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Lakossági közéleti tájékoztató  XXXV. évfolyam 2. szám • 2022. MÁJUS

2022. május 29. (vasárnap), 09:30
Helyszín: Liget Közért mögötti rész, Farmos, Öregszőlő 1604.

PROGRAMOK:
• Fociverseny  

(nevezés 9:30-tól Molnár Richárdnál)
• Rodeó bika
• Ugrálóvár
• Csúszda
• Íjászat
• Állatbemutató (11:00 órától)
• Lovaskocsikázás, lovagoltatás
• Házaspárbaj

• Bohóc
• Több állomásos vetélkedő a 

mentősök, polgárőrök, rendőrök és 
tűzoltók közreműködésével

• Finomságokkal vár a Farmos Rózsa 
Nyugdíjas Egyesület, Szarvas János és 
Takács Gabriella

• Az első 200 gyermek jégkrémet kap 
ajándékba

FŐ TÁMOGATÓINK:
Hetednapi Adventista Gyülekezet, Molnár Richárd és családja, Tóth Richárd

Az esemény biztonságát a Farmosi Polgárőr Egyesület biztosítja.
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják. Az eseményről fényképek készülnek,  

melyek a közösségi oldalakon, illetve a helyi újságban megjelenhetnek.

Gyereknap  Gyereknap  
a Ligetbena Ligetben
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 30/710-3964

Felelős szerkesztő: Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1200 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.

Tájékoztató
Farmos Község Önkormányzat a Szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
11/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) meghatározottak szerint a szociális alap-
szolgáltatás keretén belül házi segítségnyújtást biztosít. 

A szolgáltatás célja gondoskodni: 
• azon időskorú személyekről, akik otthonukban önma-

guk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem 
gondoskodnak,

• azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos szemé-
lyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotuk-
ból adódóan az önálló életvitelben segítséget igényel-
nek,

• azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló szemé-
lyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,

• azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően 
a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés cél-
jából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntar-
tásához. 

Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete: 

• saját lakókörnyezetében
• életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően 
• meglévő képességeinek megtartásával, felhasználásával, 

fejlesztésével 
biztosított legyen. 

• Fenntartó neve: Farmos Község Önkormányzata 
(székhelye: 2765 Farmos, Fő tér 1.)

• Fenntartó elérhetőségei: tel: 06 53 390-001/0,  
email: hivatal@farmos.hu

• Házi gondozók elérhetőségei: 
• Kiss Brigitta 06 20 500 35 93
• Váradi Erika 06 20 487 28 30

• Ellátási területe: Farmos Község Önkormányzat 
közigazgatási területe 

• Ellátott szakfeladat száma és megnevezése:  
107052 Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás (gondozás, segítés) intézményi 

térítési díja: 750 Ft/óra
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a 

szociálisan rászorult igénybe vevő esetén személyi térítési 
díj állapítható meg a havi rendszeres jövedelem arányá-
ban.

Tisztelt Lakosság!
Felhívom a figyelmet, hogy az avar és kerti 

hulladékok égetéséről szóló 5/2021. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet 2022. május 31. napján 

hatályát veszíti. 
Az országos szabályozás szerint a veszélyhelyzet 

elmúltát követően országosan - így Farmos 
településen is – 

TILOS AZ AVAR ÉS KERTI 
HULLADÉKOK ÉGETÉSE 2022. 

június 1. napjától.
Kérem fentiek tudomásul vételét. 

Horváth László
polgármester

Tisztelt farmosiak és környékbeli 
érdeklődők! 

2022. szeptember 17-én szombaton szeretnénk meg-
tartani a XVIII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei 
Fesztivált! Reméljük, a járványügyi, illetve gazdasági ne-
hézségek nem szólnak közbe. 

Szeretettel felkérünk minden népi iparművészt, kézmű-
vest, (faművest, fafaragót, bőrművest, gyöngyfűzőt, csu-
héjfonót, szappankészítőt stb. ), hogy erre az alkalomra 
készüljön kiállítandó tárgyakkal, hogy minél színesebbé 
tegyük ezt a napot.

Örömmel fogadjuk a vállalkozók, cégek anyagi támo-
gatását is!

Köszönjük előre is a támogatásokat, a részvételt! 
Baranyiné Deák Mária  

a Kulturális Bizottság nevében
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
Az alábbi két felhívást Szécsényi Gáborné küldte szerkesztőségünknek, segítségül az időseknek. A következő meg-
jegyzésekkel egészítette ki a felhívásokat. (A szerk.)

• A díjbeszedőnek és hivatalos személynek, polgármesteri hivatal dolgozójának igazolvánnyal kell magát igazolnia.
• A Gondos órához tartozó regisztrációval kapcsolatban segítséget tudunk nyújtani. Kérjük, keressenek, ha segítségre 

van szükségük.
Szécsényi Gáborné

Farmosi Mozgáskorlátozottak vezetője

FELHÍVÁS
A Nagykátai Rendőrkapitányság felhívja az idős, 

egyedülálló személyek figyelmét, hogy az elmúlt idő-
szakban újra elszaporodtak az idős emberek sérelmé-
re elkövetett lopások.

Az elkövetők kihasználják az idős emberek járat-
lanságát, jóhiszeműségét, így különböző fortélyokkal 
könnyen bejutnak otthonaikba.

A „legenda” amit előadnak nagyon változatos, hol 
díjbeszedőnek /áramszolgáltató, víz, kéményseprű/, 
hivatalos személynek / rendőr, polgármesteri hiva-
tal dolgozójának/ adják ki magukat.

Találékonyságuk azonban nem ismer határt, hi-
szen a legújabb „mese” szerint a szárnyasok összeí-
rásának - a madárinfluenza veszélye miatt!!!- indo-
kával jutottak be egy időskorú emberhez, ahonnan 
aztán a sértett figyelmetlenségét kihasználva pénzt 
tulajdonítottak el!

Felhívjuk ezért a lakosság figyelmét, hogy saját ér-
dekükbe legyenek sokkal figyelmesebbek, óvatosab-
bak!

Kérjük az időseket, hogy lakásukba, illetve a 
hozzá tartozó bekerített udvarra, ismeretlen sze-
mélyeket semmilyen indokkal ne engedjenek be!

Ha mégis ilyen eset fordul elő, haladéktalanul érte-
sítsenek valamilyen hozzátartozót, barátot, ismerőst, 
szomszédot, illetve a rendőrséget ( 06-29-440-007, 
ingyenesen hívható: 107, 112).

Bűncselekmény megtörténte esetén jegyezzék fel 
az elkövetők személyleírását, a gépkocsi rendszámát, 
színét, típusát, a távozás irányát. Ezen információk 
nagyban segítik a rendőrség munkáját, és növelik a 
bűncselekmény felderítésének esélyét.

Nagykátai Rendőrkapitányság  
Bűnmegelőzési Csoport

Regisztrálni a www.gondosora.hu  
honlapon van lehetőség.

Érdeklődni ezen a telefonszámon lehet:  
06 1/445-00-88

A Farmosi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
nevében ajánlom mindenkinek, éljen a 

lehetőséggel.

Szécsényi Gáborné
Farmosi Egyesület vezetője

(tel.: 53/366-829)
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Újra megnyílt a Vízparti Élet Háza Oktatóközpont Farmoson
2022.03.22-én, a víz világnapja alkalmából újra megnyi-

totta kapuit a Vízparti Élet Háza. A megnyitón Bozóki Balázs 
előadását hallgathattuk meg térségünk hüllőiről és kétéltűi-
ről, valamint a farmosi békamentés múltjáról és jelenéről. Ezt 
követően Antalicz Csaba tartott tárlatvezetést, mely különö-
sen hangulatosra sikeredett az esti sötétség akváriumfényei-
ben. Az est további részében kötetlen beszélgetés alakult ki.

A kiállítás a Tápió-vidék természeti értékeit, a térség jelleg-
zetes élőhelyeit, növény- és állatvilágát mutatja be. A nagyte-
remben egy óriási diorámán szemlélhetjük a környék élővi-
lágát, illetve öt nagy méretű akváriumban megcsodálhatjuk a 
Tápió jellegzetes halait, az egyik akvárium pedig a benne lévő 
hulladékkal és az idegenhonos állatfajokkal az emberi tevé-
kenység veszélyeire hívja fel a figyelmet. A terráriumokban 
élőben találkozhatunk a térség hüllőivel, kétéltűivel is. Egy 
másik teremben a látogatók megismerkedhetnek a tiszta vi-

zet veszélyeztető tényezőkkel, a szennyvízkezelés módszere-
ivel, és a térségben kialakított szennyvízcsatorna-hálózattal 
is. Az utolsó teremben fotókiállítás található védett hüllő- és 
kétéltűfajainkról, valamint Kaszab Zoltán farmosi származá-
sú biológus életét és munkásságát bemutató kiállítás is meg-
tekinthető. 

A megnyitó óta számos csoport látogatta Oktatóközpon-
tunkat. Érkeztek hozzánk környékbeli óvodás- és iskolás-
csoportok, békamentő csapatok, túrázók, családok, külföldi 
egyetemisták is. 

A továbbiakban is várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Nyitva tartás:
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-16:00

Szombat: 8:00-12:00
Szarvas Angéla

Tápió Közalapítvány

Beszámoló a 2022-es békamentésről
Farmos határában 2004 óta zajlik a kétéltűmentési akció, 

a közúti gázolások csökkentése érdekében. A kétéltűek tele-
lő- és szaporodóhelyét a 311-es műút választja el, óriási ve-
szélynek kitéve a tavasszal nagy tömegben vonuló állatokat . 
A kétéltűmentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, 
a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány és a Jane 
Goodall Intézet közös munkájaként valósult meg az elmúlt 
években, több ezer önkéntes bevonásával. A békamentési ak-
cióknak óriási társadalmi jelentősége van a lakosság bevoná-
sa és szemléletformálása tekintetében. A békamentés remek 
lehetőséget biztosít a környezeti nevelésre. A békamentésre 
minden évben nagy számban érkeznek az iskolai, óvodai 
csoportok, illetve magánszemélyek, családok, így a program 
fontos szerepet tölt be Farmos község ismertté válásában, 
jó hírében. A településünk szélén lévő Kékbegy tanösvény, 
mely a 2019-es tűzvész után közadakozásból épült újjá, szin-
tén sok látogatót vonz térségünkbe. A Farmosi Óvoda min-
den évben aktív résztvevője a békamentésnek. 

Az elmúlt években szomorúan figyeljük meg, hogy a bé-
kák állománya csökkenést mutat. Idén csaknem 1200 békát 
mentettünk meg, ami kevés a 2021-ben megmentett 2530 
egyedhez és a 2020-ban megmentett 5568 egyedhez, és na-
gyon kevés a 2013-ban megmentett 66117 egyedhez képest. 
Ennek pedig az oka az aszályos szárazság. Évek óta fennálló 
probléma, hogy a kis vizes élőhelyek rendszeresen kiszárad-

nak, így a békák és gőték 
elvesztik a számukra legin-
kább kedvező élő- és szapo-
rodóhelyeket. A békáknak 
fontos szerepük van a ter-
mészet egyensúlyában, sok 
állatnak jelentenek táplá-
lékot, sok gazdasági szem-
pontból kártékony rovar pedig az ő táplálékuk.

Otthon is menthetünk békákat!
A vízóraaknák és külvilágra nyíló pincék sajnos békacsap-

daként működnek. Szerencsére ezen a helyzeten gyorsan és 
egyszerűen segíthetünk – csak emeljük fel a tetőt és nézzünk 
be a vízóra, a kerti csap aknájába, zseblámpával vizsgáljuk át 
a pincék sötét zugait (különösen, ha ennek földes a talaja), 
és ha békát találunk, vigyük ki a gyepre és engedjük el egy 
bokor tövénél, farakásnál, a komposzt mellett. Ezt az ellenőr-
zést érdemes március-augusztus között havonta elvégezni, és 
az ismételten pórul járt állatokat kimenekíteni. Ne feledjük, 
hogy a kertünkben élő kártékony rovarok ellen kiváló kato-
nák. Ha szeretnénk, hogy a kertünk ideális lakóhely legyen a 
békáknak, készítsünk egy aprócska kerti tavat, és biztonságos 
búvóhelyeket számukra. Ideális búvóhely lehet egy nedves 
avarkupac, vagy árnyékos helyeken elhelyezett kúpcserepek.

Bozóki Balázs
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Farmos homoki gyík túra eredményei
Az időjárás a program kezdetén kicsit hűvöskés volt, en-

nek ellenére is betekinthettünk a farmosi mocsár és szikes 
élővilágába. A túra során sikerült a terület összes gyíkfaját 
megtekinteni köztük a túra célfaját, a homoki gyíkot is. A 
hüllőket ezen túl még a mocsár sárga csíkos tarkójú vadásza, 
a vízisikló képviselte. Kétéltűekből se volt hiány a békaterelő 
melletti vödrökből egy barna ásóbékát sikerült kimenteni és 
elengedni az autóutaktól távolabb eső mocsárban. A szikes 
puszta repedéseiben kialakult kis tócsákban fiatal, kistestű 
vöröshasú unkák bújtak meg. Tán a legszínesebb faj még-
is a zöld levelibéka volt, melyből a túra során hárommal is 

találkoztunk, köztük a nádas színeibe jobban beleolvadó, 
barnább színezetű egyeddel is. Az emlősöket ez embereken 
kívül inkább a háziállatok képviselték, a szikes puszta kar-
bantartói a merinói juhok, és a nádas, továbbá a vizes élőhe-
lyek fenntartói és alakítói a Kárpáti vízibivalyok. A juhoknál 
még az a szerencse is ért minket, hogy láthattuk egy újszü-
lött bárány első lépéseit (szó szerint olyan volt, mint egy ma 
született bárány). Sajnos a továbbhaladásunk alatt sikerült a 
nyájat megijesztenünk, és kicsit arrébb terelnünk, aminek az 
öreg juhász annyira nem örült, de egy túrán ilyen is megtör-

ténhet. A legelésző emlősöket persze a tollas dinoszauruszok 
is követték: seregélyek vadásztak a birkák gyapjas kényelmét 
élvező rovarokra. A nádas fölött hol egy szürke gém repült el, 
hol egy pár nyári lúd, hol pedig, egy barna rétihéja keringett, 
miközben leste a nyáj, vagy az előlünk menekülő kisemlősö-
ket. Nem a barna rétihéja volt az egyetlen tollas vadász a kör-
nyéken, a nádas szélén a nagy kócsagok figyelték a békák és 
vízi rovarok minden mozdulatát. A pusztán az idei első füsti 
fecskémet is megláttam, persze a mondás szerint egy fecske 
nem csinál nyarat, habár a nap végére már szép napos szél-
csendesebb idő volt. A szikesen fontos megemlíteni a növé-
nyeket is. Még szépen virágoztak a máshol már hervadás felé 
járó tavaszi héricsek. Ámde tán ennél is fontosabbak azok a 
növények, melyek a szik jellegét jelzik nekünk. A szik egyik 
oldalán ugyanis sziki kutyatejes, ürmös puszta volt, míg szó 
szerint egy ugrásnyira egy max 1 centivel magasabban lévő 
talajfelszínen már a veresnadrágos csenkesz uralkodott. A 
túra végén, mielőtt felszálltunk a vonatra, azért még a vonat 
megállónál megmutatta magát egy homoki gyík, emlékeztet-
ve minket, milyen túrán is vettünk részt. Köszönjük a túrát 
Bozóki Balázsnak és Szarvas Angélának. 

Balogh Dániel

BÉKAMENTŐ TÁBOR FARMOSON
2022. március 29-30 között két napos élménytábort szerveztünk Farmoson és 

Göbölyjáráson. A tábor megvalósulását a Jane Goodall Intézet, az Adjukössze ol-
dal önzetlen adományozói és az AQ Solutions Kft. támogatta anyagi forrásokkal, a 
programok szervezésében pedig a Jane Goodall Intézet és a Pangea Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület tagjai működtek közre.

Nagy örömmel fogadtuk a hírt az idei békamentő szezon elején, hogy támogatók 
segítségével tábort szervezhetünk, és így olyan érdeklődőknek is megmutathatjuk a 
békamentést és egyéb tevékenységeinket, akiknek erre eddig még nem volt lehetősé-
gük. Ezúton is köszönjük a pályázathoz kötődő munkájukat Bitter Zsuzsannának, a 
Jane Goodall Intézet elnökének és Kádár András főtitkárnak. A szervezés első pilla-
natában úgy gondoltuk, hogy ennek az élményprogramnak a megvalósításához egy 
baráti közösségre van szükségünk, ezért felvettük a kapcsolatot Bombay Bálinttal, a 
Pangea Egyesület elnökével, hogy közösen szervezzük meg és bonyolítsuk le a tábort. 
Számomra külön öröm, hogy két általam szeretett szervezet közös együttműködése 
lett a Farmosi Békamentő Tábor. 
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A ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápo-
ló-Gondozó Otthon fogadta meghívásunkat, így az intézet-
ből látogattak el hozzánk ott lakó gyerekek és felnőttek, vala-
mint az őket kísérő szakemberek, akiknek nagyon köszönjük 
a szeretetben gazdag, alázatos munkájukat. 

Március 29-én délelőtt egy nagyon barátságos kis közös-
ség érkezett meg a Boros Ádám Ifjúsági Szálláshoz, melyet 
a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támo-
gatásával kedvezményesen használhattunk. A szálláshelyek 
elfoglalása és rövid bemutatkozás után meg is érkeztek hoz-
zánk az első vendégeink. A kedd délelőtti program egy egzo-
tikus állatbemutató volt, melyet a TÚRÁ-Zoo mini állatkert 
hozott el nekünk. Demeter Attila és Lengyel András izgal-
mas előadása során számos érdekességet tudtunk meg a hül-
lőkről és kétéltűekről, majd mindenki közelebbi kapcsolatba 
kerülhetett ezekkel a különleges élőlényekkel. Nagy élmény 
volt mindenkinek, hogy kézbe vehetett óriáskígyókat és eg-
zotikus siklókat, valamint egy békés sárkány, egy csodálatos 
szavanna varánusz is mindenki barátja lett. Míg Attila a kí-
gyókkal való barátkozásban segített nekünk, Lengyel András 
egzotikus békafajokat mutatott be, így találkozhattunk szar-
vas békával, kubai levelibékával, indiai ökörbékával és afri-
kai ökörbékával. Természetesen az állatbemutató utáni közös 
játékból is kivették a részüket a fiúk. 

A közös játék fáradalmait az ebédidőben tudtuk kipihen-
ni. A finom ételeket a tábor során Kas Emília és Kas Lívia, a 
Pangea Egyesület tagjai készítették, az első napi ebéd ragule-
ves és palacsinta volt, uzsonnára pedig egy kis mákos guba.

Az ebéd után hozzáláttunk a munkához, hogy szebbé te-
gyük környezetünket. A Jane Goodall Intézet munkatársai 
bemutatták a szervezetünket, a résztvevők megismerkedhet-
tek Jane munkásságával, az ő szemléletében dolgozó Roots 
& Shoots csoportokkal, a Passzold vissza, tesó! kampánnyal, 
majd vászontáskákat festettünk. A táskafestés után elkezdtük 
megtervezni, hogy az Otthon tagjai mit is tehetnek a kör-
nyezetünkért. A Molnár Mária Református Otthonnak van 
egy szép kertje, ezért úgy döntöttünk, hogy egy madárba-
rát kert kialakítása lesz a közös projektünk. Bombay Bálint, 
a Pangea Egyesület elnöke beszélt nekünk a madárvédelem 
fontosságáról, majd közösen barkácsoltunk madárodúkat. 
Az Otthon lakói és munkatársai nagy örömmel vitték haza 
a madárodúkat. 

A délután hátralévő részében az igazán nagyoké és a leg-
parányabbaké volt a főszerep.  Farkas Anna, a Herman Ottó 

Intézet munkatársa mutatta be nekünk a vizes élőhelyek la-
kóit, halakat és vízi gerinctelen állatokat. Anna hozott magá-
val vörös mocsárrákokat, akik a Vízparti Élet Háza Termé-
szetvédelmi Oktatóközpont idegenhonos fajokat bemutató 
akváriumának lakói lettek. Készítettünk vízi rovar csapdákat 
is, melyek segítségével másnap vízibogarakat fogtunk. Kro-
nome Gábor, a Pangea Egyesület tagja bemutatta, hogyan 
lehet megfigyelni hazánk rejtőzködő nagyragadozóit. Meg-
mutatta, hogyan követi nyomon vadkamerák segítségével a 
farkasokat, majd ragadozók és nagyvadak koponyáin mutat-
ta be ezen állatok jellegzetességeit. 

Ahogy leszállt az est, az éjszakai lepkék kerültek reflek-
torfénybe. Márton Lilla érkezett hozzánk, aki egy kihelyezett 
lepedőre fénnyel odacsalogatta az éjszakai lepkéket és más 
fényre érkező rovarokat. Bennük gyönyörködtünk, közben 
Lillától sok érdekességet tudtunk meg róluk. A lepkészés 
után tábortüzet gyújtottunk, vacsorára botos kenyeret ké-
szítettünk, az ötletet Sági Oszkár könyvéből kölcsönöztük. 
A napot egy diszkó zárta, melynek változatos zenei kínálatát 
hallgatva, mindenki nagyon jól érezte magát. 

Másnap reggeli után Gosztonyi Fanni érkezett hozzánk, 
aki madárgyűrűzést mutatott be. Közelről láthattunk egy 
ökörszemet és egy énekes rigót. Megnéztük, hogyan műkö-
dik a madárháló, milyen típusú gyűrűket használnak, milyen 
információkat tudhatunk meg a madarakról ezzel a kutatás-
sal. Fanni hozott magával különleges madártollakat, fészke-
ket és tojásokat is. Miután rengeteg érdekességet megtudtunk 
a kis tollasokról, elindultunk, hogy segítő kezet nyújtsunk a 
békáknak. Farmos határában 2004 óta zajlik a kétéltűmentési 
akció a közúti gázolások csökkentése érdekében. A kétéltűek 
telelő- és szaporodóhelyét a 311-es műút választja el, óriási 
veszélynek kitéve a tavasszal nagy tömegben vonuló állato-
kat. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
több mint 15 éve szervezik a mentést önkéntesek bevonásá-
val. A Jane Goodall Intézet tagjai is minden évben segítenek 
a vonuló békáknak, hogy biztonságban eljussanak szaporo-
dóhelyükre. A békamentés során csapatunk 3 békát és 2 gyí-
kot talált a vödörcsapdákban, egy fürge gyíkot illetve az ,,Év 
hüllőjét”, a homoki gyíkot. A gyíkokat a homoki gyepen en-
gedtük szabadon, a békákat pedig elvittük a Nagy Nádasba, 
ahol a Kékbegy tanösvénynél engedtük őket szabadon. 

A tanösvényen tett túra után jól esett mindenkinek a fi-
nom ebéd, melyet a Pangea Egyesület önkéntesei készítettek 
számunkra. Az ebéd után Major Csaba és Major Nikolett 
várt bennünket, akikhez ellátogattunk, megnéztük a farm-
jukat, a gyerekek megismerkedhettek a falusi állattartással, 
majd lovas kocsival tehettek egy kis kirándulást az Öregsző-
lőben, érintve a Múlt Utcája Helytörténeti Falurészt. 

Két napot töltöttünk együtt a Molnár Mária Református 
Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon lakóival és munkatár-
saival. Barátságos, nyitott, szorgalmas és rendkívül értékes 
embereket ismertünk meg személyükben. Reméljük, hogy 
az Otthonuk kertjében tervezett madárbarát kert sok kis ál-
latnak jelent majd lakóhelyet.

Köszönetet mondunk a tábor megvalósulásáért az Ad-
jukössze oldal önzetlen adományozóinak és az AQ Solu-
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SPORTBÁL A FARMOS SE SPORTOLÓIÉRT
Kedves Támogatóink, Segítőink, Résztvevők! 

Legnagyobb örömünkre szolgál elmondani, hogy sikerült 
– kettő nehéz év után - hagyományainkhoz híven újra bált 
szervezni Farmoson. 2022. március utolsó szombat estéjén 
a farmosi Művelődési Ház megtelt a bálozókkal. Hosszú he-
tek előkészítő munkáját és a megelőző napok izgalmait kö-
vetően, az este héttől reggel négy óráig tartó BÁL az eddigi 
visszajelzések alapján igencsak fergeteges hangulatban telt. A 
szervezői munkálatok vasárnap késő délutánig tartottak.

Hálásak vagyunk azoknak a vendégeknek, akik évek óta 
visszajárnak, és komoly létszámú asztaltársaságot szervez-
nek. Öröm volt látni a jókedvű és elégedett vendégeket, a rég-
óta meglévő csapatokat és baráti köröket, nem utolsó sorban 
pedig a Farmos SE csapatait is, a sportoló fiúkat és lányokat. 
A legkedvesebb visszajelzés számunkra az, hogy ott voltatok 
akár fizikailag akár háttérben vagy lélekben!

Felemelő érzés, hogy a közösen kitűzött célt sikerült elér-
ni. Egy hihetetlenül jó csapat és közösség alakult ki a szerve-
zés során, ahol mindenki ugyanazért a célért dolgozott: sze-
rettünk volna egy jó hangulatú estet szervezni az Egyesület 
sportolóinak támogatásáért.

Rengeteg segítséget, felajánlást, támogatást kaptunk. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy a falu közössége látható-

an egyetért céljainkkal, és kedves, önzetlen, hatalmas emberi 
és anyagi értéket hordozó összefogást tanúsítva ilyen sokan 
mellénk álltak, hogy az eseménynek helyszíne, a bálozóknak 
asztala, széke, terítéke, dekorációja, a zenekarnak színpada, 
a tombolajegy vásárlóinak értékes, színvonalas nyereményei, 
a vendégeknek felejthetetlen élménye lehessen. Szeretnénk 
megköszönni mindenkinek a hozzáállását, az áldozatos 
munkáját. Nincs olyan, akit külön kellene kiemelni, mert 
együtt, közösen értük el ezt az eredményt! Ez másképp nem 
sikerült volna!

Köszönjük azoknak, akik vállalkozókat kerestek meg, 
hogy a tombolában értékes ajándékok legyenek, köszönjük 
a vállalkozóknak, akik bármilyen felajánlással támogatták az 
Egyesületet! Köszönjük azoknak, akik kétkezi munkájukkal, 
tárgyi (büfé, sütemények, tombola, étel-ital, sátor, helyiség, 
asztal, díszítőelemek, plakát, dekoráció, evőeszközök és még 
sorolhatnám) anyagi, eszmei segítséget nyújtottak, és támo-
gatták az SK Farmos Sportegyesületet! 

A legfontosabb maradt a végére!  
A bál bevétele: 1 200 000 Ft! 

Gratulálok nektek, mert ez valóban gyönyörű eredmény! 

Az Egyesületről pár szót:
Jelenleg az egyesületi létszámunk 110 fő igazolt játékos, 

amelyet 5 UP (utánpótlás) korosztály, egy 3/4 pályás felnőtt 
női és 1 nagypályás felnőtt férfi csapat alkot, 3 edzőt foglal-
koztatva.

A befolyt összeget főként a Bozsikos korosztályú gyerekek 
felszerelésének pótlására, másodsorban pedig az egyesület 
működésére fordítjuk. Például csapatok utaztatása, nevezési 
díjak, orvosi igazolások költségeinek enyhítése, sporteszkö-
zök beszerzése (bója, jelzőtrikók, labdák), étel-ital biztosítá-
sa, évadzáró költségek finanszírozása. 

tions Kft.-nek, a programokban való közreműködésért a 
Jane Goodall Intézet, Pangea Kulturális és Környezetvé-
delmi Egyesület, Tápió-vidék Természeti Értékeiért Köz-

alapítvány, TÚRÁ-Zoo Mini Állatkert munkatársainak és 
önkénteseinek. Az étkeztetésben való segítségért köszö-
net illeti Kas Emíliát, Kas Líviát, Szarvas Attilánét, Brin-
dzik Zoltánt, a Liget Közértet, szentlőrinckátai pékséget.  
Köszönetet mondunk a Molnár Mária Református Fogyaté-
kos Ápoló-Gondozó Otthon lakóinak és munkatársainak a 
munkájukért. Köszönjük ifj. Szarvas Attilának a pénzbeli tá-
mogatást, melyből a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület kitűzőiből vásároltunk. Így tárgyi emlékekkel is 
meg tudtuk ajándékozni a táborozókat, miközben támogat-
tuk az MME-t.

Köszönetet mondunk a tábor szervezéséért és a progra-
mok megvalósításáért: Bombay Bálintnak, Bozóki Balázs-
nak, Demeter Attilának, Farkas Annának, Gosztonyi Fan-
ninak, Kas Emíliának, Kas Líviának, Kronome Gábornak, 
Lengyel Andrásnak, Márton Lillának, Szarvas Angélának. 

Bozóki Balázs
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Szóvicc Elek
A magyar nyelv számtalan lehe-

tőséget nyújt a tréfás szójátékokra 
- Tarjáni Zsolt ezzel a mondattal 
indította el a Szóvicc Elek című 
rovatot, másokat is bíztatva, hogy 
küldjék meg szerkesztőségünkbe 
szóvicceiket. Szerkesztőségünk pe-
dig - ízléses keretek között - helyet 
ad a nyelvi játékok ezen művészeté-
nek. Várjuk tehát a szellemességet, 
kreativitást tükröző saját alkotáso-
kat, melyek közül lapszámonként 
kettőt fogunk megjeleníteni. 

Szarvas Angéla, Tarjáni Zsolt

Támogatóink: 
3 Ász Kft., Ajtai Katalin, Aranyablak Kft., Árpás László, 
Árva Zsolt, Autem Építőipari Kft. , Balázs László, Balogh 
Krisztián és családja, Barad Ágnes, Berényi Csaba, Berényi 
József, Berényiné Böjti Annamária, Berényiné Bíró 
Gabriella, Boglárka szalon, Bozóki Balázs, CBA üzlet, 
Czakóné Irénke, Czerván György, Czira Zsolt, Cziráné 
Fehér Anita, Csákó Rebeka, Cseh-Fehér Ágnes, Demeterné 
Bankó Emese, Dencs Ramóna, Dervadericsné Szécsényi 
Marianna, Enikő Virágbolt, Eszter kozmetika, Faltinszki 
Tünde, Farmos Polgárőrség, Farmos Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület, Farmos SE, Farmos SE Férfi csapat, Farmos SE 
Női csapat, Farmos Trafik Bt., Farmosi pihenő, Fehér István 
és családja, Fehér Piroska, Fekete Antal, Ferzol Kft., Forgács 
Attila , Földi Attiláné, Gabi Fodrász, Gabika Patika, Gálik 
János, Gáti Éva, Géczi Mária, Goods Market, Gösser Söröző, 
Györffi István, Gyüréné Vaszlavik Orsolya, Halászi Tamás, 
Hasznos Holmik, Helyi kézművesek, Hidas Ferencné Ágnes, 
Hidas Henriett, Horváth Antal, Hűvös Attila, Szarvas Attila 
és családja, Ifj. Szarvas Attila, Ivanics Béla, Jámbor Heidi, 
Józsa László, Kanóc Beton, Kaszáné Csomor Ágnes, Kenyó 
Klára, Kenyóné Kulcsár Anita, Kiczkó Bt., Kiczkó Károly és 
családja, Kiss Brigitta, Kochné Ivanics Anita, Kocsi Anna, 

Kollár Ferenc, Kóré Bence, Kovács Krisztina, Kovács László, 
Kovácsné Seres Henrietta, Kovácsné Baráth Ildikó, Kulcsár 
Lajosné, Laci Konyha, Lénárt András, Liget söröző, Lipták 
Linda, Marianna virágbolt, Márta kozmetika, Megyes 
László, Mezei Margit, Mezei Roland Attila, Miknai Dávid, 
Mini presszó, Monsanto, MT Service Bt, Mursa Ferenc, 
Nagy Alexandra, Nagy Gabriella, Orbán Ildikó, Palcsó 
Zoltán és családja, Pálinkás-Szabó család, Petkovics József, 
Petkovicsné Tóth Sára, Pető-Kisházi Erzsébet, Poli Dressz 
Lottózó, Pozsár Zoltán, Pozsonyi Zsolt, Radics Rozália, 
Schuszter Nándor és családja, Seregley család, Sóspatakiné 
Háfra Andrea, Szabó Sándor, Szabó-Szarvas Renáta, Stary 
Alexandra, Takács Gabriella, Takács Szilárd, Tápió Foods, 
Tilly Mercédesz, Tóth Erika, Tóth József és családja, Tóth 
Józsefné, Tóth Mira, Tóth Patrícia, Tóth Tamás, Tóth 
Tamásné, Tóth Tímea, Vankó Attila, Vankó Dezső, Vankó 
Dezsőné, Vankó-Kovács Boglárka, Vas Varázs Csavar 
Kft., Veres Terézia, Vullmanné Zsóka, Zsanett fodrászat, 
Zsengellér Bea.

Végszó: Minek küzdeni Egyedül, mikor Együtt tovább ju-
tunk és nagyobbat álmodhatunk! 

Hajrá Farmos!
SK. Farmos vezetősége
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ELHUNYTAK
Kovács János István sz.: 1941.05.09. elhunyt: 2022. január 24.
Bércesi Magdolna sz.: Bércesi Magdolna, 1954.08.09. elhunyt: 2022. február 4.

Bíró Sándorné sz.: Gubis Ilona Magdolna, 1941.09.12. elhunyt: 2022. február 13.
Boros Mihályné sz.: Veszprémi Terézia, 1927.04.03. elhunyt: 2022. március 13.

Takácsné Rabotka Erzsébet sz.: Rabotka Erzsébet, 1946.03.31. elhunyt: 2022. március 13.
Szécsényi Ferenc sz.: 1947.09.01. elhunyt: 2022. március 31.

Szilvási Tibor sz.: 1938.10.07. elhunyt: 2022. április 1.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK
2022. február 1. Horváth Regő  Dobó Zsófia és Horváth György 

2022. február 12. Visnyei Dorottya Kis Alexandra és Visnyei Gergely
2022. március 17. Szécsényi Zoé Nagy Barbara és Szécsényi Zoltán 
2022. március 19. Bálint Máté Ferenc Kelemen Szidónia Dalma és Bálint Imre 
2022. március 25. Tisza Tamás Balaton Boglárka és Tisza Tamás 
2022. március 26. Petkovics András Tóth Sára és Petkovics József 
2022. március 30. Darázs Gergely Örs Vass Andrea és Darázs Gergely 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Hegyi Zsolt és Fehér Andrea 2022. április 8.

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

2022. június 26. (vasárnap).
A szerkesztőség e-mail címe: farmosujsag@gmail.com

Kérem, 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 

KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLALOK. Pl.:Tetőjavítás, 
gipszkartonozás, burkolás, bontás, kerítésjavítás stb... 
Hívjon bizalommal. A munkámra garanciát vállalok. 

Vilmos, 06 20/582-9153

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik  
MÁZSÁS ZOLTÁN  

búcsúztatóján részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak. Köszönet a 

vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.
A gyászoló család

„Elcsitul a szív mely értünk dobogott,  
Pihen a kéz mely értünk dolgozott,  
Számunkra te sosem leszel halott,  
Örökké élni fogsz mint a csillagok.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik  
SZÉCSÉNYI FERENC  

temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család.
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Költészet napja a könyvtárban

Év hüllője túra Farmoson

A 8. osztályos tanulók műsora a március 15-i községi megemlékezésen

Az irodalom szakkör könyvtárlátogatása A legfiatalabb könyvtári olvasók

A hagyományőrző egyesület márc 15-i megemlékezése
Március 15-i megemlékezés a Turul 

szobornál


