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EFOP 1.5.3-16-2017-00051 – 499.652.551.-Ft támogatást nyert el a konzorcium 

 

13 437 100 FT TÁMOGATÁST NYERT EGERFARMOS KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT ESZKÖZBESZERZÉSRE ÉS HÁROM ÉVIG ÉVI 1 RENDEZVÉNY 

MEGTARTÁSÁRA 

 

A pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Besenyőtelek, 

Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom községek önkormányzataival, 

a Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásával, valamint a 

Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorciumi 

partnerekkel együttműködve nyerte el és valósítja meg. 

 

A rendelkezésre álló támogatás az alábbiakból tevődik össze: 

Egerfarmos Községi Önkormányzat összesen 13 437 100 Ft támogatást nyert el, mint 

konzorciumi tag. 

Az elnyert pályázat tartalmazott eszközbeszerzést, valamint 3 éven keresztül évi egy 

rendezvény megtartásának költségeit. 

Az eszközbeszerzés kiterjedt 1.200.000 Ft értékben rendezvénysátor, 450.000 Ft értékben 

rendezvény asztal 450.000 Ft értékben rendezvény székek, valamint 250.000 Ft értékben 

hangosítási rendszer beszerzésére. Az árajánlati felhívások kiküldésre kerültek, majd testületi 

döntés alapján megtörtént a cég kiválasztása és az eszközbeszerzés, amelyek az évente 

megtartott rendezvények és más önkormányzati rendezvények színvonalát emelik és 

biztosítják. 

A rendezvények megtartására évi 3 millió 695 ezer forint támogatásban részesült a település. 

Az önkormányzat fő célja a rendezvények alkalmával történő közösség létrehozása, amelyre 

minden évben a testvértelepülés részéről is érkeznek vendégek. Az önkormányzat fő 

célkitűzése a rendezvények kapcsán: 

- közösség erősítés 

- társadalmi együttműködés erősítése 

- társadalmi aktivitás fokozása 

- hátrányos megkülönböztetés mérséklése 

- családok szerepének erősítése 

- nemzetiségek közösséghez történő kapcsolatának erősítése 

A rendezvények megszervezését és megtartását rendezvényszervező megbízásán keresztül 

látja el az önkormányzat. Minden év májusában árajánlati felhívást küld ki 

rendezvényszervezők részére az Önkormányzat, majd a Képviselő-testület dönt a beérkezett 

árajánlatok közül. 



Az első rendezvényt Egerfarmos Községi 

Önkormányzata Családi Nap elnevezéssel 

2018.07.28-án szombaton tartotta. 

Az önkormányzat a helyi és kistérségi 

lakosságnak, valamint a civil szervezetek 

számára kívánt egy egész napos közösségépítő 

programot biztosítani. A rendezvényen 455 fő 

vett részt. Zenés ébresztő, traktoros felvonulás 

és egyéb érdekes programok váltották egymást 

egésznap. 

A csapattagok változatosak voltak a különböző 

versenyeken, előfordultak családok, baráti társaságok. A versenyek érdekessége, hogy azok az 

emberek, akik egyébként egymással nap, mint nap kapcsolatban vannak, egy olyan új, a 

megszokottól eltérő élethelyzetben is megismerhették egymást, ami a hétköznapi életben nem 

fordul elő. Csapattagokként alkalmazkodniuk kellett egymáshoz, elfogadni egymás ízlését, 

elképzelését, munkatempóját. Mindez elő segíti, hogy az új, kevésbé ismert élethelyzetekben 

is megtanuljuk az egymáshoz való alkalmazkodást, az együtt dolgozást. Így az emberek olyan 

oldalukról is megismerhetik egymást, amire korábban nem volt mód. Szakértő zsűri díjazta a 

legjobb elkészült ételeket és különdíjak is kihirdetésre kerültek, mind a traktoros versenyen, 

főző versenyen, illetve az egyéb ügyességi versenyek alkalmával.  
Egész napos ugrálóvárakban, vízi 

chopperekben, lézerharccal, póni lovaglással, 

Óriás Darts Focival játszhattak kicsik és 

nagyok. A kézműves sátorban a kreatív 

kollégák egésznap rendelkezésre álltak, 

amely tökéletes helyszín volt arra, hogy a 

gyerekek kipróbálják tehetségüket, 

kézügyességüket, szabadon engedjék 

fantáziájukat. Bár segítő felnőttek vezették a 

foglalkozást, de tapasztalható, hogy a 

gyerekek örömmel nyújtottak egymásnak is 

segítséget, aki ügyesebb volt, az segített 

azoknak, akiknek nehezebben ment a 

tevékenység. A közös tevékenykedés közösségépítő hatása láthatóan megnyilvánult a 

program során. A fiatalabb korosztály számára Ludas Matyi interaktív mese előadás, és 

Amanda interaktív gyerekműsora szórakoztatta, amely számos kicsi lurkót is a színpad elé 

vonzott. Délután a vártnál is nagyobb szenzációt okozó Habparty volt.  
A habpartyt kulturális programok váltották: 

Iskolások, óvodások, nyugdíjas klub műsora. 

Majd folytatódott a délután Maksa Zoltán 

kabaréműsorával, Koós János és Dékány 

Sarolta nosztalgia műsorárával, amely már 

rengeteg embert vonzott és a színpad előtti 

sátrakban már szinte alig volt hely. A 

kulturális műsorokat Egri József nagy sikerű 

operett előadása zárta.  

Több mint 400-400 db ebéd és vacsora fogyott 

el a nap folyamán, továbbá kínáltunk krumpli 

lángost, több karton ásványvizet és rostos 

üdítőt. Mindezt az önkormányzat ingyen 



biztosította a résztvevők számára. Az egész napos rendezvény ideje alatt számos egyesület és 

közszolgálati szerv kiállító sátrakban várta az érdeklődőket, ill. a Füzesabonyi 

Egészségfejlesztési Iroda is egész napos szűrő programokat biztosított. 

A programot az esti órákban egy könnyűzenei koncert, egy látványos Tűzzsonglőr előadás, 

majd az utcabál zárta. Kellemes levezetése volt ez az egész napos rendezvénynek. 

 

 

 

2019.07.27-én szombaton került sor a Családi Nap – Egerfarmos elnevezésű második 

rendezvényre, Koczka Edina rendezvényszervező közreműködésével, amelyen több mint 400 

fő vett részt. Magas színvonalú családi napot tartott az önkormányzat, ahol minden korosztály 

számára volt lehetőség egy kellemes nap 

eltöltésére. A nap egy zenés ébresztős 

traktoros felvonulással és kispályás labdarúgó 

tornával vette kezdetét. A kisebb korosztály 

számára játékok, sport és kézműves 

tevékenységek voltak elérhetők 

különböző egyesületek, civil szervezetek 

által. Egész nap volt trambulin, 

ugrálóvárak, vízi chopper, lézerharc, póni 

lovaglás, Óriás Darts Foci, segway, 

archery tag, elektromos jeepek és quadok. 

A kreatívabb gyerekek a kézműves 

sátorban alkothattak ill. arcfestés, lufihajtogatás is várta a sátorba érkezőket. A 

főzőversenyen 12 csapat mérte össze gasztronómiai tudását, végül a nyertes csapatokat 

értékes ajándékokkal díjaztuk. Szakértő zsűri díjazta a legjobb elkészült ételeket és különdíjak 



is kihirdetésre kerültek. A labdarúgó csapatok szintén értékes ajándékokkal lettek 

gazdagabbak.  
A kora délután kulturális műsorokkal telt 

leginkább. A helyi óvoda és iskola műsora, 

ezt követően az Őszi Rózsa nyugdíjas 

Szervezet produkciója. Az ebéd utáni 

programsorozaton még Ki mit tud is volt. 

Átadásra kerültek a legszebb egerfarmosi 

portákért járó díjak és plakettek – az 

Önkormányzat jóvoltából. Több tucat 

tombolát és ajándékokat sorsoltak ki az 

önzetlen felajánlásoknak köszönhetően. A nap 

folyamán 500-500 ebéd és vacsora adag került 

kiosztásra és több karton ásványvíz és üdítő is 

biztosítva lett.  

Érkezett Rózsás Viki könnyű zenés produkciójával, majd a Buli Bt szolgáltatta egész délután 

a „talpalávalót”. Este pedig az A la carte partyzenekar gondoskodott a vacsora lemozgásáról.  
A programot a késő esti órákban tűzijáték és könnyűzenei koncert – a Két Zsivány műsora 

következett. A rendezvényt az időjárási viszonyok miatt rövid utcabál zárta. 

Reméli az Önkormányzat, hogy az elmúlt két év tapasztalatai alapján legalább ilyen 

kellemesen, vagy akár még jobban sikerül megszervezni a harmadik évi rendezvényt is. 
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