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17:0017:00

DJ JACKWELLDJ JACKWELL

22:0022:00

Duende TánciskolaDuende Tánciskola

15:0015:00

HoldonmacskaHoldonmacska

11:0011:00

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

MEGMÉRETTETÉSEK:
• főzőverseny, sütőverseny 
• kertünk büszkesége

• aszfaltrajz 11-12 óra között
• véradó toborzó Matolcsy Miklós 

Általános Iskola 9-14 óráig

SZÍNPAD KÖRÜLI PROGRAMOK: 
• ugrálóvár
• arcfestés 

• kézműves kiállítás
• népi játékok

Vízparti Élet Háza 10-16 óra között ingyenesen látogatható!

10:00 Megnyitó  
Horváth László polgármester úr 
köszöntője 
A farmosi óvodások műsora

11:00 HOLDONMACSKA gyerekzenekar

12:00 Jó ebédhez szól a nóta 

13.00 Tűzoltók bemutatója Farmos ÖTE
13:30 Farmosi Csuhajja néptáncegyüttes 

14:15 Rózsa Nyugdíjas Egyesület 

14:30 Tápiószecsői Néptánc csoport 

15:00 Duende Tánciskola bemutatója
16:00 EREDMÉNYHIRDETÉSEK

17:00 BEBE
18:00 Co-La Kings and Alexa  

Bagosi Alexa, a 2011-es X-faktor énekesnője, a 
Ceglédi Rocksuli énektanárnője. Lantos Gábor, a 
Sláger FM, idei „Hangadó” verseny és a Bad Nauheim-i 
Elvis Festival idei győztese. Zongorán kísér a ceglédi 
Gríz zenekar tagja, Kovács István.

19:30 UTCABÁL Czigel Gyulával
22.00-24.00 DJ Jackwell

18:0018:00

& Alexa& Alexa

XVIII. Farmosi Kulturális,  
Kézműves és Zenei Fesztivál 
2022. szeptember 17., Farmos, Matolcsy park
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

XVIII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál  
Megmérettetések

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 sor-
rendben a szabad helyeknek megfelelően. (Megkérünk 
mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)
Nevezési és sátordíj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2022. 09. 05-től 15-ig (csütörtök) a Közművelő-
dési Könyvtárban. 
Az elkészült ételek leadási ideje szeptember 17. 13.00 óra.

Sütőverseny
Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, 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 17-én 12.00 óráig.

Kertben termett büszkeségeink
Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, 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 XVIII. Farmosi Kul-
turális, Kézműves és Zenei Fesztivál megvalósításához 
szívesen fogadjuk egyben tisztelettel kérjük a helybeliek 
hozzájárulását, bármilyen nemű támogatását. Legyen az 
önkéntes szervező, bármilyen adminisztratív vagy két-
kezi munka, tárgyi, illetve pénzbeli adomány.
Tárgyi támogatásukat személyesen a farmosi Közművelő-
dési Könyvtárban adhatják le, ahol szívesen várnak min-
denkit egyéb felajánlásaikkal is.
Anyagi támogatásukat átutalással a következő számlaszám-
ra 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!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

FARMOSI ÜGYSEGÉD MINDEN HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖK 
13:00-15:00 KÖZÖTT FOGADJA AZ ÜGYFELEKET.

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a 06 29 641 137 telefonszámon.

Az ügyfelek lakóhelyükhöz közeli kiszolgálása érdekében Pest megyében Mobilizált 
Kormányablak Ügyfélszolgálatok (Kormányablakbuszok) működnek.

Online menetrendjük az alábbi útvonalon érhető el:

https://kormanyablak.hu/hu > Mobilizált Kormányablakok > Pest megye
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VÉRADÁS
Időpont: 2022. szeptember 17. (szombat) 9:00-14:00-ig 

Helyszín: Farmos, Matolcsy Miklós Általános Iskola kémia terme

Tanszergyűjtés 
Az augusztus vége minden gyermeket nevelő család körében már az iskolai elő-

készületekről szól, milyen legyen az iskolatáska, a tolltartó, hány darab füzetet kell 
megvásárolni – hangzanak ezek a kérdések, ha a tanévkezdésről van szó. Azonban 
van, amikor ezeket a feltevéseket nem a feltétlen öröm, hanem egy cseppnyi aggoda-
lom is körül lengi, hiszen ez egy megterhelő kiadás tud lenni.

Védőnőként fontosnak tartom az iskolás gyermeket és az ő szüleiket is, hiszen ők 
épp olyan fontosak, mint a várandósok, csecsemők és kisgyermekek. Ennek apro-
póján jutott eszembe, hogy idén tanszergyűjtést szervezzek, ezzel is támogatva az 
iskolakezdést. A meghirdetett időszak alatt számtalanszor telt meg az a bizonyos 
„gyűjtéses kosár”. Néhány számszerűsítés: 200 db füzet, 250 db ceruza, 50 csomag 
írólap és megannyi hegyező, vonalzó, radír, színes ceruza, zsírkréta. Mérhetetlenül 
hálás vagyok mindazoknak, akik úgy érezték szeretnének segíteni és tettek egy ne-
mes cél érdekében. 

Köszönöm! 
Tisztelettel:  Ácsné Badenszki Andrea védőnő 

Elhunyt a Matolcsy család egyik leszármazottja, Matolcsy Eszter. Bár Eszter Brazíliában élt, erősen kötődött Farmoshoz, 
rendszeresen hazalátogatott, tartotta a kapcsolatot szülőhazájával. Alább életrajza olvasható, melyet gyermekei küldtek meg 
számunkra. Végakarata szerint Farmoson helyezik örök nyugalomra. A temetés időpontja: 2022. október 15. (a szerk.)

Matolcsy Eszter (Magyar Nándorné) életrajza
Matolcsy Tamás és Viczián Ilona másodszülött gyermeke, 

1932. február 3-án született Budapesten. Négy testvére: Zsu-
zsa (1929), Ilona (1936), valamint az ikrek: Katalin és Sándor 
(1943). A család kétlaki életet élt, Farmoson az Alsóházban 
és Pesten a Tisztviselő telepen volt lakásuk. Eszter az ele-
mi iskola osztályait Pesten fejezte be, majd gimnáziumba a 
Sacre -Coeurba került. Anyja révén szoros kapcsolatban volt 
a Tápiószelén élő Viczián családdal.

Az előrenyomuló orosz front elől 1944 őszén a széles csa-
lád együtt nyugatra menekült. 1949-ben Brazíliába érkezett 
farmosi szüleivel (Matolcsy Tamás és Viczián Ilona) és tápi-
ószelei nagyszüleivel (Viczián István és Ilona). Eszter akkor 
volt 16 éves. A magyar bevándorlók, akik Brazíliába kerül-
tek, hamar beleilleszkedtek az új világba. Portugálul tanultak, 
munkát kerestek. A São Paulo-i magyarok összetartottak, se-
gítették egymást, összegyűltek magyar ünnepélyekre és vallá-
si szolgálatokra. Annak idején volt külön magyar negyed is a 

Matolcsy Eszter Farmoson a Családi Temetőben szülei 
sírjánál három fiával és Zsuzsa nővérével

Matolcsy Eszter gyermekeivel Brazíliában
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városban. Oda költö-
zött a család, Matol-
csy Tamás orvosként 
dolgozott, rendelt a 
magyar kolóniában. 
Ott ismerkedtek meg 
Matolcsy Eszter és 
Magyar Nándor – 
1952. február 16-án 
összeházasodtak . 
Az első gyermekük, 
Magyar Fernando, 
São Paulóban szü-
letett († 2019). Neki 
is van emléktáblája a 
Farmosi Családi Te-
metőben. 1955-ben 
a kis család USA-ba 
került, ott születtek 
Magyar Judith és 
Magyar Tamás gyermekei. Hat év után – férje megrendült 
egészségi állapota miatt – visszakerült a család São Paulóban. 
Ott született a negyedik gyermek, Magyar Péter. 

Magyar Eszter több mint 40 évig kétnyelvű titkárnőként 
dolgozott egy amerikai cégnél, São Pauloban. A magyar ko-
lónia társasági életének központja volt. Nyugdíjas korában a 
São Paulo-i magyar segélyegyletnek volt titkárnője, és éve-
ken át vezette az ottani magyar könyvtárt. Ezen kívül számos 
egyéb érdeklődési köre volt, különösen a buddhista filozófia 
nagyon érdekelte. Élete utolsó évtizedében sok lehetősége 
volt visszatérni Magyarországra és Németországba, ahol 2 
gyermeke, unokái és dédunokái élnek. 

Farmosi és tápiószelei gyökerei élete végéig erősek voltak. 
Sokat mesélt a gyermekeinek, unokáinak és dédunokáknak 
a régi időkről. Nagyon tisztelte a család hagyatékát. A szép 
emlékek haláláig – 2021. október 24-ig – elkísérték. 

2022. október 15-én emlékezünk anyukánkra, nagyma-
mánkra, dédnagymamánkra, amikor hamvait elhelyezzük a 
Matolcsy Családi Temetőben. Emléke örökké szívünkben él. 

Magyar Fernando fia, Magyar Erick
Magyar Judith és családja
Magyar Tamás és családja

Magyar Péter és családja

Matolcsy Eszter Farmoson, a 
Matolcsy Parkban

Aktív Családi Nap a Tápió Natúrparkban
Mit is jelent az, hogy aktív családi nap a Tápió Natúrpark-

ban? – Mint az már ismeretes a térség lakosai előtt, év elején 
lehetőségünk nyílt egy pályázat beadására, melynek keretein 
belül 10 natúrparkot támogatott a Magyar Natúrpark Szö-
vetség és az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, hogy 
aktív tevékenység köré épülő napot szervezzenek, melynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a természetvédelem, va-
lamint a gyermekek állnak. Rendezvényünket 2022. augusz-
tus 13-án tartottuk Farmoson.

A pályázat elnyerését követően az volt a legfontosabb szá-
munkra, hogy olyan rendezvényt hozzunk létre, ahol min-
den gyermekprogram ingyenes, így a lehető legszínesebb 
palettát próbáltuk összetenni a legkisebbek részére. Minde-
mellett nagyon fontos volt az, hogy a Tápió-vidék minden 
településéről egy helyi civil szervezet vagy helyi termelő jelen 

legyen, és a település arculatát képviselje. A 21 település, hi-
hetetlen összefogásra képes, és számtalan értékes kincset rejt 
magában.

A program megtervezésének következő fázisában nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy az aktivitást is kiemeljük, így 
a délelőtti órákban kerékpáros, gyalogos és lovas kocsis tú-
rák indultak. Túráink során a természeti kincseinket is meg-
nézhették a résztvevők, hiszen szakvezetők kísérték útjukat. 
Színpadi műsoraink 12 órát követően indultak. Szabó István, 
a Pest Megyei Önkormányzat elnökének köszöntőjét meg-
előzően Terék József tárogatóművész nyitotta meg rendezvé-
nyünket, Pest megye verbunkjával. A rendezvény megnyitó-
ját a Tápió Énekegyüttes lányai koronázták meg műsorukkal. 
A megnyitót követően indultak el koncertjeink és előadá-
saink. A színpadon hallható volt a Holdonmacska gyerek-

Matolcsy Eszter a Farmosi Polgármesteri Hivatalban

Matolcsy Eszter Péter fiával Farmoson Bertalan Ignácéknál
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zenekar, majd a Bogárháton Bemutatók bogaras bácsijának 
mesés előadás. Mint tudjuk, térségünkben nagy múltja van a 
hagyományőrzésnek, így fontosnak tartottuk egy népviseleti 
blokk biztosítását is. Ezen kívánságunknak eleget tett a Kókai 
Néptáncegyüttes és a farmosi Csuhajja Néptáncegyüttes. Ezt 
követően pedig színpadunk szinte felrobbant az EnterTrain 
Party Band előadásától, melyet George Jr. lemezlovas zenei 
műsora zárt. 

A nap folyamán lehetőség nyílt minden kedves látogató 
számára, hogy a Farmosi Közösségi Házban megtekinthesse 
a Farmosi Értéktár kiállítását, valamint Terék József mun-
kásságát, melyet 2008-2022 közötti időszakban folytatott. A 
Farmosi Vízparti Élet Háza egész nap ingyenesen látogatható 
volt, ahol Bozóki Balázs tartott egy interaktív előadást a Tá-
pió Natúrpark területén élő kétéltűekről.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden civil szerve-
zetnek és térségi kézművesnek, akik részt vettek rendezvé-
nyünkön. Továbbá szeretnénk megköszönni önkénteseink és 
minden segítőnk munkáját, akik nélkül rendezvényünk nem 
valósulhatott volna meg. 

Köszönettel tartozunk fő támogatóinknak is: 
• Szabó István elnök úr
• Czerván György országgyűlési képviselő

• Magyar Natúrpark Szövetség
• Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
• Szórómédia
• Farmosi Hagyományőrző Egyesület
• Káva Közösségért Közhasznú Egyesület
• BB Folk
• Farmos Község Önkormányzata
• Tápiószentmárton Község Önkormányzata
• Pándi Tájház
• Duna – Ipoly Nemzeti Park
• Blaskovich Múzeum
• Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
• Farmosi Polgárőr Egyesület
• Nagykátai Rendőrkapitányság
• Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény
• Újszilvási Baráti Íjászkör
• Helyi vállalkozók
• Tóth Józsefné Intézményvezető
• Kollár Ferenc Intézményvezető
• Horváth László polgármester
• Dr. Boér Imre Hunor polgármester
• Zollai Máté – tűzvédelmi szakember

Gulyás Mercédesz
Tápió Közalapítvány munkatársa
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A szeretet megtartó ereje
2021-ben szomo-

rú esemény történt 
Farmos életében. 
Építkezés miatt ki-
vágták a Sóvirág 
tanösvény Rákóczi 
úti bejáratánál álló 
fűzfát, mely szép-
ségével, robusztus-
ságával tekintélyt 
parancsolt az arra 
járóknak. Az ese-
mény megérintette 
a helyi lakosságot, 
hiszen a farmosiak 
egyik kedvenc fája 
tűnt el nyomtala-
nul…

…vagyis csak 
hittük, hogy nyom-
talanul. ifj. Szarvas 
Attila fejében született meg a gondolat, hogy a fát valamilyen 
formában meg kellene menteni. Felkereste Nyitrai Istvánt, 
akivel ötletelve együtt döntöttek a fa további sorsáról.

A kivágás után a Kiczkó-Alföldi Magánerdő felfűrészelte 
az anyagot. Ebben a formában került Árva Zsolt műhelyé-
be a fa, s száradt ott hónapokig. Ezt követően Árva Zsolt és 
Nyitrai István öntött neki formát, varázsolt belőle asztalt és 
padokat a nagy fűzfa emlékére.

Idő közben Merczel Nándor és Nyitrai István megmen-
tett egy gallyat a fűzből, kitöveztették, s nevelték. Így a fűz-

fa továbbra is Farmos lakosa maradt. Végül 2022.06.03-án 
egy lelkes csapat elültette a kitöveztetett fát és kihelyezte az 
asztalt a padokkal. A kihelyezésnél és ültetésnél jelen voltak: 
Árva Botond Zsolt, Árva Gergely, Árva Zsolt, Árváné Ádám 
Krisztina, Árva Jánosné Erzsike, Bozóki Balázs, Dudás 
Anikó, Fehér Lászlóné Irénke, Kiss János, Merczel Nándor, 
Merczel Viktória, Nyitrai István, Szarvas Angéla, ifj. Szarvas 
Attila.

Az egykori hatalmas fából készült asztal körülöleli az elül-
tetett kis csemetét, s óvja őt, mint szülő a gyermekét, míg fel 
nem nő, meg nem erősödik. Mire a facsemete az egekbe ka-
paszkodik, s eléri monumentális voltát, addigra az asztal is, 
dolgát tökéletesen elvégezve, elkorhadhat, így adva tápanya-
got a földnek. Addig is helyet kínál a pihenni vágyónak, s 
talán olyan beszélgetések kerekedhetnek ennél az asztalnál, 
melyek fontosak lesznek a jövő környezetének féltő vigyázá-
sában, óvásában.

Szarvas Angéla

Fotó: Bíró László István

A fa történetét Nyitrainé Tóth Mónika versbe öntötte, az arra járók az asztalba vésve is olvashatják:

Újjászületés

Vészt Jósolva ébredt a Nap,
Felhővel takarta arcát,

Mert a vén fűzfa a parkban,
Ma vívta utolsó harcát.

Felsorakoztak ellene
Öldöklésre kész vasfogak,
És zúgva-morogva rágták,

Falták az öreg rostokat.

Megingott az aggott fa,
A pázsitra hajtotta fejét,
Visszahívta a Földanya,

Méhéből sarjadt gyermekét.

Lágy szellő már nem fésüli
Földre lelógó ősz haját,

Nem hallgatja soha többet
Gyermekek vidám kacaját.

De halálából új élet kelt,
Mert volt egy lelkes kis csapat,

Ki törzséből és ágaiból
Faragott asztalt, s padokat.

Az öreg fa hajtásából
Neveltek apró csemetét,

Ki a tanösvény kapujánál
Találta meg új helyét.

Nincsen halál, csak az élet,
Hiába az éles vasfogak,

A szomorúfűz gyermekében
Támadt fel, s újra hajt.

Fáradt vándor, kóbor lélek,
Ki utadon, ha erre jársz,

Pihenj meg az árnyékában,
S mondj el érte egy imát.
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Kápolna és Kálvária a Muszalyban
Tisztelt Farmos Község Lakói!

Farmos újabb emlékhellyel lett gazdagabb. A Turul Em-
lékmű, majd a Trianoni Emlékmű után augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony napján, Mária napon került felszente-
lésre és megnyitásra a Farmosi Nagyboldogasszony Kápolna 
és Nagyboldogasszony Kálvária. Úgy gondolom, nagy öröm 
ez mindannyiunk számára. Farmos több mint 700 éves tör-
ténelmében ez egyedülálló, a kis falu értékét, hírét feleme-
lő zarándokhellyel lett gazdagabb. Bízom abban, hogy akár 
túrázó, vándor, zarándok, vagy csak érdeklődő tér be erre a 
nyugalmat árasztó helyre, feltöltődve, jó érzéssel, szép em-
lékkel távozik, és várhatóan visszatér. 

Az ünnepség jól sikerült. A rendezvényt Horváth Lász-
ló polgármester úr nyitotta meg ünnepi beszédével, majd 
Kármán János plébános úrral vágták át a szalagot. Ezt kö-
vetően a plébános úr köszöntötte a megjelenteket, és megál-
dotta, felszentelte a helyet. Németh Gabriella kántortól hall-
hattunk egy csodálatos orgona előadást, majd Kenyó Gabi 
bácsi mondott beszédet. Nagy örömmel fogadták a Rózsa 
Nyugdíjas Egyesület énekkarát, néhány gyönyörű énekkel 
örvendeztették a látogatókat. Bércesi Csenge furulyán tartott 
előadást, ami mindenkit megérintett, Gosztonyi Dóra Vivien 
énekétől, hangjától elérzékenyültek a vendégek. Petrics Anna 
nénitől halhattunk érzelmekkel teli verset. A műsort Lipták 
Tibor és Jáger János, tőlük megszokott, színvonalas, érzelmes 
koncertje zárta, melynek elején virággal lettek felköszöntve 
Mária nevű vendégeink.

Köszönetet szeretnék mondani Csillik Sárikának a szuper 
szervezési munkájáért, Nyitrai Petra kisasszonynak a plaká-
tozásért, pakolásért, melyet Sárival közösen végeztek, Gedei 
Lászlónak. Köszönet minden előadónak:

Horváth László polgármester úrnak
Kármán János plébános úrnak
Németh Gabriella kántor hölgynek
Kenyó Gabi bácsinak
Rózsa Nyugdíjas Egyesület énekkarának és Szegedi Tibor 

elnök úrnak
Bércesi Csenge kisasszonynak
Gosztonyi Dóra Vivien kisasszonynak
Petrics Anna néninek
Lipták Tibor úrnak és Jáger János úrnak.
Köszönöm Márton Ica néninek a virágokat és a virágcsok-

rokat
Köszönet Csákó Béla úrnak és ifjabb Szarvas Attila alpol-

gármester úrnak, akik süteménnyel és ásványvízzel járultak 
hozzá a rendezvényhez.

Köszönet Bartha Karcsi bácsinak és Anna néninek a po-
gácsákért

Köszönöm Édesanyám a süteményeket :)
Köszönet Plavecz Anitának a süteményekért
Köszönet Farmos Község Önkormányzatának a székekért, 

padokért, asztalokért.
Köszönöm Spenger László úrnak és Mudrák Ottó úrnak, 

akik a profi hangtechnikát és filmforgatást vállalták és végez-
ték el.

Köszönet Szarvas Angéla kisasszonynak a fotókészítésért
Köszönet Katona Krisztián úrnak a Tápió Nyomdából, aki 

díjazás nélkül vállalta a stáció képek nyomtatását és fóliázását
Köszönet a Miknai Tüzépnek, akik díjmentes házhozszál-

lítást vállaltak
Köszönet Lénárt András úrnak, aki az utolsó pillanatban 

traktorral a kőhordásban segített, valamint köszönet Bércesi 
Bence és Tóth Bence kőhordásáért

Köszönet a Farmosi Polgárőrségnek és a Nagykátai Ren-
dőrkapitányságnak a jelenlétükért és a zavartalan eseményért
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Ha kihagytam valakit, úgy elnézést kérek, jelezze és pó-
tolom.

Köszönöm menyasszonyomnak, Ancsikámnak, hogy 
mindvégig mellettem állt. Köszönöm, hogy annyi türelem-
mel, megértéssel voltál. Te vagy a legcsodálatosabb lány az 
életemben! Mindig, minden kívánságunkat lested, és amikor 
kellett, bármiben a segítségemre voltál. 

Többen jelezték, hogy jó lenne, ha mondanék én is vala-
mit. Elnézést kérek mindenkitől, de úgy gondoltam, hogy 
csak ülni szeretnék, és élvezni a műsort, mert nagyon elfá-
radtam a teljes nyarat igénybe vevő munkálatokban.

Csak ültem, és néztem az emberek arcát. Jó volt látni a 
szemek csillogását, könnyezését, mosolyt az arcokon. Megér-
te!!! Egymásra néztünk Tibi barátommal az ünnepségen, és 
azt hiszem ugyanazt éreztük, gondoltuk abban a pillanatban.

Szűcs Tibor! Barátom! Nem ismerek még egy olyan „mar-
hát”, aki az egész nyarát feláldozza, hogy segítséget nyújtson. 
Te elviselted a munka közben az éneklésem, táncom, hülye-
ségeimet, olykor vitáinkat. Neked ez volt a Kálváriád! Igaz 
ember vagy! Igaz Barát! Te tényleg kitartasz az ember mel-
lett rosszban is! Azt hiszem ennek a falunak te vagy az egyik 
legértékesebb embere! Köszönöm neked mindenki nevében, 
hogy segítséget nyújtottál, hogy megépült ez a keresztút!

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a rendezvényen, 
hogy együtt ünnepeltük ezt a számomra, és azt hiszem so-
kunk számára jeles és Farmos történelmében egyedülálló 
eseményt, felszentelést, megnyitást.

Naponta szép számmal érkeznek, már nem csak farmosi-
ak, érezhető, hogy van igény az ilyen és ehhez hasonló, em-
bereket összehozó, megmozgató emlékhelyekre, parkokra. A 
megnyitás óta nem telt el úgy nap, hogy ne látogatták volna.

Elmondhatatlan, milyen érzés idős embereket látni, akik 
30-40 év után újra ellátogatnak a Muszalyba, mert látni 

szeretnék a Kálváriát, vagy épp a Turult. Nagymamát kísér 
unoka, és segíti a lépéseit a keresztúton. Fiatalok, családok, 
túrázók, zarándokok arcán látom az elégedettséget. Van egy 
néni Erdélyből. Rendszeresen, szinte naponta látogatja a Kál-
váriát. Csodálom Őt, a hitét, kitartását.

Ezidáig 34 településről érkeztek érdeklődők és 13 nap alatt 
722 megtekintése volt a Google keresőben, Google Map-
son. Az interneten Farmosi Nagyboldogasszony Kápolna és 
Nagyboldogasszony Kálvária néven található, de egyszerűbb 
keresési névvel is felajánlja a rendszer, mint például Farmosi 
Kápolna, Farmosi Nagyboldogasszony, Nagyboldogasszony 
Kápolna stb.

A Kálvária télen egy kisebb építkezésen fog átesni. Par-
kosítás mellett kerti csap, toalett, padok, asztalok, párakapu, 
kerékpártartó és egyéb, az érkezők kényelmét és igényeit ki-
elégítő átalakítások várhatóak.

Ezúton kérem, hogy akinek van jó ötlete a parkosítással, 
kiegészítéssel kapcsolatban az ossza meg velem, hogy minél 
színvonalasabb hely lehessen.

Tervben van, és hamarosan megkezdődik a Betlehemi Já-
szol elkészítése, mely minden télen Karácsony időszakában 
lesz megtekinthető, látogatható a Kálvária előtti részen.

Szeretném felvenni a kapcsolatot az óvoda és iskola pe-
dagógusaival, örömmel venném, ha a Betlehemi Jászolban a 
kiállított szobrok a farmosi gyermekek kezei által készített 
bábokkal valósulna meg, melyet akár technika órán, akár 
szakkörökön készítenének el.

Több terv is van még a Muszalyban, ezek közül hamaro-
san épülni kezd Farmos Kemencéje. Bízom benne, hogy az 
új kenyér ünnepekor az ebben a kemencében sütött kenyeret 
már közösen fogyaszthatjuk!

Addig is a Farmosi Nagyboldogasszony Kápolna és Nagy-
boldogasszony Kálvária mindenki előtt nyitva áll, mindenki 
lelje örömét benne. Isten áldja a Magyart!

Fekete Antal (Facebook: Desznyút Lút Tartó Antal)

A Farmosi Nagyboldogasszony Kápolna és Nagyboldogasszony Kálvária házirendje:

HÁZIREND
• A PARKBA BELÉPŐ SZEMÉLY A BELÉPÉSSEL ELFOGADJA, TUDOMÁSUL VESZI A HÁZIRENDET, ANNAK 

SZABÁLYZATÁVAL EGYETÉRT!
• A Farmosi Nagyboldogasszony Kápolna és Kálvária területére belépni csak saját felelősségre lehet. Az esetlegesen 

előforduló balesetekért, sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
• A park teljes területén TILOS a dohányzás és a nyílt láng használata!
• A parkba ittasan belépni és szeszes italt fogyasztani TILOS!
• A kápolna és kálvária területére kutyát, vagy más állatot bevinni TILOS!
• A kiállított stációkhoz, képekhez, szobrokhoz, egyéb tárgyakhoz, építményekhez nyúlni TILOS!
• A kegyhelyhez méltó viselkedési szabályokat kérem, tartsa tiszteletben !
• Autóval, biciklivel, gördeszkával, rollerral, korcsolyával, motorkerékpárral és egyéb járművel TILOS a közlekedés. 

Természetesen, a mozgáskorlátozottak számára készült segédeszközök, járművek kivételt képeznek.
• Kérem, ne szemeteljen!
• Minden károkozás, bűncselekmény és szabálysértés rendőrségi feljelentést és/vagy egyéb eljárást von maga után.

A park teljes területén több kamerás megfigyelőrendszer működik, a felvételek 30 napig kerülnek megőrzésre.

Kérdés, észrevétel esetén hívható telefonszám: 06 70 25 55 35 0
Kellemes kikapcsolódást kívánok!
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Adománygyűjtés a Farmosi Nagyboldogasszony Kápolna és 
Nagyboldogasszony Kálvária harangjára

Nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy a Farmosi 
Nagyboldogasszony Kápolna és Kálvária megnyitott.

Sajnos, az öröm mellé társult egy kis szomorúság is. 
Szerettem volna, ha a felszentelésen megszólaltathattuk 
volna a Kápolna harangját itt, a Muszalyban. Ennek elma-
radása anyagi vonzatú, nem gyűlt ideáig össze a harang-
nak az ára.

A harang 1.700.000 forintba kerül, az ország egyetlen 
harangöntödéjében, Őrbottyánban készül, Gombos Mik-
lós harangöntő mester úr kezei által.

Szép számmal nyújtottak segítséget az új harang meg-
valósítása érdekében, nem is csak farmosiak. Viszont tö-
rekvéseink ezidáig csak nyugtalan álmokat, reménykedő 
napokat hoztak. 

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy aki teheti, támo-
gassa ezt a kezdeményezést. 

Nagy köszönet id. Mucsinyi Laci bácsinak, aki anyagi 
segítségnyújtás mellett ígéretet tett a harangláb építésében 
való segédkezésben, valamint egy esetleges B terv megva-
lósításában.

Köszönöm, akik ezidáig anyagi hozzájárulást nyújtot-
tak a haranghoz:

• id. Mucsinyi László és felesége
• Kenyó Gabi bácsi
• Károlyi Norbert
• Kalányos Árpád
• Hack György
• Galambos Mária

• Jákói Tibor
• Szarvas Angéla
• Bozóki Balázs
• Major Nándor és felesége
• Id. Kalányos Árpád
• Kis Tóth Józsefné
• Boros István
• Németh Piroska
• Németh Béláné
• Tóth Dezsőné
• Földházi Istvánné
• Sülyi Borbála
• Farkas Ildikó
• Molnár Móni
• Szász Imre
• Győrfi Imre
• Klenovszki Andrásné
• Heveli Szilvia

Ha valakit kihagytam kérem jelezze!
2 személy vezetéknév nélkül adakozott, Anita és István. 

Illetve a kápolnában elhelyezett perselybe is került ado-
mány. Tekintettel arra, hogy a perselybe elhelyezett ado-
mányokat név nélkül helyezték el, így (a kamerarendszer 
felvételei alapján sem) nem közölhetem az adományozók 
nevét. A perselybe ezidáig 4600 forint került, egyéb ado-
mányokból 400.000 forint feletti összeg gyűlt eddig össze 
a harangra.
Reményekkel telve maradok tisztelettel: 

Fekete Antal (Facebook: Desznyút Lút Tartó Antal)

VIGYÁZ-Lak Tábor
Mikor az újság ezen sorait olvassák, már valószínűleg be-

csengettek az iskolákba, pedig, ha a nyár mesélni tudna… 
Azonban tud is, emlékekkel, fényképekkel, gyűjtögetett ka-
vicsokkal, megalkotott tárgyakkal. Így történt ez 2022.07.04-
08. között is, Farmoson megrendezésre került a Vigyáz-Lak 
Tábor a farmosi Védőnői és Családsegítő Szolgálat szervezé-
sében. A tábor 35 gyermekkel indult útjára, mind az 5 nap 
alatt számos programon vehettek részt. 

Egy kis élménybeszámoló a napokról: Az első napon is-
merkedési és társaságépítő játékokkal indult a nap, melyet 

Lenke néni és Hajni néni segítettek, aztán Anikó néni szu-
per játékkészítései is helyet kaptak, valamint a Vízparti Élet 
Házában is érdekes előadást hallgathattunk meg Csaba és 
Oszkár bácsinak hála. A második napon a nagykátai Ren-
dőrkapitányságról érkeztek hozzánk, akik bemutatták a ren-
dőrség munkáját, bicikli pályát állítottak fel, ujjlenyomatot 
készítettek és eszközbemutatót tartottak. Ebéd után Évi néni 
érkezett hozzánk, aki tűzoltókról szóló mesével kedveskedett 
a gyermekeknek a csendes pihenő alkalmával. Ezen a napon 
egy másik érdekes szervezet munkáját is megtekintettük, ők 
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voltak a farmosi Önkéntes Tűzoltók. Itt Tomi bácsi kalauzolt 
el minket a tűzoltás világába, tűzoltóautóban ültünk, kipró-
báltunk eszközöket és megnézhettük mi történik, amikor 
riasztást kapnak egy tűzesethez. Szerdán a Blaskovich mú-
zeumba látogattunk el, ahová már az érkezésünk is izgalmas 
volt, hiszen biciklivel mentünk, a túrát Csaba bácsi vezette. 
A múzeumban már várt minket Csilla és Zsuzsa néni, akik 
bemutatták a múzeum rejtett kincseit, és felfedték a titko-
kat. A délután múzeumi játékokkal telt, volt itt óriás kirakó, 
lúdtollal való írás és számtalan játék. A negyedik napon népi 
iparművészünk, Rotaru-Gulyás Eszter látogatott el hozzánk 
anyukájával és testvéreivel. Eszter egy különleges délelőttöt 
szerzett a csapatnak, a divatbemutatók, anyagok, tervezés és 
varrás világát hozta el. Anyukája, Anna néni pedig ezek után 
a gyöngyfűzés rejtelmeibe avatta be a csoportunkat. Dél-
után Évi óvónéni tartott népi játékokos foglalkozást, melyen 
énekekkel és mondókákkal ismerkedtünk meg. Pénteken 
sport-és csapatverseny napot tartottunk, ahol Zsolti bácsi és 
barátja, Csaba voltak, akik reggeli tornával, akadálypályával 
és csapatfeladatokkal készültek nekünk. A nap zárásaként a 
farmosi Rózsa Nyugdíjas Klub tagjai kedveskedtek több mint 
200 db palacsintával. Étkeztetésünkért a Stenzl Konyha fe-
lelt, akik minden nap finom ételekkel örvendeztettek meg 
bennünket. A Goods Market pedig az utolsó napra kis aján-
dékcsomagokkal készült a gyermekeknek, amelyeket szintén 
nagy örömmel fogadtunk. Az 5 nap alatt állandó résztvevő-
ink, segítőink, önkénteseink és szervezőink voltak, akik min-
dennap helyt álltak, hogy a gyermekek jól érezhessék magu-
kat és semmiben sem legyen hiány, hol a gyermekekkel, hol a 
konyhában, hol az ételtálalásnál, hol a mosdónál… egyszóval 
mindenhol segítettek : Laura, Katinka, Kira, Csilla, Brigi és 
Hajni néni. 

Szervezők: Ácsné Badenszki Andrea védőnő és Forró Ber-
nadett családsegítő. 

Köszönet és hála jár Mindenkinek, aki segített!

„A mindennapi életben is legboldogabb az önzetlen ember, 
aki azon dolgozik, hogy másokat boldoggá tegyen, s közben 

önmagáról elfeledkezik.” Molnár Péter 

• Ács András 
• Antalicz Csaba 
• Badenszki Lászlóné (Évi néni)
• Badenszki Laura
• Baráth Pál 
• Berényi Katinka
• Berényiné Böjti Annamária
• Blaskovich Múzeum Tápiószele 
• Bobályné Várhelyi Ildikó
• Darula Istvánné 
• Farmos Község Önkormányzata
• Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
• Gazsiné Takács Éva (Évi óvónéni) 
• Goods Market Farmos
• Gulyás Judit 
• Gulyásné Mucsinyi Anna
• Gyürkiné Bugyi Andrea 
• Ivanics Annabella 
• Kanóc- Beton Kft.-Tóth Richárd 
• Kasza Tamás 
• Kenyó Kira
• Kiss Brigitta (Brigi néni) 
• Közösségi Ház 
• Művelődési Ház 
• Nagy Csilla (Csilla néni)
• Nagykátai Rendőrkapitányság 
• Németh András 
• Németh Csaba (Csaba bácsi) 
• Pozsonyi Zsolt (Zsolti bácsi) 
• Rotaru-Gulyás Eszter
• Rózsa Nyugdíjas Egyesület 
• Spenger László
• Spengerné Farkas Anikó
• Stenzl-House Kft- Józsa László 
• Szegedi Tiborné 
• Takács Gabriella
• Tátrai Hajnalka 
• Vankó- Kovács Boglárka 
• Vekety Hajnalka (Hajni néni)
• Visnyei Pálné (Lenke néni) 

Tisztelettel:  Ácsné Badenszki Andrea védőnő 
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Két keréken a Felső-Tisza-vidékén és két lábbal a Bükkben
A tavalyi erdei vándortábor sikerén és élményein felbuz-

dulva, ezen a nyáron is megpakoltuk a hátizsákokat, és a nya-
kunkba vettük Magyarországot.

Idén nemcsak gyalogosan, hanem drótszamárra pattanva 
barangoltuk be kicsiny hazánk – ami nem is annyira kicsi 
– varázslatos tájait. A farmosi Matolcsy Miklós Általános Is-
kola diákjai, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 
diákjaival és tanáraival jó csapatot alkotva táborozott ismét. 

Bringás vándortáborunk július 9-én rajtolt Fehérgyarmat-
ról, ahová vonattal jutott el 19 fős csapatunk, 6 órás vona-
tozás után foglalta el az első szállását, majd mindenki meg-
kapta a számára legmegfelelőbb kerékpárt, melyet az Aktív 
Magyarország és Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
biztosított a számunkra. Ezeken a kerékpárokon tekertünk 
le egy hét alatt 258 kilométert Fehérgyarmattól Vásáros-
naményen keresztül Kisvárdáig. Naponta más szálláshelyen 
aludtunk, melyek változatos képet mutattak a kollégiumtól 
a horgásztanya csodás kis faházain át a Tisza- partján álló 
különleges lábasházakig. Fokozatosan növekedett a napi 
megtett távolság, ennek köszönhető, hogy nem éreztük fá-
rasztónak az utolsó napok közel 60 kilométeres távolságait. 
Fantasztikus túrakísérőt kaptunk, aki ismerte az egész tábori 
útvonal minden apró részletét. Csodálatos tájakat, helyszí-
neket láthattunk és élvezetes történeteket hallhattunk Ma-
gyarország ezen elfeledett részeiről: Penyigén megismertük 
a kilenc kislány legendás tragédiáját, láthattunk közelről, 
működés közben vízimalmot Túristvándiban, szárazmalmot 
Tarpán, fürödtünk a Túr bukógátjánál, Tivadaron és Tuzsér-
on a Tiszában. Tutajoztunk ott, ahol a szőke Tisza és a barna 
Szamos egymásba simulnak, valamint nyomába szegődtünk 
Kölcsey Ferencnek, Petőfi Sándornak, Móricz Zsigmondnak. 
Megtudtuk, hogy ez a térség számos Európában, de talán a 
világon is egyedülálló templomot rejteget, és azt is, hogy 

nekünk, magyaroknak is van, igaz, csak mezítlábas Notre 
Dame-unk. Egy kalandokkal és élményekkel teli hét után 
tértünk haza. Két hét elteltével, augusztus 3-án a biciklit, 
túrabakancsra cseréltük és meg sem álltunk Felsőtárkányig, 
hogy meghódítsuk a Bükk vadregényes részeit. Útvona-
lunk Felsőtárkánytól Bélapátfalván át egészen Szilvásvárad-
Szalajka völgyig tartott. Ezen a nyáron „csak” 62 km-t tettünk 
a lábainkba, de a szintkülönbség a duplája volt a tavalyinak, 
ami elérte néhol a 700 métert is. A gyönyörű táj, a remek 
társaság és a jó hangulat megkönnyítette a nomád körülmé-
nyek, a nyári forróság és a nehéz terepviszonyok okozta ké-
nyelmetlenségek elviselését. 

A bükki erdei vándortáborunkban minden állomáshe-
lyen két éjszakát aludtunk katonai sátrakban. A sátortáborok 
Felsőtárkányban a Stimecz-ház mellett, Bélapátfalván a gyá-
ri-tó közelében Szilvásváradon a Szalajka- völgyben a Zilahy 
Aladár erdészeti múzeum mellett álltak. Innen mentünk 
túrázni, megismerni a Bükk- fennsíkot. A túrázás mellett a 
gyerekeknek részük volt varázslatos kalandjátékban, erdei is-
kolai programban, kézműveskedésben, vízibomba csatában, 
kisvasutazásban és kipróbálhatták ügyességüket erdei kötél-
pályákon is.

Idén is KiMitTud?-dal zártuk a tábort, ahol a csoport ap-
raja-nagyja felejthetetlen műsorral rukkolt elő. 

Büszkék vagyunk a résztvevő gyerekek kitartására, telje-
sítményére és arra, hogy akkor sem adták fel és roskadtak 
magukba, amikor kiderült, hogy a 3. napi túra hossza 14,8 
kilométer helyett 20 kilométer lett, eltévedés nélkül:). 

Az idei vándortáborokban voltak régi, visszatérő és újdon-
sült táborozók, akik kellemes emlékekkel gazdagodva tértek 
haza, és újult erővel indulnak neki az új tanévnek. Remélem, 
jövőre régi és új táborozókkal együtt hódíthatjuk meg orszá-
gunk ismert és kevésbé ismert tájait. 

Nagy Gáborné Kali Mónika
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Köztünk élő értékek
Az elkövetkező időszakban szeretnénk egy cikksorozatot indítani, melynek lényege, hogy olyan farmosi embereket ke-

resünk fel, akik saját, szubjektív véleményünk szerint, valamilyen értéket képviselnek. Célunk, hogy mások is megismer-
jék ezeket az embereket, az ő tevékenységüket, s elismerjék az ő értékeiket, érdemeiket. Bízunk benne, hogy a cikksorozat 
sokáig kitart majd, s hogy a felkeresett emberek megengedik, hogy megismerjük megbecsülésre méltó tevékenységüket.

Az első ember, akit megkerestünk, Jakab Zsolt volt, aki egy hagyományos mesterséggel, a seprűkészítéssel keltette fel 
érdeklődésünket. Napjainkban számos hagyományos mesterség tűnik el. Ezeknek a mesterségeknek, és a hozzájuk kötődő 
tudásnak a megőrzése fontos részét képzik nemzeti identitásunknak. A régi idők embere harmóniában élt a tájjal, a kör-
nyezetében fellelhető természetes anyagokból készítette eszközeit, például a seprűket is. A Debreceni Egyetemen jelenleg 
is zajlik kutatás a hagyományos seprűkészítésről. Azt gondolnánk, hogy biztos a néprajz vagy a honismeret tudományte-
rületén lehet ez érdekes. Azonban van botanikus, növényeket kutató egyetemi professzor is, aki tanulmányozza a hagyo-
mányos seprűkészítést. A seprűkészítés kutatása segíthet például seprűalapanyagként használt növényfajok elterjedésének 
megismerésében is.

– Mióta készítesz seprűket?

– 30 éve. 

– Honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozz?

– Édesapámtól. Szegénységben éltünk, édesapám napszám-
ban dolgozott, így ősszel nem volt pénz. Hogy valahogyan 
legyen megszaporítva a kassza, édesapám csinált 10-15 
seprűt, édesanyámmal bevittük gyalog Külsőmezőről 
 Tápiószelére, és a piacon ott árultuk. 

– Vagyis édesapádtól tanultad el a mesterséget?

– Tőle lestem el. Ő meg az ő apjától. Az első két seprűm 
olyan lett, hogy azt mondta, legközelebb ne csináljak, 
mert a kutyák egész éjjel ugatnak. Aztán megmutatta, és 
megtanultam, hogyan kell csinálni. 

– Na, és hogyan? 

– Legelső a vesszőszedés. Kimegyünk az erdőbe, a bokros 
részekre. Van többféle vessző. Legjobb, amit én szeretek, a 
tamariska és a veresgyűrű, azok nem kopnak olyan hamar. 
Aztán hazaviszem, szétválogatom, mert vékonyabb és vas-
tagabb vesszők is vannak benne. Először vastagot összefo-
gok egy köteget, ráhúzom a gyűrűt, és utána szépen a gyű-
rű alá szurkálom be a többi vesszőt. Műanyag vagy fém 
gyűrűt szoktam használni, az a legjobb, nem reped szét és 
az idő sem eszi meg. És amikor már majdnem kész van, 
a vékonyakkal megfeszítem, kalapáccsal megkopogtatom, 
hogy ahol még lazul, szoruljon, feszüljön. Amikor kész 
van, fűrésszel levágom a végét egyenesre, és akáckaróból 
csinálok neki nyelet. Próbálok nagyjából egyenest válasz-
tani, nem túl vastagot, mert nem mindig férfiak használ-
ják, hanem hölgyek is. Tehát összeütöm, megfeszül, nagy-
jából ennyi. 

– Mennyi időt vesz igénybe egy seprű elkészítése? 

– Ha a vessző otthon van, és már nekiállhatok csinálni, ak-
kor 45-50 perc. Ha kimegyek vesszőért, az 1,5-2 óra.

– Milyen eszközökre van szükség?

– Fűrész, kalapács, metszőolló. Nem árt egy jó éles kés sem, 
mert amikor elkészül a seprű, és lógnak ki belőle véko-
nyabb szálak, a metszőolló nem mindig viszi el, és akkor 
jó éles bicskával vagy késsel lehet levágni, hogy valami for-

mája legyen, és ne úgy nézzen ki, mint a szénásszekér. 

– A tamariskát és a veresgyűrű somot említetted, mint jó 
alapanyagok. Melyik az a fa, amelyik kevésbé alkalmas 
seprűnek? 

– Sokat bírnék mondani belőle… Például a nyárfa az ke-
gyetlen. Az akác megint nem jó, mert az meg annyira 
kemény, hogy inkább eltörik, ha megszárad. Puha fákból 
egyáltalán nem jó, mert nagyon hamar elkopik. Ha meg-
szárad, akkor eltörik, túl könnyű. Kell, hogy súlya legyen, 
ha nincs, akkor mintha levegőben húzgálnád, az nem jó. 

– Mivel másabb a hagyományosan elkészített seprű a bol-
titól?

– Ha a vesszőseprűt vesszük a boltba, a lapos seprűt, ab-
ban sokkal kevesebb vesző van, hamarabb elkopik, és a 
keresztkötésnél ahogy szárad, kilazul, és nem lehet utána 
feszíteni. A gömbölyű seprű, ahogy szárad kifele, a nyelét 
hozzá kell ütni a földhöz, és ahogy csúszik össze, úgy feszí-
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ti tovább. Mert hegyesre, ceruzahegyűre szoktam kifarag-
ni, és akkor ahogy ütöd lejjebb, az úgy szorul, úgy feszül. 

– Milyen sűrűn készítesz seprűt?

– Most már egyre ritkábban. De volt olyan időszak, amikor 
minden évben ősztől tavaszig. Volt, amikor 80, 100, 150 
seprűt is megcsináltam. Volt olyan, hogy egyszerre húszat 
megcsináltam, vittem, még be sem értem Szelére, már el-
kapkodták. 

– Mikor van a seprűkészítés szezonja? 

– Ősszel érdemes készíteni, mert nyáron még él a vesz-
sző, meg kell várni, hogy lehulljanak a levelek. Ha nyá-
ron készíted, akkor úgy szárad ki, hogy hamarabb kopik, 
jobban törik. Ősszel, amikor elkezd vegetálni a fa, a víz is 
kevesebb benne. Ha most, augusztusban kivágok egy fát, 
leteszem, két-három hét múlva kiszárad, csak, ahogy pró-
bálnám meghajlítani, elpattan. Ősszel viszont akár össze is 
lehet kötni a két végét a fának. 

– Mennyi ideig tudok használni egy seprűt? 

– Ha nem betonon használod, akkor sokáig. Volt, aki vett 
három darabot, és öt évig is elég volt neki. Betonon jobban 
kopik. De istállót söpörni, annak a környékét, a leveleket, 
arra első osztály. A homokon nem kopik annyira. Télen 
is jó, ha nem túl kemény telünk van, jó vele elsöpörni a 
havat. 

– A seprűknek vannak különböző típusai? 

– Persze. Édesapám mindig azt mondta: „csinálunk öreg-
mama seprűt”, vagyis vékonyabbat, rövidebbet. Meg csi-
náltunk olyat, ami inkább istállóba való, 2-3 kg, vastag, ott 
inkább vastagabb vesszőket használtunk, csak a végén, a 
külső burkolat részére tettünk vékonyat, azzal feszítettük 
meg. Forma, méret és funkció szerint is csoportosíthatjuk. 
A vastagabb seprű inkább az istálló és a levelek söprésére, 
a vékonyabb seprű inkább az udvarnál, a ház előtt kisebb, 
üresebb részeinek söprésére alkalmas. A vékonyabb seprű 
inkább a hölgyeké, mert a ház elejét ők tartják rendben. 

– Befolyásolja a seprű minőségét az, hogy ritkábban, vagy 
sűrűbben állnak a vesszők?

– Hogyne. Ha ritkább a seprű, akkor a falevelekhez jó. Mert 
a falevél elég nagy, nem baj, ha ritka. De sokan nem sze-
retik, ránéznek, azt mondják, ez nem seprű, mert hozzá 
vannak szokva a hagyományos cirokhoz. 

– Megfigyeltem, hogy a seprűket úgy érdemes letámasz-
tani, hogy a nyele legyen lent a földön, és a feje felfele. 
Mert ha a feje van a földön, akkor meghajol a seprű. 

– Igen, a cirokseprűket is azért szokták úgy támasztani. Van 
egy mondás is, egy mese, hogy azért szokták állva rakni a 
seprűt, hogy a boszorkány, ha megy kifele, ahogy elkapja, 
már rögtön rá is bírjon ülni. 

– Nálatok apáról fiúra szállt a tudomány. A seprűkészítés 
régen férfimunka volt? 

– Úgy emlékszem, férfimunka volt mindig. A nőknek nem 
volt idejük. Ott voltak a gyerekek, akkoriban sok gyerek 
volt egy családban, 6-8. Az anyának főzni kellett, mosni 
kellett, kézzel. Mire elvégezte az asszony ezeket a dolgokat, 
nem maradt ideje. 

– Hiányszakmáról beszélünk? Más is vitt régen seprűt a 
piacra, vagy nem is volt rá igény? 

– Igény lett volna rá. A 30-35 év alatt, amióta én csinálom, 
nem találkoztam még olyannal, aki ilyen gömbölyűt csi-
nált volna. Volt 1-2 ember, aki saját magának dróttal ösz-
szekötözte a vesszőket, de hát az nem seprűkészítés. Vá-
sárokban lehetett látni még olyan seprűt, mint amit én 
készítek, de nagyon keveset. Apósom próbált megtanítani 
a lapos seprű készítésére, ment is, de én a gömbölyűre es-
küszöm, mert tovább tart. 

– Végül egy utolsó kérdés: igaz a mondás, hogy az új sep-
rű jól seper? 

– Természetesen, mivel akkor lett kész, és örülsz neki, hogy 
megcsináltad. Akkor még nincs elkopva, minél újabb, 
annál hatékonyabb vele dolgozni. Akkor még az ágak is 
összeállnak rendesen, akkor még nem lötyög, nem lazul 
meg. 

Az interjút készítette: 
Bozóki Balázs és Szarvas Angéla

Meteo-sarok

A 10 legmelegebb nap Farmoson, 2022 nyár:
• 40.03 °C 07.23.
• 39.19 °C 08.06.
• 39.07 °C 07.22.
• 38.71 °C 07.21.
• 38.15 °C 07.01.

• 38.05 °C 06.30.
• 37.94 °C 08.19.
• 37.19 °C 07.20.
• 37.10 °C 08.05.
• 36.76 °C 07.04

Tarjáni Zsolt

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

2022. november 27. (vasárnap).
A szerkesztőség e-mail címe: farmosujsag@gmail.com

Kérem, ha valaki cikket kíván írni az újságba, írása végén 
tüntesse fel nevét (szervezet, egyesület esetében annak nevét), 
ugyanis a szerkesztők aláírás hiányában a beküldött anyagokat 

nem tudják publikálni.
A szerkesztőség 
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ELHUNYTAK
Varga Józsefné sz.: Bezzeg Mária Magdolna, 1942.05.23. elhunyt: 2022. június 06.
Bertalan János sz.: 1934.09.14. elhunyt: 2022. június 13.
Bráder Zoltán sz.: 1939.10.20. elhunyt: 2022. július 29.

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK

2022.07.06. Mészáros Leila Tóth Nikoletta és Mészáros Gábor kislánya
2022.07.12. Czakó Lara Gyürki Diána és Czakó Zoltán kislánya
2022.07.26. Fehér Alíz Varró Zsanett és Fehér Dávid kislánya 
2022.07.26. Bezzeg Olivér Bezzeg Orsolya és Lengyel Sándor kisfia
2022.08.01. Pomázi Bence Révay Laura Eszter és Pomázi Zsolt kisfia
2022.08.09. Gyürki- Kiss Bence Oláh Szimonetta és Gyürki- Kiss Róbert kisfia
2022.08.13. Mészáros Hunor Fehér Csilla és Mészáros Norbert kisfia 
2022.08.24. Kerekes Zsombor Rigó Csilla és Kerekes Balázs kisfia 
2022.08. 25. Oláh Máté Juhász Barbara és Oláh Zoltán kisfia 

Szóvicc Elek

Tarjáni Zsolt

A művészlelkű 
pékeknek kiflinomult 

ízlésük van.

Egy hirtelen 
ötlettől vezérelve 

kifertőtlenítettem 
a lakást. Sajnos 

nem mindenki örült 
a klórszagalkotó 

ötletemnek.



2022. AUGUSZTUS 15. OLDAL

HIRDETÉSEK

KŐMŰVES, ÁCS
Lapostetők, vizes, penészes, salétromos, 

repedt, süllyedt falak helyreállatását, festést, 
parkettázást, csatornázást, kúpolásokat, 

kémények, nyílászárók cseréjét, mindenféle 
beázásokat, átalakításokat, javításokat tavalyi 
áron 20%-kal vállalom. Díjmentes felméréssel.

06 30 0812 119, 06 20 589 15 72
Tóth István

CORDEN LABORDIAGNOSZTIKA NAGYKÁTÁN 

MAGÁN VÉRVÉTELI LEHETŐSÉG
GYENES MEDICAL CENTER

2760 NAGYKÁTA, GYÓNI GÉZA ÚT 13. (vasútállomással szemben)

– beutaló és sorban állás nélkül
–	 e-mailben	történő	leletküldéssel
– egyéni laborvizsgálatok
–	 PCR	teszt	műtéthez,	utazáshoz
– valamint további 5000 vizsgálat

NYITVA TARTÁS: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 6:00-10:00 óráig

A	vérvétel	díja:	2500	Ft	+	a	kért	vizsgálatok	díja.
A	vérvétel	mellett	lehetőség	van	vizelet	és	széklet	vizsgálatára,	

tenyésztésére	is.
Telefon:	06-29-444-744,	06-20-9-551-005,	06-30-5-200-184

www.gyenesmedical.hu
www.corden.hu | https://www.facebook.com/gyenesmedicalcenter
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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.

A Rózsa Nyugdíjas Egyesület kórusa  
a muszalyi kálváriaszentelésen

A Tápió Énekegyüttes fellépése  
a Tápió Natúrpark Aktív Családi Napján

Vigyáz-lak tábor

Gyalogtúrára indulók a Tápió Natúrpark Aktív Családi Napján

Vándor táborban a farmosi gyerekek


