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Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok Farmos 
Község képviselő-testülete és a magam nevében!

Horváth László  
polgármester

József Attila: 

Karácsony

Legalább húsz fok hideg van, 
Szelek és emberek énekelnek, 

A lombok meghaltak, de született egy ember, 
Meleg magvető hitünkről 

Komolyan gondolkodnak a földek, 
Az uccák biztos szerelemmel 

Siető szíveket vezetnek, 
Csak a szomorú szeretet latolgatja, 

Hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, 
Fa nélkül is befűl az emberektől; 

De hová teszik majd a muskátlikat? 
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég 

S az újszülött rügyező ágakkal 
Lángot rak a fázó homlokok mögé.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Horváth László polgármester úr kérésére az alábbi cikket tesszük közzé a farmosi vasúti átjárót illetően. A cikk a  
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2021/10/megujult-vasuti-atjaro-teszi-biztonsagosabba-farmos-kozlekedeset linken érhető el 
(Füzi Nikolett, 2021). 

Megújult vasúti átjáró teszi biztonságosabbá Farmos közlekedését
A NIF beruházásában megvalósuló közlekedésbizton-

sági program keretén belül Farmoson folytatódnak az 
útátjáró felújítások, a település átjárójának fejlesztését a 
KM Építő Kft. végzi el.

Folytatódik egy több ütemben megvalósuló építéssoro-
zat a vasúti közlekedésbiztonság növelése érdekében: újabb 
szakaszába lépett a Budapest – Lökösháza vasútvonalon ta-
lálható Farmos állomásnál található vasúti átjáró átépítése, 
amelynek több okból kifolyólag is szükségessé vált az áthe-
lyezése és korszerűsítése.

Az érintett átjáró a vasútvonal 565+79 hektométer kövé-
nél és a 311. számú főútvonal 10+455 kilométer szelvényénél 
található, amelynek átépítési feladatait a KM Építő Kft. látja 
el. A farmosi kivitelezés 2021 márciusában kezdődött el, és 
várhatóan 2022 őszére fog elkészülni.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló 
fejlesztésben eddig már több útátjáró is megújult, ezek között 
Ceglédbercel, Mende (Gyömrő), Sásd és Sárbogárd települé-
seken is, a fejlesztéssorozat, emellett pedig Tápiószentmár-

tonra is kiterjed.

Jelenleginél kedvezőbb szögben épül meg az új 
átjáró

A projekt célja a MÁV Zrt. vasúti hálózatának szintbeli 
közúti-vasúti átjárói közlekedésbiztonsági fejlesztése, vala-

mint pályakapacitást növelő és a hatékonyságot javító vasúti 
eszközök, fejlesztések megvalósítása.

Az érintett szakaszon a jelenlegi közúti forgalom 40 km/h 
sebességgel tud áthaladni, ugyanis az átjáró a főút mindkét 
oldalán kis sugarú ívvel csatlakozik, mindössze 42°-os ke-
resztezési szögben. Ezek a paraméterek nem elégítik ki ma-
ximálisan sem a közlekedésbiztonsági, sem a közlekedésdi-
namikai igényeket.

Így indokolttá vált az átjáró korszerűsítése, melynek mód-
ja egy kedvezőbb szögben történő keresztezéssel kialakított 
STRAIL burkolattal ellátott átjáró megépítése.

Ütemterv szerint haladnak a munkálatok
A projekt keretén belül jelenleg is zajlanak a korrekciós 

munkálatok a 311. számú főút 9+700 – 10+150 kilométer 
szelvényei között. Az érintett szakaszon már megvalósultak 
a nagytömegű földmunkák, a javító- és védőréteg építések, 
illetve természetmegőrzés céljából az útszakaszra tervezett 9 
darab ökológiai átjáró megvalósítása is teljesült, méghozzá 
egy kétéltű terelőfal rendszerrel.

Továbbá már elvégezték a szakemberek a pályaszerkezeti 
rétegek beépítését is, ezek közé tartozik a Ckt-4 réteg, illetve 
aszfalt alap- és kötőréteg.

Az útkorrekciók mellett elkészültek a bal vágányt érintő 
vasútépítési munkálatok is, itt már elhelyezték az új STRAIL 
elemekből készült útátjárót, ami mintegy 24 méter hosszú a 
felépítménycserével, illetve 1150 méternyi vágány szabályo-
zási munkája készült el.

Hamarosan Farmos belterületén is tovább 
növelik a közlekedésbiztonságot

A kivitelező beszámolt továbbá arról is, hogy a szerződé-
ses munkák teljesítéséhez az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) elrendelte a lakossági igényeknek meg-
felelő belterületi szakasz (10+200-10+700 km szelvények kö-
zötti) nyomvonalának korrekcióját, továbbá a kapcsolódó 
projektekkel összehangolandó műszaki tartalom szerinti ki-
vitelezést is. A cél a lakosságot terhelő közlekedés okozta ká-
rosanyag-kibocsátás lehető legkisebbre történő csökkentése 
és a helyi közlekedésbiztoság növelése.

Ennek érdekében a KM Építő Kft. jelenleg is a belterületi 
szakaszon, a fent említett szempontok alapján megállapított 
kifogástalan műszaki tartalomhoz tartozó tervek elkészítését 
végzi.

A fejlesztés az ITM megbízásából a NIF Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában uniós és hazai forrás 
bevonásával valósul meg.

Fotó: Nif Zrt. - Zajlanak a munkálatok Farmoson
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

XVII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál támogatói
„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít.” (R.W. Emerson)

– Aranyablak Kft - Horváth Antal
– Palotás Pálinka – Horváth Antal
– Farmos Község Önkormányzata
– Farmosi Matolcsy Miklós 

Általános Iskola
– Farmosi Óvoda
– Művelődési Ház
– Közművelődési Könyvtár
– Közösségi Ház
– Farmos ÖTE
– Farmos Polgárőrség
– Rózsa Nyugdíjas Egyesület
– FAIR
– Velavill Kft. - Velkei Lajos
– Kanóc Beton Kft. - Tóth Richárd
– Stenzl-House Kft. - Józsa László
– Liget Közért - Szarvas Attila
– Csillik Béla - 3ÁSZ Kft.
– Mariann virágbolt

– Enikő virágbolt
– Kaszás Zoltán és családja
– Tápió Nyomda Kft.
– A-63 Galambász Egyesület
– ifj. Szarvas Attila
– CBA- Rózsavölgyi Géza
– Nemzeti Dohánybolt
– Csík Zoltán és családja
– COOP-Farmos
– Bugyiné Gyürki Andrea
– Szarvasné Deáki Zsuzsanna
– Horváthné Balázs Klaudia
– P. Szabóné Plavecz Ildikó
– Takács Gabriella
– Bagyinszki Karolina
– Vekety Hajnalka
– Baranyiné Deák Mária
– dr. Kapronczi Mihály és családja
– Petkovicsné Tóth Sára és családja

– GOOD'S Market Farmos
– Hetednapi Adventista Egyház
– Tápió Közalapítvány -  

Antalicz Csaba
– Kenyó Dezsőné
– Farmos TV - Győrffi István
– Mudrák Ottó
– Tóth Zsolt
– Baráth Pál 
– Tóth István
– Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna
– Szécsényi Evelin
– Csillik Csaba
– Lampért Antónia
– Szarvas Angéla
– Pálinkás-Szabó Zoltán

Önzetlen támogatásukat köszönik a 
szervezők!

Farmos a TápióFeszten

A Kulturális Bizottság elnökeként az Értéktár Bizottság 
vezetőjével, Böjti Károlynéval és a tagokkal, Szegedi Tibor-
néval, Bugyiné Gyürki Andreával, Dr. Ácsné Hild Jolánnal 
megszerveztük, hogy Farmos is képviseltesse magát Nagyká-
tán, a TápióFeszt rendezvényen. A Városi Könyvtár épületé-
ben kiállítottuk a farmosi Települési Értéktár anyagát, így az 
odalátogatók is megismerhették értékeinket. A „települések 
utcájában” berendezett sátorban a helyi kézműveseknek is le-
hetőséget adtunk, hogy munkáikat, alkotásaikat megmutat-
hassák. Köszönetet mondunk Badenszki Béla faművésznek, 

a farmosi címer elkészítőjének, 
Gál Ádám János népi bőrdísz-
művesnek, Gulyásné Annának 
és leányának, Rotaru-Gulyás 
Eszternek gyöngyfűzés és tű-
hímzés műremekek készítésé-
ért, Gál Zoltánné Mariannak a 
csuhéból készített munkáiért, 
Antalicz Csabának a Nyitrai 
István által faragott békák köl-
csönadásáért. A sátor elkészí-
tésében az Értéktár Bizottság 
tagjait munkájukkal segítették 
még Baráth Pál, Böjti Károly, 
Bugyi Lajos, Szarvasné Deáki 
Zsuzsanna, Szegedi Tibor, Ve-
kety Hajnalka. 

A rendezvényen a környék-
beli települések lakói is megis-
merhették Farmos nevezetes-
ségeit, értékeit, ezt segítette egy 
kiadvány is, ami a Települési 
Értéktár anyagát mutatja be. 

A sátorhoz odalátogatók el-
ismeréssel nyilatkoztak a kiál-
lításról, felkeltettük érdeklődé-
süket kis falunk iránt.

Baranyiné Deák Mária
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Megemlékezés
2021.10.06-án a Református Vakmisszió szervezésében 

egy lelkes csoport érkezett Farmosra, a Vízparti Élet Háza 
falán lévő Matolcsy Miklósné Éberling Nagy Pálma emlék-
táblájához.

Nógrádiné Kovács Alexandra lelkipásztor, a Vakmisszió 
vezetője, Isten igéjével köszöntötte a jelenlévőket, a látássé-
rültek pedig zenével, verssel szolgáltak a megemlékezésen. A 
település vezetői, Horváth László polgármester, Szarvas At-
tila alpolgármester, Kollár Ferenc iskolaigazgató és én, mint 
a Kulturális Bizottság elnöke, rövid megemlékező beszéddel 
köszöntöttük az ideérkezőket, és felelevenítettük Pálma asz-
szony életútját:

Szeretettel és 
nagy tisztelettel em-
lékezünk Matolcsy 
Miklósné Éberling 
Nagy Pálmára, akit 
az utókor a „vakok 
mi s sz i onár iu s a -
ként”, a „vakok any-
jaként” tart számon. 

A saját kortársai-
nak és ma nemzedé-
kének is követendő 
mintát mutat életút-
jával. Az I. világhá-
ború utolsó éveiben 
bekapcsolódott a 
sebesültek ápolásá-
ba, de ő megérezte, 
hogy a testi ápolás, 
gyógyítás mellett 
lelki vigaszt is kell nyújtani a rászorulóknak. Ekkor döbbent 
rá, hogy a vakoknak nincs bibliája. Kitartóan megszervezte, 
létrehozta a nyomdát itt Farmoson, és hihetetlen lelkierővel 
dolgozott, miután felismerte küldetését. Nekünk feladatunk, 
hogy ne engedjük feledésbe merülni emlékét, érdemeit. A far-
mosi Értéktár Bizottság azon fáradozik, hogy a fiatalok és a 
környékbeli emberek is megismerjék áldozatos életét.

A koszorúzás után a Vakmisszió által szervezett közös 
ebéden vettek részt a megemlékezők, Tápiószentmártonban. 
A program a farmosi Sóvirág tanösvényen folytatódott. An-
talicz Csaba nagy empátiával érzékelhetővé tette számukra 
a természet szépségeit. A látássérültek részére különleges 
túravezetést tartott: tapintható, ízlelhető, hallható dolgokkal 
tette nekik érdekessé az előadást, próbálta számukra is érzé-
kelhetővé tenni a farmosi táj szépségét, értékeit, megmutatni 
a természet csodáit.

A nap végén a kezükbe vehették és olvashatták a farmo-
si nyomdában Matolcsyné által készített vakok bibliáját. 
Meghatottan és lelkesen olvastak a látássérült embereknek 
Braille-írással készített szöveget. Részemre is lelki feltöltő-
dést nyújtott a közös együttlét. Öröm volt látni, hogy ezek 
az emberek nehézségeik ellenére is milyen vidámak lelkesek, 
micsoda hitük van. 

Szakáll Zsombor a megemlékezés során Bódás János Meg-
vakult ember vallomása című versét szavalta el: 

Isten veletek színek, fények. 
Én már csak a lelkemmel nézek. 
Nem zavarnak árnyak, ködök. 

Minden leegyszerűsödött.

Már nem a látszat a valóság: 
illatból ismerem a rózsát 

s tettből az embert. A hangján keresztül 
érzem meg, ha a lelke felém rezdül. 

Most lett enyém és igazán most látom, 
ki az anyám, a kedvesem, barátom, 

s most látom - hogy rám nem ragyog a nap -: 
az emberek álarcot hordanak, 
a földet a hazugság festette be, 

s hogy nem látom, már nem vesztek vele, 
hisz amit eltakar rongy, pompa, szín, 

megérzi szívem s érzik ujjaim.

S ami sötét volt eddig és hamis, 
most ismerem meg önmagamban is, 

de mind tisztábban látom önnön képem, 
milyennek Isten álmodott meg régen, 
s míg egyre mélyebben befele nézek, 
bennem látom a zengő mindenséget.

Nap, hold, csillagok nekem már kihunytak, 
magasság, mélység sötétbe borultak, 

semmivé törpült a közel s a távol, 
csak azt látom már ebből a világból, 

ami örök!. . . Nem látok semmit itt lent, 
de látom, látom, látom már az Istent,

s most már tudom, így a vakság sem átok, 
mert hunyt szemmel szebben s tisztábban látok.

Baranyiné Deák Mária
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A Farmosi Polgárőr Egyesület elmúlt hónapjairól  
szeretnék egy pár sort írni

A 2021-es évben a járványhelyzet ellenére a szokásos hétvégi szolgálatainkat lel-
kiismeretesen elláttuk. Nem volt olyan hétvége, hogy elmaradt volna a tervezett esti 
szolgálatunk.

Az évek óta hagyományosan februárban tartandó közgyűlésünket el kellett halasz-
tanunk augusztusra, a vírushelyzet miatt. Ez a közgyűlés más volt, mint a korábbiak, 
mivelhogy egyesületünk megalapításának a 30. évfordulóját is megpróbáltuk méltó 
módon megünnepelni. A jelenleg is aktív alapító tagjaink: Balázs Béla, Jezsik József, 
Kucza László, Mázsás László és Tóth Sándor. Ezúton is szeretnénk megköszönni ne-
kik a 30 éve folyamatos kitartó munkát, községünk biztonságáért, szervezetünk ne-
vében. 

Szeptemberben a falunap alkalmával ismét az évek óta szükséges módon segítet-
tük a szervezők munkáját. Már péntek éjjel őriztük a sátrakat és a már odakészített 
értékeket, a szombati napon a forgalom irányítása, valamint a parkolás segítése volt 
tagjaink munkája.

Október elején a szüreti felvonulást segítettük az útvonal biztosításával.
Jelenleg többen is a kötelező 50 órás közösségi munkát a Polgárőrség köreiben 

töltik le. Erre is várjuk a helyi fiatalok jelentkezését, valamint ezúton is szeretném 
felhívni a tisztelt lakosságot, ha bárki szeretne többet tenni a falu közbiztonságáért, 
várjuk jelentkezését tagjaink közé, szervezetünk szívesen fogad minden érdeklődőt. 
Érdeklődni lehet a 0630/621-1926-os telefonszámon.
Tisztelettel  Kovács Pál elnök

Beszámoló a 
Polgárőrség és a Magyar 

Labdarúgó Szövetség 
együttműködéséről

Ezúton köszönetünket fejezzük ki 
a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, 
hogy a Farmosi Polgárőr Egyesü-
letet is támogatta. A kapott 80 ezer 
forintot a labdarúgó mérkőzések 
biztosításában részt vevők ruházati 
felszerelésére költöttük. Ezután, ha 
szemerkélő esőben lesz futballmér-
kőzés, a kabátok megvédik polgárő-
reinket. A Farmosi Sport Egyesület-
tel megkötött szerződésünk szerint 
minden hazai mérkőzésen 2-3 pol-
gárőr segíti a rendezők munkáját. A 
játékvezető biztonságára az öltözőtől 
a pálya széléig vigyáznak. A csapa-
tunk a Pest megyei III. osztály Keleti 
csoportjában versenyzik a bajnoki 
pontokért. 

Kovács Pál elnök

Világ Gyalogló Nap túra az Idősek Világnapja tiszteletére
A Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület immár hatodik al-

kalommal csatlakozott a Magyar Szabadidősport Szövetség 
kezdeményezéséhez, és a Világ Gyalogló Hó/Nap keretében 
2021. október 7-én megrendezte az Idősek Világnapja tisz-
teletére szervezett túrát. A túrán a környező településekről 
mintegy 14 nyugdíjas klub képviseltette magát, közel 100 
fővel. Az idei túránk eltért a megszokottól, azt a Farmosi Te-
lepülési Értéktárral karöltve szerveztük meg, azzal a céllal, 
hogy megismertessük a túrázókkal helyi értékeinket. 

A túrát a tízórai elfogyasztása után a Közösségi Házban 
kezdtük, ahol az Értéktár állandó kiállítását tekinthettük meg, 
és megismerhettük Borsody László életútját. Itt Böjti Károlyné, 
a Farmosi Értéktár Bizottság elnöke adott rövid tájékoztatót az 
Értéktár munkájáról, az Értéktárba felvett helyi értékekről. 

Majd Baranyiné Deák Mária, az Értéktár bizottsági tagja 
segítségével a Matolcsy Kúriában (Vízparti Élet Háza) ismer-
kedtünk meg Matolcsy Miklós, Matolcsyné Éberling-Nagy 
Pálma és Kaszab Zoltán munkásságával. Innen a Szent Péter 
és Szent Pál plébániatemplomba vonult a társaság, majd a Ma-
tolcsy családi sírkerthez vezetett a túra, ahol Bugyiné Gyür-

ki Andrea bizottsági 
tag volt segítségünkre, 
közben bemutatva út 
menti keresztjeinket, 
a temetői haranglábat. 
Végül a szintén helyi 
értékként szereplő – ill. 
a Pest Megyei Értékek 
sorába is felvett - Szi-
kesek-nádasok termé-
szetvédelmi területen 
túráztunk és kaptunk 
újabb tájékoztatást 
a szikes élővilágáról, 
a farmosi Békamen-
tés-Gólyavárás progra-
mokról.

A közel 5 km-t gyalogló idős, nyugdíjas túrázók a nyugdí-
jas egyesület klubhelyiségében fejezték be a túrát, ahol meleg 
ebédet és ajándékba sport zoknikat kaptak, tombolán Világ 
Gyalogló Nap pólót nyerhettek, valamint a résztvevők meg-
kaphatták a Települési Értéktár Bizottság által összeállított 
ismertető kiadványt, amelyből további ismeretekre tehettek 
szert helyi értékeinkről. 

Köszönjük a Települési Értéktár Bizottság tagjainak az 
egyes helyszínek lényegretörő, érdekes bemutatását, Kősze-
gi Violetta templomi énekét és orgonajátékát, a 3 ÁSZ Kft. 
(Csillik házaspár) és Vincze Tamás támogatását!

Salga Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség főtitkára az 
egyesület elnökének írt levelében így értékelte rendezvényünket:
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„Kedves Szervező!
Köszönjük, hogy aktív részvételükkel hozzájárultak a ren-

dezvény céljainak megvalósításához azzal, hogy felhívták a 
figyelmet a gyaloglás egészségmegtartó hatására, valamint a 
mozgás szeretetére és a sportolás közösségformáló szerepére. 

A koronavírus-járvány közepette rekordszámú, 358 nevezés 
érkezett be hozzánk, mely nagy örömmel töltött el bennünket. 
Hiszen Önök a lelkileg is igen megterhelő időszakban pozitív 
élmények megteremtésével szerveztek élményekkel teli esemé-
nyeket a résztvevőknek. A közösségi mozgásélmény megterem-
tésével erőt adtak a járványhelyzet okozta nehézségek köny-
nyebb átvészelésére.

Határozottan úgy gondoljuk, hogy a közösségben végzett 
testmozgásnak fontos egészségmegőrző szerepe van, ezért 
Önök a résztvevők fizikai fittségén túl, a mentális egészségük 
megőrzését is segítették.

Reméljük, hogy a túrán résztvevők rengeteg élménnyel gaz-
dagodtak. Ennek hosszabb távra mutató eredménye, a telje-
sített távolság értékes számunkra, így elnökünk, Czene Attila 
olimpiai bajnok, valamint az én aláírásommal ellátott em-
léklappal köszönjük meg szervezőmunkájukat.

További sikeres, sportos, aktív évet kívánunk!
Üdvözlettel: Salga Péter főtitkár Magyar Szabadidősport 

Szövetség”
Szegedi Tiborné

Tisztelt Olvasó!
Egyesületünk, a 

Farmosi Hunor Bér-
kilövő Vadásztársa-
ság szeretné jobban 
megismertetni tevé-
kenységét a farmosi 
lakosokkal. Hiszen 
nemcsak Farmoson, 
hanem a környező 
falvak határában is 
felügyeljük vadjaink 
tevékenységét. 

Pár dologra sze-
retném felhívni a figyelmet, mindjárt az elején. A területünk 
hatezer-párszáz hektár, jelentős természetvédelmi területtel, 
melynek vadászatára jogszabályok vannak, amiket szigorúan 
betartunk. A vad az állam tulajdona, a gazdák földjén, er-
dejében tartózkodik jellemzően, miután terítékre hozzuk a 
vadat, a Vadásztársaság tulajdonába kerül. Mint köztudott az 
állam csak a lehetőségeihez képest gondoskodik a vadállo-
mányról. A vadállomány ápolását minden évszakban a társa-
ságunk tagjai végzik. Mint minden tevékenységnek megvan 
a maga ideje, mikor milyen teendők esedékesek, mint ahogy 
a vetésnek, úgy az aratásnak is eljön az ideje. A vadállomány 
fenntartása, ápolása, őrzése a vadászok, azaz a mi feladatunk. 

Fácánnevelést is folytatunk hosszú évek óta kint a termé-
szetben úgynevezett kotlósos nevelési rendszerben. A fácán-
csibéket napos korukban hozzuk a kotlósok alá. Szeretnénk 
a lakosság ismeretanyagát vadászat terén bővíteni. Jelen vol-
tunk a falunapon, sokak örömére. Főképpen a gyermekek, 
sőt felnőttek is rácsodálkoztak arra a sok-sok ismeretanyag-
ra, amit a jelen lévő vadásztársaink próbáltak átadni az ér-
deklődőknek. Sikeresen, élménydúsan, feltöltődve távoztak 
látogatóink a vadászsátrunktól, lelkes tagjaink alig győzték 
információval ellátni az érdeklődőket.

A vadász hordozza magában a genetikai kódot, ami ősidők 
óta jelen van az emberiségben. Ezt a hagyományt szeretettel 
ápoljuk, őrizzük, gyakoroljuk mi vadászok. 

Jelentős eseményről szeretném még az olvasókat tájékoz-
tatni. A Vadászház udvarán elhelyezésre került egy csodás 
kocsányos tölgyből faragott emlékmű, amelyet Földházi 
István vadásztársunk alkotott, az ő keze munkáját dicséri 

látványos megjelenése, üzenet-
hordozása, ami mind benne van 
ebben a Kopjafában. A gondo-
lat, mely vezérelte tagságunkat, 
hogy ez megvalósuljon, hogy az 
elhunyt vadászaink emlékét köz-
tünk érezzük, fel-felelevenítve 
köztünk érezzük őket a lelkünk 
mélyén. Minden társasvadászat 
alkalmával mécseseket gyújtunk, 
rájuk emlékezvén. 

Réztáblákra felvéstük szeretett 
elhunyt vadásztársaink neveit, 
kik nagyon sokat tettek ezért a 
Vadásztársaságért. Garancsi Zol-
tán több évig elnökként is intézte 
a társaság ügyes-bajos dolgait, nyugalmazott katonatiszt volt, 
ami meghatározta jellemét, erős magyarságszeretettel meg-
áldva, aki megálmodta és létrehozta ezt a társaságot, köszö-
net érte. Fia, ifj. Garancsi Zoltán apja mellett állt, támogatta 
a társaság munkáját, tevékenyen részese volt a feladatoknak. 
Palotai Sándor jó humorú, fáradhatatlan a munkában, vadá-
szatban egyaránt. Jó vadászgenetikával megáldott, csupa szív 
vadásztársunkra mindig lehetett számítani. Dr. Ács József 
hosszú évekig látta el a társaság által rábízott feladatát, szintén 
vadászattal ízig-vérig megfertőzve, beleívódott a zsigereibe a 
természet, a vad szeretete. Szabadidejének egy részét lekötöt-
te a közösség erősítése, mindig azon munkálkodott hogyan 
léphetünk mindenki megelégedettségére előre. Sok-sok is-
meretanyaggal jobbította társaságunk életét. Jó barátom volt, 
sokat jártunk, nyomaltunk a vad után. Nagyon-nagyon sze-
rette ezt a csodálatos hagyományt. Fehér András, mindenki 
szeretett Bandi bácsija vadásztársunk, végtelenül segítőkész, 
azonnal tettre kész tag volt. Folyton rendelkezésére állt a tár-
saságnak. Segédvadőrnek is nevezhettük volna, hiszen sokat 
járta a határt vadőrünkkel. A hivatásos vadászunknak sokat 
segített. Kitűnő tisztánlátással rendelkezett, sokszor ő tette 
fel az i-re a pontot egy-egy közgyűlésünk alkalmával. Re-
mek példamutató magatartásával, nagyon ott van közöttünk, 
mint mindenki más is. Kopjafánkat Kármán János plébános 
úr megáldott, felszentelt az első apróvad vadászatunkkor az 
elhunyt vadásztársaink emlékére, hogy méltón meg emlé-
kezhessünk róluk itt, a Vadászház udvarán. 

Kövér Sándor vadász
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„Minden egyes gyermek születésével újra teremtődik a világ (...),  
mert minden egyes kisgyermeknek teljesen új a mi világunk.” Jostein Gaarder

Kedves Farmosi Lakosok! 
Farmos Község Védőnői Szolgálata csatlakozott a Há-

rom Királyfi, Három Királylány Mozgalom Babazászló 
kezdeményezéséhez. 

Gondoljuk csak el egy pillanatra, hogy amikor valaki 
eltávozik a földi létből, intézményeinkre fekete zászlót 
teszünk. Ennek az alapját képezve, miért ne tűzhetnénk 
akkor is zászlót épületeinkre, amikor valaki megszületik. 

Örömmel tudatom, hogy innentől a Védőnői Szol-
gálat épületén kék gólyás zászló jelzi majd, ha az adott 
napon kisfiú született, rózsaszín gólyás zászló pedig, ha 
kislány újszülött érkezett a községbe. 

Örüljünk együtt a gyermekeknek! 
Tisztelettel: 

Ácsné Badenszki Andrea védőnő 

ZÁNKÁN TÁBOROZTUNK
Szeptember 20-22-ig a Matolcsy Miklós Általános Iskola 

26 diákja és három kísérő pedagógusa (Árpásné Ajtai Kata-
lin, Horváth-VassTímea és Visnyei Pálné) Zánkán az Erzsé-
bet Táborban töltött néhány tartalmas napot. Az előző tanév 
utolsó napjaiban Horváth-Vass Tímea pályázott a táboro-
zásra, ennek köszönhetően a szállásért, ellátásért és a prog-
ramokért mindössze 1000 Ft-ot kellett a szülőknek fizetni. 
Sajnos az útiköltségre nem lehetett pályázni, ezért az teljesen 
a szülőket terhelte.

Nagy izgalommal indultunk hétfőn kora reggel a hosszú 
útra, a gyerekek csak az autópályáról való letéréskor kezdték 
el: Mikor érünk már oda?

A regisztrációkor kaptunk egy karszalagot, ezután bir-
tokba vettük a szobákat, majd ebéd után egy kellemes ha-
jókiránduláson vettünk részt. Utána kipróbáltuk a szuper 
trambulinokat. A gyerekek nagy örömére a tanító nénik is 
ugráltak egy kicsit. Este könnyűzenei koncerttel zártuk a na-
pot - legalábbis azt hittük… Fürdés után a szobákban még 
elég sokáig zajlott az élet, így aztán kedden reggel kissé ál-
mosan sorakoztunk a reggelihez. Délelőtt az ízeltlábúak va-
rázslatos világával ismerkedtünk meg egy élménypedagógiai 

foglalkozáson. Megfoghattuk, simogathattuk a bogarakat, 
terráriumokban élő állatokat figyelhettünk meg. Ebéd után a 
Digitális kincskeresésben az internet fogságából sikerült ki-
szabadítani Samut, ezért egy jelvény volt a jutalom. Ha már 
a Balatonnál voltunk nem lehetett kihagyni a „strandolást” 
sem! Melegen sütött a nap, ezért a gyerekek térdig feltűrt 
nadrágban boldogan tapicskoltak a sekély vízben, építették 
a várakat, gyűjtötték a kagylóhéjakat. Ezután a tornacsar-
nokban csapatépítő játékokat játszottak. Vacsora után nagy 
izgalommal készültek az esti bulira. A kisebbekkel Kati néni 
maradt a szobákban, a nagyobbak kicsinosítva indultak Timi 
nénivel és velem a tábor színháztermébe. A táborvezető kö-
szöntője után fél tízig meg sem állt a tánc!

Az utolsó napra tervezett túrát sajnos elmosta az eső, de 
buszunk kis utasai is inkább az éjszakai alvást próbálták pó-
tolni. A Hisztéria Cukrászdában még nyaltunk egy búcsú-
fagyit, és délután megérkeztünk a kisiskola kapujához, ahol 
már mindenkit vártak szerető szülei. Igaz, rövidke volt a tá-
borozás, de reméljük sok-sok élménnyel gazdagodtak a far-
mosi gyerekek. Jövőre is várjuk a jelentkezőket!

Visnyei Pálné 
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Kerékpártúra a ledőlt kereszt maradványaihoz
A farmosi általános iskola 7. évfolyamos 

tanulói osztályfőnökeik - Tokajiné Dancsó 
Szilvia tanárnő és Németh Csaba - vezeté-
sével 2021. október 10-én kerékpártúra ke-
retében látogattak el a Farmos és Tápiószele 
belterületétől északra elhelyezkedő Öregsző-
lő és Külsőmező nevezetű településrészekre. 
A kirándulás célja az egykor virágzó homoki 
szőlő- és gyümölcskultúra még fellelhető épí-
tett örökségének felkeresése volt. 

A nagyrészt futóhomokos területen a 19. 
század második felében kezdtek megjelenni a 
szőlő- és gyümölcsültetvények, amelynek kö-
vetkeztében még a 20. század középső évtize-
deiben is több száz fehérre meszelt, takaros 
kunyhó díszítette a tájat. A hétvégék során 
mindig megtelt élettel a környék, aki csak te-
hette gyalogosan, lovaskocsival vagy biciklire 
ülve sietett ki a saját parcellájára, hogy a jó 
terméshozam érdekében az évszakhoz kötő-
dő munkálatokat - így a nyitást, metszést, kötözést, permete-
zést, kapálást, szüretelést, szedést stb. - időben elvégezhesse. 
Az időszakosan kilátogatók mellett a mainál sokkal több csa-
lád lakott életvitelszerűen a nevezett településrészeken, kivált 
a tápiószelei határban. Ez olyannyira így volt, hogy a környé-
ken élő gyermekek helyszíni alapfokú oktatását is biztosítani 
kellett, gondoljunk csak a ma már nem létező rekettyési és a 
külsőmezei iskolákra. Mindez nem ok nélkül alakult így. A 
szőlő- és gyümölcstermesztésből, valamint a bor- és pálin-
kakészítésből származó jövedelem ugyanis jelentős bevételi 
forrása volt sok-sok farmosi és tápiószelei családnak, ami a 
környéken földet vásárolt nagyszámú tápiógyörgyei gazdák-
ra is ráillett. A valaha itt virágzó kultúráknak a 20. század 
második felében bekövetkező politikai és társadalmi változá-
sok vetettek véget, amelynek következtében ma már többnyi-

re csak múló romjait találjuk meg az egykori építményeknek, 
s a hajdanán gondosan kezelt parcellák helyén is leginkább 
az elvadult akác az uralkodó faj.

Az épített örökség még fellelhető emlékeinek talán egyik 
legfontosabb darabja a Tápiógyörgyére vezető hat és fél km 
hosszú dűlőút mentén, Farmos és Tápiószele közigazgatási 
határán található ledőlt kőkereszt, amelynek mára mind-
össze csonkán maradt talapzatát és darabokra hullott felső 
részét találjuk meg a sűrű bozótosban. A keresztet a valaha 
itt élők állíthatták, akik a mindennapi útjaik során rendsze-
rint tudtak arra időt szánni, hogy megálljanak egy-egy imát 
elmondani. Sajnos az eddigi helytörténeti kutatások során 
sem a kereszt felszentelésének időpontját, sem az állíttatójá-
nak nevét nem sikerült kideríteni, emiatt nem tudjuk, hogy 
pontosan milyen korú építményről van szó. Annyi bizonyos, 

hogy hosszú évek óta, darabokra törede-
zett állapotában, méltatlan helyzetében 
várja, hogy valaki végre felfedezze és segít-
sen helyreállításában. Tudunk arról, hogy 
mindez már elkezdődött, folyik a kutatás 
és talán a tervezgetés is arról, hogyan le-
hetne mindezt megvalósítani. Úgy véljük, 
szép tárgyi emléke lehetne ez a múltnak, 
s gyaníthatóan a környéket felfedezni vá-
gyók közül is többen ellátogatnának az új-
jáépített alkotáshoz. 

A farmosi általános iskola 7. évfolyamos 
tanulói azért is kirándultak el a helyszínre, 
hogy ne engedjék elfelejteni a ledőlt kereszt 
ügyét. Talán az ő cselekedetük is hozzájá-
rul némileg ahhoz, hogy a mostani szép 
álom mielőbb valós elhatározássá érjen.

Németh Csaba  
történelemtanár
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Újabb látható lépések a natúrparki fejlesztések terén!
A nyár folyamán a Tápió-vidék településein kihelyezésre 

kerültek a natúrpark információs tablói, valamint a térség 
határán elhelyezkedő települések fő bekötőútjain megjelen-
tek az üdvözlő táblák is, melyek a Tápió Natúrparkba érke-
zőket köszöntik. 

Az információs táblák egyik oldalán a település legfris-
sebb térképe és főbb turisztikai látnivalói, szolgáltatói szere-
pelnek piktogramokkal és fényképekkel. A modern technika 
lehetőségeit kihasználva a fotók mellett QR-kódok is segítik 
az okostelefont használókat, hogy több információt hívhas-
sanak le az adott látnivalóról, programról. Összesen 21 tele-
pülési információs tabló és 14 üdvözlő tabló került ki a tele-
pülésekre Gombától egészen Tápiógyörgyéig. 

Az információs tabló másik oldalán a Tápió Natúrpark 
térségi térképe látható, a natúrparkot megalakító települések 

címereivel. A térképen a Tápió Natúrpark kiemelkedő látni-
valói, bemutatóhelyei, turisztikai szolgáltatói és túraútvonali 
szerepelnek, melyekről további információk tölthetők le a 
www.tapionaturpark.hu honlapról.

A Tápió Natúrparkban ezzel egyidejűleg elkészítettük a 
térség zöldútvonal hálózatát, melyek a gyalogosan, lóval és 
kerékpárral bejárható alternatív, általában természetközeli 
útvonalakat jelölik. Ezek ráépülnek a Tápió-mentén már rég-
óta meglévő országos (sárga, zöld sáv) turistautakra, így egy 
sokkal sűrűbb hálózatot kialakítva a kirándulást tervezőknek. 
A zöldút vonalak tervezése során figyelembe vettük a még 
nem jelzett turisztikai látnivalókat, szép tájképi elemeket, 
tanösvényeket, valamint a rendszeresen megrendezett túrák 

útvonalát is. Emellett az is szempont volt, hogy biztonságos, 
csekély forgalmú mellékutakat, földutakat jelöljünk ki a te-
lepülések között, melyeken gyerekcsoportokkal is gyalogos, 
kerékpáros túrákat tervezhetünk a forgalmas közutak elke-
rülésével. A zöldútvonalakat hullámos „Z” betű jelöli ország-
szerte. A zöldútvonal hálózathoz a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával és a Tápió Közalapítvány támogatásával 
egy okostelefonra letölthető túratervező applikációt is készí-
tettünk, mely elérhető az internetről Tápió Natúrpark néven. 

A fenti projektek a település arculatfejlesztési Leader tá-
mogatásokból, valamit a natúrparki önkor-
mányzatok hozzáadott önerejéből valósultak 
meg. A táblarendszer elkészítésére, valamint 
a zöldút hálózat megtervezésére, kijelölésére 
összesen 9 441 802 Ft-ot, az Európai Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatást 
nyertünk el, melyet 25% önerővel kellett ki-
egészíteni.

Reméljük, mind a táblarendszer, mind a 
zöldút hálózat hasznos lesz nemcsak az ide 
érkezőknek, hanem a helyi lakosságnak is! 
Vigyázzunk rájuk, hogy minél tovább hasz-
nálhassuk őket! 

Antalicz Csaba és Gulyás Mercédesz 
Tápió Közalapítvány
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Applikáció a természetjáráshoz a Tápió mentén!
Miért választják egyre kevesebben az erdős, mezős tája-

kon való túrázás lehetőségét? Talán félnek, hogy eltévednek 
az ismeretlen vidékeken? Vagy csak nem tudják, hogy mit 
érdemes megnézni? Mi hiányzott eddig, ha csupán az idő 
is elegendő volt a természetbeni kikapcsolódásra? A válasz 
egyszerű! Egy letölthető túratervező alkalmazás. 

Az alkalmazás elkészítésének fő motivációja a gyalogos 
és a kerékpáros turizmus fellendítése volt és ezzel az öko-
turizmus ösztönzése településeinken. A természetjárás az 
egyik legegészségesebb, legfenntarthatóbb és leg természet-
kímélőbb módja a turizmusnak, mely a vírusos időszakok-
ban is lehetőséget ad az egyéni és családos kimozdulásra, 
rekreációra. Emellett alternatívát ad a forgalmas turisztikai 
pontok túlterheltségének csökkentésére. Továbbá fontos volt 
számunkra, hogy a Tápió mente természeti és kulturális kin-
cseit országosan is megismertessük. 

Az ősz folyamán a Tápió mente településeinek turisztikai 
látnivalóit, szolgáltatóit különböző túraútvonalakra felfűz-
ve feltöltöttük egy online térképre, mely a www.turam.hu 
oldalon is elérhető. De aki rendelkezik okostelefonnal, le is 
töltheti a „Tápió Natúrpark” túravezető applikációt. Az al-
kalmazás a térség természeti értékekben gazdag részeinek, 
és települései fő látnivalóinak bejárásához nyújt segítséget a 
letölthető túraútvonalak segítségével. De akár mi magunk is 
tervezhetünk egyéb útvonalakat, vagy kombinálhatunk meg-
lévőeket. Az egyes túrák letöltésével az online térképen fo-
lyamatosan nyomon követhetjük, hogy merre járunk, milyen 
látnivaló van a közelben, hol tudunk megállni egy frissítőre 
vagy ebédre. A látnivalók fényképe mellett egy rövid leírás 
tájékoztat az adott természeti vagy kulturális értékről, és leg-
több esetben lehetőséget nyújt további információkhoz való 
továbblépéshez is. 

A Tápió mente ingyenes túravezető applikációját a „Tápió 
Natúrpark” néven találod meg a Google Áruházban. A rend-
szer egyelőre androidos telefonokra tölthető le, de az iPhonos 
verzió (IOS rendszer) is elérhető lesz legkésőbb januárban. A 
túravezető alkalmazás egyébként a www.tapionaturpark.hu 
honlap nevezetességeire és szolgáltatóira épül, mely mint-

egy gyűjtő-honlapként 
összegyűjti a térség 
alapvető információit 
a turisták számára. 

Az applikáció 
előnye, hogy informá-
ciói dinamikusan változtathatóak, bővíthetőek, így bármi-
lyen észrevételt, módosítást szívesen veszünk a felhasználók-
tól. Az online alkalmazásba felvitt utak jó része egyébként 
megtalálható 1:50 000-es felbontású hagyományos, nyoma-
tott turista térképen is, mely a tapio.naturpark@gmail.com 

címen rendelhető meg.
A projekt pályázati úton elnyert pénzösszegből, valamint 

natúrparki önkormányzatok támogatásával valósult meg. 
A letölthető túratervező alkalmazás elkészítésére összesen 
1.690.000 Ft-ot nyert a Tápió Turisztikai Egyesület a Nemzeti 
Együttműködési Alap 2021-es civil keretéből.

Antalicz Csaba és Gulyás Mercédesz 
Tápió Közalapítvány

Kedves Farmos község lakói!
Szomorúan tapasztalom, hogy országszerte mindenhol, így Farmoson is egyre kevesebb a gyümölcsfa a kertekben. 

A gyümölcs ára pedig az egekben. Kiöregedett, esetleg beteg, vagy útban lévő fák kivágásra kerülnek, csemete helyükre 
nem kerül. Szeretném, ha Farmoson újra sok-sok gyümölcsfa virágozna a házak körül, ezért úgy döntöttem, ha nagy 
dologgal nem is, de egy kis hozzájárulással megpróbálnám ösztönözni a lakosokat az ültetésre. 2022. január 01. napjától 
kezdődően minden farmosi újszülöttet és családját, vagy minden frissen házasodott párt megajándékoznék 1 darab 
Kuszinka szilva (ismertebb nevén Boldogasszony szilva) konténeres gyümölcsfával. Fagyra nem érzékeny, vírusokkal 
és betegségekkel szemben ellenálló, igénytelen fajta. Jól és rendszeresen terem, korán érő (Nagy Boldogasszony napja 
környékén) ízletes szilva, mely lekvárnak, pálinkának, aszalványnak, vagy épp friss fogyasztásra is alkalmas. 

Aki élni szeretne a lehetőséggel, az jelezze. A csemeték metszve, kezelve kerülnek átadásra.
Elérhetőségem: 0670/255-5350

Mindenkinek áldott, békés, meghitt, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok.
Fekete Antal (Facebook: Desznyút Lút Tartó Antal)
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Tápió mentéért-díj farmosi kötődéssel
2019-ben, Terék József indítványozására, a tápiószelei 

Blaskovich Múzeum Baráti Köre megalapította a Tápió men-
téért díjat, azzal a céllal, hogy elismerje azokat a személyeket, 
akik munkájukkal, életútjukkal sokat tettek a Tápió menté-
ért. 2019 óta minden évben három személyt díjaznak, to-
vábbá posztumusz, fiatal tehetség és macénás kategóriákra 
is lehet nevet ajánlani. A szakmai zsűri ugyanis a lakosságot 
is bevonja, bárki felterjeszthet olyan nevet, akit érdemesnek 
talál a díjazásra. 

A díj kuratóriumának tagjai:
• Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális 

szakreferense, MMA Köztestületi tag, a kuratórium 
elnöke

• Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
Közhasznú Egyesület elnöke, Arany János díjas 
pedagógus

• Gócsáné Dr. Móró Csilla – MMGMK Blaskovich 
Múzeum igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára

• Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, 
Sülysáp Város alpolgármestere

• Dr. Baksa Brigitta – Budapesti és Pest megyei Regionális 
Príma díjjal kitüntetett etnográfus, Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola tanára

• Tarnavölgyi László – a www.tapiokultura.hu 
főszerkesztője, a Nagykátai Városi Könyvtár, Művelődési 
Központ és Tájház igazgatója

A 2021-es évben egy olyan személyt is díjaztak, aki bár 
nem farmosi, ám erősen kötődik településünkhöz. Novem-
ber 13-án, Nagykátán a Matolcsy Miklós Általános Iskola 
történelemtanára, Németh Csaba vehette át a Tápió menté-
ért díjat, illetve az elismerő oklevelet. Csaba csaknem 15 esz-
tendeje tanít a farmosi iskolában, ahol a történelem leckék 
átadása mellett számos diák személyiségébe táplálta bele az 
egészséges hazaszeretetet és lokálpatriotizmust. Számunkra 
azt hiszem, talán ez a legfontosabb. Azonban a díjat neve-
lői-oktatói munkája mellett a helytörténeti kutatásaiért (a 
farmosi tűzoltóság történetét is ő dolgozta fel), valamint a 
Torockó Baráti Társaságban betöltött szerepéért is kapta. 

Szarvas Angéla

Alább olvasható az ünnepségen elhangzott laudáció:

Németh Csaba (2021)
Németh Csaba Tápiógyörgye szülötte, lokálpatrióta, aki 

szülőfaluját, illetve szülőföldjét, a Tápió mentét folyamato-
san kutatja, publikálja, közösségeket formál, oktat, mindezek 
mellett pedig a vidék javát szolgálva maradandót alkot. A 
felsőfokú képzések elvégzése után, azaz 15 évvel ezelőtt meg-
kezdte pedagógusi munkáját az akkori Farmosi Általános Is-
kolában, mellyel szinte egy időben közösségi szerepvállalása 
is jelentős lett, többek között a tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság elnökeként. Évente több határon túli magyar tele-
pülésre szervez programokat iskolás gyermekeknek, a baráti 
társaságnak, valamint a csatlakozni vágyóknak. Az elmúlt 
másfél évtizedben végzett kutatói tevékenysége számos olyan 
területet érint a Tápió mentén és közvetlen környékén, me-
lyek mások által nem, vagy csak részben kutatott témakörök. 
Tápiógyörgyén ez idő alatt végzett kulturális munkássága 
egyedülálló, csakúgy, mint fiatal kora ellenére megvalósított 
publikációs tevékenysége. Tápiógyörgyén, Újszilváson és 
Farmoson végzett kutatásainak eredményeként számos kötet 
és egyéb tudományos írás jelent meg Németh Csaba összeál-
lításában, melyek kulturális örökségvédelmi kiadványok, és 
minden tekintetben hiánypótlók vidékünk számára. Mind-
ezek alapjául szolgálnak doktoranduszi tanulmányainak, 
melyet a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori 
Iskolában jelenleg is végez.

Személyében egy igen ambiciózus, tudatos kutatót, vala-
mint szülőföldjéért tenni akaró embert ismerhet meg az, aki 
Németh Csabával, vagy közvetlen munkásságának eredmé-
nyeivel már kapcsolatba került bármilyen módon.

Oklevelén ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió men-

téért-díjat adományoz Németh Csaba részére, a Tápió mentén 
végzett másfél évtizedes kutatómunkájának, illetve publikáci-
ós, oktatási és közösségformáló tevékenységének, helytörténeti 
feltáró és dokumentáló munkásságának elismeréséül.”



12. OLDAL 2021. DECEMBER

Falugyűlés, avagy újkori nevén közmeghallgatás
Ismét túl vagyunk egy falugyűlésen, újkori nevén köz-

meghallgatáson, az egész faluból összesen 10-12 ember volt 
kíváncsi az elmúlt időszakban történtekre, vagy arra, hogy 
milyen tervek vannak a következő évre, évekre. A közössé-
gi fórumokon az oly aktív emberek, időnként markáns, ve-
hemens véleménynyilvánítással, kérdezem, most amikor a 
felmerülő gondokra, problémákra valós választ kaphattak 
volna, ugyan hol voltak? Elgondolkodtam hazafele jövet, 
tényleg csak ennyi embert érdekel a kis közösségünk sorsa? 
Igen, meg volt hirdetve már előtte 2-3 héttel az esemény, pla-
kátokon, sőt a közösségi fórumon is, többször is… Nem tu-
dom, mit lehetett volna még tenni, nagyon kevesek olvasták 
el a felhívásokat, sokan nem is tudtak róla.

A meghirdetett napon az esemény pontos időben elkez-
dődött, a szervezők nagyon is figyeltek a járványügyi sza-
bályok betartására, idén még a résztvevőkről jelenléti ívet 
is készítettek. A képviselő testület sem volt teljes a falu-
gyűlésen. A polgármester úr ez évben is nagyon felkészült, 
rendkívül dinamikus, érthető, szinte mindenre kiterjedő 
tájékoztatást adott a zajló és a megvalósításra váró esemé-
nyekről. Ugyan technikailag az elmúlt évekhez viszonyítva 
kicsit haloványabb volt a tájékoztató, idén valamilyen ok-
ból kifolyólag nem volt a látványtervekről, a számadatokról 
projektoros kivetítés, máskor mindig volt, nagyon hasznos 
dolog, pontosan látszanak az éppen napirenden lévő adatok. 
A polgármester úr szinte csak a megvalósult és a már meg-
valósulandó, pénzügyileg rendben lévő feladatokról beszélt, 
orvosi lakás, kerékpárút, bölcsőde, játszótér, vízmű, a meg-
újuló középületek. Elmondta, hogy megannyi pályázat, amit 
benyújtottak, szinte valamennyi révbe ért, eredményes volt, 
jó volt a pályázatíró, sokat köszönhetünk, állítólag Czerván 
képviselőnek is. Egy dologról nem esett szó, a legélesebb kés-
ről, ami Farmos esetében a fiókban van, és sokak szerint és 
szerintem is egy név, Matolcsy… Véleményem szerint, talán 
a sikeres pályázatoknak innét volt a legnagyobb támogatott-
sága, ez nem baj. Teljesen mindegy, ki által, kb. 1,3 milliárd 
forint, ebbe a faluba az eltelt 30 évbe nem érkezett, az előző 
ciklusokban is csak pár 10 millió csordogált, ha a Czerván 
képviselő segített, akkor viszont Ő tartozott nekünk ezekkel 
a támogatásokkal. Emberemlékezet óta Farmoson mindig 
nyert, és ha tényleg oda tette magát, akkor most kicsit meg-
hálálta nekünk ezt a bizalmat.

A következő időszakban a bölcsőde is átadásra kerül, talán 
szeptemberben már üzemelhet is… lesz piacépítés, és folyta-
tódik az orvosi helyiségek építése, ilyen a váróterem, parkoló, 
új aszfaltozott út épül a Széchenyi utcában, és nagyon sok 
községi út is új burkolatot fog kapni, ez is nagyon fontos, ami 
már megvan nem árt megbecsülni, mert ha nem vigyázunk 
rá az enyészeté lesz. 

A beszámoló, tájékoztató végén összesen talán 3-4 hozzá-
szóló volt, A Muszalyból valaki azt sérelmezte, hogy a föl-
dutak nincsenek karban tartva, nehezen járhatóak. Itt em-
lékeztetném a kedves olvasót, hogy tavaly ősszel az egyik 
családtagom, a polgármester úr kérésrére, önszorgalomból 
az egész Öregszőlőt, Rekettyést, az összes külterületi dűlőket 

elsimította gléderrel, nem is várt el semmit, önként jó lélekkel 
vállalta a feladatot, de nem egy arra lakó, nagyon drasztikus 
szavakkal adott hangot a véleményének, volt aki a traktor ab-
lakát akarta a gereblyével betörni, és mindenki menjen oda 
ahova akar… Ezek után nem csodálkozom, hogy a gazdák, 
vagy akik rendelkeznek nagy teljesítményű gépekkel, nem 
szívesen, vagy nem is fogják ezt a nagyon fontos, ugyanakkor 
hálátlan feladatot megcsinálni. Szó volt a külterületi részek, 
a Krizsán esetleges közvilágításának megoldásáról, anya-
giak függvényébe nagyon is nyitott volt a probléma megol-
dására a testület. A kerékpárút felújítása utáni, a már most 
előjövő hibákra Szabó Csaba hívta fel a figyelmet, meg arra 
is, hogy a dűlőutak nagyon nehezen járhatóak, esetlegesen 
a tűzoltó autóval. Kasza Tamás az új kerékpárút technikai, 
technológiai fegyelem betartásra figyelmeztetett, hogy a mű-
szaki ellenőrnek sokkal hatékonyabban kellene ellenőrizni 
az elvégzett munkát, és hogy a vásártéren felhalmozott út-
építési törmelékkel nem kellene az egész vásárteret beborí-
tani. Megkérdezte, mi lesz a sorsa ennek az ott felhalmozott, 
mindenfélének. Az egyik, talán a legvitatottabb beruházás, 
a közel 1200 millió forintból megvalósuló új 311 út megépí-
tése, ennek kitárgyalása volt a legellentmondásosabb. Csak 
jelzem, az érintett utcából senki nem volt ott ezen a közme-
ghallgatáson, ahol esetlegesen elmondhatták volna ellenvé-
leményüket. Én pár nappal korábban, személyes ismeretség 
alapján 5-6 háznál is jártam, érdeklődtem mi a vélemény 
erről a beruházásról… Egyéniben mindenkinek nagyon ha-
tározott, markáns véleménye van, hogy hova vigyék, annak 
édesanyját is meg említették aki ezt az egészet kitalálta… Ez 
szinte egységes volt. Erről az ügyről már korábban a közös-
ségi fórumon, Farmost érintő, EU által pénzelt beruházás-
ról kimerítő és nagyon elutasító polémia folyt, ahol közel 
120 hozzászóló alkotott véleményt, és szinte 99,5%-os volt 
az elutasítás. A közmeghallgatáson a polgármester úr, Szar-
vas Attila, Kollár Ferenc képviselő urak nyilatkoztak erről a 
beruházásról, miszerint ez a beruházás, jó lesz, jó lehet az 
ottlakóknak, és „nagyon kell oda ez a beruházás”, igyekeztek 
többletberuházásokat kieszközölni a falunak sőt, az ott lakó 
emberekkel többször konzultáltak. Az utcának képviselője 
is volt, Dr. Gyürki Andrea személyben, figyelembe vették 
az utca kérését, ennek megfelelően új tervek készültek. Ha 
ez tényleg igy történt, megérdemli a Vasút sor ezt a nemes 
beruházást. Rájuk fogják vezetni a 311 út teljes forgalmát. 
Az új tervek szerint lesz buszforduló és zebra is. Sokak véle-
ménye, ez az átalakítás nemhogy biztonságosabbá teszi majd 
a közlekedést, hanem több új veszélyforrás is lesz, például 
a gyalogosoknak többször is keresztül kell menni a főúton 
ha el akarnak jutni a vasútállomásra. Az utca végén, ahogy 
ráfordul a vasútra az új út, lesz egy majd 90 fokos kanyar is, 
ráadásul egy ingoványos területre viszi egy fő közlekedési út 
teljes forgalmát, ami már önmagában is rossz tervezés, még 
rosszabb elgondolás. Manapság nem a lakóterületre, hanem 
onnét inkább el kell terelni a forgalmat, kis idő múlva itt 
ugyanazok a problémák fognak jelentkezni, mint a belterü-
leti fő közlekedési utak mentén lévő ingatlanoknál, süllyed, 
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repedeznek a falak, a zajról már nem is beszélek. Pár hónap-
pal ezelőtt például dr. Kapronczi képviselő úr pontosan és 
nagyon is jól érzékelte ezt a problémát a Jászberényi út, Szelei 
út, Béke utca vonatkozásában. Most nagyon is hiányoltam a 
képviselő úr állásfoglalását ezügyben.

Az elmúlt években több külterületi út is kapott kőzúzalék-
ból egy borítást, emlékszem rá, mert nem olyan régen tör-
tént, több (2 fő) önkormányzati képviselő egyenesen a pol-
gármester úr fejét követelte a közösségi fórumon, mert ipari 
hulladékból, káros anyagokból, rossz kivitelezéssel és talán 
még „sumákban” is épültek ezek az utak - szerintük. (Szent-
györgyi út, a Györgyei utak és a Mészáros dűlő részben.) Mi-
vel én is ezen a részen lakom, laktam, nagyon is emlékszem 
rá, nyáron bokáig érő homok volt, esős időszakban és télen 
olvadáskor meg bokáig érő sárban lehetett jönni-menni. 
Most télen-nyáron egészen jól járhatóak, a kőzúzalék teljesen 
belesüllyedt a talajba, és szinte sík felületet alkot. Bár a köz-
lekedők lassan, de biztosan tönkre fogják tenni, mert sokak 
úgy gondolják, hogy ez lett a mezőgazdasági gépeknek az 
autósztráda, ennek megfelelően is hajtanak rajta, esztelenül 
1000-rel. Ugye, én is járom a falut, külterületeket is nagy sze-
retettel, mert egyrészt nagyon sokakat ismerek - mit ad a jó 
Isten, most nagyon szeretnének, sokan a Brindzik dűlőben, a 
Karinthy utcában, de még mi is a Krizsán első dűlőbe, ilyen 
zúzottköves utat. Meggyőződésem, hogy a Paskomi, Nyár-
vesztő utaknak is ez lehet majd a megoldása.

Szó esett még az Önkéntes Tűzoltóságnál történt pénzügyi 
visszaélésről az előző elnökség időszakából. A hír igaz, de er-
ről sem az új elnök, Kasza Tamás úr, sem a polgármester úr 
nem adott megnyugtató választ, mindketten nagyon elegán-
san kifaroltak a kérdés mögül. Pedig ha egy községi szerve-
zetet az önkormányzat többszázezer forinttal támogat, akkor 
az ott történt pénzügyi elszámolások, már közügynek számí-
tanak, még akkor is, ha ez egy önálló szervezet, felelős, funk-
ciókat betöltő személyekkel, például a felügyelő bizottság… 

és akármilyen kínos a dolog, előbb vagy utóbb kell válaszolni 
a kérdésekre, hogy valójában mi is történt.

Összességében azt gondolom, hatalmas munkát végeztek 
az önkormányzati képviselők, a Polgármester Úr, a bizottsá-
gok. Köszönet és gratuláció illeti őket. A 311-es út kivételével 
- annak megvalósulásával szerintem, hibáztak, akármilyen 
egységesen magyarázzák a teljesen érthetetlen bizonyítványt, 
ennek a „biztonságos” útnak, még nagyon komoly, negatív 
következményei lesznek, nem lett volna szabad engedni, 
hogy ez ott, és úgy megépüljön, mert ami rossz az rossz, és 
az még szomorúbb, hogy az ott élők kissé talán félre is lettek 
tájékoztatva, hogy ez mennyire jó is lesz, ha elkészül. Azt a 
nézetet meg szintén nehéz értelmezni, hogy „a farmosiaknak 
semmi nem jó?” Vagy netán a nemleges döntés befolyásolta 
volna a további pályázati pénzek elnyerésének lehetőségét? 
Attól, hogy ez egy országos projekt, EU pénzéből, igenis lett 
volna rá mód és lehetőség megállítani ezt a felelőtlen és telje-
sen fölösleges építkezést. Sőt még Czerván képviselő úr is azt 
mondta, írta a közösségi fórumon, ha kéri a képviselő-tes-
tület, elállnak az építkezéstől, mert ez semmilyen formában 
nem szolgálja a falu, legkevésbé az utca érdekeit. A falu és az 
ott lakók majd csak a már előre vetíthető problémákat kap-
ják, ami a későbbiekben a hivatalnál fog lecsapódni. Az igazi 
nyertes sokkal inkább a kivitelező, de ő nagyon. 

Az elkövetkező, vagy ha úgy tetszik a következő választási 
ciklusban ezt a teljesítményt, ezt a pénzesőt nagyon nehéz 
lesz felülmúlni, a közmondás is azt mondja „egyszer volt Bu-
dán kutyavásár”. De legalább a mostani lehetőséggel én azt 
gondolom, inkább jól éltünk, az hogy mi mennyibe is került, 
az egy más kérdés, sajnos ilyen árakon dolgozik az építőipar. 
Ezek a beruházások a következő 20-30 évben meghatározzák 
a faluarculatot, és nekünk, értünk épültek, hogy egy szebb, 
élhetőbb otthonunk legyen Farmos.

Hajrá Farmos, hajrá képviselő-testület. 
Major László 

Bocsánatkérés
2021. július 14-én Fekete Antalról megjelent egy rossz hírét keltő poszt a falu Facebook csoportjában, melyben arra 
utaltam, hogy Antal betör más telkére, illetve pedofil lenne. Bocsánatot kérek tőle, hogy lejárattam a faluba. Nagyon 

sajnálom a kitett posztomat. Tévesen ítéltem meg a látottakat. 

Karácsonyi vendég
A legtöbben úgy gondolják, hogy a mostani telek már 

nem a régiek. Enyhék, alig van hó és legtöbbször a karácsony 
sem fehér. Vannak, akik az embert teszik felelőssé, mint a 
globális felmelegedés első számú okozóját. Nos, ez a tél nem 
ilyen volt. Bár ez is enyhének indult, de azután megvicso-
rította a fogát és a mínusz 20 fokok sem voltak ritkák, a 
hóval sem fukarkodott. A határt fehérbe öltöztette, a fákat 
vastagon beszórta az általa készített kristályokkal. Az ágak 
méltóságteljesen tűrték ezt a fagyos terhet. A vadak megbúj-
tak az üregeikben vagy összeállva melegítették egymást, az 
életre csak a hó tetején látható lábnyomok utaltak. Baglyok 
egy csapata befészkelte magát egy elhagyott tanya előtt álló 

nagy fenyő ágai közé. A kéményekből acélszürke füst szállt 
fel. Az utcákon csak részlegesen lehetett eltakarítani a havat. 
Erőfölényben volt a tél, amihez gyakori viharos szél is támo-
gatást nyújtott. Igazi fehér karácsony elé néztünk. A mosto-
ha időjárási körülmények ellenére az emberek kedvesek és 
előzékenyek voltak egymáshoz. A rádiócsatornák karácsonyi 
dalokat sugároztak, megszaporodtak az adománykérő kí-
vánságok is, mert a várakozás időszakában tényleg átjárja az 
embereket valami különleges, jó cselekedet érzés, és ez így 
van jól. Magam részéről nagyon szeretem ezt az ünnepi idő-
szakot, minden egyes részét élvezem, még a bevásárlásokat 
sem tehernek élem meg. A fenyő kiválasztására mindig nagy 
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figyelmet fordítunk, amiből egy nem is elég, már évek óta 
kettőt állítunk. Az ajándékainkat rejtegetjük különböző tit-
kos helyekre, hogy a meglepetés élménye valóságos legyen. 
Így telik nálunk a várakozás időszaka, ami meg is hozza a 
24-ét. A férfiak beállítják talpába a fenyőt, a konyhában a lá-
nyok között nagy a sürgés-forgás, már tényleg csak karácso-
nyi zene szól mindenhol. Napközben egy-egy csillagszórót 
is meggyújtunk próbaképpen, de azt hiszem ebben kicsit a 
férfiúi huncutkodás játssza a főszerepet, hogy a lányok elő-
készülettel terhes türelmét próbára tegyük. Azért természe-
tesen minden elkészült időben. A fenyők felöltötték díszru-
hájukat, a halászlé és az ezernyi sütemény versenybe szálltak, 
hogy kié a finomabb illat, amiből mi csak annyit érzékeltünk, 
hogy végre megint karácsony aromája lengi be a házat. Az 
ajándékok lassan, de észrevétlenül a fák alá kerültek. A gyer-
tyák lángocskái sejtelmessé és még ünnepélyesebbé tették 
egy 2000 évvel ezelőtt, a falu végén romos istállóban megszü-
letett isteni gyermekre való várakozással teli megemlékezést. 
Mindnyájan leültünk a karácsonyfa köré, a szobát megtöltötte 
a meghittség, kint viszont tombolt a tél. Az északi szél hátára 
kapta az udvaron lévő hótakarót és begyűrte a garázsajtóba, 
eltorlaszolva azt. Zörögve-csörögve rohant a ház körül, meg-
tévesztve a bentlakókat. Ádám fiam föl is kapta a kabátját, 
hogy kint körbenézzen. Talán egy percig sem volt kinn, de 
csupa hó lett rajta a kabát. Viszont nem jött egyedül, vendé-
get hozott: egy teljesen elgyengült, összefagyott galambot. Az 
ablakpárkányon ült, nem volt szívem ott hagyni, szólt a maga 
csendes hangján, és a kezembe adta a madarat. A kis tollas 

jószág nyugodtan ült 
a kezemen. Egy da-
rabig csendben fi-
gyeltünk, nehogy a 
hangunk megriassza. 
A galambba lassan 
visszatért az erő, és 
kis csőrével megiga-
zította mellén lévő 
összetapadt tollait, 
mindezt továbbra is 
a kezemen. Majd ke-
rítettünk egy kalitkát, 
enni-inni adtunk, 
mint ahogy kedves vendégnek illik és folytattuk az ünnepi 
estét, most már új látogatónkkal közösen. Az nem derült 
ki, hogy honnan vetődött hozzánk. Nem volt meggyűrűzve, 
de egészen a tavaszi veteményezésig maradt nálunk, pedig 
ahogy a jobb idő beköszöntött kiengedtük a kalitkából. Min-
denki kedvence lett, még a szomszédok is csodálták szelíd-
sége miatt. Rárepült az emberekre, úgy üdvözölt mindenkit. 
Nejem vállán várta végig, míg végez az ültetéssel. Majd egyik 
nap elszállt. Nem körözött, határozottan az általa kigondolt 
irányba. Napokig vártuk, de nem jött vissza. És egyszeriben 
belém hasított a felismerés. Persze nem szeretnék párhuza-
mot vonni a bibliai galambbal, de hogy nem mi vigyáztunk 
rá, hanem ő miránk, abban akkor ott bizonyos lettem.

Gál Zoltán

HIRDETÉSEK

Tisztelt farmosi Lakosok!  
Kedves Ismerőseim!

Szeretettel várok Mindenkit a sárga üzletsor hátsó, 
nyugodt környezetében található kis szalonomba az 

alábbi szolgáltatások bármelyikére:
• manikűr
• szikementes pedikűr (cukorbeteg számára is 

ajánlott)
• erősített géllakk
• műkörömépítés, -töltés
• géllakk lábra
• körömlakkozás
• paraffinos kéz- és lábápolás
• cipőfertőtlenítés
• otthoni használatra javasolt Callux (vegán) ápoló 

termékek vásárlása
Egyéb fontos információ:

Szükség (mozgáskorlátozott, idős, beteg vendég) esetén 
házhoz is megyek!

Az ápoltság nem csak a nők kiváltsága, így várom új férfi 
vendégeimet is!

Előre bejelentkezés szükséges, mely akár messengeren 
vagy az alábbi elérhetőségeken is történhet:

VANKÓ-KOVÁCS BOGLÁRKA -egyéni vállalkozó-
2765 Farmos, Fő tér 5.

06 70/360-9490
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ELHUNYTAK
Molnár József sz.: 1934.03.08. elhunyt: 2021. augusztus 20.

Micsu Richárdné sz.: Bencsik Brigitta, 1974.11.07. elhunyt: 2021. augusztus 22.
Vonnák Istvánné sz.: Danó Emma, 1944.02.10. elhunyt: 2021. augusztus 26.

Bátor János sz.: 1955.11.21. elhunyt: 2021. szeptember 01.
Szvercsek Sándor sz.: 1965.02.21. elhunyt: 2021. szeptember 03.

Pavalacs János sz.: 1948.08.06. elhunyt: 2021. szeptember 13.
Szabó Imre sz.: 1944.10.08. elhunyt: 2021. szeptember 14.

Bertalan Jánosné sz.: Tóth Irén, 1940.07.04. elhunyt: 2021. szeptember 17.
Sárközi Tibor sz.: 1951.07.17 elhunyt: 2021. szeptember 19.
Bodócs Béláné sz.: Sándor Ilona, 1929.06.07. elhunyt: 2021. szeptember 28.

Édelmann Rezső Rudolfné sz.: Koczka Ibolya, 1952.03.20. elhunyt: 2021. október 15.
Horváth József sz.: 1927.07.31. elhunyt: 2021. november 02.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK
2021.08.25. Lanszki Lara Szófia Szülők neve: Micsu Alexandra és Lanszki Zsolt
2021.09.21. Boros Benedek Zoltán Szülők neve: Bodor Mária és Boros Zoltán 
2021.09.28. Császár Csaba Szülők neve: Balogh Nikoletta és Császár Csaba 
2021.10.10. Kovács Máté Szülők neve: Nagy Georgina és Kovács Dániel 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Erdélyi Zsolt Erik és Csuka Cintia 2021. szeptember 13.

Szarvas Zoltán és Fa Csilla 2021. szeptember 17.
Vizi Ferenc és Ivanics Erzsébet Katalin 2021. október 30.

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  
2022. február 27. (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 

„Elcsitult 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, akik  
SZABÓ IMRE  

temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Szomorú szívvel értesültem a hírről, hogy  
KOVÁCS ISTVÁNNÉ BORI NÉNI eltávozott az élők soraiból. 
Bori nénivel 2015 óta szerkesztjük közösen a farmosi újságot. 

Lelkes, precíz munkatársra leltem benne, akivel jól össze tudtunk 
dolgozni. Számos alkalommal könnyítette meg munkámat 

észrevételeivel, ötleteivel, vagy színesítette cikkeimet tudásával. 
Ezúton is búcsúzom tőle nemcsak munkatársként, de rokonként, 
s főként barátként is. Hálásan köszönöm neki az elmúlt hat évet. 
Az utolsó pillanatig támogatott, betegen is, amennyire erejéből 

engedte. Nyugodjon békében. 
Szarvas Angéla
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Szüreti felvonulás a Ligetnél

Hajdu Zsanett a farmosi könyvtárban

Beszélgetés Dee Dumas farmosi írónővel a könyvtárban

Vig Balázs a farmosi könyvtárban

Mustármag Mikroműhely a farmosi könyvtárban

Farmosi gyerekek a zánkai táborban

Bozóki Balázs brazíliai úti beszámolója a könyvtárban

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 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.

Falunap, 2021


