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Lakossági közéleti tájékoztató  XXXV. évfolyam 1. szám • 2022. MÁRCIUS

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2022. március 12-én 10 órára,
a FARMOSI MŰVELŐDÉSI HÁZBA, az

1848-1849-es FORRADALOM  
ÉS SZABADSÁGHARC

174. évfordulója alkalmából tartandó községi megemlékezésünkre.

ÜNNEPI MŰSOR:
 – Himnusz
 – Horváth László polgármester úr köszöntője
 – Czira Sára előadásában 1848-as népdalok
 – Czerván György országgyűlési képviselő úr ünnepi beszéde
 – Lipták Tibor: Juhász Ferenc Himnusztöredék
 – Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadásában toborzó dalok
 – Matolcsy Miklós Általános Iskola 8. évfolyamos tanulóinak műsora  

felkészítő tanárok: Kollár Ferencné, Nagy Gáborné, Németh Csaba
 – Szózat

Az ünnepség után a résztvevőknek lehetősége lesz  
a rövidesen átadásra kerülő bölcsőde megtekintésére.

Farmos Község Önkormányzata
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

EBOLTÁSOK IDŐPONTJAI
• 2022.03.12.  8.30-10.30  Göböly-járás 

Harcsáék előtt Gárdonyi u. 14.

• 2022.03.12.  13.30-17.00  Farmos,  
Viola u. Állatorvosi Rendelőnél

• 2022.03.16.  8.30-11.00  Farmos,  
Viola u. Állatorvosi Rendelőnél

• 2022.03.16.  13.30-15.00  Farmos, 
Öregszőlő „LIGET” Bolt

• 2022.03.19.  09.30-12.00  Farmos,  
Viola u. Állatorvosi Rendelőnél

Az összevezetett oltás díja 4500,- Ft, valamint  
200,- Ft/10 testtömeg kg féreghajtó. Új oltási könyv 
kiadása 800,- Ft/db. Chip-behelyezés igény esetén: 

5500,-/db. Fenti díjak csak az összevezetésnél 
irányadók! A központi szabályozás alakulásától 

függően változások lehetnek, valamint a távolságtartás 
és egyéb higiéniai, járványvédelmi kötelezettségek, 

javaslatok betartása kötelező. Az elérhetőségem 
változatlan!  

Tel.: 06 20/941-0568; messenger;  
E-mail: feldedr@gmail.com . Természetesen külön 

kérésre házhoz is megyek vagy a Rendelőmben várom.

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.

Zenekari tagfelvétel
A farmosi Kovács Pál zenekar 

tagfelvételt hirdet. 
Valamilyen hangszeren tanultál/ 

játszol? Jó lenne egy hobbi? Hiányzik a 
muzsikálás? Szeretnél egy jó közösség 
tagja lenni? Akkor köztünk a helyed. 

Gyere, szeretettel várunk! 
Jelentkezés a 0620/2779377-es  

telefonszámon délután 4 óra után.
Czeróczki Judit
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Farsang a Matolcsy Miklós Általános Iskolában
Iskolánk 7. évfolyamos tanulói, szülői és osztályfőnökei 

2022. február 4-én rendezték meg a felső tagozatos tanulók 
farsangi mulatságát. 

A hetedikes tanulók vidám hangulatú tánccal nyitották 
meg a rendezvényt. A tánc betanítását köszönjük Kenyó Jan-
ka és Bércesi Csenge 8. a osztályos tanulóknak.

Legnagyobb örömünkre a jelmezversenyen sokan részt 
vettek, egyéni és csoportos produkciókat egyaránt láthat-
tunk. A háromtagú zsűri - Bori Andrásné, Rita tanárnő; Bori 
András tanár úr és Szarvas Attila tanár úr - nehezen hozta 
meg a döntést, végül a következő végeredmény született:

Az egyéni versenyzők között 
• I. helyezést ért el: Mohácsi Eszter 5. a osztályos tanuló 

(Uchiha Itachi anime figura)
• II. helyezést ért el: Spenger László Hunor 7. b osztályos 

tanuló (S.T.A.L.K.E.R. videójáték szereplő)
• III. helyezést ért el: Szalay István Levente 7. b osztályos 

tanuló (Pestis doktor)

A csoportos versenyzők között
• I. helyezett: Matula Hanna és Tóth Anna 5. b osztályos 

tanulók (Mary Poppins, táncos előadás)
• II. helyezett: Szabó Barnabás és Tilly Nikolasz Hunor 5. b 

osztályos tanulók (Mr. Bean és az anyukája)
• III. helyezett: Bíró Blanka és Bíró Zsófia 5. b osztályos 

tanulók (Páva és hattyú)

Különdíjban részesültek: 
Kenyó Janka, Bércesi Csenge, Kenyó Nóra, Laczkó Renátó, 
Schifter Lili, Szász Krisztina 8. a osztályos tanulók és Kati 
néni (Vámpírok, táncos előadás)

Minden jelmezes felvonulónak szeretettel gratulálunk!

Hagyományainkhoz híven diákjaink idén is válasz-
tottak a 8. osztályosok közül bálkirályt és bálkirálynőt.  
A 2021/2022-es tanév bálkirálynője Kenyó Janka 8. a osztá-

lyos tanuló, míg bálkirálya Károly Bálint, szintén 8. a osztá-
lyos tanuló lett. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk! Kö-
szönjük a szalagok elkészítését Szilágyi Enikőnek, a koronák 
elkészítését pedig Brindzikné Horváth Andreának.

Az est fergeteges hangulatban telt, jó zenéből, táncos ked-
vű diákokból és felnőttekből nem volt hiány! A zenéről Ko-
vács Zoltán DJ gondoskodott, akinek ezúton is köszönjük 
a remek zenéket; Rafaelné Molnár Marianna 7. a osztályos 
szülőnek pedig azt, hogy az ő felajánlása volt a DJ teljes költ-
sége. 

A büfében mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő 
ételt és italt, választék volt bőven. A nagyon finom, ízletes, 
friss hamburgereket, hot-dogokat és melegszendvicseket a 
suli konyhájában folyamatosan készítették a 7. b osztályos 
szülők: Gallai Krisztina és férje, Marton Gábor, valamint 
Nagy Emese. A büfében pedig a kasszánál segítettek a 7. a 
osztályos szülők közül: Vekety Hajni, Orbán Ildikó, Csík-
né Petrovics Ágnes, Rafaelné Molnár Marianna és Szarvas-
né Domonics Veronika, a 7. b osztályos szülők közül pedig 
Spengerné Farkas Anikó. Az isteni finom fánkot Csík Ramó-
na nagymamájának köszönhettük, a többi, szintén nagyon 
finom sütit pedig a 7. a osztályos szülők részéről: Orbán Il-
dikónak, Kovácsné Seres Henriettának, Vekety Hajninak és 
Szarvasné Domonics Veronikának, a 7. b osztály részéről pe-
dig: Brindzikné Horváth Andreának, Csámpainé Koncz Il-
dikónak, Spengerné Farkas Anikónak és Tóth Krisztinának. 
Segítő szülőként voltak még jelen a farsangon a 7. b osztályos 
szülők közül Tóth Viktor, Spenger László, Gáti Éva és párja, 
Kovács István. Külön köszönjük Spenger Lászlónak a fény-
képek és videófelvételek elkészítését, Gáti Évának és Kovács 
Istvánnak pedig a polgárőr szolgálat biztosítását. Az aula 
dekorálásához hozzájárult Adonyi Katalin a 7. b, valamint 
Rafaelné Molnár Mariann és Nyitrai István a 7. a osztály ré-
széről. 

A tombolán rengeteg értékes ajándéktárgyat és utalványt 
lehetett nyerni, amely vonzó volt sokak számára. Hálásan 
köszönjük mindazon szülőknek, cégeknek, családoknak és 
magánembereknek a támogatását, akik felajánlásukkal – le-
gyen az pénzbeli, tárgyi vagy utalvány formájában adott -, 
nagymértékben hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 
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Jöjjön most rendezvényünk támogatóinak sora: 
Adonyi család (tombola fődíj: 10 000 Ft értékű Euronics vá-
sárlási utalvány), robotporszívó (névtelenséget kért az ado-
mányozó), Takács Salagean Gabriella torta, Kóré cukrászda 
torta, Gösser Söröző és Étterem Jászberény 5000 Ft értékű 
utalvány, Liget Közért ajándékcsomagok és utalvány, Goods 
Market ajándékcsomag, Torkos Family utalványok, 3Ász Kft. 
Farmos zoknik, Czerván György országgyűlési képviselő 40 
000 Ft, Hanka család, Bertalan Györgyi ajándéktárgy, Rock 
Safety Kft. 10 000 Ft és ajándékcsomag, SzilVirág üzlet Tá-
piógyörgye orchidea, Knorr Bremse Hungária Kft., Brindzik 
István Barkácsbolt, Coop Zrt. dolgozóinak ajándékcsomag-
ja, Tóth Dolly kozmetika 3000 Ft értékű utalvány, Hasznos 
Holmik ajándékcsomag és utalványok, Babinszki Zsanett 
ajándékcsomag, Sweet Kuckó Tápiószele ajándékcsomag, 
Széchenyi Kertvendéglő Budapest ajándékcsomag, Biova-
rázs-Biobolt Tápiószele ajándékcsomag, Sántáné Göblyös 
Bernadett ajándék hajvágás, Makaó Lovas Birtok Major Ni-
kolett lovaglásra ajándékutalvány, Marton család, Marianna 
virágbolt, Enikő virágüzlet, Privát Telekosár ABC Megyes 
László, Laci Konyha, MT Service, Vas-Műszaki bolt Farmos, 

Miknai Tüzép és Barkácsbolt, Lottózó és Ruházati bolt Far-
mos, Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület, Terék Attila és csa-
ládja, Spenger család, Szalay István egyéni vállalkozó 20 000 
Ft, nagykátai Casablanca étterem 3300 Ft értékű utalvány, 
Lakatos László humoristától bögrék, Clarion Hungary Elekt-
ronikai Kft., Nagykáta Sport Egyesület, Micsu család, Nyitrai 
család, Nyitrai István, Tehetség Sportegyesület Jászberény, 
Rafael család, Seregley család, Nagylezó – Trans Kft. 

Külön is szeretnénk kiemelni azokat a szülőket, akik 
fáradságot nem ismerve, időt és energiát nem kímélve meg-
nyerték a különböző cégeket és magánembereket, hogy far-
sangunkat támogassák: 
Gáti Éva, Spenger László, Gallai Krisztina, Marton Gábor, 
Brindzikné Horváth Andrea, Brindzik Tamás, Lipták Linda, 
Nagy Emese, Csámpainé Koncz Ildikó, Csíkné Petrovics Ág-
nes, Rafaelné Molnár Marianna.

Mindenkinek hálásan köszönjük a közreműködését, 
támogatását, segítségét!

Tokajiné Dancsó Szilvia és Németh Csaba
a 7. évfolyam osztályfőnökei

A Farmosi Hagyományőrző 
Egyesület 2022-es évi 
tervezett programjai

• 2022. május 14. szombat:  
Hagyományok Napja 

• 2022. október 1. szombat:  
Szüreti felvonulás 

• 2022. december 5. hétfő:  
Érkezik a Mikulás 

• 2022. december 30. péntek:  
Lovas évadzáró 

Ezen felül lovas ügyességi versenyt, közös 
kenyérsütést, kézműveskedést is tervez 
egyesületünk.

Farmosi Hagyományőrző Egyesület

Támogassa Ön is adója 1%-ával a 
Farmosi Hagyományőrző Egyesületet

Pár perc Önnek, mégis sokat jelent számunkra! A felajánlott 
forrásból Ön támogathatja az egyesület működését és hozzájá-
rulhat a programjaink megvalósításához. A korábbi évekhez 
hasonlóan szeretnénk a jövőben is színesíteni a település életét 
különféle rendezvényekkel, programokkal. 

Ha Ön is úgy gondolja, hogy a rendezvényeink, programjaink 
(néptánc, kézműves foglalkozások, szüreti felvonulás, betlehe-
mezés) megfelelően színesíti a település életét, kérem, támogassa 
adója 1%-ával szervezetünket.

Szervezet neve: Farmosi Hagyományőrző Egyesület 
Adószáma: 18904301-1-13

Köszönjük!

Kedves Középiskolás Diákok! 
A Farmosi Hagyományőrző Egyesület lehetőséget tud biztosítani a kötelező 50 órás gyakorlat elvégzésére, amely 

szükséges a középiskolai tanulmányok elvégzése alatt.

Amit kínálunk:
• Betekintés az egyesület életébe,
• Hagyományok megismerése,

• Rendezvények előkészületeinek ismerete,
• Rendezvényeken való részvétel, lebonyolítás,

• Utólagos munkálatok megismerése, lebonyolítása,
• Közösségi munkavégzés ismereteinek megszerzése,

• Segítőkész és jó fej csapat 

Szeretettel várunk tehát a tanulmányok elvégzése alatt, és azután is!

Üdvözlettel: Farmosi Hagyományőrző Egyesület
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Turul emlékmű Farmoson
Kedves Farmosi lakosok, ismerősök, barátok! 

2022 februárjában elkészült, majd 25-én avatással és kis 
ünnepséggel egybekötve felszentelésre került - azt hiszem, 
mindenki nevében kijelenthetem - kis falunk egyik büsz-
kesége, a Turul Emlékmű. Az avatáson beszédet mondott 
Fekete Antal, aki megálmodta és 3 hét alatt megépítette az 
emlékművet. Színvonalas beszédet mondott Horváth László 
polgármester úr, majd lelkeket megérintve szólt az egybe-
gyűltekhez Kármán János katolikus plébános úr, és felszen-
telte az emlékművet. Ezt követően Czira Sára énekelt, tőle 
megszokott varázslattal, kettő gyönyörű népdalt, majd Gál 
Zoltán úr tartott előadást, ami igencsak provokatívan, de 
annál inkább mindenkihez eljutó üzenettel tette gazdaggá 
mondandóját. Felszólalt a rendezvény legidősebb tiszteletbe-
li polgára, Kenyó Gabi bácsi is, majd Lipák István úr, a Tápi-
ószelei Természetbarát Klub elnöke mesélt a több évtizedes 
muszalyi tapasztalatairól és az emlékmű túraútvonalra épült 
helyszíni jelentőségéről. Ezt követően szalagvágás követke-
zett, majd a Szózat közös éneklésével ért véget az ünnepség.

Köszönetet szeretnék mondani Fekete Antal úrnak az em-
lékmű megalkotásáért, a rengeteg munkájáért és, hogy egy 
maradandót alkotott Farmosért, a közösségért. Az emlékmű 
olyan jóra sikeredett, hogy akár fővárosunk bármelyik park-
jában is megállná a helyét.

Köszönet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal 
hozzájárultak az emlékmű elkészítéséhez, így köszönet:
• Mohácsi Péter
• Bozóki Balázs és Szarvas Angéla
• Tóth Richárd
• Kapronczi Mihály
• Győrfi Imre
• Ménesi Balázs
• Sándor István és felesége
• Szűcs Tibor
• Felde István

• Seregley János és családja
• Kiss Gábor Zoltán
• Szarvas Attila
• Hack György
• Kenyó Gabi bácsi
• Tilly György
• Balla Gizella
• Kriskó Edina
• Csillik Csaba
• Hári Erzsike néni
• Tóth Gizi néni
• Velkei Panni néni
• Mucsinyi László és Emőke
• Kriskó Mihály és családja
• Mursa Ferenc
• Tóth Gyula
• Lipák István és felesége, valamint a Tápiószelei 

Természetbarát Klub
• Fekete Antal és Plavecz Anita

• Köszönet Seregley Eriknek, aki a földmunkában 
segítkezett.

• Köszönet Csillik Csabának, Szűcs Tibornak és Bendó 
Istvánnak, akik a beton hordásában segítettek.

• Köszönet Abai Tamásnak, Szűcs Tibornak, akik az 
autójukkal, szállításokban számtalanszor segítették a 
haladást.

• Köszönet a Szentmártoni Vízöntő Kft. részéről Bálint 
István úrnak a 3 gyönyörű műfüves koszorúalapért.

• Köszönet mindazoknak, akik jó szóval biztatták, 
erősítették Fekete Antalt.

• Köszönet Szűcs Tibornak, a család barátjának, aki 
mindenben segítség volt az emlékmű megalkotásában.

Megkértem Fekete Antalt, hogy szóljon pár szót az em-
lékműről, ha már voltam olyan bátor, hogy cikket írjak az 
újságba.

„A terület egy szemétkupac volt, ami felásás és az ott lévő 
szemét eltávolítása után jó alapnak bizonyult arra, hogy a 
Muszalyban egy kis parkosítás történjen, hogy az itt élők, az 
erre járók, kirándulók szebb környezetben tölthessék idejüket. 
A munkálatok során folyamatosan azon gondolkodtam, mivel 
tehetném szebbé, különlegesebbé ezt a részt, ami tényleg min-
denkinek örömére szolgálna. Az is szempont volt, hogy olyan 
dolog készüljön, ami a tősgyökeres farmosi polgáraink gondo-
latát pozitív irányba megváltoztassa a Muszalyról alkotott vé-
leményüket illetően. Jött az ötlet: Turul! Alatta 7 vezér, törzsi 
vezetők, fejedelmeink, 53 magyar királyunk felsorolásai, graví-
rozva. Félig kész virágos sziklakertből hamar, pár nap alatt, egy 
csodás gondolat született. Az építkezés változott, visszabontás, 
szobrot kellett venni, oszlopot önteni, márványt, réztáblát csi-
náltatni. Még több kő, még több anyag, még több munka, még 
több pénz. Jeleztem menyasszonyomnak, hogy veszek egy nagy 
Turul szobrot. Mikor az árát megmondtam, egyszerűen letil-
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tott. Mondván, hogy most csináltad meg az utat, nem fogod a 
pénzünket még erre is költeni! Mondtam, hogy márpedig meg-
veszem. Kimentem a készülő sziklakerthez, ahol elkészítettem 
az adománygyűjtő videómat, majd feltöltöttem a Hello Far-
mos csoportba. Igazán jó volt látni, hogy videós felhívásomra 
és telefonos „kéregetésemre” mennyi segítőkész ember mutatta 
meg jószándékát, magyarságunkhoz, eredetünkhöz kötődését. 
Nagyon hamar összegyűlt a pénz a Turulra, mehettünk érte. 

Az út nagyon lassú volt hazafelé, minden úthibánál csa-
varodott a nyakunk a futó felé, hogy épségben van-e a Turul. 
Azt hiszem, a fél falu várta az érkezését, rengeteg visszajelzést 
kaptam a több mint három órás, lassú út alatt. Meglepetésként 
ért, hogy a Turul hazaérkezésekor és az azt követő hetekben 
rengetegen jöttek a Muszalyba, keresvén Emese álmának szob-
rát. Az oszlop 130 centi mély alappal kezdődik, ami egy 50 
cm átmérőjű hengerben végződik. A betontömböt 5 db 12-es 
betonvas spirális kötés, valamint 4 db 10-es betonvas erősíti. 
A beton 3:1 arányú keveréssel készült el. A Turul 194 kg, ami 
önmagában is elegendő lenne a széllel szembeni talpon ma-
radásra, de különösen figyeltem, sőt, túl is biztosítottam az 
emlékművet, így a betontömbből középen egy 15 centi hosszú, 
10-es betonvas csapra lett ültetve a középen megfúrt és epoxi 
gyantával teljességében megkent szobor. A madár a falu felől 
érkezők, valamint a Muszaly két irányból érkezők számára is 
szemből látható, és nem elhanyagolható szempont, hogy egye-
nesen Farmos központja felé néz. 

Az emlékmű építése közben jöttek újabb és újabb ötletek. 
Ilyen volt a kettős kereszt, amit az ünnepség előtt négy nap-
pal találtam ki. Géró Tamás jött át hozzám, aki a Katolikus 
Egyház támogatására hozott egy rész adományt, Kármán Já-
nos plébános úr részére. Ugyanígy tett Szűcs Tibor és Pla- 
vecz Anita is. Megkértem Tamást, segítsen a száraz akácfák 
háncsolásában, majd lapolásában, hogy elkészíthessem a há-
romszög egyik díszét. A kettős kereszt elkészült, és kedd este 
a helyére került. Meglepetésemre két nappal az avatás előtt, 
szerda reggel ellátogatott a plébános úr, és elérzékenyülve, de 
annál nagyobb örömét fejezte ki, hogy megérintette az apostoli 
kereszt elhelyezése. 

Sötétedéstől különös élményt nyújt a helyszín, két darab alsó 
megvilágító árasztja fénybe a Turul szobrot, nem mindennapi 
látványt nyújtva ezzel. Az emlékmű egy része elkészült, a vésé-
sek és táblák kihelyezései még hátra vannak, de úgy gondolom, 
így is egy gyönyörű emlékművel büszkélkedhet Farmos! Anyagi 
felajánlások mellett Ménesi Balázs a Tápiómetall Kft. részéről 
jó adag vasanyaggal segített, míg Tóth Richárd, a Kanóc Beton 
Kft. tulajdonosa és ifjabb Megyes Csaba a darus kamiont ke-
zelve emelték a szobrot az oszlopra. Megyes Csaba és Ivanics 
Mihály virággal járult hozzá az emlékhely szépítéséhez. Felde 
István és Nyitrai István a két Nagy-Magyarországot faragták 
ki. Köszönet Lénárt Andrásnak, aki homokhordással nyújtott 
segítséget társadalmi munkában. Major Nándi bácsitól földet 
hozhattam. Szarvas Angéla az avatás, felszentelés szervezésé-
ben segített nekem. Köszönöm Miknai Tüzépnek, hogy a szál-
lításért nem számolt fel költséget. Köszönet Farmos Község Ön-
kormányzatának a több köbméter kőért, amit Horváth László 
polgármester úr adományozott. Csodálatos összefogást láttam 
az elmúlt hetekben, megmutatkozott Farmos ereje, értéke!

Köszönöm menyasszonyomnak, Ancsikámnak, Plavecz 
Anitának, aki nélkül ez nem valósult volna meg. Mellettem 
volt mindvégig, segített ahol csak tudott. Napokig csiszoltuk 
a köveket, hogy tiszták és fehérek legyenek. Hiába dorgáltam, 
hogy ne tegye, de segített a kőhordásban is, szélben, hideg-
ben. Tűrte, hogy a három hét alatt kevesebbet törődtem Vele. 
Ancsikámnak tettem egy ígéretet, hogy öt éven belül Farmos 
legszebb dísze lesz a Muszaly. Ezt a kijelentésemet 2022. janu-
ár 25-i testületi ülésen kissé nagyképűnek tűnően kinyilvání-
tottam, majd egy hónappal később február 25. napján Farmos 
egyik legszebb emlékműve került felszentelésre itt, a Muszaly-
ban. További nagy terveim is vannak, melyek mind a magunk, 
az itt élő muszalyiak és Farmos község polgárainak örömére, 
büszkeségére szolgálnak majd. Szeretném, ha a külterületi 
részeket is felvirágoztatnánk, és hasonló értékkel bírnának, 
mint a központi részek. Bízom benne, hogy Szarvas Attila úr 
öregszőlői tervei is mind- mind megvalósulnak, amiben tudok, 
viszonzom a segítséget és kérem, tegye ezt mindenki, aki meg-
teheti. Szeretném, ha egyszer eljutnánk arra a szintre, hogy 
Farmos büszkén nevezi meg a külterületeit. Addig még sok a 
tennivalónk. Köszönetet mondok az Önkormányzatnak, fő-
ként Horváth László polgármester úrnak a hozzáállásáért, az 
írásba foglalt engedélyezésekért. Köszönöm Kapronczi Mihály 
és Tóth Richárd képviselő uraknak, hogy elsőként szálltak be 
támogatásukkal a célért.
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A felszentelés, avatás úgy gondolom, jól sikerült, köszönöm 
a színvonalas beszédeket, előadásokat (Sárika hangja azóta is 
cseng a fülemben), meglepően sokan voltunk, 94 honfitársam 
tisztelt meg jelenlétével, és adta tudtomra, hogy ez a csodálatos, 
őseinkig visszanyúló, a magyarságnak fontos jelképe, szimbó-
luma jó helyre került. Azóta is naponta többen érkeznek túrá-
zók az emlékműhöz. Jó érzés látni az emberek arcán az örömöt 
és jó tudni, hogy ezért a látnivalóért útra keltek családok, idő-
sek, gyermekek, szerelmes párok. Bizakodó vagyok és remélem, 
lesz olyan pedagógus az iskolából, aki akár egy történelem óra 
alkalmával kisétál az osztállyal egy-egy tanítási napon.

Az emlékhely az Országos Zöld Túra útvonalon helyezke-
dik el, így várhatóan igen hamar híre megy a farmosi Turul-
nak, emelve Farmos értékét.

Remélem mindenki óvni, tisztelni és becsülni fogja a község 
madarát, és minden farmosi büszkén mondhatja, hogy van 
Turul emlékművünk! 

Legnagyobb tisztelettel köszönöm mindenkinek, pár óra 
alatt összegyűlt a pénz a Turulra!

Csodálatos kis falu Farmos, nagyszerű emberekkel!!! Legye-

tek büszkék magatokra!
Köszönöm, hogy befogadtatok és, hogy kérésemet támogat-

tátok. Ki anyagilag, ki pedig jó szóval. Örülök, hogy farmosi 
lehetek közöttetek! Isten áldjon benneteket!”

Fekete Antal (facebook: Desznyút Lút Tartó Antal)

Nem is tudom, mivel tudnám még kiegészíteni. Köszönöm 
mindenkinek a segítséget. Köszönöm a rendezvényen fellé-
pőknek és a megjelenteknek a részvételt. Köszönjük a sok fo-
tót és Győrfi Istvánnak a videó készítését. Érkeztek hozzánk 
Farmosról, Tápiószeléről, Újszászról, Tápiószentmártonról, 
Nagykátáról, de még Budapestről is! Sajnos az időpont nem a 
legjobb választás volt, de így is sokan voltunk. Külön említést 
érdemel, hogy a Muszalyban lakók majd’ teljes létszámmal 
jelentek meg. Köszönet érte!

Bízom benne, hogy az emlékmű túlél bennünket, és a jövő 
generációja is oly gyakran látogatja majd, tiszteletüket kife-
jezvén, fejet hajtva ősi eredetmondáink legendás madara, a 
Turul előtt. 

Plavecz Anita

Gondolatok az út menti keresztről
2018 őszén egy ba-

ráti beszélgetés közben 
merült fel az út menti 
keresztek sorsa: múlt-
ja, jelene, jövője. A 
faluban több kereszt 
is megtalálható, ezek 
többsége jó, illetve ko-
rának megfelelő álla-
potban van. Ám akad 
egy, amelyik éppen 
Farmos és Tápiószele 
határán található, de 
csak történetet hallot-
tunk róla, elhatároztuk 
hát, hogy felkutatjuk. 
Pár nappal később, 
amikor megérkeztünk a helyszínre, szomorúan láttuk, hogy 
az állapota nem épp olyan, amit szerettünk volna látni, egy 
gazolás és tereprendezés nem lesz elegendő a kereszt rend-
betételére. 

A következő hetekben elkezdődtek a munkálatok. Nem 
tudtuk pontosan, hogy milyen teendőink vannak egy ilyen 
esetben, ezért megpróbáltuk felkeresni az esetleges tulajdo-
nosokat, kormányhivatalt, ügyintézőket, és a segítségüket 
kértük, hogy mégis mit tehetünk annak érdekében, hogy a 
keresztet megmentsük az enyészettől. 

A teleknyilvántartásban nagyon gyorsan kiderült, hogy 
kinek a birtokában van a földterület, a tulajdonos és az Ön-
kormányzat nagyon gyorsan zöld utat adott, hogy tovább ku-
takodjunk, és megpróbáljuk megcsinálni. 

A következő szint az volt, hogy megpróbáltuk a műemlék-
védelemnél kipuhatolni, hogy szükséges-e bármilyen szak-

szerű tervhez kötött renoválás. Szerencsénkre ilyenről szó 
sem volt, ezek a fajta keresztek nem állnak műemlékvédelem 
alatt (legalábbis a 2018-19-es állapot ez volt). 

Nagyon úgy tűnt, hogy mindent meg tudunk csinálni, a 
sok utánajárás, puhatolás bizony vette az időt, hipp-hopp 
2019-et írtunk, eltelt egy év csak a kutatómunkával, illetve a 
források felkutatásával. 

Kezdett kirajzolódni az egész renoválás, nagyon sok fel-
ajánlás érkezett, főleg kétkezi munkával kapcsolatban - amely 
lehetőséggel biztos fogunk még élni a jövőben -, viszont a 
kereszt sorsa akkor kicsit háttérbe szorult. Elérkezett 2020 év 
eleje, az akkori járványügyi helyzet az egészet megbolygat-
ta. Bár el nem felejtettük, érdemben bármilyen munka nem 
történt.

Hogy állunk most? Pár hónappal ezelőtt az értéktár bi-
zottság elnökével konzultálva érdeklődtem a témával kap-
csolatban, van-e valami kötelezettségünk, mire kell figyelni, 
esetleg tudnak-e segíteni? Szerencsére pozitív megerősítést 
kaptam. December hónapban egy cikk is megjelent erről, 
melyet a Matolcsy Miklós Általános iskola történelemtanára, 
Németh Csaba írt. Szerencsére nincs elfelejtve ezeknek a ke-
reszteknek a sorsa. Látva az elmúlt hónap eseményeit, illetve 
a falu több részén való szépülését, úgy gondolom ideje lesz 
a tényszerűség útjára lépni, és a lehetőségeinkhez mérten az 
idén helyre állítani a keresztet, és megszépíteni a környezetét.

Kedves olvasó, kedves helyi lakos! Ha úgy gondolja, hogy 
valamilyen formában tudja támogatni a kereszt, illetve a ke-
resztek sorsát, kérem, keressen fel. Minden fajta segítséget 
szívesen veszünk. 

Szeretnénk, ha a település határán lévő kereszt üde szín-
foltja lenne Farmosnak, az arra járó lakosok és turisták pedig 
hosszú távon is gyönyörködhetnének a táj szépségében.

ifj. Szarvas Attila
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Útépítés a Muszalyban
2021 decemberében az útviszonyok sajnos egyre na-

gyobb problémát okoztak Farmos külterületén, a Musza-
lyban. Évek óta hallatták hangjukat az itt élő emberek, de 
változás nem történt. December hónapban Fekete Antal, 
helyi lakos nekiállt, és elkezdte az útépítést. Az első 100 
méter karácsonyra lett befejezve, 35 köbméter homoktöl-
téssel sikerült jó úttá alakítani az addig szinte járhatatlan, 
néhol 40-50 centi mély gödrökkel teli utat. A két ünnep 
között, valamint szilveszter es újév első napjaiban újabb 60 
méteres szakasz lett elkészítve, ahová 12 köbméter sárga 
homok lett felhasználva, így az addigi dagonyás, helyen-
ként 50 centi mély sárkátyúk úttá formálódtak. (Korábban 
180 méteres szakaszt tett rendbe, 2020 tavaszán ez 61 köb-
méter homokkal történő feltöltéssel készült el.) A 2022-es 
év első hetei is az út javításával, szélesítésével folytatódtak. 
Munkagépekkel, három nap földmunkával, homokhor-
dással újabb 130 méter út lett elkészítve. Egy hónap alatt 

500 méter út 138,5 m3 homokból, 190 óra munkával és 
301.000 Forint készpénzből készült el.

Köszönetet szeretnék mondani elsősorban Fekete An-
talnak, aki 1 hónapon át esőben, a legnagyobb fagyokban, 
szilveszter és újév napján is, összesen 190 óra munkával, 
valamint rengeteg pénzt fordítva a célért, rendbe tette a 
Muszaly útjait. 

• Köszönetet szeretnék mondani Abai Tamásnak, aķi 
részt vett autójával a homokkal megpakolt utánfutó 
húzatását végezvén.

• Köszönet Bárány László erdész úrnak, aki a Nefag 
Zrt. részéről a homok elhordását engedélyezte.

Köszönet továbbá mindazoknak, akik valamely 
összeggel beszálltak, így:
• Károlyi Norbert  5000 Forint

• Sándor István és felesége Marika  6000 Forint

• Litauszki András és felesége Ica néni  6000 Forint

• Barta Lajosné  5000 Forint

• Kalocsai Péter  1000 Forint

• Abai Tamás  7000 Forint

• Bendó István és Farkas Ildikó  5000 Forint

• Faltinszki Tünde  5000 Forint

• Dömők János (Tápiószele)  2000 Forint

• Géró Tamás  7000 Forint

• Géró Zoltán  5000 Forint

• Slíz Attila  5000 Forint

• Velkei Panni néni  5000 Forint

• Ivanics Mihály  5000 Forint

• Plavecz Anita és Fekete Antal  232.000 Forint.

Szépen kérek mindenkit, óvjuk az utat, ne száguldoz-
zunk, hogy sokáig maradhasson ilyen állapotában. Az 
útjavítással ideiglenesen okozott várakoztatásokért, kelle-
metlenségekért utólag is elnézésüket kérem.

Plavecz Anita
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Farsangi mulatság a Tápió Közalapítvány szervezésében
Az idei év fő célkitűzése számunkra az, hogy a társadalom 

minden szereplője számára szeretnénk értékes programokat 
kínálni. A tavalyi évben egy térségi rajzpályázati versenyt hir-
dettünk általános iskolásoknak és középiskolásnak is, mely 
számunkra pozitív visszajelzéssel zárult. Ebből energiát me-
rítve álmodtuk meg farsangi gyermekprogramunkat, melyet 
2022. február 19-én Tápiószentmártonban tartottunk meg, 
ahol a legkisebb gyermek 5 
éves, a legidősebb 14 éves 
volt.

A mulatság egy nap-
közis program volt, így a 
gyerkőcök reggel érkeztek 
és délután mentek haza, 
élményekkel tele. Esemé-
nyünkön 16 szorgos kis 
méhecske vett részt, akik 
számára különböző prog-
ramokat biztosítottunk. 

Rendezvényünket egy 
ismerkedős körjátékkal 
kezdtük, majd mindenki 
saját névjegykártyát ké-
szített, melyet egész nap 
viseltünk. A folytatásban 
farsangi szokásokról be-
szélgettünk, valamint kö-
zösen készítettünk dísze-
ket, amivel az egész termet 
farsangi hangulatba vará-
zsoltuk. 

Mindenki készített egy 
saját farsangi álarcot, me-
lyek zsűri elé kerültek, és négy alkotás helyezést is szerzett. 
Mindenki más emléklapot kapott arról, hogy részt vett a 
„házi álarcversenyünkön”. 

A program csúcspontja a fánk sütés volt, ahol az alap-
anyagokból a gyerekek készítették el a kész tésztát. A sütés-
ben ők nem vettek részt, mivel téli madarászást tartottunk 
kint, ahol távcsővel figyelték a környék madarait, illetve 
madárhangokat kellett felismerniük. A sütés után közösen 
leültünk az asztalhoz, és jóízűen fogyasztottuk el munkánk 
gyümölcsét.

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 
munkatársai ezúton is szeretnék megköszönni a szülők bi-
zalmát, valamint a gyerekeknek a jó hangulatot és a közös 
munkát. Továbbá szeretnénk megköszönni minden felnőtt 
segítségét, akik részt vettek a Farsangi mulatság lebonyolí-
tásában.

A jövőben tervezzük több gyermekprogram szervezését, 
melyről online felületeinken fogunk információt adni. Sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány munkatársai 

Tisztelt Olvasók! 
Előző lapszámunkban megjelent egy nyilvános bocsánatkérés, aláírás nélkül. Az aláírás, bár a bocsánatkérő személy 
kérésére maradt le az írás végéről, szerkesztőként ezt nem szabadott volna engedélyeznem. Elismerve hibámat, ezúton 
is szeretnék elnézést kérni, mind a sértettől, Fekete Antaltól, mind a bocsánatkérés írójától, Faltinszki Tündétől. Továb-
bá Major Lászlótól is, akinek közvetlenül a cikke alatt jelent meg az írás, így egyes olvasók az ő nevéhez társíthatták a 
bocsánatkérést. Végül pedig az olvasóktól is.

A tisztázás érdekében a bocsánatkérést újból megjelenítjük, immáron aláírással.
Szarvas Angéla

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 látotta-
kat. 

Faltinszki Tünde
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„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett halottunk,  

özv. NÉMETH GYULÁNÉ  
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, gyászunkban, mélységes fájdalmunkban 
őszinte részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett édesanyám , 

BADINSZKI JÓZSEFNÉ
született: Boda Jolán 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút hoztak, 
osztoztak fájdalmamban.

Gyászoló fia

„Egyetlen voltál e világon s múlhatatlanul örök.
Elmentél? Igen. Te messze jársz, s én itt ringatlak az 

ölemben s ha fáradt leszek, átadlak a lányaidnak s ő így 
tovább itt voltál s nem tűnhetsz el többé a szívünkből és 

a szemünkből.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

SZARVAS LÁSZLÓNÉ  
szül. Domonyi Veronika  

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. 
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért. 

A gyászoló család

Köszönjük Szarvas Angéla szívhez szóló búcsúzó sorait 

KOVÁCS ISTVÁNNÉ BORIKÁTÓL.  
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
tiszteletüket tették és elkísérték utolsó útján. 

A gyászoló család

METEO-SAROK
2021-22 Tél  

TOP 10 minimum hőmérséklet – 
FARMOS

-12.21°C  01.19 
-12.11°C 01.24 
-11.60°C  01.12 
-10.14°C  01.23 
-10.10°C  01.25 
-9.97°C  01.19 
-9.08°C  01.15 
-9.01°C  02.13 
-8.25°C  01.07 
-8.11°C  12.22

2021-22 Tél  
TOP 10 maximum hőmérséklet – 

FARMOS 

15.66 °C  01.01 
15.64 °C  12.31 
15.61 °C  02.09 
15.16 °C  02.11 
14.17 °C  02.10 
13.96 °C  02.15 
13.41 °C  02.17 
13.29 °C  02.18 
13.27 °C  01.03 
12.86 °C.  01.02

Forrás: https://www.idokep.hu/automata/zsolt70

Tarjáni Zsolt
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ELHUNYTAK
Szarvas Lászlóné sz.: Domonyi Veronika, 1958.02.23. elhunyt: 2021. november 11.

Jezsik Béláné sz.: Kun Julianna, 1940.03.29. elhunyt: 2021. november 11.

Bódi Sándor sz.: 1932.03.08. elhunyt: 2021. november 17.

Poór Imréné sz.: Laczkó Veronika, 1948.06.12. elhunyt: 2021. november 18.

Kovács Istvánné sz.: Nyitrai Borbála, 1950.04.25. elhunyt: 2021. november 21.

Halmi Mihályné sz.: Sági Margit, 1932.08.22. elhunyt: 2021. november 22.

Bartha Lajos sz.: 1943.06.24 elhunyt: 2021. december 05.

Badinszki Józsefné sz.: Boda Jolán, 1938.09.24. elhunyt: 2021. december 06.

Németh Gyuláné sz.: Németh Adél Mária, 1928.11.15. elhunyt: 2021. december 11.

Czeróczki Béla sz.: 1936.08.04. elhunyt: 2021. december 17.

Mázsás Zoltán sz.: 1980.02.10. elhunyt: 2021. december 19.

Sinka Józsefné sz.: Csillik Ibolya, 1954.06.09. elhunyt: 2021. december 22.

Boros János sz.: 1949.10.10. elhunyt: 2021. december 28.

Barta Péter sz.: 1977.01.07 elhunyt: 2022. január 05.

Babinszki Lászlóné sz.: Molnár Mária, 1933.08.05. elhunyt: 2022. január 06.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK
2021. december 6. Virág Ruben Jakab Patrícia és Virág Benjámin

2021. december 13. Bakó Lilla Julianna Dognai Julianna és Bakó József Márk

2021. december 27. Danicska Dávid Ábel Heigl Alexandra és Danicska Csaba 

2021. december 27. Molnár Maja Brigitta Czokoly Petra és Molnár Richárd

2022. január 4. Nagy Nóra Fehér Katalin és Nagy Krisztián 

2022. január 1. Horváth Regő Dobó Zsófia és Horváth György

2022. január 12. Visnyei Dorottya Kis Alexandra és Visnyei Gergő 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Gyürki Kiss Róbert és Oláh Szimonetta 2022. február 12.

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:  

2022. május 1. (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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Békaterelő kerítés építése a 311-es út mentén

Farsang a felső tagozatban

Magyar Kultúra Napja a könyvtárban Turul szobor avatása a Muszalyban


