Farmos

Államtitkári köszöntő
Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll.
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a függetlenség feladásával egyenlô.
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi
nem fekete-fehér a politikában sem.
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése
nélkül legyenek felhasználva, hanem integráltan, s a helyi politikai, gazdasági és
civil szereplôk bevonásával.
Magyarország csatlakozása után a magyar vidék is bekapcsolódott ebbe a programba, s jelentôs uniós források léptek be a vidéki települések fejlesztésébe.
Ezért akárhány vélemény hangzik el az uniós tagság megítélése kapcsán, mindig
figyelemmel kell(ene) lenni e nem jelentéktelen körülményre.
Arra, hogy megújultak a településközpontok, az értéket hordozó épületek, hogy
a vállalkozások sora lendült fel, hogy a vidéki életkörülmények folyamatosan változtak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett.
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemelkedésének részese lesz a helyi akciócsoport.
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elônyükre válik.
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetôleg jól hasznosulnak.
Rengeteg múlik a helyi szervezeteken, a kezdeményezôkészségen, a körültekintô
tervezésen.
S ha találkozik a helyi szándék a nagypolitikai akarattal, az minden sikernek
forrása lehet.
Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen.

Czerván György

agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Elnöki köszöntő
A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok,
természetjáró turisták kedvelt paradicsoma. E térség lakói
híven ôrzik hagyományaikat, megoldást keresnek korunk
társadalmi és gazdasági kihívásaira a vonzó emberi
környezet megteremtéséért és fenntartásáért. Az Európai
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek.
2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvételével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredményes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi koordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Monorierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Sülysáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság,
Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószôlôs, Tóalmás, Újszilvás és
Úri. Egyesületünk az ÚMVP Irányító Hatóságától kapott jogosultságával Helyi
vidékfejlesztési Stratégiát alkotott, majd igyekezett azt megvalósítani, ezáltal
térségünk az említett idôszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési forrást
tudott mozgósítani. Megújult közterek, középületek, templomok, játszóterek,
színvonalas kulturális, hagyományôrzô és egészségtudatos rendezvények, környezetbarát fejlesztések, gyarapodó vállalkozások, szolgáltatások, turisztikai
attrakciók jelzik azt, hogy vidékünk élni tudott a lehetôségekkel. Egyesületünk
a 2014-2020-as európai uniós programozási idôszakban új Helyi Fejlesztési
Stratégiát alkotva segíti a LEADER-program helyi lebonyolítását. Bízunk abban,
hogy a Homok-hátság felsô részén és a Tápió-vidéken élô emberek szorgalma a
fiatalokat is helyben tartó, élhetô vidéket teremt. Egyesületünk munkaszervezete
a Tápiószelén található Civil Szolgáltató Központban a hét minden munkanapján ügyfeleink rendelkezésére áll. Alapvetô érdekünk helyi értékeink felkutatása,
fejlesztése, a jó ötletek megvalósítása. A jövô sikereihez is összefogásokon
keresztül vezet az út. Kérjük, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk
bizalommal!

Kovács Ferenc

A HAJT-A Csapat Egyesület
elnöke
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Polgármesteri köszöntő
Kedves Olvasó!
Ezzel a kis füzettel szeretnénk felkelteni érdeklôdését településünk iránt. Reményünk
szerint a falunk történelmi múltjáról, mindennapi jelenérôl, remélt jövôjérôl leírtak kellô
ösztönzést adnak ahhoz, hogy felkeltett érdeklôdésének engedve, eljöjjön hozzánk. E
látogatás alkalmával községünkben vendégszeretô, barátságos emberekkel fog találkozni, akik összefogva, együtt tesznek az élhetôbb, szebb Farmosért. Farmoson a rendszerváltozás utáni években - az önkormányzatiság elsô évtizedében - jelentôs infrastrukturális beruházások valósultak meg. Gyakorlatilag a teljes belterületi úthálózat szilárd
burkolatot kapott, kiépítésre került a települést ellátó gázhálózat, korszerûsítésre került a
közvilágítás, az igénylôk telefonvonalhoz, kábel televízióhoz jutottak. A kezdeti sikeres
évek után, a gazdasági nehézségek - különösen a XXI. század elsô évtizedében - Farmos
fejlôdését is visszafogták. Ezekben az években szinte kizárólagos céllá vált, az önkormányzat alapellátási kötelezettségének teljesítése. 2010 után - önkormányzatunk gazdasági programjának megfelelôen - éltünk a különbözô pályázatok adta lehetôségekkel,
valamint jelentôs önkormányzati költségvetési forrásokat is felhasználtunk a szebb és
élhetôbb Farmosért. Fejlesztések sora indult meg településünkön. Ezek elsôsorban a helyi
faluközösségünk életkörülményeit igyekeztek javítani, környezetünket szebbé tenni. Ma
már a hozzánk tömegközlekedési eszközzel érkezôket stílusosan felújított, „bakterház
jellegû” vasútállomás, valamint új buszvárók fogadják. A település központjában felújított, akadálymentesített Polgármesteri Hivatal, felújított Mûvelôdési Ház, Közösségi Ház,
új Könyvtár, új információs pontként funkcionáló park, megújult Nyugdíjas Egyesületi
Ház, felújított butikok fogadják a hozzánk látogatókat. Ebben az idôszakban újult meg
a Farmos SE sportöltözôje, valamint az Önkéntes Tûzoltó Egyesület szertár épülete is,
továbbá játszóteret kapott az általános iskola alsó tagozata. Napjainkban, a településünk páratlan természeti adottságait kihasználva, a turizmus, a falusi vendéglátás, a
diáktáboroztatás terén kívánunk fejlesztéseket indítani. Az országos szinten is egyre
inkább ismert természetvédelmi területeinket - a rajtuk lévô létesítményekkel együtt - egyre határozottabban fel kívánjuk rajzolni a természetjárók, túrázók országos térképére.
Környezettudatos életszemléletünk a természet értékeinek tisztelete, megóvása mellett a
megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú hasznosítását várja el közösségünktôl.
Ennek értelmében a jövôben mindinkább törekedni fogunk arra, hogy az e területen
kiírásra kerülô pályázatokon elnyert anyagi források segítségével intézményeink energiaigényét mind nagyobb arányban megújuló energiaforrásokkal elégítsük ki. Farmos a
közös érdekek mentén, számos területen együttmûködik a Tápió mente településeivel. Ez
az eredményes együttmûködés reménnyel tölti el a térségben élôket, hogy összefogással,
erôforrásaink összeadásával, az élet minden területén, lemaradásából fel tudjuk emelni
e térséget.

Horváth László
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polgármester

Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.
A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordulóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 támogatásban is részesült. Az odaítélt, teljes támogatás elérte a 2 milliárd
240 millió forintot. Falumegújítás és – fejlesztésben 28, vidéki örökség
megôrzésében 3, turisztikai tevékenységek ösztönzésében 16, mikrovállalkozások létrehozásában és fejlesztésében 8, míg LEADER jogcímben
208 pályázati nyertes kihirdetésére került sor.
A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezésnek tekinthetô
LEADER program célja a térségi belsô erôforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplôk közötti együttmûködés
megalapozása és a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése,
megvalósítása. A hazai és a nemzetközi régiók, térségek és települések
közötti együttmûködések különbözô formáinak támogatása a hasonló
adottságú és a hasonló problémákkal szembenézô területeket kovácsolja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás
segíti a vidék megerôsödését.
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidékfejlesztésben érdekelt szereplôket, az érdeklôdôket!
							
							

Faragó Júlia
munkaszervezet-vezetô

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei
Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu
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Településünk története
A falu a régészeti leletek tanúsága szerint már a honfoglalás elôtti idôkben is lakott volt. A Farmos körüli mocsárvilág jó védelmet biztosított az itt letelepedett ôseink számára. A tatárjárás
idején a Tápió-vidék valamennyi települése, így Farmos is elpusztult. A következô írásos emlék
1311-bôl származik, mely szerint a falu ura a történelembôl jól ismert fôúr, Csák Máté volt.
A török idôkben a falu ismét teljesen elpusztult. A törökök kiûzése után, a XVIII. század elején,
a település pusztaként Nagykátához tartozott. 1728-1744 között a Felvidékrôl 15 család érkezett a faluba. Önálló községként a II. József uralkodása alatti elsô népszámlálás idején említik
Farmost. Az 1781-es Canonica Visitatio idején még láthatóak voltak a régi templom romjai, és
valószínû, hogy ezekre épült a mostani - Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére ajánlott
- templom. A legrégibb pecsétnyomó is ebbôl az idôbôl, 1791-bôl származik, melynek körirata
„Passimo Farmos 1791”. A falu neve kezdetben Farnos, majd késôbb - nevének említésekor - a
korabeli írásokban Farmos névváltozat szerepel. A XIX. században a falu lélekszáma egyenletesen növekedett. A lakosság 80%-a római katolikus, 19%-a evangélikus, 15-a pedig egyéb vallású
volt. Az itt élôknek a mezôgazdaság jelentett megélhetést. Az 1848-49-es szabadságharc idején
Farmos és környéke sem volt mentes a hadmozdulatoktól. Az 1848. április 4-én magyar gyôzelemmel végzôdött tápióbicskei csata elôtt az osztrák csapatok a farmosi Kozma-gyepen szálltak
meg. 1880-1882 között építették meg a Budapest-Nagykáta-Szolnok közötti vasútvonalat. Ennek
révén Farmos is bekapcsolódott a vasúti közlekedésbe.
A XX.század nagy világégése során nagyobb összecsapások nem voltak a település területén.
A frontokon azonban nagyon sokan elestek. A háborúkban elesett katonák tiszteletére emlékmûvet állíttatott a község. A falu népessége az 1960-as 4185 fôs népesség maximumig folyamatosan növekedett. 1960 és 1990 között a folyamat megfordult, a népesség vesztés 920 fô. Az
1990-es rendszerváltás után a folyamat ismét megfordult. Jelenleg 3650 lakosa van a falunak.
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1. Vízparti Élet Háza-Természetvédelmi Oktatóközpont
A falu közepén található oktatóközpontot a Tápió Közalapítvány hozta létre 206-ban a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 50 MFt-os támogatásával, az egykori Matolcsy
kúria felújításával. A ház a Tápió-vidék természeti értékeit, a térség jellegzetes élôhelyeit, növény
és állatvilágát mutatja be egy nagyszabású kiállítás keretében. A ház nagytermében lévô óriási
diaporáma mellett hat nagyméretû akváriumban megcsodálhatjuk a Tápió jellegzetes halait, valamint a terráriumokban élôben találkozhatunk a térség hüllôivel, kétéltûivel is. A kiállítás megtekintése mellett lehetôség van Farmos környéki tanösvények bejárására, kézmûves foglalkozások
szervezésére, sportolásra, és lovas kocsikázásra is a védett területeken.

2. Sóvirág tanösvény
A térség elsô tanösvénye, melyet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hozott létre, a híres
farmosi szikesek bemutatására. A tanösvény a Rákóczi útról nyílik egy hatalmas fûzfa tövében,
majd egy sétaúton visz be a vakszikes foltokig. A sóvirág tanösvény információs táblái, melyek a
szikesek jellegzetes növény- és állatvilágának képviselôit és a szikes formaképzôdményeket (szikfok-vakszik-szikpadka-szikhát) mutatják be a Községháza és a Közösségi Ház közötti kerékpárút
mentén kerültek kihelyezésre.
3. Kékbegy tanösvény
A tanösvény a farmosi Nagy-nádas élôvilágát mutatja be a nád sûrûjébe hatolva. Az oszlopokon
álló, 200 méter hosszú pallósoron igazi kaland végigsétálni, miközben bepillantást nyerünk a
nádas belsô életébe. Az ösvényen három információs tábla mutatja be a nádas élôvilágát, valamint megismertet minket a mocsár és a Hajta-patak történetével is.
4. Farmosi madárvárta
Az egykori gátôrház udvarán mûködik a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság madárvártája,
mely a fészkelô és átvonuló madárállományról gyûjt adatokat május, augusztus, szeptember
hónapokban. A gyûrûzô tábor elôzetes bejelentkezés alapján fogad csoportokat, de szívesen
látja azokat az önkéntes segítôket is, akiknek van kedve bekapcsolódni a gyûrûzôk munkájába.
5. Hajta természetvédelmi túraútvonal
Farmos környéke rendkívül gazdag természeti értékekben. A legkülönbözôbb élôhelyek megtalálhatók itt a mocsaraktól a löszgyepeken át a szikes pusztákig. A kirándulni vágyóknak egy
8 km-es túraútvonalat alakítottak ki, mely érinti a Hajta-patakot, a Nagy-nádast, a Sóvirág-, Kékbegy-, illetve a Göbölyjáráson található Nôszirom tanösvény láprétjét is.
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Események, rendezvények
6. Békamentés
2005-tôl minden év márciusában kerül sor az országos hírû farmosi békamentésre, melynek
célja a kora tavasszal a mocsárba induló barna ásóbékák átsegítése a forgalmas 311-es úton.
Az akciót kb. egy hónapon keresztül folyamatosan szervezik a helyi természetvédôk több száz
önkéntes bevonásával. 2009-ben pl. 64 000 kétéltût mentettek meg a gázolástól. Az akcióra
várják csoportok, iskolák, óvodák jelentkezését.
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7. Fogathajtó baráti találkozó
2011 óta minden év júliusában megrendezésre kerül a Farmosi Fogathajtó Baráti Találkozó. A
Cseri János és Németh István fogattulajdonosok által rendezett találkozókon minden évben 4050 fogat méri össze tudását. A lovasnap reggelén a fogatok felvonulása mellett zenés ébresztô
ébreszti a farmosiakat. A fogatok versenyének szüneteiben látványos lovasbemutatók szórakoztatják a nagyérdemû közönséget.

8. Borverseny
A helyi boros gazdák minden évben borversenyen hasonlíthatják össze boraik minôségét. 		
A versenyt zsûriben való részvételével - felkért helyi borszeretô hozzáértôk mellett - rendszeresen
országgyûlési képviselô és borlovag is megtiszteli. A folyamatos kóstolgatáshoz a zenei aláfestést a farmosi Rózsa Nyugdíjas Egyesület kórusának nótázgatása szolgáltatja.

9. Farmosi Kulturális Napok
Minden év szeptember végén gazdag program várja a Farmosi Kulturális Napok résztvevôit.
A bolondos felvonulástól a kiállításokon át a néptáncig, színielôadásig, könnyûzenei-, komolyzenei koncertekig, megannyi mûfaj várja a szórakozni vágyókat. Hogy a nap folyamán senki éhen
ne maradjon, arról a fôzôverseny gondoskodik. A szereplôk között meghívottakként fellépnek
a környezô települések együttesei, de a határon túli testvér-településekrôl is érkeznek szereplôk
hozzánk. A helyi fellépôk sora is igen hosszú. Valamennyi civilszervezet, egyesület, minden korosztály - óvodástól nyugdíjasig - kiveszi részét a szórakozásból, szórakoztatásból.
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10. A Farmosi Zenekar évi koncertje
Farmoson, a néhai Kovács pedagógus házaspár közel öt évtizeden át oktatta zenére az iskoláskorú gyerekeket. Ez idô alatt közel ezren kötöttek barátságot a zenével, tanulták meg különbözô
hangszerek kezelését. 2011-ben közülük mintegy negyvenen - a volt zenekarosok találkozója
alkalmával - megalakították a Farmosi Zenekart. A zenekart 25 és 65 év közötti tagok alkotják,
akik baráti társaságként örömzenélnek. Szereznek örömet önmaguknak, és alkalmanként közönségüknek. A zenekar - a környékbeli településeken való szereplése mellett - évi koncertjén, a
farmosi embereket is évrôl-évre megörvendezteti. A zenészek alkotta Farmosi Zenekar Egyesület
támogatásával felújításra került a Mûvelôdési Ház zeneterme, mely a jövôben a „Kovács Pál Zeneterem” nevet fogja viselni. Az egyesület a zenén kívül a kultúra, a mûvelôdés más területein is
tevékenyen részt vesz a falu életében. Kihasználva a Kovács Pál Zeneterem adta lehetôségeket,
elismert elôadók közremûködésével színvonalas ismeretterjesztô elôadásokat szervez a kultúra
és a tudomány különbözô területeirôl.
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11. Szüreti felvonulás
Minden év október elsô felében - Gál Zoltán hagyományôrzô szervezésében - a farmosi lótartók
és borkészítôk községen átvonuló zenés lovas felvonulásával veszi kezdetét a szüret és az új
bor tiszteletére rendezett mûsoros vidám nap. A Ligetben megtartott rendezvény fô attrakciója a
farmosi borkészítôk által összeadott szôlô alapanyagból a „Farmos Bora” mustjának kipréselése.

Egyesületek, civil szervezetek
Farmosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A Farmosi Önkéntes Tûzoltótestület megalakulása - a rendelkezésekre álló iratok és kutatások szerint - az 1899. évre vezethetô vissza. A századfordulót követô polgárosodással párhuzamosan,
majd az elsô világháború és Trianon felmérhetetlen anyagi, szellemi és társadalmi vesztességei
nyomán megnövekedett a helyi szervezôdések és kezdeményezések szerepe. A városokban és
falvakban gombamód szaporodtak azok az önszervezôdések, egyesületek és körök, amelyek az
iskolán kívüli mûvelôdést, a különbözô érdeklôdésû polgárok kulturált szórakozását és szakmai
érdeklôdését, valamint különbözô jellegû társadalmi feladatok önkéntes felvállalását szolgálták,
s ezzel párhuzamosan erôsítették a közösségek összetartozási késségét. Farmoson 1930-ban
érett meg arra az idô, hogy a község sorsáért felelôsséggel gondolkodók önkéntes tûzoltó testületet hozzanak létre. A Farmosi Önkéntes Tûzoltó Testület alakuló közgyûlésére 1930. november
30-án került sor. Tagsága azóta is a község lakosai közül, önkéntes alapon szervezôdik.Az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület a megalakulása óta, 115 éve része a község életének. Az egyesület
az elmúlt években a mûködéséhez több pályázaton nyert támogatást. A község központjában
lévô Tûzoltószertár épületének, felszereltségének színvonala nagymértékben e pályázatoknak
köszönhetô. Az egyesület fô támogatója Farmos Község Önkormányzata.
Farmos Polgárôrszövetség Közhasznú Tevékenységû Szervezet
A település közbiztonságát, nyugalmát biztosító szervezet 1991-ben alakult. Tagsága önkéntes
alapon szervezôdik. A polgárôrök szabadidejüket feláldozva tevékenykednek a bûncselekmények megelôzése, a közrend védelme és a közbiztonság javítása, környezetünk megóvása, tisztasága érdekében. Az egyesület a közelmúltban sikerrel pályázott egy négykamerás megfigyelô
kamerarendszer kiépítésére. Fô támogatója, Farmos Község Önkormányzata.
Farmosi Sportegyesület
A Farmosi Sport Egyesület az 1930-as években alakult. Az egyesület labdarúgó szakosztályán
kívül, a 70-es években asztalitenisz és sakk szakosztály is mûködött. 2013-ban lelkes szülôk
kezdeményezésére az egyesület bekapcsolódott a Bozsik Programba. A Farmosi Sport Egyesület sikerrel pályázott a sportöltözô épületének felújítására. A sikeres pályázat lehetôvé tette az
öltözô épületének hôszigetelését, nyílászáró- és tetôfedés cseréjét, vizesblokkjainak felújítását.
Az egyesület fô támogatója, Farmos Község Önkormányzata.
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület 2013-ban ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Tagja
az Életet az Éveknek Országos Szövetségnek. Az egyesület tagjai által alkotott énekkar és senior
tánccsoport szívesen látott szereplôje a különbözô kulturális rendezvényeknek, helyi ünnepségeknek, megemlékezéseknek. Az egyesület célja a településen élô idôs, nyugdíjas emberek számára a szabadidô tartalmas, hasznos eltöltése érdekében közösségi rendezvények szervezése.
Színes, sokoldalú programokkal a nyugdíjas évek szebbé, tartalmasabbá tétele. Az egyesület
jó kapcsolatot tart számos más település nyugdíjas egyesületével, továbbá aktív résztvevôje a
határon túli testvértelepülés kapcsolatoknak.
Tápió Menti Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete
A 2012-ben bejegyzett egyesület a farmosi földtulajdonosokat szándékozik összefogni annak érdekében, hogy agrár-, pénzügyi-, jogi- és egyéb területeken lássa el ismeretekkel, információkkal
az azt igénylôket, valamint e területeken képviselje érdekeiket.
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Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezete
A szervezet 2006-ban alakult, a Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesületének tagja. Képviseli a farmosi mozgáskorlátozottakat és egyben eljár a mozgáskorlátozottságukkal összefüggô
ügyeik intézésében. A Mozgáskorlátozottak Farmosi Szervezete pályázatokat ügyintéz és programokat szervez a helyi mozgáskorlátozottak közösségének.
Zenélô Ifjúság Alapítvány
Az alapítvány 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy a község természeti és kulturális értékeinek
megôrzését a helyben lakó fiatalok összefogásán keresztül biztosítsa. A jövôben a zeneoktatáshoz kapcsolódó lehetséges teendôk nagyobb mértékû felvállalása mellett az erdélyi területek településeivel - elsôsorban testvér-településünkkel - szeretne szorosabb együttmûködést kialakítani,
ezáltal új lehetôségek adódnának a fiatalok számára és alkalom nyílna nemzetközi programokban történô részvételre.
A63 Nagykáta és Környéke Postagalamb Egyesület
Az 1997-ben alapított egyesület tagsága az Országos Postagalamb Sportszövetség által rendezett versenyeken eredményesen szerepel postagalambjaival, továbbá igény esetén galambjainak felengedésével részt vesz a község ünnepi rendezvényein.
Farmos Hunor Bérkilövô Vadásztársaság
1992-ben alakult helyi vadászok és földtulajdonosok részvételével. A vadásztársaság vadászterülete a Tápiógyörgye, Tápiószele, Farmos területén fekvô mintegy 6400 ha apróvadas területe. A vadásztársaság bérvadásztatási tevékenysége az ôzbakvadásztatásra korlátozódik. A
Vadászház Farmos Község Önkormányzatának tulajdona, melyet a tulajdonos határozott idôre,
térítésmentesen bocsájt a vadásztársaság rendelkezésére.
Egy Falu az Iskoláért Alapítvány
A jogi - és magán személyek által 1991-ben alapított alapítvány célja:
„A jó hírû községi iskolából kikerülô továbbtanulni szándékozók esélyegyenlôséggel, az ezredforduló követelményeinek elvárása szintjén képzettek legyenek az idegen nyelv és a számítástechnika nélkülözhetetlen ismereteiben.” Az alapítók 1997-ben az alapító okiratot a további
célokkal egészítették ki: „Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének
alakításához szükséges óvodai feltételek megteremtése.”
Farmos Község Önkormányzata a községben mûködô civil szervezeteket, egyesületeket a település költségvetésének max. 1%-ig - pályáztatás útján - támogatja. A támogatás felhasználásáról
a támogatottakat évente beszámoltatja.
Testvér-települési kapcsolataink

12

A rendszerváltozás, az európai országok közötti mind szorosabb együttmûködés, a határok
szabad átjárhatósága lehetôséget adott arra, hogy megismerjünk más európai országokat, az
ott élôk szokásait, mindennapjait. A kapcsolatok szorosabbá válásával közös akaratból, három
európai ország egy-egy településével létesítettünk testvér-települési kapcsolatot.
Ezek a következôk:
Grafanegg (Ausztria) 2006. május 13.
Aranyosrákos település, Várfalva község (Erdély) 2011. szeptember 23.
Novaci (Macedónia) 2013. november 21.

Amire büszkék vagyunk

12. Községünk mûvészeti óvodája, mely pedagógiai munkájával, tárgyi feltételeivel magas színvonalat képvisel, nyílászárók cseréjével, épületszigeteléssel, új kerítésszakasz építésével
jelentôs összegû fejlesztésben részesült.
1

13. Általános iskolánk, mely a megyei és az országos tanulmányi versenyeken,
valamint az országos kompetenciaméréseken évrôl-évre kitûnô eredményeket ér el, játszóteret kapott, valamint folyamatos az iskolabútorok cseréje, tantermek felújítása
14. A település központjában lévô Községháza akadálymentesítése megtörtént, az
épület és környezete megújult.
1

15. Megtörtént a Farmosi Sport Egyesület öltözôjének és szertárának felújítása. Az épület hôszigetelést kapott,
a nyílászárók ki lettek cserélve, a vizesblokk fel lett újítva, elvégezték az épület teljes festését, mázolását.
16. A Mûvelôdési Ház részleges felújítást kapott. A Farmosi Zenekar Egyesület támogatásával a zeneoktatás, a
zenekari próbák helyszínéül igényes kialakításra került a Kovács Pál Zeneterem.
17. A régi, életveszélyessé vált könyvtár lebontásra került. Az új könyvtárat – mely fûtésrendszerével, világítástechnikájával, belsô térelrendezésével kielégíti korunk követelményeit – a Mûvelôdési Házhoz tartozó Rákóczi úti
épületszárnyban alakítottuk ki.
18. A Farmosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület szertár épülete több sikeres pályázat forrásából jelentôs külsô és
belsô felújítást kapott.
19. Lobbi tevékenységünk eredményeként a MÁV ZRT. a vasútállomás felújítását – kérésünknek megfelelôen igényesen – a régi vasúti épületek stílusjegyeit megjelenítô épületként újította fel.
20. Farmos forgalmasabb buszvárói lecserélésre kerültek. A mintegy 40 éves szocreál stílusú fémszerkezetû várók
helyett a jövôben esztétikus faszerkezetû várók állnak az utazók rendelkezésére.
21. Önkormányzatunk a külterületi földutak karbantartására pályázott egy ROME típusú vontatott gréder beszerzésére.
A nyertes pályázat eredményeként a jövôben ezzel az eszközzel megoldottá fog válni a földutak karbantartása.
22. A falu szépítésében, élhetôbbé tételében egyesületeink, civil szervezeteink is segédkeznek. A Rózsa Nyugdíjas
Egyesület nem kis munkával, széles körû összefogással újította fel, alakította át az egyesületnek használatba adott
épületet és az azt körülvevô parkot.
23. A régi jegyzôi lakás felújításával – mely fedezetét pályázati pénz és saját forrás adta – kialakítottunk egy
Közösségi Házat. Az igényesen kialakított épület alkalmas helyet biztosít az egyesületek, civil szervezetek mûködéséhez, továbbá kulturális - és közösségi rendezvényekhez.
24. A régi könyvtár helyén, pályázati pénzbôl és saját forrásból információs pont megnevezéssel kialakítottunk egy
parkot, mely információs tábláján megtalálható a település, valamint a Farmos körüli természetvédelmi területek térképe.
A parkot határoló lépcsôzetes hátfal vakablakai – mintegy szabadtéri kiállításként - egy-egy természetfotónak adnak helyet.
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A HAJT-A Csapat Egyesület szervei
Közgyûlés: Az egyesület legfôbb döntéshozó szerve, melyet 79 tag alkot.
Elnökség: Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 24 fôbôl áll.
Felügyelôbizottság: Az egyesület mûködésének és gazdálkodásának ellenôrzésére
létrehozott szerv, melynek feladatait 3 fô látja el.
Munkaszervezet: Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely az egyesület tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelenleg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre kerülô támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatokat
és támogatási kérelmeket értékeli, szükség esetén hiánypótoltatja a dokumentumokat,
valamint elvégzi az elnökség támogatási döntésének elôkészítô munkálatait. Kötelezô
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a VM és az MVH számára, továbbá szakmai
rendezvényeken továbbképzéseken vesz részt a hatékony ügyintézés érdekében.
Elnökség (24 fô)
Balatoni József (civil szervezet, Bénye)
Béres Károly (vállalkozó, Tápióság)
Fodor Zoltán (polgármester, Szentmártonkáta)
Horinka László (polgármester, Sülysáp)
Józsa László (képviselô, Tápiógyörgye)
Juhász Ildikó (polgármester, Kóka)
Kanizsár István (civil szervezet, Tápiószecsô)
Kaszanyi József (civil szervezet, Mende)
Kovács Ferenc (polgármester, Tápiószele)
Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)
Kökényesi József (civil szervezet, Tápióbicske)
Lehota Vilmos (polgármester, Gomba)
Lôrincz Tibor (civil szervezet, Pánd)
Ludmán Csaba (vállalkozó, Pilis)
Mészáros Sándor (polgármester, Nyáregyháza)
Nagy Gábor (vállalkozó, Tápiószentmárton)
Nagy István (vállalkozó, Szentlôrinckáta)
Nyíri Mihály (vállalkozó, Tápiószôlôs)
Petôné Vizi Valéria (vállalkozó, Péteri)
Rádi Sándorné (civil szervezet, Káva)
Dr. Szabó Teréz (polgármester, Úri)
Sziráki Károly (civil szervezet, Újszilvás)
Tarkó Gábor (civil szervezet, Farmos)
Tóth László (vállalkozó, Monorierdô)
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Felügyelôbizottság ( 3 fô)
Dr. Petrányi Csaba
(polgármester, Újszilvás)
Juhász Ildikó
(vállalkozó, Tápiógyörgye)
Kele Sándorné
(civil szervezet, Szentmártonkáta)
Az egyesület vezetô tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele Város polgármestere)
Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna
(Tóalmás Község polgármestere)
Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
A munkaszervezet
munkatársai:
Munkaszervezet-vezetô, A2 ügyintézô:
Faragó Júlia
Ügykezelô:
Faragó Csaba
Ügykezelô:
Kovács Dániel
A1 ügyintézô:
Tóth Gábor
A2 ügyintézô:
Kamuti Attila

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:
Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Önkormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Önkormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Város Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányzata • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Város
Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város
Önkormányzata

Civil szervezetek:
Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • Tápiógyörgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közösségért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Faluvédôk és Önkéntes Tûzoltók Közhasznú Egyesülete • Péteri Borbarátok Kör Egyesület
Összefogás Sülysápért Egyesület • Tápiómenti Tömegsport Alapítvány • Úri Községért
Közalapítvány

Vállalkozók:
KÁTA-KAMION KFT. • AN-AD-AN KFT • Gál János mezôgazdasági vállalkozó • Boglárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRIGRIFF KFT. • Hegyi és Társa Bt. • Bertók-Méhészet Ker. és Szolg. Bt. • POLI-GRAN
2004 Kft. • Oldal István egyéni vállalkozó • Poppy Seed Fft. • Kenyó Lajosné egyéni
vállalkozó • Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet • Racskó Mátyás családi gazda
Fetti Kft. • Malatinszki Krisztián egyéni vállalkozó • Bata 2001 Kft. • Elycon Tanácsadó
és szolgáltató Kft. • Kerbor Kft. • Epres Trans Kft. Hali-Vali Bt. • ECOSYS-TEAM Kft.
BBB Bútorász Kft. • Varió Bútor Kft. • Sipitó Park Kft. • FÖLDFÉM Kft.

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei
Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu

A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezete adja ki.

