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Idén ősszel!

A rendezvény látogatása a mindenkori járványügyi intézkedések 
betartásával lehetséges. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

SZABADTÉRI SZÍNPAD:
10:00 Megnyitó – Köszöntő
 A farmosi óvodások műsora 
 Czira Sára, Matula Márton, Cseh-Fehér Ágnes, Csillik Sára, 
 Terék József Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett népzenész 
  A63-as galambászok bemutatója
 A Magyar Falu Program keretében megvalósuló projektek ünnepélyes átadója. 

Átadja: Czerván György országgyűlési képviselő

11:00 HOLDONMACSKA gyerekzenekar előadása 

12:30 MÉSZÁROS JÁNOS ELEK, a 2012-es Csillag születik győztese
13:30 Farmosi Csuhajja néptánccsoport fellépése 
14:00 Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadása 
14:30 Miknai Petra légtorna-karika bemutató
15.00 Modern Tánc
16:00 Eredményhirdetések

17:00 SZABÓ ÁDÁM, a 2020-as Sztárban sztár győztese 

18:30 BON BON 
19:30 Utcabál a SMART zenekarral
22:00 Tűzijáték 

22.30- 01.00 DJ Jackwell 

MEGMÉRETTETÉSEK:
– főzőverseny, 
– sütőverseny, 

– kertünk büszkesége, 
– aszfaltrajz, 
– véradó toborzó 

SZÍNPAD KÖRÜLI PROGRAMOK: 
11:45 Tűzoltók bemutatója Farmos ÖTE
Körhinta gyerekeknek, népi körhinta, népi játékok, arcfestés
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XVII. FarmosI KulturálIs, KézműVes és zeneI FesztIVál
2021. szeptember 18.

Főzőverseny
Bármilyen egytálétel készíthető. Gázzal, 
vagy lábakon álló bográccsal lehet főzni, 
a fű megóvása érdekében. Tűzifát nem áll 
módunkban biztosítani.
A sátorhelyek kijelölése nevezéskor a 
Közművelődési Könyvtárban, a biztonsági 
előírásoknak megfelelő térképen történik. 
Érkezési sorrendben a szabad helyeknek 
megfelelően. (Megkérünk mindenkit, 
hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja 
meg.)
Nevezési, és sátordíj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2021. 09. 02-től 16-ig (csütörtök) 
a Közművelődési Könyvtárban. 
Az elkészült ételek leadási ideje szeptem-
ber 18. 12.00 óra.

Sütőverseny
Nevezni bármilyen saját készítésű süte-
ménnyel, édességgel, kaláccsal stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs 

sátornál, azonban a sütemények tartós 
tárolására nincs lehetőségünk. Kérjük a 
sütemények leadását szeptember 18-án 
12.00 óráig.

Kertben termett büszkeségeink
Nevezni lehet bármilyen különleges for-
májú, nagyságú, színű stb. terménnyel.
Nevezési díj: 500 Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs 
sátornál 13:00 óráig.

Aszfaltrajz verseny
Nevezési díj: nincs!
Nevezni 14 éves korig a helyszínen lehet a 
regisztrációs sátornál.
Korcsoportok: 0-10 és 11-14 éves korig.

Véradás és véradó toborzó verseny
9-14 óráig az Általános Iskola kémia 
termében.
A legtöbb véradót toborzó gyermeket 
díjazzuk!

Az idén ősszel megrendezésre kerülő 
XVII. Farmosi Kulturális, Kézműves és 

Zenei Fesztivál megvalósításához szívesen 
fogadjuk egyben tisztelettel kérjük a 
helybeliek hozzájárulását, bármilyen 

nemű támogatását. Legyen az önkéntes 
szervező, bármilyen adminisztratív 
-, vagy kétkezi munka, tárgyi, illetve 

pénzbeli adomány.
Tárgyi támogatásukat személyesen a 
farmosi Közművelődési Könyvtárban 

adhatják le, ahol szívesen várnak 
mindenkit egyéb felajánlásaikkal is.

Anyagi támogatásukat átutalással a 
következő számlaszámra juttathatják 
el „Farmosi fesztivál” megjelöléssel:

Farmos Község Önkormányzata
Számlaszám: 11784009-15730703

A megjegyzés rovatban ne felejtsék el 
feltüntetni a célt: Farmosi fesztivál.

Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!

Megmérettetések

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

MEGHÍVÓ

a Farmosi Kovács Pál Zenekar

10 ÉVES JUBILEUMI KONCERTJÉRE,
melyet a Művelődési Ház udvarán tartunk,

2021. szeptember 17-én 18.30 órai kezdettel.
Vezényel: CZERÓCZKI JUDIT

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.

A zenekar 10 éves történetéből ünnepi kiadvány készül,  
amit az érdeklődők a koncerten megvásárolhatnak.
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Farmosi vándorok a Börzsönyben
5 évvel ezelőtt az Országos Erdészeti Egyesület hívta újra 

életre az Erdei Vándortábor Programot, amely országszerte kí-
nál vándortáboros útvonalakat. Az ország különböző részein 10 
útvonal közül lehet választani. Az „Év legzöldebb hete” névvel 
is illethetnénk az egyhetes gyalogos vándortábort. Ugyanis itt 
érvényesül a mindennapos zöld szemlélet. A gyerekek maguk 
viszik a csomagjaikat – ami 10-15kg is lehet-, a hideg élelmet 
műanyag helyett papírzacskóba csomagolva kapják, kulacsból 
isszák a vizet, szelektíven gyűjtik a hulladékot és felhívást kap-
nak a tudatos energia- és vízhasználatra. Így az ökológiai láb-
nyom minimális.

A táborozók napi háromszor étkezést kapnak, katonai sát-
rakban és tábori ágyakban töltik az éjszakákat kint, a természet 
lágy ölén.

Ezeket a tényeket, valamint a csodálatos élmények lehetősége-
it előrevetítve kezdtük meg a szervezést. A tábort közösen szer-
veztük régi, gyerekkori barátnőmmel, aki a Ceglédi Református 
Iskola biológia-testnevelés szakos tanára. A farmosi Matolcsy 
Miklós Általános Iskolából 8, Ceglédről 16 mindenre elszánt 

tanuló jelentkezett a táborba, melynek útvonala a Börzsöny ke-
vésbé ismert és ritkábban látogatott vadregényes északi részén 
vezet. Az útvonalunk: Diósjenő–Pénzásás–Kútberek–Bernece-
baráti. Indulás előtt két héttel elmentünk a gyerekekkel egy pró-
batúrára a közeli tanösvényeken, hogy ne felkészületlenül érjen 
bennünket a tábor. A túra kalandtúrára sikeredett, és 10km he-
lyett 16,16km-t sikerült legyalogolni. Ezen remekül vizsgáztak a 
tanulók, és jó hangulatban, kissé elfáradva tértünk haza. 

Július 24-én busszal utaztunk a Diósjenői Erdei Szabadidő-
parkba, ahonnan a vándorlás elindult, és július 30-án ért véget, 
Bernecebarátiból a Domszky Pál Matracszállásról szintén busz-
szal mentünk haza. Az egy hét alatt 85-90 km-t tettünk meg 
gyalogosan. Jártunk múltban és jelenben. Találkozhattunk er-
dei bogarakkal, madarakkal, őzgidákkal, mókusokkal. Megi-
dézhettünk legendákat, legendás alakokat: Szondi Györgyöt és 
apródjait, Tinódi Lantos Sebestyént, Drégely várának hős vé-
dőit, valamint Sisa Pista, az utolsó börzsönyi betyár szellemét. 
Napjaink nagy részét a természetben, turistaházak mellett, civi-
lizációtól távol töltöttük. Térerő hiányában jókat beszélgettünk, 
játszottunk, fociztunk, esténként volt, hogy tábortüzet gyújtot-
tunk, nyársaltunk. Az ételre sosem volt panasz, mindig megtölt-
hettük a hasunkat.

Vándorlásunk közben dacoltunk esővel, hőséggel, emelke-
dőkkel, lejtőkkel, fáradtsággal és a hátizsák súlyával. Voltak pil-
lanatok, amikor feladtuk volna, de valami mindig átsegített a 
nehézségeken. A 2. és 3. nap túlestünk az út nehezén, legyőztük 
a 300m-es szintkülönbséget, hátunkon a „házunkkal”. Kútbe-
rekről- ahol két napot töltöttünk- már könnyített felszereléssel 
tettünk kisebb túrákat: ellátogattunk a Tsitári-kegyhelyhez, ahol 
a vak pásztorfiú csodálatos gyógyulásának legendájával ismer-
kedhettünk meg, másnap Drégelypalánkra sétáltunk a Szondi 
Kiállítóközpontba. Az utolsó nagy menetelésünk Bernecebará-
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tiba vitt minket. Útközben kopjafákat is láthattunk, többek kö-
zött azét a kondásét, akit egy éjszaka a saját malacai faltak fel. 
Utolsó előtti nap kerékpárra váltottuk túrabakancsunkat és át-
kerekeztünk Kemencére, ahol kisvasútra ülvén meg sem álltunk 
a hegyek között megbújó, barátságos kis strandig. Remek napot 
töltöttünk a tisztavizű medencékben hűsölve. Délután ugyan-
úgy kisvasúttal és kerékpárral tértünk vissza táborhelyünkre, 
ahol Pesek Gézáné Bea néni, aki a börzsönyi útvonal felelőse, 
a kosárfonás fortélyaira tanított bennünket. Készíthettünk bon-
bonos kosárkát vagy gyümölcsös tálat is, így az otthoniak sem 

maradtak ajándék nélkül. Végül a tábort egy fantasztikus han-
gulatú Ki Mit Tud?-dal és fergeteges bulival zártuk. 

Minden nehézség ellenére helyt álltak a farmosi gyerekek 
még akkor is, ha esett, hőség volt és emelkedő, valamint, ha egy 
gyengébb társuk táskáját kellett cipelniük a sajátjukkal együtt. 
A tábor végére remek csapattá kovácsolódott a két iskolából to-
borzott gyereksereg. Remélem jövő nyáron, velük együtt még 
több farmosi gyermek tapasztalhatja meg a gyalogos vándortá-
borozás minden csodáját.

Nagyné Kali Mónika

Szünidei iskolai kirándulás az eltűnt külterületi iskolák nyomában
A farmosi általános iskola 7. évfolyamba lépő tanulói osz-

tályfőnökeik, Tokajiné Dancsó Szilvia tanárnő és Németh Csaba 
vezetésével 2021. augusztus 23-án a Farmos környékén létezett 
egykori külterületi iskolák felkeresésére indultak. A kirándulás 
rendhagyó módon a diákok szülei és Szarvas Angéla tanárnő 
által biztosított személyautók igénybevételével valósult meg, így 
valóságos autókaraván indult a Farmos környéki erdők és me-
zők rejtett emlékeinek felkutatásra. 

Az első állomáshely a Nagykáta közigazgatási területére eső 
erekközi iskola épületének megtekintése volt, amely leromlott 

állapotában is hűen tükrözi az egykori tanyai iskolák külsősé-
geire jellemző jegyeket. A ma üresen álló, egy tantermet és taní-
tói lakást magában foglaló épületben a hetvenes évek közepéig 
zajlott az oktatás az alsóegreskátai külterületi iskola tagintézmé-
nyeként. Örömteli lenne arról hallani, hogy hamarosan felújítás-

ra kerül az épület, s nem veszik el örökre az egykori népes tanya-
világot magában foglaló Erek-köze oktatási és kulturális emléke. 

A kirándulás második állomáshelye a Jászberény közigazgatá-
si területén álló egykori tőtevényi iskola épülete volt, amely ma is 
kitűnő állapotnak örvend. Az ingatlan tulajdonosa vendégházat 
alakított ki az egykori tantermek és tanítói lakás helyén, amely 
ma bárki számára kibérelhető. Az épület körül rendezett park és 
pihenőhely fogadja a látogatókat. A bekerített terület szélén, a 
dűlőutak kereszteződésében egy emlékmű áll, amely az első- és 
második világháborúban elesett tőtevényi katonák emlékét őrzi 
az utókornak. A kirándulás tematikája szorosan kapcsolódott a 
7. osztályos történelem tananyag egyes leckéihez, amely a két vi-
lágháború közötti Magyarország oktatási helyzetét a Klebelsberg 
Kunó vallás- és oktatásügyi miniszter által felépíttetett külterüle-
ti iskolák rendszerén keresztül taglalja. A program résztvevői élő 
történelemóra keretében képzelhették bele magukat az egykori 
tanyai gyerekek iskolás éveinek mindennapjaiba, annak minden 
szépségével és nehézségeivel együttesen. 

A tartalmas délután egy erdei nyársalással végződött, ame-
lyet az időközben eleredt eső tett némileg izgalmassá. Ám a félig 
megsült, kissé víztől áztatott szalonna és más finomságok így is 
jóízűen kerültek fogyasztásra a megéhező kirándulók részéről.

Németh Csaba történelemtanár

Az egyesület felújított székházának átadása
Egyesületünk a Magyar Faluprogram keretében pályázatot 

nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő, de a nyugdíjas 
egyesület és a polgárőrök által használt ingatlan felújítására. Az el-
nyert 6.000.000.- forintos támogatásból a tető felújítása, a nyílászá-
rók cseréje és a külső pucolás valósulhatott meg. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy immár kívül-belül felújított, otthonos klubhelyiség-
ben tarthatjuk rendezvényeinket, és hálásak vagyunk mindazok-
nak, akik ezt elősegítették. A klubhelyiség ünnepélyes átadására 
2021. július 16-án került sor. A Szarvas Angéla által levezetett 
rövid műsor keretében az egyesület elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, elsőnek énekkarunk szerepelt, majd ifj. Szarvas Attila tol-
mácsolásában hallhattuk Mécs László: Áldottak az öregek barátai 

c. versét, végül Matula Márton citerajátékát és énekét élvezhettük. 
A műsor és Horváth László polgármester úr rövid beszédét köve-
tően Czerván György, a térség országgyűlési képviselője tartotta 
meg átadó beszédét, majd az ünnepélyes szalagátvágást követően 
vendégeink belülről is megtekinthették a klubhelyiséget és részt 
vehettek az állófogadáson. Örömünkre szolgál, hogy a polgármes-
ter úron és az alpolgármester úron kívül megtisztelték átadó ün-
nepségünket a képviselő-testület részéről Böjti Károlyné, Baranyi-
né Deák Mária és Kollár Ferenc önkormányzati képviselők, Babicz 
Tamás műszaki ellenőri minőségében, és osztoztak örömünkben a 
környező településekről érkezett 11 nyugdíjas szervezet vezetői is.

Ezúton is köszönjük Spengerné Farkas Anikónak a pályázat 
lebonyolításához nyújtott pótolhatatlan segítségét! 

Szegedi Tiborné
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Farmos község ünnepi szokásai a XX. században (II. rész)
A fenti címen adtam be egy dolgozatot a Szegedi Tudományegye-

tem által kiírt Generációk értékei II. című pályázatra. Ezúton is kö-
szönöm szépen mindazok segítségét, akik emlékeikkel, történeteik-
kel, fényképeikkel hozzájárultak a dolgozat elkészüléséhez. Néhány 
lapszámmal korábban ebből osztottam meg egy részletet, a lakoda-
lom fejezetet, most pedig a dolgozat második részét közölném, mely 
valláshoz kötődő eseményeket dolgoz fel. Amennyiben a lentebb leír-
takat valaki ki tudja egészíteni, kérem, keressen meg. Farmos lakossá-
gának túlnyomó része mindig is katolikus vallású volt. Így a katolikus 
ünnepekről van a legtöbb információnk. A vasárnapi misére érkezők-
nek megvolt a maguk helye: a férfiak jobb oldalon ültek, a bal oldalon 
az asszonyok. A gyerekek elöl álltak, a fiatalemberek a kórus alatt, a 
serdülő lányok jó része pedig a kóruson foglalt helyet, ők énekeltek. 

Húsvétkor, búcsúkor és úrnapon is mindig tartottak körmenetet. 
Ilyenkor vitték a lobogókat és a Mária szobrot is. Előbbieket általában 
asszonyok vitték, ritkábban lányok, a szobrot azonban mindig a fiatal, 
úgynevezett Máriás lányok, ünnepi viseletbe öltözve. (Ez a hagyomány 
ma már nem él. Ahogyan a lobogók is elmaradoztak, egy ideig még a 
temetéseken jelen volt, mára viszont már ott sem cipelik.) Korábban 
nem csak a templom körül sétáltak a körmenetek alkalmával, hanem 
nagyobb kört tettek a faluban, ám a háború után már csak a templom 
épületét járták körbe. Ilyenkor sátrakat állítottak a templom körül, s 
ezeket virágokkal díszítették fel. A vi-
rágszórás már biztosan hagyománnyá 
vált a 20-as évektől kezdve. 

Az elsőáldozás háttérmunkálatai-
ról így mesélt az egyik adatközlő: „Volt 
pár hasonló korú lány, mint én. Ezeket 
beszervezték arra, hogy amikor elsőál-
dozás volt, akkor utána ebéd volt, és ne-
künk délig-egy óráig volt, hogy lement a 
szertartás, utána elmosogatni, elpakolni 
és ezért cserébe délután zsúrt rendezett 
[a pap] ezeknek a lányoknak. (…) Fagy-
laltot hozott a cukrászdából (…), akkor 
ettünk először franciadrazsét például, 
mert azt se tudtuk, hogy mi az.”1Az el-
sőáldozó lányok ruhája fehér színű volt, 
de nem esküvői ruha jellegű (ez csak a 
2000-es években terjedt el, akkor sem 
minden lánynál). Rendszerint nem is 
ért földig, hanem térd fölé. Hajukba fe-
hér virágkoszorút tűztek. (1. kép) A fiúk fehér inget, fekete öltönyt vi-
seltek, fekete szandállal és fehér zoknival. Az elsőáldozási szokások ha-
sonlóak voltak a mostaniakhoz, csak az elsőáldozók létszámában akad 
különbség. Ugyanez igaz a bérmálásokra is, a 80-as években még annyi 
bérmálkozó fiatal volt, hogy minden évben szükséges volt megszervez-
ni az ünnepséget. A bérmálásnál viszont már nem fehér ruhát viseltek 
a lányok, hanem kosztümöt. A lányoknak nem volt szabad ministrálni-
uk. Ám a litánia időszaka nekik külön ünnep volt, hiszen ilyenkor gal-
lérszerű palástot kaptak, s az oltárhoz térdepelhettek ők is. Húsvétkor 
szombat délelőtt őrizték a szent sírt. Ügyeltek rá, hogy mindig legyen 
valaki a templomban és imádkozzon, előre beosztották, hogy ki mikor 
következik az őrzésben.

A búcsú sokkal visszafogottabban zajlott, s a helyszíne is más volt, 
mint napjainkban. A Jászberényi út kereszteződésében lévő épület, 
korábban bába Mariska néni háza, annakelőtt üres terület adott he-
lyet a búcsúnak. Itt néhány kegy- és édességárus fért el, illetve olyan 
hinta, melyet emberi erő hajtott. Ha a gyerekek vállalkoztak a hajtá-
sára, cserébe ingyen felülhettek rá, nem kellett fizetni. Az édességek 

választéka nem volt túl nagy, süvegcukorra, becsomagolt cukorkákra 
és a mézeskalács szívre emlékeznek az idősebbek. A mézeskalácsszív 
divatos volt, ha egy leány ilyet kapott egy legénytől, azzal kifejezte 
szerelmét és komoly szándékát. Az 50-es, 60-as években kapott új 
helyszínt az esemény a mai Matolcsy Park helyén, s akkor terjedtek 
el a géppel hajtható hinták. Az árusok száma is megnövekedett, az 
édesség és kegyáruk szélesebb választékban jelent meg, s emellett 
már egyre több játékot is árultak. Ezt követően a 80-as évektől a 
Büdös-lapos melletti Vásártér adott helyet az ünnepségnek. Ekko-
riban a fiatalok közt elterjedt az úgynevezett kanalazás: a fiúk mi-
nél nagyobb fakanalat vittek ki otthonról a búcsúra, s ezzel csaptak 
a lányok fenekére. Előfordult néha, hogy a lányoknál is volt fakanál, 
ilyenkor ők is visszaütöttek. Egészen a 2000-es évek elejéig megma-
radt helyszínként a Vásártér, s csak manapság ad otthont a futball-
pálya az eseménynek (bár volt olyan, aki emlékezett rá, hogy a 80-as 
években is volt olyan alkalom, hogy a sportpályán tartották meg).

Az adventi időszakban hajnalban tartották a miséket. Karácsony-
kor a gyerekek fából, papírból, szalmából eszkábált betlehemmel 
járták a falut házról-házra. Később (a 90-es években már biztosan, 
de talán korábban is) a betlehemezés a templomban zajlott, az aktu-
ális hittancsoport előadásában. Sokáig az éjféli mise valóban éjfélkor 
kezdődött, addig a család otthon együtt vacsorázott, kártyázott, be-
szélgetett. Egészen a 2000-es évek elejéig megfigyelhető volt, hogy az 
éjféli misére gyalog indultak el a családok, még akkor is, ha több ki-
lométerre laktak a templomtól és volt a birtokukban kerékpár, autó. 

Bár nem ünnep, mint egyházi esemény, meg kell említeni a teme-
tést is. A 60-as évek közepéig a ravatalozás otthon történt, s onnan 
vitték halottas kocsival az elhunyt személyt a temetőbe. 1963-64 kör-
nyékén építették a mostani ravatalozót. Ha fiatal lány vagy gyermek 
halt meg a faluban, akkor a temetésen a koporsót lányok vitték el a 
sírig. Egyéb esetekben a szomszédság, baráti társaság vagy a rokon-
ság férfi emberei. Ez a szokás még a 90-es években is élt. A 2. képen 
megfigyelhető, hogy a temetésen a gyászoló családtagok gyertyákat 
tartanak kezükben. A kép birtokosa nem tudta megerősíteni, hogy a 
gyertyával való kísérés általános szokás lett volna, erre már nem em-
lékezett. Szokás volt azonban a zászlót vinni a temetések alkalmával.

A halotti torokon nem szolgáltak fel olyan ételeket, amelyek nehe-
zen fogyaszthatók, inkább olyanokat, amelyek akár kézbe is vehető-
ek, például fasírt, rántott hús.
Szóbeli közlők:
• Baranyiné Deák Mária
• Deák Istvánné Kovács Etelka
• Juhász Istvánné Jezsik Mária
• Kovács Istvánné Nyitrai Borbála

• Mucsínyi Miklósné Sánta Mária
• Szarvas Attila
• Szarvas Attiláné Mucsínyi Anikó

Írásbeli közlők: Kis falunk Farmos a régi időkben c. Facebook csoport
Fényképek:
• Juhász Istvánné Jezsik Mária • Szarvas Attiláné Mucsínyi Anikó

Szarvas Angéla

1. kép: Elsőáldozó lány, 1979

2. kép: Gyertyát visz a gyászoló család a temetésen

1  Deák Istvánné Kovács Etelka visszaemlékezése
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Látogatás a kalotaszegi Farnason
A tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság Erdélybe látogató 

kirándulócsapatának tagjait 2021. július 9-én a Kalotaszegen 
található Farnason Bálint Ferenc református tiszteletes fogadta. 

A vele ápolt hosszú évek óta tartó barátság a Tápió-vidéki 
Farmos és a kalotaszegi Farnas névhasonlóságából, valamint a 
két település között létezett több mint hetven évvel ezelőtti kap-
csolat felmelegítéséből ered. 

Farmos Község Képviselőtestülete Észak-Erdély visszatérését 
követően a Magyar a Magyarért mozgalom keretében 1944-ben 
egy farnasi magyar kisdiák tanulmányi költségeinek támoga-
tásával szeretett volna szoros barátságot kiépíteni az erdélyi 
település lakóival. A farmosiak választása nem véletlenül esett 
Farnasra. A régi dokumentumokból ugyanis kiderült, hogy év-
századokkal ezelőtt mindkét települést Farnosnak nevezték. 

Sajnos a 2. világháborús vereség nem tette lehetővé az akkor 
frissen kibontakozó kapcsolat ápolásának folytatását. A törté-
net majd hetven évre elfelejtődött. Míg nem a farmosi általá-
nos iskola kirándulócsoportja előbb 2012-ben egy önköltséges 
út során, majd 2014-ben a Határtalanul pályázat keretében tett 
látogatást Farnason. Ez utóbbi alkalommal a kerek évfordulóra 
való tekintettel a vendégek Bálint Ferenc tiszteletes társaságá-
ban emlékeztek meg a két település történelmi kapcsolatáról, 
felolvasva a kortörténeti dokumentumokat. Ekkor került a far-
nasi templomba kihelyezésre a farmosi fafaragó mester, Nyitrai 
István által elkészített farmosi címer. 

Az ezt követő években Farmos község polgármestere, Hor-
váth László is látogatást tett az erdélyi településen.

A tágabb olvasóközönség tájékoztatása érdekében Farmos 
és Farnas kapcsolatának története a FAIR 2014. május-júniusi 

számában került bővebb feldolgozásra. Az első találkozásokból 
időközben barátság született, amelynek ápolását a farmosi diá-
kok többszöri látogatása mellett a tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság is felvállalta, mivel az iskola tanárai közül többen is 
az egyesület tagjává vagy támogató szimpatizánsaivá váltak az 
elmúlt évek során. 

Németh Csaba  
történelemtanár

Meteo-sarok
Talán többen is figyelemmel követték Tarjáni Zsolt időjárással kapcsolatos 

megfigyeléseit, melyeket az elmúlt időszakban osztott meg a közösségi médiában. 
Baranyiné Deák Mária javaslatára ezekből az adatokból az újságban is publiká-
lunk, így a továbbiakban a Meteo-sarokba várjuk mások megfigyeléseit is a farmo-
si időjárással kapcsolatban. 

(a szerk.)

2021 nyarának 10 legmagasabb 
hőmérsékleti értéke Farmoson:

38.33°C 06.24.
37.53°C 07.08.
37.36°C 07.28.
36.93°C 07.07.
36.79°C 06.29.
36.73°C 08.15.
36.54°C 07.14.
36.12°C 06.23.
35.97°C 07.13.
35.80°C 07.30.
Az észleléseket én rögzítettem, a 

szabványoknak megfelelő mérőhelyen. 
(Az adatok tájékoztató jellegűek). 

A szabályos léghőmérséklet-mérés 
A léghőmérsékletet °C (Celsius-fok-

ban) határozzuk meg. A meteorológiai 
állomásokon, mérőhelyeken, egysége-
sen a talajfelszín felett 2 m-es magas-
ságban mérjük. Ügyelnünk kell arra, 
hogy hőmérőinket ne érje közvetlen 
napsugárzás, de a légáramlás szabadon 
mozogjon körülötte. Kerülnünk kell a 
nagyobb tereptárgyak közelségét (mint 
például épületek). Az alatta lévő talaj 
lehetőleg füves legyen. A hőmérőház 
lehet állandó (standard) védőházikó, 
amely puhafából készül, és mindegyik 
oldalán nagy szellőzőrések biztosítják 
a levegő áramlását, vagy úgynevezett 
tányéros árnyékoló, melynek anyaga 
műanyag, fehérre festve. A hőmérőház 
ajtaja északra néz, fedőlapja déli lejtésű.

Tarjáni Zsolt

Bálint Ferenc tiszteletes (a képen balról a harmadik) 
 a farnasi református templomban fogadja a Farmosról  

és Tápiógyörgyéről érkezett vendégeket
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HIRDETÉSEK

ELHUNYT
Bodócsné Nyitrai Margit sz.: Nyitrai Margit, 1953.05.14. elhunyt: 2021. július 03.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ú
JS

ZÜ
LÖ

T
TE

K 2021.07.04. Bata Bence Benjámin Szülők neve: Csányi Mária és Bata Ákos 
2021.07.06. Kakucsi János Noel Szülők neve: Rácz Mónika és Kakucsi Krisztián 
2021.07.07. Paksi Márk Szülők neve: Ferencz Nikolett és Paksi Dániel 
2021.07.11. Rotaru Ruben Szülők neve: Gulyás Eszter és Rotaru Beniamin Daniel 
2021.07.24. Kalányos Larissza Anita Szülők neve: Iacob Anita és Kalányos László 
2021.08.01. Zsíros Natasa Mira Szülők neve: Balogh Andrea és Zsíros Gábor 
2021.08.14. Safranyik Márk Szülők neve: Kovács Zsuzsanna és Safranyik Gábor

HÁ
ZA

SS
ÁG

KÖ
TÉ

SE
K Árva Zsolt és Hitesi Fruzsina 2021. április 19.

Sajó Márk és Szamosvölgyi Vanessza 2021. május 14.
Szabó Dávid és Szvercsek Kitti 2021. május 15.

Palovecz Gábor és Rafael Alexandra 2021. június 16.
Árpás József László és Ajtai Katalin 2021. június 25.

Dobos Olivér és Lizák Tünde 2021. július 17.

Rábaközi István és Lakner Tímea 2021. augusztus 2.

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  
2021.október 03. (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 
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A felújított nyugdíjas székház átadója

Augusztus 20-i foci a Ligetnél

Nyugdíjasok grillpartyja

Az egyesület felújított székházának átadása

Madarászsuli a Farmosi Madárvártán

Társasjáték 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 szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, 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.


