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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
Kutatók Éjszakája Farmoson 

Szeptember 30-án településünk is csatlakozott a Kutatók 
Éjszakája országos rendezvényhez. Minden évben szeptem-
ber utolsó péntekén megnyílnak a kutató intézetek és egyete-
mek laborjai, múzeumok kulisszái, és megismerkedhetünk a 
kutatók munkájával. Sokszor a kutatókra csak úgy tekintünk, 
mint valami fura, elvont emberekre, akik fehér köpenyben 
színes folyadékokat öntögetnek, miközben alma esik a fejük-
re, vagy éppen arról elmélkednek, hogy a farmosi vasútállo-
más helynévtábláján miért van pont. 

Szeptember utolsó péntekén azonban megtudhattuk ró-
luk, hogy sokuk kedves, barátságos ember, akik szeretnek 
játszani, mókázni, közben sok érdekes információt átadni, 

mesélni a bennünket körülvevő lenyűgöző világ rejtelmeiről. 
Szerencsére Farmoson és környékén is élnek kutatók, olyan 
fiatalok, akik szívesen osztják meg tudásukat, és engednek 
betekintést bizonyos tudományterületek rejtelmeibe, hogy az 
kicsik és nagyok figyelmét egyaránt megragadja.

Így szeptember utolsó péntekén lelkes kutatók vették be 
a Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpontot, és 
meglepődve tapasztalták, hogy az épület irányába emberek 
tömege indult meg. A vártnál nagyobb érdeklődés fogadta 
a rendezvényt, közel 80 ember vett rész a Farmosi Kutatók 
Éjszakáján. 

A program nagyon színes volt, számos tudományággal le-
hetett ismerkedni.

Bozóki Anna, a Szegedi Tudományegyetem orvostan-
hallgatója segítségével kipróbálhattuk, hogyan dolgozik egy 
sebészorvos. Bozóki Balázs zoológus az állatok megfigyelé-
sének tudományába avatta be az érdeklődőket: éjszakai lep-
késztünk, kisemlőst csapdáztunk, bagolyköpeteket vizsgál-
tunk. Horváth László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
doktorandusza kémiai kísérletekkel készült, melyek nagyon 
látványosak voltak. Szarvas Attila, földrajz szakos tanár egy 
vulkánt modellezett, mely ki is tört, de szerencsére a láva 
nem öntötte el a közönséget. Vincze János a Gereben Tanyá-
ról érkezett, hogy hagyományos eszközökkel, közösen fel-
dolgozhassuk a kender növényt.

Az est folyamán egzotikus állatokkal is találkozhattunk és 
egy ásvány-, valamint egy interaktív teakiállítás is megtekint-
hető volt. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a program sikeres-
ségéért minden résztvevőnek, programtartónak valamint a 
Tápió Közalapítvány munkatársainak, Gulyás Mercédesznek 
és Szarvas Angélának a sok szervezési munkáért. 

Bozóki Balázs

Magyar Gyermekmentő Alapítvány előadása Farmoson 
2022.10.28-án, meghívásomnak eleget téve, ellátogatott 

Farmosra a Magyar Gyermekmentő Alapítvány három nagy-
szerű kollégája, akik egy érdekes és figyelemfelkeltő előadás 
keretében kalauzolták végig az érdeklődőket. Számos téma 
átbeszélése és megoldása került terítékre a hallgatóság leg-
nagyobb örömére, csak hogy néhányat említsek: újraélesztés, 
fulladás, félrenyelés, lázgörcs, égési seb kezelése stb. 

Ezen a pénteki napon közel 70-en gyűltünk össze a Mű-
velődési Ház nagytermében, és hallgattuk az érdekesebbnél 
érdekesebb eseteket, azok megoldásait, végül ambubabák 
segítségével került elsajátításra a gyermekújraélesztés, és ta-
pasztalhattuk meg, milyen is lehet egy „éles” helyzetben cse-
lekedni. 

Az előadás szünetében, a kis mentőautó történetéről író-
dott mesekönyveket is meglehetett nézni és vásárolni, melyet 
aranyos történetek színesítenek. 

Szívből örülök, hogy ennyien eljöttek, és érdeklődtek az 
előadás iránt. 

Tisztelettel:  Ácsné Badenszki Andrea védőnő 
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Szüreti felvonulás, 2022
Ismét eltelt egy év, és ezúttal nem volt akadálya, hogy a 

Farmosi Hagyományőrző Egyesület megszervezhesse a 
Farmosi Szüreti Felvonulást. A rendezvényen számos lovas 
jelent meg lovával, hogy együtt vonulhassunk végig tele-
pülésünk utcáin. A rendezvény megvalósulásáért, annak jó 
hangulatáért, valamint az esti bál sikerességéért hálásak va-
gyunk támogatóinknak:

• Babinszki Zsanett
• Boda Imre és Boda 

Magdolna
• Csákó Béla
• Enikő virágbolt
• Farmosi Polgárőrség
• Fekete Antal és családja
• Gabi fordrászat
• Goods Marker
• Hasznos holmik
• Kanóc-Beton Kft.
• Lakatos Viktor és családja 

(Szentmártonkáta)
• Liget Közért

• Mariann virágbolt
• Miknai Dávid - Miknai 

tüzép
• Mini Presszó
• Molnárné Czakó Irénke - 

zöldséges
• Palotai Zoltán
• Poli Dress Kft.
• Privát ABC
• Rózsa Nyugdíjas Egyesület
• S.Csaba és S. Klaudia
• Szabó Csaba
• Vas műszaki szerelvény
• Visnyei Gergő

Szarvas Attila

Tápió mentéért díjat kapott Czira Sára
2019-ben a tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület megalapította a Tápió mentéért díjat, hogy felhívja 

a figyelmet azokra a személyekre, akik aktívan tesznek térségünkért. 
Az idei évben mély büszkeség töltheti el szívünket, hiszen farmosi személyt is köszönthetünk a díjazottak körében, 

Czira Sára személyében. 
Sárát a „fiatal tehetség” kategóriában tüntették ki, oklevelén ez áll: „A Tápió-vidék szülötteként a magyar népdalok, 

kiemelten a Tápió mente vokális értékeinek hazai és nemzetközi népszerűsítésének elismeréséül.”

Íme, a 2022-es díjazottak:
• Tápió mentéért díj: Bodrogi Györgyné, Füri András, Horváth Lajos
• Tápió mentéért díj posztumusz: Tóth Ferenc
• Tápió mentéért díszoklevél: Walter József
• Tápió mentéért díj „fiatal tehetség”: Czira Sára, Kácsor Gréta

Ezúton is gratulálunk Sárikának, valamint a többi díjazottnak és a díj megálmodóinak is!
Szarvas Angéla

A Rózsa Nyugdíjas Egyesület hírei
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Köztünk élő értékek
Köztünk élő értékek rovatunk soron következő cikke kapcsán Nagy Imréné Tóth Gizellához látogattunk. Ha az 

ember belép Gizi néni otthonába, egy meghitt, kedves légkörbe csöppen. Mindenhol szebbnél szebb és érdeke-
sebbnél érdekesebb tárgyak, melyeknek történeteik vannak, és ezeket a történeteket Gizi néni szívesen megossza 
a vendégeivel. A ház díszei precíz alkotó munkáit dicsérik. Láthatunk képeket csigaházakból és kagylóhéjak-
ból, gobelineket, illetve gyönyörű motívumokkal kihímzett terítőket, ruhadarabokat. A szobában lévő tárgyak 
mesélni tudnak! Minden tárgyhoz fűződik valamilyen emlék, hogy kitől és honnan kapta, vagy saját alkotási 
kapcsán milyen élethelyzetben volt, amikor alkotott, mi motiválta olyankor. Csigák iránti rajongása is művészi 
hajlamából adódik, hiszen a csigák a természet műalkotásai. Beszélgetésünk során érdeklődésünket főként egy 
gyönyörű szűr keltette fel, erről kérdeztük Gizi nénit.

– Hogyan készült a szűr? 
– Először is az anyagot háromszor 

be kellett áztatni fürdőkádba, hogy 
összetapadjanak a szövetdarabok, 
mert addig nem szabad kihímezni, 
mert ha hímzés után áztatnánk, ak-
kor tönkre menne a hímzés. A szű-
rök anyagát méterre szabva vettem, 
kihímeztem, és a hímzés után lett az 
anyag összevarrva. A barátnőm, Jó-
nás Illésné Ica végezte a drukkolást, 
aztán én kihímeztem, Ica barátnőm 
összevarrta géppel. Bába Mariska 
néninek is volt egy ilyen, annak az 
anyagáról vettük le a mintát. Ő is 
csodálatosan hímzett, de ezt nem ő 
csinálta. 

– Honnan tanulta a hímzést? 
– Iskolában tanultam meg az alapokat. 

Utána önfejlesztéssel sajátítottam el 
a hímzés rejtelmeit. Rengeteg kézi-
munka újság járt nekem, amikből 
kinéztem a mintákat, de mindegyi-
ken variáltam. Amikor még Pestre 
jártam dolgozni tíz évig, akkor a vo-
naton kézimunkáztunk rengeteget.

– Van ennek a csodálatos szűrnek története? 
– Egyszer a férjemmel mentünk Budapestre, és a Keleti pályaudvaron volt egy 56-ban disszidált férfi, akinek a 

felesége külföldi volt, nem tudott magyarul. Csak haza jöttek látogatóba. A férfi azt mondta, annyi dollárt ad 
a szűrért, amennyit csak kérek, mert a felesége beleszeretett a ruhadarabba. Egy másik alkalommal Erdély-
ben kirándultunk, hazafele pedig nem akarták átengedni a szűrt. Az egész busznak igazolnia kellett, hogy 
nem Romániából hozom. 

– A hímzésen kívül más technikákkal is dolgozott?
– Horgolás és kötés. Készítettem olyan kötést is, hogy 496 szemet kellett felszedni két tűre, és addig kötni a 

mintát, amíg 3 szem maradt. 
Gizi néni a szűrt felajánlotta a Múlt Utcája Falumúzeumnak, ahol megtekinthető. 

Bozóki Balázs, Szarvas Angéla
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Jövő a Tápió Natúrparkban
A Tápió Natúr-

park területe a Gö-
döllői-dombság és 
az Alföld találko-
zásánál fekszik az 
Alsó- és Felső-Tápió 

mentén, Sülysáptól egészen Tápiógyörgyéig. Különleges-
sége, hogy viszonylag kis területen számos különböző élő-
hely található itt a dombvidéki tölgyesektől, löszgyepektől 
a Kiskunságra emlékeztető homokbuckákon át a tiszántúli 
szikesekig. De miért is fontos ez nekünk? 2022-es évünk 
a kiemelt marketing tevékenységről szólt, valamint arról, 
hogy minél szélesebb látókörben megismertessük a térsé-
gi és nem térségi lakosokkal a Tápió Natúrpark fogalmát.

2022. október 2-án adománygyűjtő kerékpáros túrát 
szerveztünk a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
és az Aktív Magyarország támogatásával a farmosi békák 
megmentéséért. Az elmúlt évek csapadékszegény, aszályos 
időjárása miatt egyre kevesebb békával találkozhatunk a 
farmosi békamentésen, mely minden év március-áprili-
sában kerül megszervezésére. Az adománygyűjtésünk fő 
célja az volt, hogy 2023-ban a Boros Ádám Ifjúsági Szál-
láshely udvarán egy tavat létesítsünk, illetve egy esővíz-
gyűjtőt építsünk ki, mely biztosítaná a tó vízutánpótlását. 
A jövőben szeretnénk a farmosi békapopuláció növelését 
biztosítani. 2023 márciusában ismét várnak minden ked-
ves látogatót a megszervezésre kerülő farmosi békamen-
tésre.

2022 novemberétől több hónapban is tájsétát szerve-
zünk, ahol szakvezetett terepbejárás során a résztvevők 
megismerkedhetnek egy-egy település természeti látni-
valóival, kulturális állomásaival (tájház, kúria, kastély) is, 
majd a program helyi vendégasztallal fejeződik be, ahol 
lehetőség van helyi termék bemutatására, kóstolására és 
vásárlására is egyaránt.

A Tápió Natúrparknak és munkaszervezetének fon-
tos a meglévő természeti értékek megóvása, így 2023-
ban szeretnénk felújítani a tanösvényt, amelyet a Tápió 
Közalapítvány 2003-ban hozott létre azzal a céllal, hogy 

a Tápió-vidék homokbuckáinak és vizenyős rétjeinek élő-
világát mutassa be egy rövid séta keretében. A Nőszirom 
tanösvény megrongált tábláinak cseréjét szeretnénk elvé-
gezni, valamint a tablók tartószerkezetének ápolását. 

A helyi termelők szélesebb körben való megismerteté-
sére, szeretnénk a farmosi Vízparti Élet Házában gaszt-
ro esteket szervezni, ahol svédasztalos vacsora mellett a 
Tápió-vidék zenéi garantálják a kellemes hangulatot. A 
gasztro estek témája a Tápió-vidék egy-egy településének 
helyi termékeinek megismerése, első kézből megtudhat-
juk, miért olyan különlegesek a Tápió-vidék ételei. A cso-
dálatos tájak és kedves emberek mellett a térség gasztro-
nómiája is lenyűgöző. Hiszen biztosan mindenki hallott 
már a Lázok birtok borairól, a térség híres sajtjairól, méze-
iről, vagy éppen a Napkirályfi Udvarház gyümölcsleveiről.

2023-ban is szeretettel várunk minden csoportot Ter-
mészetvédelmi Oktatóközpontunkban és egyéb program-
lehetőségeinken is. 

Gulyás Mercédesz és Szarvas Angéla
Tápió Közalapítvány munkatársai

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

2023. február 26. (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 

Szóvicc Elek

Tarjáni Zsolt

Az előbb véletlenül 
ráléptem a mezőn 
heverésző tehén 

farkára. Aztán persze 
szabadkoztam: 

– Bocsi, bocsi tarka!

– Arra kell menni? 
Kérdezte a kirándulás 

közebn eltévedt író. 
– Nem, erre  

István!
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HIRDETÉSEK

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak,  

akik édesanyánk, 

MOLNÁR JÓZSEFNÉ  
utolsó útján megjelentek,  

sírjára a kegyelet virágait  

helyezték. 

A gyászoló család

Tisztelt Látogatók,  
kedves Olvasók!

KÖNYVTÁRUNK NYITVATARTÁSA 

a helyi energiamegtakarítási  
terv keretében 

2022. november 14-től 
az alábbiak szerint módosul:

H: 12:00 -16:00
K: 9:00 – 16:00

Sze: 9:00 – 16:00
Cs: 9:00 – 16:00

P: Zárva
Szo: Zárva
V: Zárva

Továbbra is várjuk minden kedves 
Olvasónkat!
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Molnár Józsefné sz.: Plavecz Ilona, 1955.03.11. elhunyt: 2022. augusztus 19.

Vincze Lászlóné sz.: Szabó Borbála, 1939.03.20. elhunyt: 2022. augusztus 21.

Kovács Pál sz.: 1951.07.02. elhunyt: 2022. szeptember 01.

Paksi Istvánné sz.: Pernyész Mária, 1963.05.10. elhunyt: 2022. szeptember 06.

Sülyi Benjáminné sz.: Tógyer Anna, 1925.07.26. elhunyt: 2022. szeptember 13.

Boros Tamásné sz.: Petrovics Katalin, 1955.02.27. elhunyt: 2022. szeptember 21.

Paksi András sz.: 1958.02.11. elhunyt: 2022. szeptember 29.

HÁZASSÁGOT  
KÖTÖTTEK

Harangozó László és Nagy Éva Beatrix  2022. július 9.

Cseh Gyula és Kulcsár Zsófia 2022. július 16.

Solti Bence és Nagy Nikoletta  2022. szeptember 9.

Tari André Gergő és Makai Alexandra 2022. október 15.

Fehér Roland és Hustya Nikolett 2022. november 14.

Böszörményi Bálint és Kálmán-Horváth Lilla  2022. november 17.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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2022.09.02. Rotaru Jonatán Gulyás Eszter és Rotaru Beniamin 

2022.09.18. Kácsor Karina Bárdos Dóra és Kácsor István

2022.09.21. Szabó Nimród Barnabás Hegyháti Kinga és Szabó Dávid 

2022.09.23. Kalányos Szelim Szász Izabella és Kalányos Dezső 

2022.10.03. Hegedűs Attila Alézi Zsuzsanna és Hegedűs Attila 

2022.10.13. Pataki Flóra Ferkó Lívia és Pataki Balázs 

2022.10.26. Varga Máté Kiss Ágnes és Varga Máté 

2022.11.14. Bata Milán Dorián Csányi Mária és Bata Ákos 

2022.11.21. Hajdu Ádám Balogh Alexandra és Hajdu Pál 

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.
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Közönség a falunapon

A nyolcadik osztályos tanulók előadása  
az október 23-i megemlékezésen Kutatók éjszakája a Vízparti Élet Házában

Nyitrainé Tóth Mónika szaval a Petőfi200 esten Szüreti felvonulás, 2022

Tekerj a Zöldbe a békákért! kerékpártúra  
Farmos-Tápiószentmárton körúttal Vig Balázs és a 4. osztályosok


