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A XII. sem maradhat el… 
Előzetes a XII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztiválhoz

A helyi Kulturális Bizottság szervezésében 2015. szeptem-
ber 18-20. között kerül megrendezésre a XII. Farmosi Napok. 
Szeretnénk az eddigi hagyományokat folytatva sokszínű, szín-
vonalas programokkal kedveskedni kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Reményeink szerint bőséges kínálatunkból minden-
ki tud kedvére válogatni. Számítunk minden kedves farmosi 
lakos megtisztelő érdeklődésére. Bízunk abban, hogy széleskö-
rű összefogással közösen egy tartalmas, élményekben gazdag 
hétvégét — békés Farmosi Napokat hozunk létre. Terveink 
szerint idén is lesz számtalan gyermekprogram, színházi és 
táncbemutató, operett est, fergeteges humor, gasztronómiai 
kavalkád, népzenei és könnyűzenei koncertek, kézművesek 
utcája, híres fellépők, valamint képzőművészeti kiállítások, he-
lyi tehetségek bemutatkozása, sportos események, és látványos 
bemutató, tűzijáték. 

Mindezek megvalósításához szívesen fogadunk mindenne-
mű támogatást: önkéntes szervezői, bármilyen kétkezi munka, 

tárgyi, illetve pénzbeli adomány formájában. Tárgyi támoga-
tásukat személyesen a farmosi Közművelődési Könyvtárban 
adhatják le.

Pénzbeli támogatásukat átutalással a következő szám-
laszámra juttathatják el „Farmosi Napok” megjelölés-
sel:

Kedvezményezett: Farmos Község Önkormányzata
Számlaszám: 11784009-15730703;

Valamint személyesen a szervező bizottság valamely 
tagjánál:

Bugyiné Gyürki Andrea 06-20/220-7126
Deák Katalin 06-30/668-6554
Fehér Ágnes 06-20/340-4405
Tarjáni Zsolt 06-20/545-5834

Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!

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 biztonsá-
gi előírásoknak megfelelő térképen történik. (Megkérünk 
mindenkit, hogy a sátor hozzávetőleges méretét adja meg.)

Nevezési díj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2015. 09. 01-től 09.17-ig (csütörtök) a Közmű-
velődési Könyvtárban.

Sütőverseny
Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édesség-
gel, kaláccsal, stb. lehet.

Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál, 
azonban a sütemények tartós tárolására nincs lehető-
ségünk.

Kertben termett büszkeségeink
Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú, 
színű, stb. terménnyel.

Nevezési díj: 500 Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.

Csocsó verseny
Nevezési díj:  
gyerek: 200 Ft/csapat, felnőtt: 500 Ft/csapat.
Korcsoportok:  
gyerek: 0-14 éves korig, felnőtt: 15 éves kortól.
Nevezni előzetesen a Közművelődési Könyvtárban 
vagy a helyszínen lehet. A verseny minimum 6 csapat 
jelentkezése esetén kerül megrendezésre!

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!

Részletes program a FAIR következő számában,  
illetve a plakátokon és az internetes  

közösségi oldalakon lesz látható.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A CSATORNÁZÁSRÓL
A végéhez közeledik az ország egyik legnagyobb beruházá-

sa, az Új Széchenyi Terv keretén belül, az unió és magyar állam 
által jelentős pénzeszközzel támogatott, a Tápiómenti Régió 
Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt. Az unió és 
magyar állam által biztosított 24 252 307 422 forint felhasz-
nálásával, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulásnak a 2015. 
év végén el kell számolnia. A legjelentősebb műtárgyak (úm. 
szennyvíztisztítók, komposztálók, átemelő szivattyútelepek, 
közutak, önkormányzati utak alatt fekvő csőhálózatok) elké-
szültek, de a lakosságot legközvetlenebbül érintő munkafolya-
matok (úm. házi bekötések kivitelezése, utak aszfaltozása) még 
egy ideig folytatódni fognak. A házi bekötések jelenleg mint-
egy 50%-os készültségnél tartanak. A házi bekötésekkel kap-
csolatban sok félreértésnek, nem egyértelmű tájékoztatásnak 
voltunk részesei az elmúlt hónapokban, ezért tájékoztatásul 
néhány mondatban összefoglalva az alábbiakat kell tudni erről:
– A házi bekötés kivitelezése az ingatlantulajdonos részére az 

épületből kivezető, legrövidebb úton megközelíthető első kiállásig 
ingyenes, a további kiállások kiépítése, bekötése térítés köteles.

– A kiépítés során esetlegesen szükségessé váló betonfeltörés a 
kiépítést végző vállalkozónak - a szerződése értelmében - nem 
kötelessége ingyenesen elvégezni. (A szerződésnek e pontja ellen-
tétes a küldöttek által 2014-ben Kókán elfogadott határozattal).

– A betonozás, térburkolás helyreállítása az ingatlantulajdonos feladata.

– A házi bekötés kiépítését végző vállalkozó feladata „csupán” a 
csővezeték szakszerű, műszaki előírásoknak megfelelő lefekteté-
se, befedése.
A házi bekötések költségét - ami ingatlanonként 60 000 Ft-

tal kalkulálva 20 településen együttesen mintegy 1,7 milliárd 
forint – a lakosságtól átvállalva a projekt finanszírozza. 

A csatornahálózat „élőre” kötésének időpontját Farmos ese-
tében nagymértékben meghatározza a vasútvonal alatti átve-
zetés engedélyének kiadása.

Fontos tudnivaló a lakosság részére, hogy a csatornázás okoz-
ta káresemények bejelentését minél előbb tegyék meg az A-HÍD 
ZRT. farmosi irodájában! Az iroda munkatársai csak egyértel-
műen a csatornázás által okozott károkkal tudnak foglalkozni. 
Egyéb „ügyeskedő” próbálkozás hiábavaló.

A csatornarendszer, az önkormányzati úthálózat és a köz-
területek átvételét a kivitelezőtől, a három fél (kivitelező, meg-
rendelő, üzemeltető) által egyeztetett időszakban bejárás előzi 
meg, mely alatt hibalista kerül felvételre. Az átadás-átvétel a 
felek között csak a listára felvett hibák megszüntetése után tör-
ténhet meg.

Kérem, hogy ezt a már rövidnek nevezhető, csatornázásból 
hátra lévő időszakot viseljék türelemmel, és megértő, segítő ma-
gatartással támogassák a mielőbbi sikeres befejezést!

Horváth László
polgármester

A 2015. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉNEK JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI
– A 90 éves id. Fehér Istvánné köszöntése, Orbán Viktor minisz-

terelnök oklevelének átadása
– Szociális célú tűzifa biztosítása a rászorulók részére
– START munkaprogram pályázatának benyújtása
– Retro Party (szülők bálja az iskola javára)
– Boros Zoltán Farmos, Mátyás kir. út 18. alatti  lakos felperes 

FARMOS TV alperes ellen indított perének első fokú bírósági 
tárgyalása

– Goodwill Consultinggal szerződés aláírása pályázatok figyelésé-
re, pályázatok írására

– Tűzoltó Egyesület közgyűlése
– Polgárőrség közgyűlése
– Közmeghallgatás
– Gazdabál
– Meghívásnak eleget téve, részvétel az erdélyi Bágyon településen, 

a hős bágyoni huszárok emlékére állított lovas szobor avatásán
– Rózsa Nyugdíjas Egyesület közgyűlése
– Megemlékezés az 1848-49-es Szabadságharcról
– Galambász bál
– A békamentés záró rendezvényeként családi nap a gátőrháznál
– Huzsvár Pálné köszöntése 90. születésnapja alkalmából. Orbán 

Viktor miniszterelnök oklevelének átadása
– Táncház a kultúrházban Fehér Ágnes szervezésében
– Elsőfokú ítélethirdetés Boros Zoltán Farmos, Mátyás király úti 

lakos FARMOS TV ellen indított perében. Az önkormányzat 
(FARMOS TV) részéről fellebbezés benyújtása 

– Turóczi István Zoltánné jegyző távozása, a jegyzői állás meghirdetése
– Költészet Napja a könyvtárban
– Retro Buli (a Bozsik Program támogatására)
– A Farmosi Zenekar – Lestákné Czeróczki Judit karnagy vezeté-

sével - nagysikerű koncertet adott Mosonszentmiklóson
– A Tápió-menti Területfejlesztési Tanács Küldöttértekezletének 

ülése Tápiósülyben
– A Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület küldöttségének ausztriai 

kirándulása

– A Farmosi Zenekar részére meghívás az erdélyi Várfalváról.
– A farmosi általános iskolások erdélyi kiránduláson vettek részt
– Az óvoda szervezésében és rendezésében a Farmosi Zenekar 

Czeróczki Judit vezényletével – az óvodások részére – zenei 
értelmező, ismertető bemutatót tartott

– A tápiószentmártoni zeneiskola hangszerbemutatót tartott az 
óvodásoknak és az iskolásoknak

– Megtörtént a kultúrház belső, udvar felőli falfelületének tisztító festése
– Hagyományőrző egyesület gyermekrajának kiképzése Basa tanár 

úr vezetésével
– „Te szedd” szemétszedő akció
– Hagyományőrző Egyesület alakult  

Vezetői: Gál Zoltán, Szarvas Attila, Nemes Nóra, Oláh Pál.
– Rózsabál a Rózsa Nyugdíjas Egyesület rendezésében
– Felállításra került a Szent Orbán szobor, ifj. Nyitrai István alkotása 
– Hagyományok napja a Ligetben
– Hajt-A CSAPAT Leader Egyesület közgyűlése Nagykátán a 

Városi Könyvtárban
– Megkezdődött a Rákóczi út menti árok felújítása
– Megemlékezés a trianoni békediktátum évfordulójáról
– Szánkózó pálya kialakítása a Matolcsy-kúria mögötti területen
– A Start Munkaprogram keretében folyamatos járda- és ároképí-

tés, karbantartás

Pályázatok:
– Testvértelepülések közös rendezvényeinek támogatására kiírt 

uniós pályázat benyújtása (sikertelen)
– Óvodai melegítő konyha felújítása, eszközbeszerzése (elbírálás alatt)
– Az Általános Iskola tornatermének felújítása (elbírálás alatt)
– Járdák felújítása (Művelődési Ház előtt, Fő tér-Béke út között, a 

Szelei útszakasz mentén)
– Önkormányzati utak felújítása (Zrínyi út, Templom utca, Bercsé-

nyi út, Nagykátai út szakaszai)
Horváth László

polgármester
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A HAJT-A Csapat Egyesület júniusi hírei

A HAJT-A Csapat Egyesület 
Munkaszervezetének 

ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8°° – 1200 123° – 183°
Kedd 8°° – 1200 123° – 163°
Szerda 8°° – 1200 123° – 163°
Csütörtök 8°° – 1200 123° – 163°
Péntek 8°° – 1200 123° – 163°

Irodai elérhetőségek:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Telefon: 06-53-583-550, 
Telefax: 06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet értelmében az egyes vidékfejlesztési támogatásokra irányadó 2015. május 31-i megvalósítási és 

utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők meghosszabbodnak. Kérjük, hogy a módosításokat minden, pályázati megvalósításban 
jelenleg is érintett ügyfelünk tekintse át, mivel nem egységesen, hanem rendeletenként eltérően módosulnak a határidők.

Kiemelünk néhány, a térségünk fejlesztéseit leginkább érintő határidő-módosítást:
Érintett rendelet A megvalósítás határideje Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje

35/2013. (V. 22.) VM rendelet (LEADER) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (Turisztika) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

102/2012. (X. 1.) VM rendelet (Falumegújítás) 2015. június 30. 2015. június 30.
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet  
(Alapszolgáltatások fejlesztése) 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

11/2013. (III. 5.) VM rendelet  
(LEADER térségek közötti em.) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet  
(Nemzetközi együttműködés) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

A módosító rendelet elérhetősége: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf 

Tisztelt Ügyfeleink!
Várjuk projektötleteiket a 2014-2020-as európai uniós időszak LEADER tervezéséhez, térségünk Helyi Fejlesztési Tervének meg-

alkotásához. Kérjük akciócsoportunk önkormányzatait, egyházait, nonprofit szervezeteit, mikro-, kis- és középvállalkozásait, őster-
melőit, természetes személyeit, akik a HAJT-A Csapat Egyesület illetékességi területén kívánnak fejlesztéseket megvalósítani, hogy 
projektötleteiket juttassák el munkaszervezetünkhöz. Projektötleteik leírásához a honlapunkon található projekt adatlap formanyom-
tatványt javasoljuk (http://hajtacsapat.hu/hirek.html). Projektötleteiket leadhatják személyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápió-
szele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetik – a legkézenfekvőbb módon – elektronikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve 
postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).

Faragó Júlia, HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet-vezető

Álláshirdetés
Farmos Község Önkormányzat polgármestere a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet 

KARBANTARTÓ MUNKAKÖR 
betöltésére szobafestő-mázoló, kőműves, burkoló, vagy villanyszerelő szakképzettséggel rendelkezők részére. 

Az állás betöltésekor előny: a felsorolt szakmák közül többel 
rendelkezés és a B kategóriás jogosítvány.

Jogviszony időtartama: határozatlan idő. Foglalkoztatás jel-
lege: teljes munkaidős.

Munkavégzés helye: 2765 Farmos, Fő tér 1. Állás betölthető: 
azonnal.

Bérezés: hatályos jogszabályok szerinti szakmunkás mini-
málbér.

Munkakör által ellátandó feladatok: karbantartási és szak-
munkák, egyéb településüzemeltetési, karbantartási feladatok 
ellátása, gépjárművezetés és annak üzemeltetésével kapcsola-
tos feladatok.
Jelentkezési feltételek: 

– büntetlen előélet,
– orvosi alkalmasság,
– kőműves vagy szobafestő-mázoló vagy villanyszerelő 

szakképesítés.
Egyéb információ: A foglalkoztatásra a munka törvény-

könyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerül sor.  A mun-
kaviszony kezdetétől 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A jelentkezési dokumentációnak tartalmaznia kell:
– önéletrajz, mely tartalmazza a korábbi munkatapasztala-

tot, végzettséget, korábbi munkaköröket,
– nyilatkozat büntetlen előéletről (alkalmazás esetén ható-

sági erkölcsi bizonyítvány),
– szakképzettség igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési dokumentációban 

szereplő adatokat az álláspályázat elbírálásában résztve-
vők megismerhetik.

Jelentkezési határidő: 2015. július 20. (hétfő) 16.00 óra. Pá-
lyázat elbírálása: 2015. július 31. 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklődhet Horváth 
László polgármesternél, a 06 20 471 5533 telefonszámon.

Jelentkezni lehet a jelentkezési dokumentációnak a Farmo-
si Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2765 Farmos, Fő tér 1.) 
személyes leadásával, vagy postai úton.

Horváth László, polgármester
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Hirdetmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a Magyar Kémény 

Kft. értesítése alapján, hogy a jogszabályban előírt 
KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI  

KÖZSZOLGÁLTATÁS 
körébe tartozó feladatokat a Kft. munkatársai  

2015. június 20. és július 20.
között időpontban látják el. 

A Kft. alkalmazottai – kéményseprők – fényképes igazol-
vánnyal és névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Horváth László s.k., polgármester

Tüdőszűrés
Településünkön  

2015. augusztus 17-től 19-ig  

TÜDŐSZŰRÉS lesz. 
Helyszín: Közösségi Ház

Időpont: 2015.augusztus 17. 12-től 18 óráig,  
18-19-én 8-tól 18 óráig

A személyazonosító igazolvány, TAJ kártyát  
és a szűrési lapot kérem, hozzák magukkal!

Földhasználói kötelezettség parlagfű-mentesítés
Július 1-től indul a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, ezért az érintett termelőknek, földhasználóknak kitüntetett 

figyelmet kell szentelniük a tarlók megfelelő kezelésére, ápolására.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhaszná-

ló köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Aki ezt elmulasztja ezen időpontig, annak parlagfűvel fertőzött ingat-
lanán a növényvédelmi jogkörben eljáró szerv elrendeli a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezés elrendelésére jo-
gosult eljáró szerv belterületen az illetékes jegyző, külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága. 

Helyszíni ellenőrzést a területileg illetékes járási hivatalból a veszélyeztetett területeken végez. A helyszíni ellenőrzés, 
valamint a közérdekű védekezés elvégzése során a Földhivatal, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakemberei, és a 
védekezést végrehajtó vállakozók az eljárással érintett területre beléphetnek, ott a szükséges védekezési cselekményeket 
elvégezhetik. 

A Törvény értelmében a mulasztóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke a parlagfűvel 
borított terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A közérdekű védekezés elrendelésével és végre-
hajtásával felmerült költségeket is az ügyfélnek kell megtérítenie.

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 

2015. év II. félévében lomtalanítást szervez Farmos Község 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területein.

Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:
Lom: darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem 

fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edény-
be (kukába). (pl.: berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)

Az elszállításra szánt lomot a megadott napon reggel 7:00 
óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a 
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihe-
lyezett lomot nem áll módunkban elszállítani!

A közterületek tisztaságának megőrzése érdekében a szó-
ródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni 
ingatlanaik elé!

Lomtalanítás időpontja: 
2015. szeptember 7. (hétfő)

FONTOS: Társaságunk, a lomtalanítás keretében az alábbi 
hulladékokat nem szállítja el:

– veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres csomagolóanya-
gok, használt sütőzsiradék és olaj illetve gépjárműolaj, izzók, 
fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem)

– fertőző és undort keltő anyagok
– építési-bontási törmelék
– elektronikai hulladékok
– gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek
– gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
– zöldhulladék

A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres kommunális 
hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszo-
kottól, ezért a kommunális hulladékot – az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően – reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni!

Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgála-
tunkon (53/500-152, 53/500-153) és diszpécserközpontunkban 
(53/311-215, 53/505-567) lehet, illetve a www.okoviz.hu honla-
punkon, mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfeleink 
rendelkezésére!

Együttműködésüket köszönjük! 
ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Gyermeknap az óvodában
Gazdag az ünnepek, hagyományok sora, 

amit ápolunk óvodánkban. Tudjuk meny-
nyire fontos a gyermekeknek is, hogy a hét-
köznapokat egy-egy jeles nap különlegeseb-
bé tegye. Az egyik legrégebbi, legszínesebb 
várva-várt esemény, május végén a gyer-
meknap.

Néhány éve a Rózsa Nyugdíjas Egyesület 
tagjaival közösen szervezzük és bonyolítjuk 
le e különleges napot.

Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni, amiért ebben az évben újra lelkesen, időt, 
fáradságot nem kímélve készültek a prog-
ramok lebonyolítására. Idén újra örömmel 
fogták bátortalanul egyensúlyozó gyerme-
keink kezét. Óriási kitartással gyártották a 
macis sapkákat, mindenhol ott voltak, ahol 
segítségre volt szükség.

Hálánkat legjobban a csillogó gyermek-
szemek és a lekváros palacsintától maszatos 
szájak fejezték ki.

Nyitrainé Vekety Hajnalka,  óvónő

Óvodánk büszkesége
Nagy megtiszteltetés érte intézményünket, Böjti Károlyné nyugal-

mazott címzetes óvodavezető Brunszvik Teréz – díjban részesült. Az 
Emberi Erőforrások minisztere által adományozható egyik legrango-
sabb szakmai elismerés, amelyet Ani a kiemelkedő óvodapedagógiai 
munkásságért kapott. A miniszteri elismerésre a farmosi Községi Óvo-
da terjesztette elő, a teljes alkalmazotti közösség támogatásával. Elhi-
vatott pedagógusként végezte a munkáját, melyet a gyermekek iránti 
szeretet és az örömmel végzett munka hatotta át. Szívügyének tekin-
tette hosszú évtizedeken át az óvoda működését. Munkája, széleskörű 
szakmai tudása, példaként szolgált kollégái és a térség óvodavezetői 
előtt. Személyiségének köszönhetően az intézményben dolgozók és ez-
által a gyermekek is vidám derűs légkörben élhették napjaikat. Az óvo-
da dolgozói úgy gondolták, hogy a sokévi önzetlen magas színvonalú 
szakmai munka méltó elismerése e díj odaítélése.

A miniszteri elismerés átadási ünnepségére a pedagógus nap alkal-
mából 2015. június 04-én került sor az ELTE Egyetemi Kongresszusi 
Központ Gömb aulájában.

A Brunszvik Teréz – díjat az Emberi Erőforrások minisztere, Balog 
Zoltán és a Köznevelési államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit adta át.
Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

„és amit elém őszintén tudtál tenni
merni őszintének lenni
meglátni az értéket, tartani a mértéket
megragadni minden emberben az emberséget”

(Kesztehelyi Mangó Gabriella)

Nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok köszöntése
Elkezdődött a 2014/15-ös nevelési év. Szeptember elsején 

két kedves kolléganőnk megkezdte nyugdíjas éveit.
Böjti Károlyné óvodavezető és Tóth Illésné óvodapedagó-

gus, 1976 nyarán kezdett el dolgozni a farmosi óvodában. 
Nem könnyű feladat ez: „küldetés, hivatás, melyet a gyerme-
kért, egy szebb, egy jobb jövőért tesznek.”

Böjti Károlyné – Ani óvó néni
Az Óvónőképző Főiskolát 1974-ben fejezte be, Kecskemé-

ten. A nagykátai központi óvodában 5 évet dolgozott, majd 
felkérték a farmosi óvoda vezetésére.

Magatartása, elvei, érzelemvilága, következetessége meg-
határozták munkájának eredményességét.

Természetéből és pedagógiai hitvallásából eredendően, 
egész élete és pedagógiai munkássága alatt törekedett az 
emberi kapcsolatok példaértékű közvetítésére és a pedagó-
gusok együttműködésének erősítésére.

Szívügyének tekintette az óvoda működését. A gyermekek 
harmonikus személyiségfejlődéséhez, feltétlenül fontosnak 
tartotta, hogy az óvoda biztonságos, egészséges és esztétikus 
körülmények között működjön, rendelkezzen megfelelő tárgyi 
környezettel. Olyan intézményt alakított ki, amely gyermek-
központú, nyitott, befogadó intézmény, amelyre elégedettség-
gel, büszkeséggel tekintenek dolgozói, partnerei és a fenntartó.

Hirdette és tanította a gyermeket szerető rájuk figyelő, a 
szabadságukat, személyiségüket figyelembe vevő, példamu-
tató pedagógusi magatartást. Teljes pedagógiai pályafutása 
alatt hangoztatta, hogy a nevelés kulcsszereplője a pedagó-
gus.

Szakmai felkészültségét önképzés, továbbképzés útján fo-
lyamatosan fejlesztette, hogy maradéktalanul megfelelhes-
sen az új kihívásoknak. Tudásával, emberi magatartásával 
mindig pozitív példa volt kollégái számára. Nagy szakmai 
tudását és módszertani kultúráját szívesen adta át munka-
társainak. Tudását azonban nemcsak intézményében váltot-
ta eredményre, osztatlan elismerést vívott ki a térségben, a 
szakma képviselői előtt.

Szívesen fogadta a pályakezdő óvó néniket, akiknek min-
dig segített az óvónői munka szépségének megismerésében, 
elsajátításában. Rendkívüli munkabírása, az óvodaügy irán-
ti elkötelezettsége és alázata, emberi tisztasága és mély hu-
mánuma pályatársai példaképévé emelte. Fáradhatatlanul 
tevékenykedett, vállalta a kihívásokat a farmosi gyermeke-
kért.

Szerencsések lehetünk, hogy ilyen vezetővel dolgozhat-
tunk együtt. Olyan egyéniség, akitől nagyon sokat lehetett 
tanulni a szakmáról, elhivatottságról és vezetésről. Remek 
csapatot alakított ki.
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Farmosi Általános Iskola erdélyi kirándulása 
Tanszeradomány a dél-erdélyi szórvány magyar közösségek számára

A Farmosi Általános Iskola 7. évfolyamos diákcsoportja 
2015. május 7-10. között, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt Határtalanul pályázat keretében erdélyi 
körutazáson vett részt. A kirándulás témája „az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc emlékei az erdélyi szór-
vány magyar közösségekben” volt. 

A program során a diákok felkeresték Vasvári Pál kop-
jafáját Körösfőn, Petőfi Sándor emléktábláját Tordán, 
majd az ugyancsak ő tiszteletére állított szobrot Balázs-
falván. Nagyenyeden, Magyarigenben és Ompolygyepűn 
megemlékeztek az 1848-49-es erdélyi vérengzések során 
elhunyt magyar polgári áldozatok tömegsírjánál. Abrud-
bányán és Verespatakon megnézték a helyi magyar közös-
ségek elnéptelenedett templomait. Torockón Jókai Mór 
„Egy az Isten” című regénye alapján felidézték a szabad-
ságharc helyi eseményeit. 

A helyszínek megválasztásának másik nem titkolt szán-
déka volt, hogy a helyi közösségek tagjaival való találko-
zások során a magyarországi fiatalok megismerhessék és 
megértsék a szórványlét mindennapi nehézségeit, a nem-

zeti megmaradásért végzett munka kiemelt fontosságát és 
emberi oldalát. 

A kirándulás talán legszebb pillanatai is e cél érdeké-
ben valósultak meg. Türben, a nem régen felavatott ma-
gyar házban Kémenes Lóránt római katolikus plébános, 
Abrudbányán, a református templomban Baráth István 
tiszteletes vezetésével fogadták a helyiek a farmosi cso-
portot. A diákok a bemutatkozások és beszélgetések során 
mindkét helyszínen tudást szerezhettek az iskolán kívü-
li magyar nyelvoktatás folyamatáról, amelyet az általuk 
gyűjtött és vásárolt tanszeradomány ünnepélyes átadásá-
val segítettek. 

A szervezők reményei szerint a kiránduláson részt ve-
vők értékes tapasztalatokkal gazdagodtak, sikerült ben-
nük elültetni azt a magot, amelynek gyümölcse az erdélyi 
magyarság iránt tanúsított folyamatos érdeklődésben és 
segíteni akarásban érik majd be. 

Németh Csaba,  
kirándulás szervező tanár

Azt, hogy hogyan kell végig lelkes, mindig megújulni 
tudó, aktív örökifjú pedagógusnak maradni, megmutatta 
nekünk. Szóval van kit követnünk, még akkor is, ha jól fel-
adta a leckét.

Tóth Illésné – Éva óvó néni
Pályáját 1976-ban kezdte. Majd négy évtizedes hivatását 

a gyermekszeretet, az igényes, magas színvonalon végzett 
tevékenység jellemezte. Szakmai, pedagógiai munkája pél-
daértékű. Mintaszerűen szervezte a csoport mindennapi 
életét. Az ismeretszerzés alapjául sokszínű tevékenységet és 
élményt biztosított a gyermekek részére. Beépítette mun-
kájába az egészséges életmódra nevelést, környezet megis-
merésére nevelést, kiemelkedően fejlesztette a matematikai 
gondolkodásra nevelést.

Csoportjában mindig magas szintű volt a gyermekek szo-
kás- szabály tudata, a neveltségi szintje. Hozzájárult az óvo-
da sajátos arculatának kialakításához.

Óvónőként mindig fontosnak tartotta az esztétikai neve-
lést. Alkotó munkájával színesebbé, gazdagabbá tette óvo-
dánkat. Ő olyan óvónő, aki őszinte, egyenes véleménynyil-
vánításával nagyban hozzájárult az óvodai nevelőközösség 
alakításához. Negyven éves pályafutása alatt sok száz gyer-
meket nevelt szertettel, türelemmel a jóra, a későbbi felada-
tokra.

Záró gondolat
Mindketten hosszú ideje űzték ezt a gyönyörű hivatást. 

Mindig is az volt a közös cél: együtt kell dolgozni, hinni a 
munkánk eredményében, értelmében, a gyermekekben. 
Munkájuk során tudtak értéket teremteni rendelkeztek kellő 
önismerettel, morális tartással, jól képzettek, megfelelő mo-
tivációval bírók voltak, nem riadtak vissza a nehézségektől. 
Ennek az idézetnek a soraival szeretném köszönteni nyug-
díjba vonulásuk alkalmából szeretett kolléganőimet:

Németh László: 
„Utasok vagyunk, az élet legnagyobb öröme a tanulás.  
De az élet nemcsak  utazás, szobrász munka is: valami 
szépet kihozni önmagunkból s ezt a  környezetünkre is 
kiterjeszteni. Az élet egy ügy. Egy zászló, amit ha törik, 
ha szakad, fel kell valami belső oromra ültetni. S erre rá-
találni, fölismerni,  fölismertetni nem könnyű feladat.”

Köszönet a „szobrász munkáért”, köszönet, hogy magas-
ra tartottátok a zászlót. Köszönet, hogy példaértékű munká-
tokkal hozzájárultatok Farmos Község Óvodájának műkö-
déséhez. Kívánunk Nektek, sok boldogságot, jó egészséget a 
nyugdíjas éveitekre.

„Álmodd, amit álmodni akarsz,
Menj oda, ahová menni akarsz,
Légy az, aki lenni szeretnél,
Mert csak egy életed van,
És egy lehetőséged, hogy
Megtedd mindazt, amit szeretnél.”

Tóth Józsefné óvodavezető
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AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az Országos kompetenciamérés keretében 2014-ben is a 

közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfele-
lően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a 
szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást. 

A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy 
a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen 
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett felada-
tok megoldásában.

A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbe-
széléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menet-
rendhez, vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések 
jellemzően az információk visszakeresését, következtetések le-

vonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy 
egészének értelmezését várták el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott 
feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő problé-
ma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanu-
lóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek 
és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok sík-
ban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínű-
sége). A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek 
eredményeit megküldték az intézményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2013/2014. tanév 6. és 8. évfolyamo-
sainak 2014-ben elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.

Kollár Ferenc
igazgató

8.o szövegértés

6.o matematika 6.o szövegértés

8.o matematika
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Magyar nyelv és irodalom 
Bendegúz Levelező Versenyen arany fokozatot ért el:

Danileszk Zoltán és Fekete Lívia 4.a
Bozóki Bendegúz, Fejős Lili és Sóspataki Petra 4.b
Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia
Matula Máté és Miknai Petra 3.a
Kovács Kinga 3.b

Ezüst fokozatot ért el:
Ország Alexandra Napsugár 3.b

A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia Tudásbajnok-
ság Megyei Döntőjén

Szövegértésből: Kovács Kinga 13. helyezést ért el
Anyanyelvből: Matula Máté 35. helyezést ért el
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

Az „Olvasni jó!” regényolvasó és szövegértés versenyen részt vettek:
1. évfolyam: Kenyó Janka, Sifter Lili, Erdő Péter,  

Katona Eszter Anna, Turóczi Cintia
2. évfolyam: Nagy Emma, Árva Mónika, Berényi Katinka, 

Berényi Patrik, Czira Sára, Józsa Viktória, Ká-
roly Balázs, Kenyó Kira, Marton Márk,  
Tóth Viktória Anna, Zala Zsombor

3. évfolyam: Lajos Dóra, Tóth Krisztián, Török Aliz Eszter, 
Bozóki Bendegúz, Kolonics Dorina Krisztina,  
Haluska Viktória, Polyák Dominika,  
Ledacs-Kis Balázs, Nagy Márton

Felkészítők: Visnyei Pálné, Faragó Tünde, Oláh Éva,  
Bércesiné Tóth Júlia

Benedek Elek Szövegértő Kistérségi Verseny
3. évfolyam: Kovács Kinga, Matula Máté, Bába Benjámin, 

Gyurcsik Tamás
4. évfolyam: Kolonics Dorina Krisztina, Török Aliz Eszter, 

Berényi Petra, Bozóki Bendegúz
2. helyezést ért el Kolonics Dorina Krisztina 4.a
12. helyezést ért el Kovács Kinga 3. b
Felkészítők: Bércesiné Tóth Júlia és Majorné Urbán Erika

Mesemondó verseny 
1. évfolyam

I. Sifter Lili 1.a
II. Bércesi Csenge 1.a
III. Katona Eszter Anna 1.b

2. évfolyam
I. Józsa Viktória 2.b
II. Czira Sára 2.b
III. Tisza Hajnalka 2.a

3. évfolyam 
I. Seregley János Erik 3.a
II. Matula Máté 3. a

4. évfolyam
I. Lajos Dóra 4.b
II. Kolonics Dorina Krisztina 4. b
III. Sóspataki Petra 4. b

Szépírás verseny 
1. évfolyam

I. Kenyó Janka 1.a
II. Bércesi Csenge 1.a
II. Sifter Lili 1.a

2. évfolyam
I. Czira Sára 2.b
II. Tóth Viktória Anna 2. b
III. Kenyó Kira 2.b

3. évfolyam
I. Miknai Petra 3. b
II. Kovács Laura 3.b
III. Matula Máté 3.a

4. évfolyam
I. Sóspataki Petra 4.b
II. Tóth Krisztián 4.b
III. Till Anasztázia Noémi 4.a

Kistérségi Tanulmányi verseny Mikro térségi Forduló Tápiószele 
3. évfolyam

Magyar nyelv: Seregley János Erik 3.a 4. helyezés
Szövegértés: Kovács Kinga 3.b 1. helyezés
Felkészítő: Majorné Urbán Erika
Matematika: Gyurcsik Tamás 3.a 2. helyezés
Környezetismeret: Bába Benjámin 3.a 2. helyezés
 Matula Máté 3.a 2. helyezés
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna

4. évfolyam
Magyar nyelv:  Török Aliz Eszter 4.b 4. helyezés
Szövegértés: Danileszk Zoltán 4.a 2. helyezés
 Kolonics Dorina Krisztina 4.b 3. helyezés
Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia
Matematika:  Sóspataki Petra 4.b 4. helyezés
Környezetismeret: Tóth Krisztián 4.b 1. helyezés
 Bozóki Bendegúz 4.b 5. helyezés
Felkészítők: Matuláné Csík Gabriella és Megyes Jánosné

Kistérségi Tanulmányi Verseny Döntő Tápiószecső 
3. évfolyam

Magyar nyelv: Seregley János Erik 3.a 12. helyezés
Szövegértés: Kovács Kinga 3.b 5. helyezés
Felkészítő: Majorné Urbán Erika
Matematika: Gyurcsik Tamás 3.a 4. helyezés
Környezetismeret: Matula Máté 3.a 10. helyezés
 Bába Benjámin 3. a 12. helyezés
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna

4. évfolyam
Magyar nyelv: Török Aliz Eszter 4.b helyezés
Szövegértés: Kolonics Dorina Krisztina 4.b 1. helyezés
Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia
Matematika: Sóspataki Petra 4. b 5. helyezés
Környezetismeret: Bozóki Bendegúz 4.b 2. helyezés
 Tóth Krisztián 4. b 4. helyezés
Felkészítők: Matuláné Csík Gabriella és Megyes Jánosné

Tápió-menti Népdaléneklési verseny
Czira Sára 2.b ezüst fokozat
Csillik Csaba Bence bronz fokozat
Felkészítő: Ács Mária

„ Mit jelent neked a tavasz?” rajzpályázat
Nívódíjat kapott: Miknai Petra 3. a
 Vigh Vendel Gábor 5.b

Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna
A Tápiószelei Növény Diverzitás Központ rajzpályázat

1. helyezést ért el Sóspataki Petra 4.b
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna

Kollár Ferenc, igazgató

Versenyek az alsó tagozaton
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Magyar nyelv és irodalom
Tóth Zsófia 5.a osztályos tanuló februárban részt vett a Ka-

zinczy Ferenc Szép magyar beszéd című versenyének nagy-
kátai fordulóján, ahol 2. helyezést ért el. Felkészítő: Cziráné 
Fehér Anita

Április 10-én a KLIK Nagykátai Tankerülete vers-és próza-
mondó versenyt szervezett Sülysápon. Iskolánkat 4 tanuló 
képviselte:

Janoch Péter Sándor 5.a
Tóth Zsófia 5.a
Barad Henriett 6.b
Molnár Viktória 6.a
Közülük Janoch Péter Sándor I., Tóth Zsófia II. helyezést 
ért el. 
Felkészítőjük: Cziráné Fehér Anita
A hatodikosok felkészítője Tokajiné Dancsó Szilvia

Az ötödik évfolyamból két csapat részt vett a Bolyai Anyanyel-
vi csapatversenyen, akik a középmezőnyben végeztek.
„Törpokosok”: Tóth Zsófia, Vankó Eszter, Matula Márton, 

Janoch Péter
„Nyelvőrzők”: Till Kitti, Kőszegi Noémi Violetta,  

Rácz Evelin, Palotai Roland
Felkészítőjük: Cziráné Fehér Anita

Április 15-én rendeztük meg az iskolában a helyi szavaló-
versenyt.  
5.évfolyam

I. Janoch Péter 5.a
II. Tóth Zsófia 5.a 
III. Vankó Eszter 5.a 

6.évfolyam 
I. Molnár Viktória 6.a 
II. Barad Henriett 6.b 
III. Hanka Enikő 6.a

8. évfolyam: 
I. Kolonics Kristóf 8.b 

Különdíjat kapott Simon Boglárka 8.a

Az iskolai fogalmazásíró-verseny eredménye: 
5-6. osztály:

I. Vankó Eszter 5.a
II. Kovács Alexa 6.a
III. Tóth Zsófia 5.a

7-8. osztály:
I. Szécsényi Laura 7.b
II. Kovács Dominika 8.b
III. Csillik Luca 8.a

Matematika:
A Bolyai matematikai csapatversenyen Szabó Ildikó 3 csa-
pattal vett részt, 2 hatodikos és egy ötödikes csapattal

Hatodikosok: 
Furfangos matekosok: Barad Henriett, Csákó Eszter, Mo-

gyoró Péter, Molnár Martin 6.b , ők a 18. helyen végeztek

Hatos osztag: Fehér Jakab, Kasza Luca Fanni, Plavecz Kat-
rin, Tóth Boglárka 6.b , ők a 64. helyen végeztek

Ötödikesek:
Törpokosok: Janoch Péter, Matula Márton, Tóth Zsófia, 

Vankó Eszter. Az ő csapatuk az 58. helyen végzett.
Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett Tóth-Czifra Mi-

hály Matematika Emlékversenyen részt vett Török Tamás 
8.a, Csákó Mihály, Kasza Laura Krisztina, Kolonics Kristóf 
és Kovács Dominika 8.b osztályos tanulók. Felkészítőjük Dr. 
Ácsné Hild Jolán.

A jászberényi SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um nyolcadikosoknak meghirdetett matematika versenyén 
Török Tamás, Csillik Luca 8.a, Csákó Mihály, Kasza Laura 
Krisztina , Kolonics Kristóf és Kovács Dominika 8.b osztá-
lyos tanulók vettek részt.

A legjobb eredmény Kasza Laura Krisztina 8. b 7. helyezése 
volt. Felkészítőjük Dr. Ácsné Hild Jolán.

Angol nyelv:
Kossuth Lajos Gimnázium által a nyolcadikosaknak szer-

vezett angol nyelvi szövegértési versenyén Kasza Laura, Ko-
vács Dominika, Csákó Mihály, Kolonics Kristóf 8.b és Jakab 
Emese 8.a osztályos tanulók vettek részt.

Közülük Kasza Laura Krisztina továbbjutott a döntőbe, 
amelyet február 9-én rendeztek meg, ahol a 3. helyezést érte el. 
Felkészítőjük: Bódiné Bíró Erika és Kollár Ferencné.

A jászberényi SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um nyolcadikosoknak meghirdetett angol nyelvi versenyén 

Csákó Mihály 8.b 1.helyen, 
Kovács Dominika 8.b 3.helyen, 
Kasza Laura Krisztina 8.b 4. helyen és együtt csapatban a 
2.helyen végeztek. Felkészítőjük Kollár Ferencné.

Az angol nyelvi TITOK levelező verseny eredményei:
Kollár Ferencné az ötödikes csapatával (csapattagok: Ja-

noch Péter, Matula Márton, Tóth Zsófia és Vankó Eszter 5.a 
) 14.helyen, hatodikos csapatával (csapattagok: Czokoly Bá-
lint, Hanka Enikő, Prága Péter és Tóth László Bendegúz 6.a 
) 14.helyen végzett.

Egyéni versenyzőként Brindzik Bálint 7. a osztályos tanuló 
a 36. helyen végzett. 

Szécsényi Laura 7.b osztályos tanuló az országos versenyen 
30. helyezett, Csákó Eszter, Kasza Luca és Tóth Boglárka 6.b 
osztályos tanulók az országos versenyen 3. helyezést értek el. 
Felkészítőjük: Bódiné Bíró Erika és Terék Nikolett.

Play and Win országos levelező verseny: 
Csákó Eszter 6.b egyéni 1. helyezett
Kasza Luca 6.b egyéni 3. helyezett
Molnár Martin 6.b egyéni 4. helyezett
Barad Henriett 6.b egyéni 6. helyezett
Urbán Barbara 7.b egyéni 7. helyezett
Szécsényi Laura 7.b egyéni 9. helyezett
Rácz Evelin 5.b egyéni 5. helyezett
Dávid Patrik és Palotai Roland 5.b csoportos 6. helyezett
Felkészítőjük: Bódiné Bíró Erika és Terék Nikolett.

Versenyek a felső tagozaton
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Az Üllőn megrendezett Pest Megyei Angol Nyelvű Vers- és 
Prózamondó Versenyen Kasza Laura Krisztina 8. b osztályos 
tanuló 1. helyezett lett. Felkészítője Kollár Ferencné volt.

Kasza Luca Fanni és Tóth Boglárka 6.b osztályos tanulók is 
részt vettek ezen a versenyen Terék Nikolett felkészítésében.

A kistérségi angol nyelvi versenyen Szentmártonkátán 
egy csapat képviselte iskolánkat, akik a 3.helyet szerezték meg. 
Csapattagok: Danileszk Zoltán 4.a, Janoch Péter 5.a (felkészí-
tőjük Kollár Ferencné), Csákó Eszter és Kasza Luca Fanni 6. b 
osztályos tanulók (felkészítőjük Terék Nikolett).

A London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos dön-
tőjén Janoch Péter (5.a) 8., Vankó Eszter (5.a) 10., Tóth Zsófia 
(5.a) 13. és Czokoly Bálint (6.a) 6.helyezést érték el. Felkészítő: 
Kollár Ferencné.

Testnevelés:
Pozsonyi Zsolt a Diákolimpia Körzeti IV. korcsoportos te-

remfoci bajnokságon, novemberben Tápiószentmártonban 4. 
helyezést ért el. 

A III. korcsoportosokkal decemberben ugyanitt szintén 4. 
helyezést ért el. 

Nagy Gáborné májusban részt vett III. korcsoportos atléti-
ka leány csapatával a körzeti döntőn Nagykátán és 7. helyezést 
ért el.

Csapattagok: Barabás Eszter 5.a, Laczkó Dzsenifer 6.a, Till 
Kitti 5.a, Tóth Boglárka 6.b és Tóth Zsófia 5.a osztályos tanu-
lók.

Május 6-án ugyanitt III. korcsoportos fiú csapatával 8. és IV. 
korcsoportos fiú csapatával 7. helyezést ért el. Egyéni verseny-
zőink is az első 10 helyezett között végeztek.

III. kcs. fiú csapattagok: Bükkösi Ottó 5.b, Kocsi Krisztián 
5.a, Molnár Martin 6.b, Mucsinyi Dávid 6.b, Török Olivér 5.a 
és Vigh Vendel Gábor 5.b.

A IV. kcs. fiú csapattagok: Darók Sámson 7.a, Farkas Gergő 
7.b, Kovács Ákos 6.a, Pécs Olivér 7.b, Tóth Sándor 7.b és Török 
Tamás 8.a.

Egyéni versenyzők: Nyitrai Petra 7.a, Ézsiás László 5.b és 
Mikhel Vilmos 7.a osztályos tanulók.

Rajz:
Lurkó Dekor Tavaszébresztő Országos Képzőművészeti 

pályázaton Vigh Vendel Gábor 5.b munkája nívódíjban része-
sült.

A NÖDIK Biológiai Sokféleség Világnapja alkalmából ren-
dezett rajzpályázatán Vigh Vendel Gábor 5.b 2. helyezést ért el.

Ének:
Tápiómente Népdaléneklő versenyen Kőszegi Noémi Vio-

letta 5.b osztályos tanuló különdíjban részesült. Ezen a verse-
nyen még részt vettek: Matula Márton 5.a, Hanka Enikő 6.a és 
Csillik Sára 6.a osztályos tanulók.

Csákó Eszter 6.b osztályos tanuló a Világjárók földrajzi ver-
senyen 1.helyezést ért el. 

Kollár Ferenc,  igazgató

Az alábbiakban részleteket olvashatnak a tanévzáró, illetve a ballagási beszédből.

Tanévzáró 2015. június 20.
Kedves Gyerekek, kedves Kollégák, 
tisztelt Szülők!

Kevés olyan jeles nap van egy iskola 
életében, amelyet annyira egyöntetűen 
várnának tanárok és diákok, mint a mai. 
A tanévzáró azonban nem csak ünnep, 
hanem számadás is az elvégzett munkáról.

Kedves elsős Kisdiákjaink!
Talán a Ti dolgotok volt a legnehezebb 

szeptemberben, hiszen el kellett hagy-
notok az óvoda játékokkal, mesékkel teli 
világát. Nem volt könnyű feladat a ra-
koncátlan betűk megszelídítése, a betűk 
szavakká olvasása, a számok összeadása, 
kivonása sem. De örömmel jelenthetem 
ki a tanító nénik nevében is, hogy győz-
tetek, megálltátok a helyeteket az első 
osztályban. Köszönetet mondunk ezért 
szüleiteknek is, akik sok segítséggel, gon-
doskodással vettek körül titeket. Nem 
voltak könnyű helyzetben pályaválasz-
tó nyolcadikos diákjaink sem. De meg-
próbáltatásaikat siker koronázta, hiszen 
minden diákunk felvételt nyert az általa 
választott középiskolába. A 37 végző-
sünkből 8 gimnáziumban, 8 szakközép-
iskolában, 21 pedig szakképző iskolában 
folytathatja tovább tanulmányait.

Összességében megállapíthatjuk, 
legtöbben tudtátok, hogy egy diák leg-

fontosabb dolga a tanulás. Ennek kö-
szönhetően az alapos és pontos munka 
jutalmaként ma 52-en kitűnő bizonyít-
ványt vehettek át. Tantárgyi dicséretet 
pedig 134-en kaptatok. Az iskola tanul-
mányi átlaga 4,07.

A tanulmányi mutató mellett egy in-
tézmény életét az oda járók viselkedé-
sével jellemezhetjük leginkább. Többsé-
gében jók a mi gyermekeink. Tudják az 
alapvető viselkedési szabályokat, és be is 
tartják azokat. Ezt igazolja az iskola ma-
gatartási átlaga is, ami 4,57.

Gratulálok mindenkinek az elért 
szép eredményekhez. Köszönöm Nek-
tek, pedagógusaitoknak a sok munkát, 
szüleiteknek az önzetlen segítséget. Kü-
lön szeretném megköszönni azoknak a 
tanulóinknak a szorgalmát és odaadó 
munkáját, akik tanulmányi-, művészeti-, 
kulturális- vagy sportversenyeken kép-
viselték iskolánkat és elismerésre méltó 
eredményt értek el.

Nevelőtestületi dicséretben és könyvju-
talomban részesült:

1.a Bércesi Csenge, Kenyó Janka, 
Sifter Lili

1.b Katona Eszter Anna, Megyes Vivien
2.b Czira Sára, Kenyó Kira,  

Zala Zsombor

3.a Gyurcsik Tamás, Matula Máté
3.b Kovács Kinga
4.a Kolonics Dorina Krisztina, 

Danileszk Zoltán,  
Berényi Petra

4.b Bozóki Bendegúz, Tóth Krisztián, 
Sóspataki Petra, Török Alíz

5.a Janoch Péter Sándor, Matula 
Márton, Tóth Zsófia, Vankó 
Eszter

5.b Badenszki Laura, Kőszegi Noémi 
Violetta,  
Palotai Roland

6.a Czokoly Bálint, Csillik Sára 
Anna, Hanka Enikő,  
Prága Péter

6.b Barad Henriett, Csákó Eszter, 
Fehér Jakab,  
Kasza Luca Fanni, Molnár 
Martin, Tóth Boglárka

7.a Bögre Boglárka
7.b Szécsényi Laura

A ballagó nyolcadikosok közül az aláb-
bi tanulók részesültek könyvjutalom-
ban a ballagási ünnepségen:

8.a Csillik Luca, Lázár Alexandra, 
Török Tamás, Kenyó Dorina, 
Simon Boglárka, Szamosvölgyi 
Vanessa

8.b Csákó Mihály, Kasza Laura, 
Kolonics Kristóf, Kovács 
Dominika, Zala Róbert



2015. JÚLIUS 11. OLDAL

Ballagás 2015. június 20.
„Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly, s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
S mi néktek adjuk búcsúzó szívünket…”

Tisztelt Szülők, kedves Vendégek, ked-
ves Pedagógusok!

Szeretettel köszöntök mindenkit, 
aki ballagási ünnepségünkön megje-
lent. Megkülönböztetett szeretettel kö-
szöntelek benneteket, Kedves Ballagó 
Nyolcadikos Diákjaink, Kiss Kálmán 
nagyszerű- nektek szóló - soraival. El-
jött a nap, az egész évben várva várt, 
amikor is búcsút inthettek az általános 
iskolának. Ez a nap rólatok szól. Titeket 
ünnepelünk, akik itt összejöttünk. Kü-
lönleges ez az ünnep, mert az öröm és 
a szomorúság ezekben a pillanatokban 
egyszerre van jelen. Szomorúsággal tölt 
el, hogy búcsúzunk tőletek, és szeptem-
bertől már nem láthatunk benneteket 
nap mint nap. Viszont örülök annak, 
hogy sikeresen befejeztétek az alapozó 
oktatást, és az általatok választott kö-
zépiskolában folytathatjátok a tanulást. 
Ti már elköszöntetek tanáraitoktól, di-
áktársaitoktól. Most rajtam a sor.

Mit is mondhatnék nektek? Azt, hogy 
csetlő-botló, izgő-mozgó, 110 centis ap-
róságokból ifjú emberekké váltatok? 
2007. szeptember 1-jén szüleitek kezét 
szorongatva, gyermeki kíváncsisággal 
csodálkoztatok rá új második otthono-
tokra, az iskolára. A mai napig sok-sok 
óra, foglalkozás várt rátok. Minden nap 
kincsekkel tértetek haza, mert a tudás 
drágaköveiből naponta jutott nektek. 
Szüleitek, tanítóitok, tanáraitok örömé-
re napról napra okosabbak, bölcsebbek 
lettetek. Ha most emlékképek sokaságát 
akarnánk előcsalogatni, a tanuláson kí-
vül biztosan ott lennének az általatok 
nagyon kedvelt kirándulások, túrák, 
suli- és osztálybulik, tortakupák, és so-
rolhatnám még. Ma megengedhetjük 
magunknak, hogy feledve a nehézsé-
geket, csak a szépre emlékezzünk. De 
azért néhány dologra had hívjam fel a 
figyelmeteket!

Kedves Gyerekek!
Közületek többen nagyon szeretnék 

az időt siettetni, s felnőtt életet élni. Ne 
rohanjatok! Az élet megvár. Vigyáz-
zatok fiatalságotokra, szépségetekre, s 
adjatok időt magatok és a világ megis-

merésére. Tanuljatok, tanuljatok még 
sokat, és most nem csak az iskolai tan-
anyagra gondolok. 

Tanuljátok meg helyén kezelni a dol-
gokat! 

Tanuljátok meg megadni a módját 
az eseményeknek, mert amit ily módon 
hátra hagytok, arra büszkék lehettek, 
hiszen gazdagabbá teszitek környeze-
teteket, s nem utolsó sorban önmagato-
kat!

Tanuljátok meg, hogy az ünnep nem 
csak szép ruha dolga! Először a lelkete-
ket kell felöltöztetnetek!

Tanuljatok meg emberhez méltóan 
viselkedni! A mindennapokon trágár 
hangon beszélő ember az ünnepen sem 
tud kibújni a bőréből.

Tanuljatok meg vigyázni a mások 
által létrehozott értékekre, becsüljétek 
meg azokat, s teremtsetek magatok is 
értéket!

Tanuljatok meg felelősséget vállalni 
önmagatokért! Ne keressetek kibúvót, 
ne hárítsátok a felelősséget!

Ne feledjétek: az utat megmutatják 
ugyan, de menni mindenkinek magá-
nak kell!

Tisztelt Szülők!
Kérem Önöket, továbbra is álljanak 

gyermekeik mellett, mert ők méretük-
ben már tényleg nagyok, de nem nőttek 
még fel! Vigyázzunk őrködő szemekkel, 
mert súlyos felelősségünk van feléjük, 
amivel el kell számolnunk!

Tisztelt Osztályfőnökök, kedves Kol-
légák!

Nehéz, de örömteli feladat volt balla-
gó diákjainkat idáig eljuttatni. Köszö-
nöm, hogy következetes, türelmes és 
tartós munkával a tudás megszerzésére, 
megbecsülésére ösztönöztétek diákja-
inkat. Köszönöm mindazt a törődést, 
szeretetet, aggódást, amit az általános 
iskolai évek alatt kaptak tőletek tanu-
lóink.

Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok!
Vállatokra került a ballagó tarisznya. 

A tarisznya jelkép. Jelképe annak, hogy 
aki indul, annak fel kell készülnie, ma-
gával kell vinni fontos dolgokat. Jelkép 
az is, ahogy hetedikes társaitoktól kap-
tátok. A vállatokra akasztották, mint-
egy az élet minden nehézségét és örö-
mét. És benne a kincsek:

Művészeti iskola hírei
Zongoraverseny: 

Matula Márton Különdíj
Felkészítő tanár: Balogh József

III. Kistérségi Furulyaverseny: 
Vankó Eszter 1. hely, Különdíj
Felkészítő tanár: Sántáné Kiss 
Orsolya

I. Tápió-menti Népdaléneklési  
verseny:

Czira Sára 2.hely
Csillik Csaba Bence 3.hely
Kőszegi Noémi Violetta Különdíj
Felkészítő tanár: Ács Mária 

Iskolánk záróhangversenye  2015. jú-
nius 8-án 17 órakor volt a Művelődé-
si Házban.
A nyári szünetre jó pihést kíván a 
Földváry Miklós Alapfokú Művésze-
ti Iskola.

Sántáné Kiss Orsolya

– a pogácsa, hogy legyen az életben 
mindig meg a betevő falatod;

– a csipet só, hogy az életetek soha 
ne legyen szürke, íztelen;

– a névsor, hogy legyenek körülöt-
ted olyanok, akiktől tanácsot kap-
hatsz;

– a pénzérme, hogy soha ne kelljen 
szűkölködnöd;

– és a föld, hogy kerülj bárhová, tud-
jál gyökeret ereszteni.

Mondanivalóm végére értem. Nem 
maradt más, csak a búcsúzás. A követ-
kező tanévben mindannyian új közös-
ségbe kerültök. Kívánom Nektek, hogy 
meg tudjatok felelni az új követelmé-
nyeknek. Kívánom, hogy az elétek ke-
rülő nehézségeket le tudjátok küzdeni, 
s hogy azok megerősítsenek benneteket. 
Ady szavaival búcsúzom:

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek.
Csak álom volt a szép diákvilág.
S mint fecske az alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

Repüljetek szabadon, boldogan, s kí-
vánom, mindannyian érjetek célba! Is-
ten veletek!

A ballagási ünnepségen megköszön-
tük Csákó Zoltán SZMK elnök 5 éves, 
nagy odaadással végzett munkáját.

Kovács Zoltán, a Polgárőrség elnöke 
megjutalmazta azokat a tanulókat, akik 
részt vettek a „Zebraszolgálatban”.

Kollár Ferenc igazgató
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EGYÉB HÍREINK
A csatornázás viszontagságai. Mégis jó napom volt!

Egy csípős reggelen siettem a rendelőbe! A Rákóczi úton nagy 
földgépek dolgoztak, elzárva a teljes út szélességét. A hatalmas 
földkupacok között kénytelen voltam megfordulni és más irány-
ból közelíteni meg célomat! Nem voltam egyedül, más, reggeli 
sietős falubeli társam is így tett! A rendelőbe beérve tapasztal-
tam, hogy nincs víz. Influenzajárvány van, most mi lesz? 

Gondoltam egyet, hazajöttem, mivel itthon volt víz, két 
műanyag kannát megtöltve vittem a rendelőbe. Két kézmosó 
lavórban készítettem kézmosáshoz fertőtlenítő oldatot, mint a 
régi időkben! Zökkenőmentesen ment a munka. Dél körül, mi-
kor már elláttam több tucat beteget a várva várt víz is megjött. 
Nagyon örültem neki, és annak is, hogy egy nem várt akadályt 
leküzdöttem, egy problémát megoldottam. Ugyanúgy örültem, 

mint azok a munkások is, akik a földgéppel elvágták a veze-
téket, és sikerült helyreállítaniuk az ivóvíz szolgáltatást. Nem 
szaladtam senkihez reklamálni, nem hibáztattam senkit sem 
a kellemetlenségért, csendben megoldottam a problémát! Jó 
érzéssel töltött el, hogy a nehézségek ellenére betartottam a hi-
giénés előírásokat, nem veszélyeztettem senkit sem, nem fertő-
ződtem meg a tömeges vírus jelenlététől, sikerült átvészelnem 
a nem várt eseményeket.

Közben a nap is kisütött, elűzte a kellemetlen hideget, a kert-
ben a hóvirágok pompáztak! Jó érzés töltött el annak ellenére, 
hogy sok kellemetlenség ért!

Tovább folytattam munkámat mintha mi sem történt volna!
Dr. Ács József

VOLT, VAN, LESZ!   
A FARMOSI  

KOVÁCS PÁL ZENEKAR
Immáron kilencedik alkalommal 

adott koncertet a Farmosi Kovács Pál 
Zenekar. Jó érzés volt látni a sok érdek-
lődő embert, akik már többször megtöl-
tötték a kultúrházat, több alkalommal 
egymás után kétszer is! Mindig színesíti 
a koncertet egy kis meglepetés, meghí-
vott előadók produkciói. Köszönet, és 
dicséret Czeróczki Juditnak, aki nemes 
természetességgel és szeretettel szervezi 
és vezényli az előadást.

Elmondhatjuk, hogy a zenekar ge-
nerációkat kapcsol össze a zene szépsé-
gével. Kovács tanár bácsi zenébe vetett 
hite, és zeneszeretete termékeny talajra 
hullott, amit a diákjai évek hosszú során 
kamatoztattak. Minden évben megaján-
dékoznak bennünket egy igazi, valódi 
zenei élménnyel! 

Az arcokon látszik az a sugárzó bol-
dogság, amit az együttjátszás és a zene 
átható szépsége eredményez, és ez átsu-
gárzik a közönségre is! Az évek óta töret-
len érdeklődés mellett örömmel tapasz-
talhattuk, hogy az általános iskolából 
egy kis diákcsoportot hozott egy peda-
gógus, ami a jövő generációjának a zenei 
érdeklődését bizonyítja! 

Jó így együtt lenni, érezni a közössé-
get, azt, hogy ennek a kis falunak a szü-
löttei mire képesek! Egy ilyen koncert 
után lelkileg feltöltődik az ember. Büsz-
kének érezheti magát hogy Farmoson ta-
nult, gyermekkori emlékei ide kötik, itt 
mindenki szereti, ismeri, ide mindig ha-
zajöhet. Sok ilyen értékes, valódi kultu-
rális eseményre lenne szükségünk, ami 
rohanó és elhidegült világunkban erősíti 
és gyarapítja belső értékünket!

Dr. Ács József

FARAGOTT ÜZENET 
SZENT ORBÁN PÁPA - ÉS A KULÁK 

ÜLDÖZÖTTEK EMLÉKMŰVE
Minden emlékmű az esztétikai élmé-

nyen túl üzenetet is hordoz. A múlt üze-
netét a jelennek, a jelen üzenetét a jövőnek. 

Kövér Sándor, a Gazdakör elnöke, - az 
emlékmű megálmodója, létrehozásának 
kezdeményezője, támogatója - fontosnak 
tartotta, fontosnak tartja, üzenni. A múlt 
tanulságos üzenetét közvetíteni értékvesz-
tett korunknak, történelmi ismeretekben 
hiányos közösségünknek.

 A matuzsálem korú, emlékmű anyagá-
ul szolgáló, élete során számtalan viharnak 
ellenállt cseresznyefa néhány éve adta meg 
magát egy farmosi tanyán, a heves ziva-
tarnak. Befejezett egy életet. Majd néhány 
évnyi „pihenő” után, Nyitrai Pista, a mi 
farmosi fafaragónk jóvoltából egy új életet 
kezdett. 

A Pista baltái és vésői szülte, fába vésett 
odú által védett Szent Orbán szobor, vala-
mint a vele ellenoldalba faragott, kulák ül-
dözötteknek emléket állító magvető ember 
és emléktábla üzen a ma emberének hitről, 
hagyományról, történelemről. Benne igaz-
ságról, igazságtalanságról, szorgalomról, 
gyűlöletről, kegyetlenségről.

Nevezetesé vált cseresznyefánknak 
kívánom, hogy hosszúra nyúlt első élete 
bőséges gyümölcsáldása után, emlékmű-
ként, második életében is éljen meg hason-
ló kort! Nemzedékeknek üzenjen hitről, 
hagyományról, történelemről! Üzenete 
teremjen gyümölcsöt, ültessen magot ér-
telmünkben, érzelmünkben, közösségünk 
formálásában!

A farmosi emberek nevében köszönete-
met fejezem ki mindazoknak, akik e nagy-
szerű emlékmű megalkotásában bármi-
lyen formában közreműködtek.

Végül mintegy útravalóul, az emlékmű-
be vésett üzenetből idézve a költő szavait: 
„Ember vigyázz!”

Horváth László
polgármester

Bucka vers
Megyek az úton.. 

Hopp!-egy bucka. 
Kerülöm balra: 

Szép nagy bucska.
Megyek az úton.. 

Hopp!- egy domb. 
-Ki ásta ezt ki? 
A kis vakond?
Kerülöm jobbra: 
Újabb perec.. 

Karikák táncolnak. 
Zöld,kék,veres..
Megyek az úton.. 

Hopp!-egy árok. 
Gondolkodom.. 
-Jó helyen járok?

Szökkenek rajta. 
mint egy szöcske! 

A kőszáli kecskének 
vagyok az öccse...

Megyek az úton.. 
Hopp!-egy gödör. 

Elférne benne 
egypár ökör..

Átpattanok. 
Mint egy bolha! 
Tervem csekély; 
eljutni a boltba..
Megyek az úton.. 

Hopp!-egy aszfalt. 
Sima mint a bársony! 

Biliárd asztal!
Könnyeim potyognak, 

Sétálhatok végre! 
Elkotródtak ezek?! 
Fölnézek az égre..

De a zsenge kis flaszter 
erőtlenke sóhajt: 

Visszatérnek meglásd! 
Ha elolvad a hó majd..

Tarjáni Zsolt
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Tarnavölgyi László írása. Megjelent a www.tapiokultura.hu honlapon 

A Farmosi Kovács Pál Zenekar koncertje
Felnőtt emberekhez már nem illik, 

mégis oly kellemes a pillanat, amikor 
egyik-másik álomképünkbe beleringatjuk 
magunkat.  Én sokszor elcsábulok, mert 
lépten-nyomon olyan pillanatokat élek 
át itt, a Tápió-vidéken, mint amilyennel 
tegnap Farmoson gazdagodtam. Egyszer 
volt, régen, nagyon régen, amikor a falu-
si tanítók java nem csak gyermekoktató, 
de pedagógus, nevelő, kis településének 
közösség-kovásza is volt, aki örök idea-
listaként hitt saját embernemesítő külde-
tésében, a kultúra, a műveltség, a szép és 
jó erejében, no, ezekben az időkben élhe-
tett Farmoson Kovács Pál tanár bácsi is, 
aki megálmodott magának egy zenekart. 
Ezért az egyik nap reggelén megitta ká-
véját, besétált az iskolájába 
és körbejárta tanulóit, majd 
egyenként rámutatott néhá-
nyukra: „te hegedűs leszel, 
te kürtös, te zongorista, te 
dobos…” és a nagyokat pis-
logó nebulóiból létrehozta 
„A” Zenekart! Az idő ebben 
a történetben az ő számára 
valószínűleg semmi jelentő-
séggel nem bírt. Nem sietett 
sehová, hiszen a célhoz, „A” 
zenekar létrehozásához ve-
zető embernevelő út lehetett 
a legszebb küldetés az életé-
ben. Egy három és fél ezres 
faluban összetoborzott egy-, 
két-, háromtucatnyi gyerekeket, akik-
nek többségének ő adott életében először 
hangszert a kezébe, megtanította őket 
kottát olvasni, próbára járni, gyakorolni, 
muzsikálni és egy kis közösség felelős, 
nélkülözhetetlen, alkotó tagjának lenni. 
Kovács Pál mesebeli zenekara megszüle-
tett a legendás időkben, és e remek ember 
életében, sok-sok szép sikerrel gazdagított 
útját bejárta.   

A Tanár bácsi volt „A” zenekar, így nem 
is oly meglepő, hogy földi útjának végén, 
vele együtt csendesült el a gyermekei mu-
zsikája is. De hát Kovács Pál idealista volt! 
Még életében olyan érzelmi fogékony-
ságot nevelt bele a gyerekeibe, amelynek 
segítségével azok képesek lehetnek maj-
dan az ő felhők fölülről jövő üzenetét is 
megérezni. Egy ilyen üzenet hatására, alig 

négy éve, „A” Zenekar  néhány tagja, vagy 
25-40 év „pihenő” után felment a Farmosi 
Napok színpadára, és a Tanár úr emléké-
re, no meg a maguk és közönség örömére, 
muzsikált egy kicsit. És az egykori tagok, 
akiknek egy része az ország négy mesz-
szi  sarkából érkezett haza a fatornyos kis 
falujába, rájöttek, hogy zenekari tagsági 
igazolványukba Pali bácsi még nem pe-
csételte bele a „Kilépett” bélyegzőt. 

Ezért 2011 óta időről-időre összejönnek 
egy-egy ünnepi alkalom előtt, lelkesen 
gyakorolnak (sokan sok száz kilométert 
vezetnek ilyenkor), majd koncerteznek 
egyet a publikumuk számára. Így tettek 
tegnap is, a farmosi művelődési házban, 
és nagyon jól szóltak! Nemcsak kedves, 

de jó zenekar is a Kovács Pál Farmosi Ze-
nekar! Lestákné Czeróczki Judit zenepe-
dagógus, a szép szakmai sikereket elérő 
pesterzsébeti Bella Musica karnagya nem-
csak összefogja, zeneileg „karbantartja” a 
társaságot, de ügyes, a képességekhez és a 
közönség igényeihez is igazított reperto-
árt is összeállított a csapat számára. A fel-
csendülő melódiák népszerűek, de kivétel 
nélkül minőségi zenedarabok. A karmes-
ter asszony nem csak koncertet vezényelt, 
de kellemesen és elegánsan konferálta is a 
délutáni produkciót. Aktív kórusvezető-
ként nem hagyta ki, hogy a zenekar egy 
többszólamú, igazi zenei csemegét nyújtó, 
fergeteges, őszinte humorú énekkarként 
is megcsillantsa tehetségét! A Zenekar 
két vendégprodukcióval is megajándé-
kozta a farmosiakat. Jáger Kinga – ének, 

és Honyecz Ferenc – hárfa duója olyan 
különleges és egyedi zenei élmény volt, 
amelyet bármelyik szervező önálló pro-
dukcióként is örömmel látna a színpadán. 
Az idén 30 éves Kóka Néptáncegyüttes 
hárompárnyi fiatalját Szívós István mű-
vészeti-vezető hozta el erre az alkalomra. 
Két szép, temperamentumos táncuk vas-
tapsra ingerelte a közönséget.

Úgy szégyellem magamat, hogy most 
is, újra az önismétlés bűnébe esem, de 
hát…

Emberek!
Legyetek polgárok! 
Polgárok, akik szeretik saját településü-

ket, kisvárosukat, falujukat! 
Polgárok, akiknek életéből csak csipet-

nyi időt rabol el az országos 
politika és mindennapjaikat 
nem a helyi „igazságtalansá-
gok”, „tolvajlások” kutatga-
tásával töltik.

Polgárok, akik nem csak 
a „nekem ez jár”, hanem 
az „ezt én szeretném adni” 
mondatokat is megfogal-
mazzák néha.

A Kovács Pál Farmosi 
Zenekar tagjai polgárok. 
Tehetségükkel élnek, azt 
egymás között megosztják, 
és településük egészét gazda-
gítják vidám létezésükkel. A 
szó legnemesebb értelmében, 

többségükben műkedvelők. S mint ilyenek, 
őszinte szenvedéllyel, megszállottsággal ki- 
és felemelik a hétköznapok szürkeségéből 
földijeiket.

Az a farmosi, aki péntek este nem va-
lamelyik televíziós csatorna egy kaptafára 
gyártott bugyuta, tehetségkutató, árukap-
csolásra használt termékmegjelenítő mű-
sorát nézte, hanem húsvér emberek közve-
títésével átélte az élő muzsika élményét, az 
POLGÁR! 

Olyan szép és kellemes érzés ringatni 
magunkat abban az álomképben, amely-
ben hetente telnek meg a Tápió-vidéki tele-
pülések művelődési házai a sajátjaik, vagy 
szomszédjaik minőségi, örömöt okozó, 
művészi előadásainak alkalmával!

Tarnavölgyi László

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ OKTATÁSOK FOLYTATÁSA NAGYKÁTÁN
A Nagykátai Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelő-

zési előadói a nyugdíjasoknak szóló előadások folytatásaként 
2015. május 28-án a Tápióbicskei Kortalan Nyugdíjas Klub-
hoz, június 1-jén a Farmosi Rózsa Nyugdíjas Klubhoz, vala-
mint június 8-án a Tápiószelei Borostyán Nyugdíjas Klubhoz 
látogattak el.  Az előadásokon közel 90 nyugdíjas személy 

vett részt és kapott átfogó, számos gyakorlati példát is bemu-
tató oktatást a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai-
ról, valamint a rájuk leselkedő bűnügyi veszélyekről.    

Az előadások tovább folytatódnak a jövőben is, mivel cél 
az, hogy valamennyi nyugdíjas klubhoz eljussanak a nagy-
kátai rendőrök.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések

2015.05.03. 
Richter Thomas – Keul Magdalena

2015.05.30. 
Kenyó Csaba – Kulcsár Anita 

2015.06.20.  
Tóth Attila – Molnár Viktória

Újszülöttek
2015.01.27.  

Kenyó Zselyke  
Fehér Tamara és Kenyó Béla kislánya

2014.12.26.  
Gyenge Barbara Rebeka  

Dognai Emese Gyenge Károly kislánya
2014.12.27.  

Szamelcsik Dóra  
Gál Hajnalka és Szamelcsik István kislánya

2015.01.06.  
Pethő Dorina  

Dillik Dorinika és Pethő Ferenc kislánya
2015.01.09.  

Kőszegi Kevin István  
Kőszegi Anita kisfia

2015.01.11.  
Fülöp Nikoletta  

Boros Viktória és Fülöp Viktor kislánya 
2015.01.14.  

Vincze Debóra Norina  
Lénárt Mónika és Vincze Tibor kislánya

2015.01.14.  
Rózsavölgyi Csenge  

Császár Eszter és Rózsavölgyi Norbert kislánya
2015.02.26.  

Nagy Irén Szandra  
Sulyák Irén Anna és Nagy Antal kislánya

2015.03.22.  
Kari Viktória  

Péter Éva és Kari Levente Zsombor kislánya
2015.04.03.  

Árva Zsombor  
Fricz Réka és Árva László kisfia

2015.04.09.  
Kovács Kornél  

Seres Henrietta és Kovács László Krisztián kisfia
2015.05.12.  

Sipos Balázs  
Szekeres Edina és Sipos Imre kisfia

2015.05.28.  
Ádám Anna  

Lajos Zita és Ádám Zsolt kislánya

Elhunytak
2015.04.26.  

Tóthné Turi Ágnes (szül.: Turi Ágnes) 54 éves 
2015.03.23.  

Cseh Istvánné (szül.: Tóth Anna) 64 éves
2015.03.21.  

Vágány Györgyné (szül.: Gúth Mária) 89 éves

2015.03.11.  
Németh Mihály 79 éves

2015.03.20.  
Munteán Pál 78 éves

2015.03.19.  
Major Tamás 43 éves

2015.03.02.  
Guth Jánosné (szül.: Laczkó Julianna) 89 éves

2015.02.20.  
Plavecz Istvánné (szül.: Bozóki Ilona) 83 éves

2015.02.22.  
Halászi Istvánné (szül.: Szabó Irén) 82 éves

2015.02.21.  
Bukor Mihályné (szül.: Oláh Anna) 82 éves

2015.02.19.  
Zsarnóczay Lászlóné (szül.: Czakó Julianna Rozália) 74 éves

2015.02.12.  
Antal Pálné (szül:. Ferke Julianna) 77 éves

2015.02.12.  
Szajkó Lajos 81 éves

2015.02.04.  
Juhász János 65 éves

2015.02.04.  
Kenyó Pálné (szül.: Németh Mária) 95 éves

2015.01.30.  
Prága Sándorné (szül.: Palovecz Ilona) 77 éves

2015.01.26.  
Sápi Jánosné (szül.: Pataki Amália) 98 éves

2015.02.03.  
Gúth Imre 81 éves

2015.01.23.  
Nagy József 65 éves

2015.01.02.  
Polyák Sándorné (szül.: Varga Emma) 83 éves

2015.01.11.  
Garda József 48 éves

2014.12.16.  
Cseh Zoltán Vendel 48 éves

2014.12.16.  
Bodócs László 47 éves

2014.12.24.  
Horváth Ferencné (szül.: Széchenyi Erzsébet) 91 éves

2015.01.02.  
Bindzik Béla 88 éves

2014.12.05.  
Kis Lukács 68 éves

2015.03.31.  
Kovács Nikolett 29 éves

2015.02.26.  
Balogh Miklósné (szül.: Faragó Ilona) 53 éves

2015.05.08.  
Bugyi János 84 éves

2015.05.22.  
Csákó Béláné (szül.: Együd Mária) 68 éves

2015.06.08.  
Urbán Mihályné (szül.: Klabacsek Erzsébet) 73 éves
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Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
CSEH ISTVÁNNÉ (szül.: Tóth Anna Anikó)

temetésén részt vettek, Őt utolsó útjára elkísérték, sírjára a 
kegyelet virágait elhelyezték, mély fájdalomban osztoztak.

A gyászoló család

 „Olyan csend van így Nélküled, 
Hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára 
Akartál mondani”

(Váci Mihály)

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
NÉMETH MIHÁLY

temetésén részt vettek, gyászunkban vigasztaltak, sírjára 
koszorút, virágot hoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  
akik szeretett halottunk, SZAJKÓ LAJOS

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló felesége és családja 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik 
szeretett édesanyám, ANTAL PÁLNÉ FERKE JULIANNA 

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, sírjára a 
megemlékezés virágait elhelyezték.

Baráth Pálné és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  
SZABÓ PÁLNÉ temetésén részt vettek,  

a sírjára virágot és koszorút hoztak.
Fia és unokája

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében. 
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”, 
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”

(Kosztolányi Dezső)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
BRINZIK BÉLA temetésén megjelentek, utolsó útjára 

elkísérték, részvételükkel mély fájdalmunkban osztoztak. 
Sírjára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
NAGY JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak. 
Külön köszönjük  

dr. Ács Attila és Kovács Zoltánné odaadó munkáját. 
Gyászoló család

HIRDETÉSEK

300 l-es hűtőláda eladó. 15000 Ft. 06 30/ 555-2800
MESTERLOGOPÉDUS vállalja gyermekek iskolára való fel-
készítését, képességfejlesztését, beszéd-, nyelvi, tanulási prob-
lémával küzdő gyermekek és felnőttek fejlesztését. Babinszki 
Teodóra 70/ 204-4930

APRÓHIRDETÉS

„Nem ezt akartam, nem így akartam
Szerettem volna még élni,
De a halál könyörtelen volt, el kellett menni.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
GUTH IMRE temetésén részt vettek, Őt utolsó útján 
elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, mély 

fájdalmunkban osztoztak.
Felesége és gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GARDA JÓZSEF 
búcsúztatásán részt vettek, és mély fájdalmunkban osztoztak.

Édesanyja és nővére

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
KENYÓ PÁLNÉ temetésén részt vettek. Őt utolsó útjára 

elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, mély 
fájdalmunkban osztoztak.

Köszönettel a gyászoló család
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Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla 
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Böjti Károlyné nyugalmazott címzetes óvodavezető 
Brunszvik Teréz-díjban részesült

A Nagykátai Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési előadói  
a Farmosi Rózsa Nyugdíjas Klubnak tartanak előadást

Csoportkép a türi Magyar Ház udvarán Kémenes Lóránt római katolikus plébánossal

Óvodai gyereknap2015-ös ballagás

Falunap

Szent Orbán pápa emlékműve


