Szarvas Angéla
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Háborús hősünk, Kenyó László története
1945 márciusában tragikus esemény történt Farmoson. 

Kenyó László hőstette a saját életébe került. Két testvére, 
Szamosvölgyiné Kenyó Eszter és Józsáné Kenyó Éva el-
mondták, pontosan mi történt: 

„Volt egy bátyánk. Őt az akna szétcsapta 45-ben az is-
kolánál. Az iskola udvarán volt a paplak, amit lebontottak. 
Az étterem mögött. [A helyszín tehát a régi evangélikus 
iskola/mostani iskolai ebédlő mögött.] Ott a pincében 
rengeteg akna volt, és az iskolás gyerekek lementek, kí-
váncsiskodtak. Az én bátyám meg korábban fronton volt, 
így értett hozzá, összeszedte. Futóárok volt az udvaron, 
abba rakták bele szépen, hogy majd megsemmisítik. És az 
utolsóval ment, ám a puha homok beszakadt, az összesre 
rászakadt. Az összes felrobbant, ő pedig meghalt. Dobni 
akarta hátra magát, de ott egy almafa volt, és abba meg-
akadt. Jó kiállású férfi volt, 22 éves. Az evangélikus teme-
tőbe lett eltemetve.”

Az esetet egyik húga, Eszter is végig nézte, aki épp taka-
rított az iskolánál. Az udvaron volt ő is, s látta: „A testében 
sűrűn álltak a szilánkok. Csak a hasán nem volt seb.”

A testvérpár elmondása szerint az aknákat a németek 
hagyták ott. Úgy gondolják, talán azért, hogy ne találják 
meg az oroszok, ne kerüljön a gyerekek kezébe, vagy azért, 
hogy fel tudják használni a későbbiekben.

A család kezünkre bocsátotta László levelezéseit a 
fronton töltött időszakból. A férfi számos levelet váltott 
szüleivel, családtagjaival. Rendszerint egymás egészsé-
géről érdeklődnek, jókívánságokkal látják el egymást, 
beszámolnak a rokonságban történt halálesetekről, hogy 
ki ment el a frontra és ki érkezett haza. Visszatérő téma 
a mezőgazdaság: az időjárási viszonyok, azok következ-
ménye, az aratás és a szüret időpontja, a termés és annak 
minősége, mennyisége. A sok esetben megható üzenetek 
korrajzot is rejtenek: képet kapunk a front eseményeiről 
és időnként a farmosi élet egyes mozzanatáról is. Íme, né-
hány kiragadott mondat (a levelekből szó szerint idézünk, 
írásmódjukat megtartva):

„a szüretet X. hó 4-én kezdjük, jó volna ha addigra te 
is haza jönnél”

„kedves fiam a szöllő már szépen érik már ehető”

„kedves fiam tudatom veled Ujvári Mihály és Paksi 
Pista Sopronba vannak ugyan aba a laktanyába ame-
jikbe te voltál”

„kedves fiam Kálmán öcséd jó tanul. nagyon vár haza. 
1942.I.2.”

„kedves szüleim tudatom velük hogy egy pár iratra 
szükségem van mert kell meni tisztes iskolára”

„kedves szüleim irjanak mi ujság van othon de oly kü-
lönösset ne irjanak mert nem kapom meg”

Barátaival is levelezett László. 1941 decemberében töb-
ben sajnálatukat fejezték ki, hogy a karácsonyt nem 
töltheti itthon:

„verjétek meg az oroszokat minél hamarabb ugy hogy 
a karácsonyt ithon tölthesd”;

„Kedves Barátom, nagyon sajnálom hogy nem ide 
haza töltheted a karácsonyt, de majd haza jössz még 
te is és akkor pótolni fogjuk amit most elmulasztunk.”

Egy farmosi verekedésről kap hírt, melyre válaszként 
ezt írja: „Ez borzasztó dolog. Nem elég, hogy itt pusztul a 
magyar, még odahaza is pusztítsák egymást, ide jönne az 
olyan it behúzná fülit farkát bele bújna a kősziklába is ha 
tudna, itt is meglátszik ki az ember, mind megismerni a 
szájhős katonákat.”

Kenyó László cselekedete háborús hőstettként marad 
emlékezetünkbe, hiszen számos falubeli gyermek, lakos 
életét próbálta megmenteni saját élete árán. 

Szarvas Angéla
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Tanyasi öko
Mivel az elhitetés ellenére a jövőben nagyon komoly 

létproblémákkal kell szembenéznie az egész emberi-
ségnek - amelyek okozói mi magunk vagyunk –, ezért 
szeretnék megosztani néhány névtelen jegyzetet, ami a 
kezembe került az elmúlt években:

„Homoktalajban kézi műveléssel, öntözve, vegyszerek 
és gépek nélkül biominőségben 1 felnőtt ember 1 éves tel-
jes tápláléka zöldségnövényekből (burgonya, répa stb.) 
365 m2-en megtermeszthető. A csicsóka pl. öntözés nélkül 
is szépen köt gumót. 1 felnőtt 1 napi tápláléka 1m2!”

„1 felnőtt számára napi 1 kg gabona (búza, rozs, kö-
les stb.) elegendő táplálékforrást ad. Kézi műveléssel is 
termeszthető. Termelőtől vagy terményboltban vásá-
rolva jelenleg kb. 65Ft/kg. Egy évre elegendő mennyiség 
(365x65): 23 725 Ft! 1 hónapra: 1 978 Ft. A változatos 
étellé való átalakításához lényegében csak a fantáziánk és 
az ismerethiányunk szab határt (barnarizs, barnabúza, 
liszt, darakása, kenyér, lepény stb.). A kb. 6 napos csíráz-
tatott maggal az eredetihez képest kb. háromszoros táp-
láló értékkel bírnak. Nem a tápláló anyagok szorzódnak, 
hanem a magban végbemenő folyamatok által a felszívó-
dási és hasznosulási képességük.”

„Hogy az ehhez hasonló adatok miért vannak „elhall-
gatva” még a szociális területen dolgozók előtt is, az egy 
másik elszomorító történet, amit átsző a politika, a pénz-
hatalom és az emberi érdektelenség.”

A jegyzetben lévő adatokat a gyakorlatban kipróbál-
tam, és ahogyan azok írva vannak: igazak.

Az újságot működtetőknek megköszönve a lehetősé-
get, Molnár Géza szavaival zárnám ezen sorokat:

„Ismerjük fel a globális problémákat, de ne várjunk a 
világra azok megoldását illetően, hanem kezdjünk el cse-
lekedni saját köreinken belül.”
Tisztelettel: 

Nyitrai Zoltán

ÉRTESÍTÉS
Az Evangélikus Egyház értesíti a kedves hozzátartozó-

kat, hogy az evangélikus temető hirdetőtábláján 2015 óta 
folyamatosan fent lévő – a lejárt sírhelyekről szóló - tá-
jékoztatás most a temető rendezése miatt utoljára jelenik 
meg. Amennyiben a sírhelyek nem kerülnek megváltás-
ra, felszámolásra kerülnek.

RÉGI PARCELLA ÚJ PARCELLA
3/2 Kenyó László 3/1 Zsuzsóka

11/5 Kenyó Andrásné Németh K 4/6 Kenyó Ilona
13/1 Czervan József Mohácsi A. 6/3 Benke László Kenyó Julianna
15/2 Németh Ferencné 7/4 Bobály Béla Kenyó Julia
25/5 Kenyó Pál Bobály Julianna 10/2 Kenyó Zoltánné
28/1 Németh Béla 11/3 Kenyó Ferenc
28/2 Németh Mihály Prohászka L. 13/1 Szilvási Tibor
28/4 Szüleim 13/2 Szilvási Tiborné
29/4 Kenyó István
30/4 Kenyó Károly Ivanics J.
32/1 Prohászka Benjámin
32/2 Kenyó Kálmán Tóth Matild
32/3 Ivanics Pál Prohászka Margit
32/4 Németh Márton
32/7 Kenyó Zoltán
33/1 Tóth János
33/6 Muhi Ferenc Kenyó Erzsébet
34/4 Varga János Kenyó Mária
36/5 Kenyó Dávid-Kenyó Mária
37/3 Gáti Imre Palovecz Mária

A sírhelyek megváltása Merczel Pálné Kenyó Juditnál a 
Farmos Pénztárnok u. 6. szám alatt lehetséges  

2020. szeptember 30-ig. 
Telefonos egyeztetés: 06 53 390 346 számon lehetséges.

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  
2020. november 29. (vasárnap).

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 

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni a 
lehetőséget, hogy életünk 

legszebb napján, hű társunk, 
Cleo is fontos szerepet 

tölthetett be. 

Külön köszönet  
Varga Adriennek azért a 

plusz figyelemért, törődésért, 
amiben őt is részesítette. 

Andi és Laci
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Köszönetnyilvánítás

EL
H

U
N

Y
TA

K

KLABACSEK JÓZSEF 1944. 04. 10. elhunyt: 2020. április 29.
PAKSI MÁRKUS 1938. 06. 25. elhunyt: 2020. május 26.

HAJÓSI ANTALNÉ 1950. 11. 29. elhunyt: 2020. május 31.
GYURCSIK SÁNDOR 1957. 01. 13. elhunyt: 2020. június 02.

MEZEI ATTILA 1949. 05. 14. elhunyt: 2020. június 12.
GÖBLYÖS BÉLÁNÉ 1943. 04. 29. elhunyt: 2020. július 04.

PETŐ ATTILA 1958. 12. 18. elhunyt: 2020. július 23.
KOVÁCS LAJOS 1935. 08. 26. elhunyt: 2020. július 26.

ARANYOSSI MARGIT 1958. 02. 03. elhunyt: 2020. augusztus 04.
BALOGH LAJOS 1962. 10. 13. elhunyt: 2020. augusztus 06.

HÁZASSÁGOT  
KÖTÖTTEK

Pap Árpád és Urbán Renáta 2020. május 25.
Mikhel István és Farkas Renáta 2020. július 03.

Gálik János Zoltán és Csipkés Éva 2020. július 11.
Juhász Sándor és Vad Viktória 2020. július 23. 

Szecsvai László Gábor és Forrai Andrea 2020. augusztus 08.
Nagy Sándor és Simon Krisztina Éva 2020. szeptember 05.

Tajti Péter és Lukács Anikó 2020. szeptember 05.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ú
JS

ZÜ
LÖ

T
TE

K

2020.05.16. Szűcs Ákos Stégner Andrea és Szűcs János kisfia
2020.05.17. Badenszki Kirill Zabolotna Larysa és Badenszki József kisfia
2020.05.30. Rotaru Emma Tirza Gulyás Eszter és Rotaru Beniamin kislánya
2020.06.11. Erdélyi Tánya Mercédesz Kovács Julianna és Erdélyi Richárd kislánya
2020.06.22. Oláh Gergő Kiczkó Mónika és Oláh Gergely kisfia
2020.07.13. Jónás Nóra Szutor Nikolett és Jónás Róbert kislánya
2020.07.17. Tóth Zsombor Tamás Kenyó Andrea és Tóth Tamás kisfia
2020.07.23. Bozóki Levente Horváth Nikoletta és Bozóki Gábor kisfia
2020.08.04. Tóth Lara Ficzere Zita és Tóth József kislánya
2020.08.30. Farkas József Kovács Rebeka és Farkas József kisfia
2020.04.27. Tóth Ákos Kenyó Mariann és Tóth Gábor kisfia

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik szeretett gyermekünk és 

testvérünk,  

IVANICS CSABA  
temetésén részt vettek,  

fájdalmunkban osztoztak. 
Köszönetet mondunk a Farmosi ÖTE 
megemlékezésért és búcsúztatójáért.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,  
akik férjem,  

PAKSI MÁRKUS  
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 

virágait elhelyezték, részvétüket 
nyilvánították. 

Felesége és lányai
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HIRDETÉSEK

Farmos, Bartók Béla u. 11. szám alatt 
ELADÓ 1 db. valódi bőr kihúzható, 

jó állapotban levő 1 személyes FOTEL.
Tel.: 06 53 390 073  

számon lehet érdeklődni.
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Tanévnyitó ünnepség A Kasza Krisztina díj átadása Kovács Kingának a tanévzáró ünnepségen

Fociverseny augusztus 20-án a Ligetnél

Tarjáni Zsolt verset szaval az augusztus 20-i ünnepi szentmisén Beszélgetés Büky Annával és édesanyjával augusztus 20-án

Csuhajjás nyárzáró táncház Bozóki Balázs Keresztül Románián című előadása a művelődési házban


