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

A helyi Kulturális Bizottság szervezésében 2016. szep-
tember 23-24. között kerül megrendezésre a XIII. Far-
mosi Napok. Szeretnénk az eddigi hagyományokat foly-
tatva sokszínű, színvonalas programokkal kedveskedni 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Reményeink szerint 
bőséges kínálatunkból mindenki tud kedvére válogatni. 
Számítunk minden kedves farmosi lakos megtisztelő ér-
deklődésére. Bízunk abban, hogy széleskörű összefogás-
sal közösen egy tartalmas, élményekben gazdag hétvé-
gét — Farmosi Napokat hozunk létre. Tervezünk idén is 
számtalan gyermekprogramot, színházi és táncbemutatót, 
fergeteges humort, gasztronómiai kavalkádot, könnyűze-
nei koncerteket, retro partyt. A programokat színesítik a 
helyi oktatási intézmények, civil szervezetek bemutatói. 
Kézművesek utcája, híres fellépők, valamint helyi amatőr 
alkotók kiállítása, sportos események, és látványos bemu-
tató, tűzijáték, utcabál várja kedves kilátogató vendégein-
ket. Mindezek megvalósításához szívesen fogadunk min-

dennemű támogatást: önkéntes szervező, bármilyen kétkezi 
munka, tárgyi, illetve pénzbeli adományt. Tárgyi támoga-
tásukat személyesen a farmosi Közművelődési Könyvtár-
ban adhatják le.

Pénzbeli támogatásukat átutalással a következő számla-
számra juttathatják el „Farmosi Napok” megjelöléssel:

Kedvezményezett: Farmos Község Önkormányzata
Számlaszám: 11784009-15730703;

Valamint személyesen a szervező bizottság valamely 
tagjánál:

Bugyiné Gyürki Andrea 06-20/220-7126
Fehér Ágnes 06-20/340-4405
Kasza Tamás 06-70/335-7682
Tarjáni Zsolt 06-20/371-5450
Tóth Szilvia 06-70/633-0792

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 biztonsági előírásoknak megfelelő térké-
pen történik. (Megkérünk mindenkit, hogy a sátor hozzá-
vetőleges méretét adja meg.)

Nevezési díj: 2.500 Ft/csapat
Nevezés: 2016. 09. 01-től 09.22-ig (csütörtök) a Közmű-
velődési Könyvtárban.

Sütőverseny
Nevezni bármilyen saját készítésű süteménnyel, édes-
séggel, kaláccsal, stb. lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/sütemény
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál, 
azonban a sütemények tartós tárolására nincs lehetősé-
günk.

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 jelent-
kezése esetén kerül megrendezésre!

Kertben termett büszkeségeink
Nevezni lehet bármilyen különleges formájú, nagyságú, 
színű, stb. terménnyel.
Nevezési díj: 500 Ft/termény.
Nevezni a helyszínen lehet a regisztrációs sátornál.

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 lesznek 
láthatóak.
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MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD 
Elhangzott 2016. június 04-én, nemzetünk gyásznapján

Tisztelt Megemlékezők!
Ma van 96 éve, hogy a versaillesi Nagy-Trianon kastély tár-

gyalótermének asztalánál aláíratták a magyar küldöttséggel 
a békeszerződésnek nevezett diktátumot. Egy diktátumot, 
mely egy nagyra hivatott nemzetet évtizedekre, évszázadok-
ra, talán örökre megfosztott attól, hogy Európa egyik megha-
tározó nemzetévé, hatalmi tényezőjévé váljon.

Nekünk, a keleti sztyeppékről érkezett honfoglaló ősök 
utódainak – itt a szlávok és germánok tengerében – talán 
sorsunk az örök meg nem értettség, el nem fogadottság? 

Szent István királyunk vezetésével őseink alkalmazkodni 
akartak az akkori Európához. Felvették a kereszténységet. 
Elődeink – nemzetünk érdekét szem előtt tartva – orszá-
gunkba behívtak tudományokban, művészetekben jártas 
tudósokat, művészeket, német és szlovák iparosokat, és ha 
kellett, nyújtottak menedéket zsidó és lengyel üldözötteknek. 
Országunk az arra érdemeseket mindig is befogadta. De vol-
tak kiket távol tartottak úgy országunktól, mint Európától. 
A keresztény Európát védték a betörő tatár hordáktól, az Eu-
rópára törő török birodalomtól. Nemzetünk katonái védték 
Európát, nemzetünk tudósai, művészei gazdagították Eu-
rópa tudományos és művészeti értékeit. Talán akkor, 1920. 
június 4-ével, a trianoni békediktátummal indult el Európa 
hanyatlása. A trianoni diktátumba kódolva volt a II. világ-
háború, a jaltai egyezmény, a nagyhatalmak közönye az 56-
os forradalomhoz, vagy akár a napjaink uniós alapokmánya. 
Mind-mind okozói a mai Európa erkölcsi válságának, meg-
jósolható jövőbeni gazdasági hanyatlásának. 

Európát napjainkban is meg kell védeni. A ki tudja ki, vagy 
mi által kiváltott modernkori népvándorlás, élettérfogla-
lás, esetleg újkori hittérítés korában. Évszázadokkal ezelőtt, 
- mérhetetlen áldozatok árán - a magára hagyott magyar 
nemzet Európát megtudta védeni. Nemzetünk ma már erre 
egyedül képtelen.

Európa ébredj! Ébredj Európa!
A mi országunk sorsa itt Európa közepén a meg nem ér-

tettség? 
Attól tartok igen.
Hogyan is érthetnének meg egy olyan nemzetet, - mivel 

nincs még egy ilyen Európában – melynek országát körző-
vel, vonalzóval, politikai praktikákkal, hatalmi játszmákkal 
megfosztottak területének kétharmadától, lakosságának fe-
létől. Egy olyan nemzetet, melynek országát végtagok nélküli 
torzóvá csonkították. De a szívet nem tépték ki, az agyat nem 
vették el. Az ítélkezők e”felületessége” elégséges volt nemze-
tünknek a trianoni határon inneni és túli túléléséhez, majd a 
felegyenesedéséhez, - és napjainkban - az erősödéséhez.

A diktátum lehetett volna békeszerződés, ha gróf Apponyi 
Albert és a magyar küldöttség többi tagja a tárgyalóasztalnál, 
és nem egy szállodában, elszigetelten, tehetetlenül, fogság-
ban tölti a tárgyalási napokat.

A diktátum lehetett volna békeszerződés, ha nem Kun Béla 
hordáinak tanácskommünje, és a szerény szellemi képességű 
Károlyi gróf országlása előzi meg a béketárgyalások idejét. 

A diktátum lehetett volna békeszerződés, ha nem csak a 

kommün bukása után – mintegy utolsó szó jogán – hallgat-
ják meg a győztesek gróf Apponyi Albert szívszorító beszé-
dét.

A diktátum lehetett volna békeszerződés, ha a monarchiából 
kiszakadt szomszédos kis-antant államok mérhetetlen étvá-
gya, mohósága nem tép akkorát a nagy háborúban és az azt 
követő zűrzavaros időben legyengült országunk testéből.

A magyar megbízottakat 1920 januárjára rendelték Párizs-
ba.

Az aláírandó békeokmány tervezetét január 15-én adták át 
nekik és erre az egy éven át készült tervezetre másnap, január 
16-án kellett megadni - mindössze 24 órai előkészület után - 
a magyar választ.

A delegáció tiltakozása éppoly hiábavalónak bizonyult, 
mint a gazdasági-, politikai-, pénzügyi-, földrajzi-, népraj-
zi-, történelmi- és katonai szakértők lázas, huszonnégy órás 
munkája, és a delegáció vezetőjének, az akkor 73 éves, fehér 
szakállú, lenyűgöző szónoki képességű magyar arisztokratá-
nak, gróf Apponyi Albertnek egymás után három nyelven, 
angolul, franciául és olaszul elmondott remekbe szabott vá-
laszbeszéde, vagy a delegáció február, március és április fo-
lyamán kidolgozott minden bizonyítéka, érve, tiltakozása és 
jegyzéke. A békeokmányt május 5-én, egyetlen „a” betű vál-
toztatása nélkül kapták aláírás végett újra vissza.

A békekonferencia vezetői az aláírás időpontját június 4-én 
délelőtt 10 órára tűzték ki. 

Az utcák már reggel óta valami furcsa nyugtalansággal vol-
tak tele.

Minden arcon szorongás, a tekintetek fáradtak, üresek, 
mint a halottasházaknál virrasztás után. Még a szokott utca-
zaj is tompább volt, mint máskor.

Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes párizsi hír.
Megkondultak a harangok. 
Előbb Pesten, majd villámgyorsan szétfutott a hír, egymá-

sután mindenfelé az országban. A magyarok két óra hosszat 
tartó harangkongással temették múltjukat és egyidejűleg jö-
vőjüket is.

Budapest percek alatt feketébe öltözött. Fekete gyászlobo-
gók lengtek mindenütt, az ablakokban fekete drapériák. Az 
utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek, asszonyok, 
férfiak mentek patakzó könnyekkel, nemegyszer hangosan 
zokogva.

Rázták az öklüket az ég felé átkozódva. Az Oktogon sarkán 
egy rokkant letépte zubbonyát és könyökben levágott csonka 
karját mutogatva, őrjöngve kiabálta: 

„Hát ezért?” 
A lapok gyászkeretben. Mindenki döbbenten, hitetlenked-

ve olvasta, amit úgyis tudott.
Lángolt a tehetetlen düh. 
A Múzeum téren elkezdték a himnuszt énekelni… és a ha-

rangok csak kongtak, kongtak, kongtak szakadatlanul, szinte 
elviselhetetlenül. Egy harangzúgás volt az egész ország. Fel-
vidéktől Délvidékig, az Őrvidéktől Erdélyig.

De mikorra a magyar küldöttséget meghallgatták, legyőző-
ink már meghozták ítéletüket. Az ítéletet, mi szerint lett egy 
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harmadára csonkított Magyarország, szétdarabolt, önma-
gával határos magyar nemzet, határon kívül rekedt 3 millió 
magyarral. 

Magyarországot nem büntették, Magyarországot kivégezték.
Elvették a színmagyar Csallóközt, Biharországot és Szé-

kelyföldet. 
Elvették Klapka György legendás várát, Komáromot.
Elvették egykori koronázó városunkat, Pozsonyt.
Elvették Rákóczi fejedelem városát, Kassát, Thököly fejede-

lem városát, Késmárkot.
Elvették Eperjest, Iglót.
Elvették Nagyváradot, 17 királyunk temetkezési helyét.
Elvették Kolozsvárt, Gyulafehérvárt, Marosvásárhelyt, 

Brassót, Szebent, Aradot, Temesvárt, Szatmárt.
Elvették Újvidéket, Szabadkát, Zentát, Torontált.
Elvettek és idegen uralom alá helyeztek csaknem négymil-

lió magyart és több mint félmilliónyi németet, akiknek 
eszük ágában sem volt akár szláv, akár román fennható-
ság alá kerülni.

A belső rend fenntartásához engedélyezett 35 ezer főnyi 
játékhadseregen felül repülő erőket nem volt szabad tartani. 
Nem engedtek magyar haderőt akkor sem, amikor a béke-
feltételekkel ellentétben az új államok, Jugoszlávia, Cseh-
szlovákia és Románia 700 ezer embert tartott fegyverben 
nehéztüzérséggel, tankokkal, repülő erőkkel, amelyek három 
irányból fél óra alatt elérhették és bombázhatták Budapestet.

A békecsinálók ezt művelték Versailles-ban velünk.
Június 4-ét 6 évvel ezelőtt a parlament a Nemzeti Összetar-

tozás Napjává nyilvánította. A trianoni békediktátum okozta 
gyászt, a nemzeti összetartozás hirdetésével, megélésével kí-
vánta enyhíteni.

A trianoni békediktátum napjára való megemlékezést köz-
ségünkben évekkel ezelőtt először a Farmosi Trianon Baráti 
Kör kezdeményezte. Úgyszintén ők létesítettek először egy 
szerény emlékművet ezen a helyen, melyen valamikor a két 
világháború között, a régi farmosi hazafiak által emelt em-
lékmű állt. Tisztelvén elődeink helyválasztását, 2013-ban, a 
nemzet tragédiájának nagyságához méltó emlékművet mi 
is ezen a szentelt helyen állítottuk fel. Emlékművünk zász-
lórúdján a megtépázott zászlónkat – mintegy kifejezve a 
nem feledést - cseréljük le most és majd évről-évre ugyanígy 
mindig újra és újra! Azt a zászlót, melynek színei új értelmet 
kaptak ebben az időszakban. A piros jelentése változott leg-
inkább. A korábban erőt kifejező szín a hazáért elfolyt ma-
gyar vért, a fehér a hűséggel szemben a magyar becsületet és 
ártatlanságot szimbolizálta, a zöld pedig az általános remény 
helyett kifejezetten a magyar jövőbe vetett hitet, és ennek re-
ményét jelképezte.

Végül mintegy fohászként idézek Kalászi Erzsébet verséből:

„És most, testvérek, boruljunk le imára,
Kérjük Istent, nézzen le szegény hazánkra,

Óvja, védje az elszakadt magyarságot!
Vegye le rólunk a trianoni átkot! Ámen.”

Némán és méltósággal, mély fájdalommal emlékezzünk 
ma a 96 évvel ezelőtti szégyenletes eseményre! Ma némán és 
méltósággal, holnaptól szóval és cselekedettel tegyünk nem-
zetünkért, nemzeti összetartozásunkért!

Így legyen!!!
Horváth László

polgármester

Egészségnap a felső tagozatban
 Április 22-én a Föld napja alkalmából Egészségnapot ren-

deztünk. Az osztályok csapatokat alkotva, előzetes feladatok-
kal is készültek. Az előzetes feladatok plakát, kitűző és me-
netlevél elkészítéséből álltak. Az Egészségnapon a csapatok 
gyümölcs- és zöldségsaláta költeményeket készítettek osztály-
főnökeik és 2-2 szülő segítségével, melyet az alsó aulában ál-
lítottak ki. Ezeket vendégeink és tanáraink zsűrizték. Ezután 
színvonalas cselgáncs-bemutatón vettek részt a csapatok osz-
tályfőnökeik és tanáraik társaságában. Keliger Bernadett válo-
gatott judo versenyző (-52kg) 2009-ben ifjúsági EB 3. és 2014-
ben U23 EB 7. helyezett, Pálinkás Milán, Safranyik Ádám és 
Nagy Áron utánpótlás versenyzők mutatták be az egyes judo 
sportági elemeket. A bemutatót Ungvári Attila kétszeres U23-

as Európa-bajnoki érmes, európa-bajnoki ötödik helyezett, 
világbajnoki hetedik helyezett, kétszeres Világkupa-érmes 
cselgáncsozó vezette le. A versenyzők speciális bemelegítő 
gyakorlatokat, és a judo alapvető technikáit: eséseket, tompí-
tásokat, gurulásokat, föld- és állásharc technikákat mutattak 
be. Kezdő és haladó szinten is láthattuk ezek végrehajtását. A 
bemutató végén az iskola tanulói is kipróbálhattak egy-egy 
dobást a tatamin a sportolók segítségével. Végül forgószín-
padszerű akadályversenyen, különböző ügyességi és logikai 
feladatokban mérték össze erejüket, és tudásukat a csapatok:

– lufifújás, sportági fejtörő
– sport-kvíz
– activity
– karaoke
– szólás, mondás és csontváz kirakó a Föld- napja jegyében

Végeredmény: 
1. hely:  7.b
2. hely:  8.a
3. hely:  8.b
4. hely:  6.b

5. hely:  7.a
6. hely:  5.a
7. hely:  6.a
8. hely:  5.b

Előkészületekben segédkezett: Péter Beáta, lebonyolítás-
ban: Ács Mária, Kollár Ferencné, Szabó Ildikó, Terék Niko-
lett, Tokajiné Dancsó Szilvia, Ignéczi Tamás, Németh Csaba, 
Pozsonyi Zsolt

 Nagy GábornéEgészségnap alkalmából, gyümölcs költemény



4. OLDAL 2016. JÚNIUS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az Országos kompetenciamérés keretében 2015-ben is a 

közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak meg-
felelően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében fel-
mérték a szövegértési képességet és a matematikai eszköz-
tudást. 

A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy 
a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket mi-
lyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett 
feladatok 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 
levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek 

vagy egészének értelmezését várták el a tanulóktól.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalma-

zott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő 
probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kér-
ték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve 
(mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüg-
gések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai 
jellemzői és valószínűsége). A javítás és az értékelés is köz-
pontilag történt, melynek eredményeit megküldték az intéz-
ményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2014/2015. tanév 6. és 8. évfolya-
mosainak 2015-ben elért eredményeiről nyújtanak tájékoz-
tatást.

Kollár Ferenc intézményvezető

8.o szövegértés

6.o matematika 6.o szövegértés

8.o matematika
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Tanulmányi versenyek az általános iskolában a 2015/16-os tanévben
ALSÓ TAGOZAT

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Nyelvész verse-
nyének megyei döntője:

Kovács Kinga 4. b 9. helyezés 
Seregley János Erik 4. a 18. helyezés 
Matula Máté 4. a 21. helyezés 
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

Orchidea Pangea Matematika Verseny 3. és 4. évfolyam 
számára: 

A legjobb eredményt a 4. évfolyamból Kovács Kinga 
4.a (57%),  a 3. évfolyamból Merczel Nándor Gábor 3.b 
(87%) osztályos tanuló érte el. 
A döntőbe jutáshoz szükséges pontszámot egyik tanuló 
sem érte el. 
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna, Oláh Éva

Sziporka matematika verseny levelező fordulói:
 A döntőbe jutás senkinek sem sikerült. A legeredménye-
sebb tanuló:
Zala Zsombor 3.b 48. helyezés 
Felkészítő: Oláh Éva 

Bendegúz szövegértés levelező verseny megyei döntője: 
Kovács Kinga 4.b 14. helyezés 
Kovács Laura Leila 4.b 28. helyezés 
Ország Alexandra Napsugár  
4.b 31. helyezés 
Szabó Réka Anna 4.b  27. helyezés 
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

ÍI. Tápió-menti Népdaléneklési Verseny:
Czira Sára 3.b  ezüst fokozat

SULI-HÓD BT levelező verseny:
Magyar irodalom:

Bércesi Csenge 2.a 6. helyezés 
Kenyó Janka 2.a 4. helyezés 
Sifter Lili 2.a 5. helyezés 
Turóczi Cintia 2.b 12. helyezés 
Fehér Rita 2.b  6. helyezés
Felkészítő: Visnyei Pálné 

Kenyó Kira 3.b 3. helyezés 
Zala Zsombor 3.b 3. helyezés 
Czira Sára 3.b 4. helyezés 
Felkészítő: Faragó Tünde

Magyar nyelv: 
Kenyó Kira 3.b 4. helyezés 
Józsa Viktória 3.b 5. helyezés 
Zala Zsombor 3.b 7. helyezés 
Nagy Emma 3.a 7. helyezés 
Lampért Zoltán 3.a 12. helyezés 
Felkészítő: Faragó Tünde

Szépírás verseny:
1. évfolyam

Adonyi Nóra 1.b 1. helyezés 
Csík Ramóna 1.a 2. helyezés 
Marton Lili 1.b 3. helyezés

2. évfolyam
Kenyó Janka 2.a 1. helyezés 
Bércesi Csenge 2.a 2. helyezés 
Fehér Rita 2.b  3. helyezés

3. évfolyam
Szegedi Péter 3.a 1. helyezés 
Zala Zsombor 3.b 2. helyezés
Kenyó Kira 3.b 3. helyezés

4. évfolyam
Miknai Petra 4.a 1. helyezés
Kovács Laura 4.b 2. helyezés
Simon Nikoletta 4.b 3. helyezés

Körzeti Atlétika Versenyen:
a 3-4. évfolyam lánycsapata  7. helyezést ért el.

A csapat tagjai:
Ábrán Mariann 3.a 
Ákos Laura 3.b 
Juhász Fanni 4.a 
Miknai Petra 4.a 
Poór Nikolett 4.a 
Vigh Viktória Nóra 4.a

A fiúk  4. helyezést értek el. 

A csapat tagjai:
Gyurcsik Tamás 4.a 
Kovács Krisztofer 4.b 
Matula Máté 4.a 
Schuszter Dániel 4.b

Felkészítő: Vass Tímea

Házi atlétika verseny:
A győztes csapat tagjai:

Adonyi Nóra 1.b 
Rafael Ákos 1.a 
Polyák Balázs 2.b 
Till Adrienn 2.b 
Károly Balázs 3.b 
Ábrán Mariann 3.a 
Tilly Szabolcs 4.b 
Vigh Viktória 4.a

Szervező pedagógusok: Matuláné Csík Gabriella, Vass 
Tímea

A másodikos matematika szakkörösök házi versenye:
Katona Eszter Anna 2.b 1. helyezés 
Kenyó Janka 2.a 2. helyezés 
Molnár Bence 2.a 3. helyezés
Felkészítő: Bagyinszki Boglárka
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FELSŐ TAGOZAT
Bolyai csapatversenyek :
Matematika: 

7.évf.: fiúk 15. és lányok 21. helyezés; 
6.a 50. helyezés

Csapattagok
Mogyoró Péter Albert és Molnár Martin 7.b, Czokoly 
Bálint és Prága Péter 7.a, Csákó Eszter, Kasza Luca Fanni, 
Plavecz Katrin és Tóth Boglárka 7.b, Tóth Zsófia, Vankó 
Eszter, Matula Márton, Janoch Péter 6.a

Magyar nyelv: 
5.a 14. helyezés; 
 6.a 23. helyezés 

Csapattagok:
Baráth Petra, Kolonics Dorina,  
Simon Barbara, Szarvas Kata 

Csapattagok:
Tóth Zsófia, Vankó Eszter, Matula Márton, Janoch Péter 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíróverseny:
19 fő versenyzett (5.évf. 7 fő; 6.évf. 9 fő; 7.évf. 3 fő): a 
megyeire nem jutott tovább senki, a legjobb eredményt.
Berényi Petra 5.a és Vankó Eszter 6.a osztályos tanulók 
érték el.
Felkészítők: Cziráné Fehér Anita, Nagy Gáborné, Tokajiné 
Dancsó Szilvia

A Damjanich János Gimnázium 8. osztályos tanulói számá-
ra rendezett angol nyelvi verseny 

1. helyezés
Csapattagok:

Bögre Boglárka
Brindzik Bálint
Szécsényi Laura
Varga Krisztián

Felkészítők: Kollár Ferencné, Terék Nikolett
Körzeti Teremfoci bajnokság I

V. korcsoport 2.helyezés
III. korcsoport 2. helyezés
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

MM Publications Onlions 2 fordulós angol nyelvi verseny: 
15 fő vett részt, ahol mindenki a mezőny első harmadá-
ban végzett.
Felkészítő: Kollár Ferencné

Országos Angol Nyelvi Verseny helyi fordulója: 
17 fő indult,a megye fordulóra és az országos döntőbe 
Varga Krisztián jutott be. 
Felkészítők: Kollár Ferencé, Terék Nikolett

B33 kosárlabda diákolimpia:
 Leánycsapat  9. helyezés
 A részvételért, eredményért, helytállásért idén is 3db 
versenykosárlabdát és 16 garnitúra mezt kaptunk.
Felkészítő: Nagy Gáborné

Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének nagyká-
tai fordulója:

Tóth Zsófia  1. helyezés
Matula Márton  2. helyezés
Felkészítő: Cziráné Fehér Anita 

X. TTA Mezei Futóversenyen:
III. korcsoportos leánycsapat  
1. helyezés
Egyéni verseny
 Tóth Zsófia 6.a  1. helyezés
Berényi Petra 5.a  3. helyezés
Baráth Petra 5.a  6. helyezés
Kónya Andrea  36. helyezés 

IV. korcsoportos fiúcsapat:   4. helyezés 
Csapattagok: Darók Sámson, Farkas Gergő, Pécs Olivér, 
Tóth Sándor.
Felkészítők: Nagy Gáborné, Pozsonyi Zsolt

Helyi fogalmazásíró verseny: 
5-6. évfolyam:

1. hely: Vankó Eszter 6.a
2.hely: Matula Márton 6.a
3.hely: Kolonics Dorina 5.a

7-8. évfolyam:
1.hely: Szécsényi Laura 8.b
2.hely: Tóth Boglárka 7.b
3.hely: Kovács Alexa 7.a
Felkészítők: Nagy Gáborné, Tokajiné Dancsó Szilvia

Helyi vers-és prózamondó verseny:
5-6. évfolyam:

1. hely: Ákos Szilvia 6.a 
2.hely: Sóspataki Petra 5.b 
3. hely: Kolonics Dorina 5.a 

7-8. évfolyam:
1. hely: Szécsényi Laura 8.b 
2. hely:  Nyitrai Petra 8.a 
3.hely  Csákó Eszter 7.b 
Különdíj:  Barad Henriett 7.b 
Felkészítők: Nagy Gáborné, Tokajiné Dancsó Szilvia

Kispályás labdarúgás körzeti döntő  
IV. korcsoport 2. helyezés
 Csapattagok:

Bércesi Bence, Bozóki Bendegúz, Bükkösi Ottó, Farkas 
Gergő, Mogyoró Péter, Pécs Olivér, Sipos Dávid, Szamos-
völgyi Martin, Tóth Bence, Tóth Sándor

Félpályás körzeti selejtező 

III. korcsoport 1. helyezés

Körzeti döntő, Nagykáta:  3. helyezés

 Csapattagok: 
Bércesi Bence, Bozóki Bendegúz, Bükkösi Ottó, Édel-
mann Zsolt, Ézsiás László, Farkas Gergő, Kocsi Krisztián, 
Ledacs-Kis Balázs, Palotai Roland, Sebesi Ferenc, Szamos-
völgyi Martin, Tóth Bence

Bonifert Domonkos matematikai levelező verseny:
Kolonics Dorina 5.a, Sóspataki Petra 5.b, Palotai Roland 
6.b, Prága Péter és Tóth László Bendegúz 7.a, Molnár 
Martin 7.b, Plavecz Katrin 7.b és Szécsényi Laura 8.b. 
Mindannyian a középmezőnyben végeztek.
Felkészítők: Szabó Ildikó, Terék Nikolett
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Szent István Gimnázium nyolcadikosoknak meghirdetett 
egyéni és csoportos matematika versenye:

Varga Krisztián 1. helyezés 
Felkészítő: Terék Nikolett

Szent István Gimnázium nyolcadikosoknak meghirdetett 
egyéni angol versenye:

Varga Krisztián 2. helyezés
Felkészítő: Terék Nikolett

Bendegúz angol nyelvi levelező verseny megyei döntő:
Matula Márton 6.a:   21. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné

Bendegúz magyar nyelvi levelező verseny megyei döntő: 
Matula Márton: 14. helyezés
Felkészítő: Tokajiné Dancsó Szilvia

London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos döntő, 
Budapest: 

Danileszk Zoltán 5.a:  8. helyezés
Török Alíz 5.b:  9. helyezés
Tóth Zsófia 6.a: 13. helyezés
Czokoly Bálint 7.a: 4. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné

Litterátum angol nyelvi tesztverseny megyei döntő és orszá-
gos lista:

– Janoch Péter 6.a  megyei  
6. helyezés  országos 29. helyezés

– Hanka Enikő 7.a  megyei  
17. helyezés országos 127. helyezés

– Prága Péter 7.a megyei  
20.helyezés országos 139. helyezés

– Czokoly Bálint 7.a megyei  
1. helyezés országos 3. helyezés

– Szécsényi Laura 8. b megyei  
5. helyezés országos 43. helyezés

Felkészítők: Kollár Ferencné, Terék Nikolett

Pest megyei angol nyelvi vers- és prózamondó verseny:
Janoch Péter Sándor 6.a: 1. helyezés

Kövesd a kutatókat! Földrajzi verseny országos döntő:

Általános iskolás csapatok közül:
Barad Henriett, Kasza Luca Fanni 7.b  4. helyezés 
Felkészítő: Kollár Ferenc

Kiskunlacházi megyei történelem verseny:
Bögre Boglárka 8.a: 1. hely

Középmezőnyben végeztek:
Kolonics Dorina 5.a
Fejős Lili 5.b
Tóth Zsófia 6.a
Vankó Eszter 6.a
Hanka Enikő 7.a
Fehér Jakab 7.b

Felkészítő: Németh Csaba

II. Tápiómenti Népdaléneklési verseny, Tápiószentmárton:
Csillik Csaba Bence 5.a: különdíjas
Kőszegi Noémi Violetta 6.b: 2. hely

Összeállította: 
Kollár Ferencné és Visnyei Pálné

Judo sportbemutató
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Tanévzáró 2016. június 18.
„Kedves Gyerekek, Kedves Kollégák, Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntök mindenkit a 2015/16-os tanévet lezá-
ró ünnepélyen. Évről-évre minden júniusban összegyűlünk 
itt, az iskola udvarán, hogy búcsút mondjunk az elmúlt tan-
évnek, lezárjuk munkánk egy-egy szakaszát. Sokfélképpen 
élhetjük át és ünnepelhetjük meg a tanév lezárását, de abban 
biztos vagyok, hogy a tanévzáró tanárnak és diáknak közös 
ünnep: a szabadság napja. Ha jól belegondolunk, egész év-
ben azért folyik a küzdelem, hogy végre ránk köszöntsön a 
szabadság. A szabadságot is csak azok vívhatják ki maguk-

nak, akik keményen megdolgoznak érte.
Az év végi eredményeket figyelembe véve elmondhatjuk, 

hogy ez a többségnek sikerült is. Köszönöm mindenkinek a 
helytállását, és külön azoknak a szorgalmát, és odaadó mun-
káját, akik az idei tanévben valamilyen tanulmányi vagy 
sportversenyen részt vettek, és elismerésre méltó eredményt 
értek el, öregbítve ezzel iskolánk és településünk jó hírét. 

A hagyományainknak megfelelően az idei tanév legjobb 
diákjait nevelőtestületi dicséretben és könyvjutalomban ré-
szesítjük:…”

Ballagás 2016. június 18.
„Szeretettel köszöntöm a ballagási ünnepségünkön megje-

lent szülőket, hozzátartozókat, kollégákat, meghívott vendé-
geinket és a kedves ballagó diákokat!

Virágok illata kísért ide bennünket a mai ünnepen, gyer-
mekeink, az iskola diákjaként megtett utolsó útján. Énekel-
ték az alkalomhoz illő dalokat, sokan közülük elszoruló to-
rokkal. „ Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…”, 
„Ballag már a vén diák, tovább, tovább…”. 
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!

Az iskolában eltöltött nyolc év alatt kisgyermekekből gon-
dolkodó, ifjú emberekké váltatok. Ilyenkor érdemes megállni 
egy pillanatra befelé figyelni, eltűnődni. Számvetés is tehát ez 
a mai alkalom. Nemcsak nektek, hanem nekünk, tanítóknak, 
tanároknak is. Mi úgy érezzük, ez az iskola a maga lehetősé-
geihez képest megtette, amit lehetett. Tudjuk, nem jutottatok 
mindannyian egyforma magasra, kinek több, kinek kevesebb 
jutott azokból a bizonyos talentumokból, s nem is mindenki 
egyformán sáfárkodott velük. De ha jól felméritek saját lehe-
tőségeiteket, sem több, sem kevesebb terhet nem vesztek a 
vállaitokra annál, amit elbírtok, boldogulni fogtok.

Engedjétek meg, hogy ballagó tarisznyátokba útravalóul 
beletegyek néhány gondolatot. Táplálkozzatok belőle a hosz-
szú úton, mely még előttetek áll. Első gondolatomat az em-
lékekből gyúrtam, hisz a múltból táplálkozik a jelen, s ebből 
ered a jövő. Második gondolatom a hité. A mai rohanó, elér-

téktelenedő világunkban kell, hogy egyre többen higgyenek 
a maradandó értékekben: tudásban, becsületben, tisztesség-
ben. Harmadik, egyben utolsó gondolatomat a szeretetből 
készítettem számotokra. A mai nap megfelelő alkalom arra, 
hogy egy pillanatra megálljatok s ne szégyelljétek hangosan 
is kimondani ezt a szót: köszönöm. 
Kedves Szülők!

Én is köszönetet mondok Önöknek, hogy kísérték fiaikat, 
lányaikat eddigi útjukon. Úgy gondolom, hogy amilyenek 
lettek ezek a fiatalok, amilyen lesz az életük, abban közös a 
felelősségünk. 
Kedves Gyerekek!

Én ismerlek benneteket és tudom, hogy mindnyájan képe-
sek vagytok arra, hogy kitűzött céljaitokat elérjétek. Úgyhogy 
csak bátran azokkal a célokkal, merjetek nagyot álmodni. 
Kívánom nektek,hogy vágyaitok, álmaitok beteljesüljenek, 
legyen sok örömötök és a maihoz hasonló szép ünnepetek!

Ebben az ünnepi órában búcsúzóul hadd idézzem Janus 
Desertus gondolatait:

„Merj álmodni jövőről, és
jelenért ne siránkozz,

így lesz szép múlttá egykoron
majd a jelen.”

Kollár Ferenc
 igazgató

1.a osztály:
Csík Ramóna
Kovács Jázmin
Molnár Maja
Nyitrai Csenger
Rafael Ákos

1.b osztály:
Adonyi Nóra
Hanka Balázs
Marton Lili
Spenger László Hunor

2.a osztály:
Bércesi Csenge
Kenyó Janka
Sifter Lili

2.b osztály
Katona Eszter Anna
Turóczi Cintia

3.a osztály
Nagy Emma

3.b osztály: 
Czira Sára
Kenyó Kira
Merczel Nándor Gábor
Zala Zsombor

4. a osztáy
Gyurcsik Tamás Benjámin
Matula Máté

4. b osztály
Kovács Kinga

5. a osztály
Berényi Petra
Danileszk Zoltán
Kolonics Dorina Krisztina

5. b osztály:
Bozóki Bendegúz
Sóspataki Petra

6. a osztály:
Janoch Péter Sándor
Matula Márton
Tóth Zsófia
Vankó Eszter

6. b osztály
Kőszegi Noémi Violetta
Palotai Roland

7. a osztály:
Czokoly Bálint
Prága Péter

7. b osztály:
Barad Henriett
Csákó Eszter

Kasza Luca Fanni
Tóth Boglárka

8. a osztály:
Bögre Boglárka
Brindzik Bálint
Bugyi Gergely
Nyitrai Petra

8. b osztály:
Csuka Cintia
Farkas Gergő
Pécs Olivér
Szécsényi Laura
Urbán Barbara
Varga Krisztián

Kollár Ferenc
 igazgató
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

Május - rózsanyílás - rózsaünnep - Rózsa Bál! 
Mint minden évben, idén is megtar-

tottuk névadó virágunk hagyományos 
ünnepét, a Rózsa Bált. Dallal, tánccal 
ünnepeltünk, s a termet betöltötte a ró-
zsa illata.  Valamennyi fellépőnk tánc-
cal köszöntötte a rózsaünnepet. 

Velünk ünnepeltek meghívott ven-
dégeink, a nagykátai, tápióbicskei, tá-
piószentmártoni, tápiószecsői, tápió-
szőlősi, sülysápi és újszilvási nyugdíjas 
klubok tagjai.

A bált a nagykátai Katica Nyugdíjas 
Klub tánckara palotással nyitotta meg.

Mély kútba tekinték c. műsoruk-
kal emelték a rendezvény színvonalát 
a művészeti óvoda apró táncosai és a 
Non Stop Dance Group serdülő, vala-
mint felnőtt tánccsoportja.

Szívesen hallgattuk Nyitrainé Tóth 
Mónika és Kalla József nagykátai 

nyugdíjas társunk szavalatát, és nagy 
tapssal jutalmaztuk a tápiószőlősi 
Halesz Táncegyesület népi táncát.

A műsor után vacsorával, tánccal, 
tombolával folytatódott a bál. Az ízle-
tes cigánypecsenyét az INNOVEN Kft. 
készítette, a talpalávalót Merczel Zol-
tán szolgáltatta.

Köszönjük valamennyi résztvevő-
nek és támogatóinknak, hogy hozzájá-

rultak a rendezvény sikeréhez!
Köszönjük a támogatást:Adamecz 

Erzsébet (Mini Presszó), Ábrók Judit 
(Privát ABC), Babinszki Zsanett fod-
rász, Bezzegné Kenyó Márta kozme-
tikus, Csákó Béláné Erika grillázstor-
ta, Enikő Virágbolt, Horváth László 
polgármester úr, Kenyó Mónika (Szo-
lárium, Illatszer, Fagyizó), Kézérné 
Tóth Erzsike (vegyesbolt), Molnárné 
Czakó Irénke (zöldségbolt), Nagy Ro-
zália pedikűrös, Nemes Nóra (Lovas 
Hagyományőrzők), Nyúzó Zoltánné 
(virágbolt), Szarvas Attila (Liget ABC), 
Szegediné Bertalan Györgyi fodrász, 
Szegedi Péter, Szécsényi Zita (Szécsé-
nyi Szépség és Egészség Stúdió), Vágó 
Bernadett (Non Stop Dance Group).

Szegedi Tiborné

A nagykátai Katica Nyugdíjas Klub 

Non Stop Dance Group 

Tápiószőlősi Halesz Táncegyesület 

Mély kútba tekinték c. –  a művészeti óvoda apró táncosai
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Hagyományok Napja
2016. május 07-én került megrendezésre a második 

Hagyományok Napja elnevezésű rendezvény. A tavalyi 
sikerektől vezérelve a szervezők úgy gondolták, hogy 
gazdagítja Farmos kulturális rendezvényeinek palettáját, 
ezért nagy buzgalommal kezdtek a szervezésnek. Nézzük 
is meg, és nevesítsük kikből állt ez a csapat. Kezdjük az 
ötletgazdával, Nemes Nórával, aki a motorja és mozga-
tója volt a szervezésnek, majd Kiss Tímeát említeném, 
akinek a ceglédi hagyományőrző barátaink jelenlétét kö-
szönhetjük, és nem utolsó sorban Szarvas Attilát, aki a 
helyszínt biztosította és a szervezésbe is kivette részét. 
Ki kell még emelnem Kovács Lajost és feleségét, akik a 
rendezvény technikai és logisztikai részében vállaltak 
elévülhetetlen szerepet. Rögtön hozzáteszem, még sokan 
hozzájárultak munkájukkal, felajánlásukkal a Hagyo-
mányok Napjához, ígérem, a cikk végén nem feledkezem 
meg róluk.

 Idén a Hagyományok Napja, keretén belül egy Míves 
kiállítást láthatott az érdeklődő, mely a Farmosi Közössé-
gi Házban 2016. május 02-tól fogadta a látogatókat. A ki-
állításon környékbeli kézművesek mutatták be gyönyörű 
alkotásaikat. Ezek az alkotások díjazásban is részesültek. 
Az első helyet Gulyás Eszter (Farmos) kapta, gyönyörűen 
elkészített gyöngymunkáira. A második helyen Házkötő 
Györgyné (Nagykáta) szerepelt, aki csipkeveréssel készített 
alkotásait mutatta meg nekünk. A harmadik helyezést Sza-
bó Sándorné (Farmos) igényesen elkészített hímzett mun-
káival érdemelte ki. Különdíjban részesült Varga Györgyné 
(Farmos) aki ugyancsak hímzett kézimunkáival pályázott. 
Ezeken kívül számos gyönyörű kézimunkát, alkotást cso-
dálhattunk meg. Nagyon köszönjük minden kézművesnek, 
aki részt vett a kiállításon és gratulálunk a nyerteseknek.

 Újdonság volt idén Hagyományok Napját megelőző 
délutántól, késő estig tartandó Batyus táncház Bacskai 
Balázzsal, Szekeres Péterrel és a Csuhaj Bandával. Az este 
igazán jókedvűre kerekedett. Balázs és Peti is kitettek ma-
gukért, hogy jól érezzük magunkat és el is fáradjunk ren-
desen. Köszönjük nekik ezt a vidám estét és köszönjük a 
Csuhaj Bandának is a részvételt.

 A Hagyományok Napjának, hivatalos megnyitója Hor-
váth László polgármester beszédével kezdődött, majd kö-
vetkeztek a különböző előadások.

 A Farmosi Népfelkelők kis csapata kezdett, katonadalo-
kat adtak elő új csapatkapitányukkal, Csubra Szebasztián 
katonai hagyományőrző tizedessel. A következő fellépő-
ink a Csillik testvérek voltak, akik csodálatos hangjukkal 
népdalokat énekeltek. Ezután Szarvas Attila előadásában 
hallgathattuk meg Az okos leány című népmesét. A fent 
említett ceglédi új barátaink a Cigle Hagyományéltető 
Egyesület tagjai mutatkoztak be a színpadon. Betekintést 
kaphattunk tőlük az ősi harci eszközökről, és ki is lehetett 
próbálni azokat, többek között az íjászatot, karikást, kele-
vézt, és egy valódi jurta sátor felállításával örvendeztettek 

meg bennünket. Legvégül, de nem utolsó sorban, a Farmo-
si Néptánc Együttes perdült táncra.

 A rendezvény ideje alatt folyamatosan megismerkedhet-
tek a vendégek, számos hagyományos mesterséggel. Lehe-
tőség nyílott a kovácsmesterség, a kosárfonás és a fafaragás 
kipróbálására is. Molnár Gábor kovácsmesterünk lelkesen 
tanítgatta a hozzá érkező érdeklődőket. Major Miklós ba-
rátunk a kosárfonás rejtelmeit mutatta be a jelenlévőknek. 
Nyitrai Pistivel pedig ismét faraghattuk a fát. Az esemény 
színvonalát emelte Vetor György „Régi idők eszközei, tár-
gyai” kiállítása is, melyet a helyszínen csodálhattunk meg.

 Az előzetesen meghirdetett Hagyományos Ételek fő-
zőversenyre tíz jókedvű csapat jelentkezett. Finomabbnál 
finomabb ételeiket örömmel kóstolgatta a zsűri. Az első 
helyezett a SZOMSZÉDROCK csapata - Magyaros hagy-
más babjukkal. Második helyezett lett a CSIPET-CSA-
PAT - Pincepörköltjükkel. A harmadik helyezést pedig a 
SZTOJKA TEAM érte el - Birkagulyással. Minden csapat-
nak köszönjük a részvételt, és gratulálunk a nyerteseknek. 
A nap végére még mindig nem voltunk fáradtak.

 Ügyességi versenyekkel készültünk, hogy kiderítsük ki a 
legény a gáton, avagy ki a FALU LEÁNYA, LEGÉNYE és ki 
a FALU ASSZONYA, EMBERE. A versenyző pároknak több 
ügyességi próbát kellett kiállnia, hogy kiérdemeljék eme cí-
meket. Nagyon ügyes és talpraesett csapatok álltak fel, de 
csak 1-1 pár győzhetett a végén. Örömmel tudatták bírók, 
hogy 2016-ban a FALU LEÁNYA és LEGÉNYE, Csillik Sára 
és Fejős Tamás. A FALU ASSZONYA és EMBERE, Vitáris 
László és Vitárisné Kiss Katika. Gratulálunk a győzteseknek, 
a címeket egy évig birtokolják. Jövőre újra megküzdhetnek 
érte a vállalkozó kedvű párokkal. Természetesen ez a rövid 
kis írás nem adhatja vissza a Hagyományok Napja rendez-
vény hangulatát, de a sok pozitív visszajelzésből egyértelmű-
en az állapítható meg, hogy akik ellátogattak az eseményso-
rozat bármelyik programjára jól érezték magukat. Végezetül 
bátran kijelenthetjük, hogy a szervezők jó úton járnak, hogy 
hagyományaink, az ősöktől kapott értékeink még sokáig 
megmaradjanak. A szervezőktől ígéretet kaptunk, jövőre is 
lesz Hagyományok Napja májusban. Köszönet érte. A fenti-
ekhez híven lássuk a támogatókat, akik hozzájárultak a ren-
dezvény színvonalának növeléséhez, köszönet a részükre. 

Támogatóink: Ádám Zsolt és Lajos Zita, Bozóki Sándor-
né Marika, Farmosi Polgármesteri Hivatal, Fehér Ágnes, 
Gál Zoltán és Családja, Gunics és Tsa Bt., Kiczkó Károly 
és Családja, Kiss Tibor, Kovács Lajos és felesége, Erzsike, 
Lakos Sára virágüzlet, Ifj. Lampért József, Major Csaba, 
Mészáros István és Vincze Erika, Miknai Zoltán és Csa-
ládja, Mizsei István és felesége, Annuska, Mucsínyi Ildikó 
és Miskolci Ferenc, Nyitrai István, Nyúzóné Palotai Ma-
riann, Poszt Tamás, Szabó Márta, Szalai Roland, Szécsi 
Krisztián, Tóth Józsefné, Velkei Lajos, Vitáris László és 
felesége, Katika.

Gál Zoltán
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Non Stop Dance Group hírei
A farmosi Non Stop Dance Group tánccsoportot az óvo-

dáskorú gyermekektől egészen a felnőtt korcsoportig külön-
böző korosztályú csapatok alkotják. Táncoslábú tagjaik si-
kert sikerre halmozva bizonyítanak és állnak helyt megannyi 
fellépés és verseny alkalmával; ugyanakkor a tánc, a mozgás 
kiváló lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra is. 

A csoport 2016-ban elért eredményei röviden:
2016. február 24-én került megrendezésre az NRG Kupa 

Országos Táncverseny Csömörön, ahol a táncosoknak a 
hosszú utazás után is sikerült remek eredményekkel zárni a 
napot. A juniorcsoport, illetve a junior és az ifjúsági csoport-
ból kialakult formáció egyaránt az 1. helyet szerezte meg, 
illetve Baráth Angéla egyéni,művészi látványtánc kategóriá-
ban a 2. helyen végzett.

Márciusban a nagykátai Ki MitTud?-on a junior és a felnőtt 
csoport táncosai mutatták meg tudásukat, melyet a szakértő 
zsűri mindkét esetben aranyéremmel és kupával jutalmazott. 

Áprilisban a Non Stop Dance Group Székesfehérváron 
mérettette meg magát a Fejér Kupa Országos Táncfesztivá-
lon, amely egy minősítő verseny volt. Ezen a rendezvényen a 
felnőtt, az ifjúsági, a junior és a gyermekcsoport is aranymi-
nősítést kapott, közülük három csapat a legjobb koreográfia 
díját is elhozta.

Májusban a Zugló Kupa Országos Táncversenyen vettek 
részt a csapatok Budapesten, ahol az ifjúsági és a junior cso-
port a dobogó 3.fokára állhatott fel, a kis csöppségekből álló 
ovisok pedig – életük első versenyén remekül helytállva - az 
1. helyet szerezték meg.

 A versenyek mellett számos felkérésnek és fellépési meghí-
vásnak is eleget tesznek a csapatok. A település hírnevét szá-
mos helyre repítették el a félév során, többek közt Szolnokra, 
Nagykátára, Jászberénybe, Ceglédre és Tápiószelére is.

A táncosok vezetőjükkel együtt nagyon büszkék az eddig 
elért eredményeikre, és továbbra is nagy lelkesedéssel készül-
nek az előttük álló versenyekre, fellépésekre.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Köszönetnyilvánítások

HIRDETÉSEK

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik szere-
tett édesanyánk BARNA MIHÁLYNÉ (született: Sas Erzsébet) 

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

Gyászoló család

„Nagyon fáj, hogy elmentél, de fájóbb,  
hogy magaddal nem vittél."

 
„Lelked remélem békére talált,

S Te már a mennyből vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk,

Rád örökkön-örökké emlékezünk.”
 

Köszönöm Mindenkinek, aki a gyászoló család fájdalmán 
megjelenésével, együttérzésével enyhíteni próbált 2016.05.23-

án, 77. évében elhunyt Férjem, CSUTORKA MÁTYÁS 
2016.06.03-i, a farmosi Római Katolikus Templomban  

tartott búcsúztatóján.
Csutorka Mátyásné

 Daniella, Brigi - Ti, akik Férjem ápolásában nagy segítsé-
gemre voltatok, nem tudom hálám elégszer kifejezni Felétek. 
Még egyszer köszönöm odaadó, szeretet-teljes segítségeteket, 

gondoskodásotokat.

Elhunytak
2016. április 20.  

Trangucz Mihályné  
(szül.: Klabacsek Mária,  

1938. augusztus 29.)

2016. május 9. 
Boros Sándorné 

(szül.: Vankó Anna,  
1934. január 25.)

2016. április 21.  
Nagy Józsefné 

(szül.: Fehér Rozália,  
1928. december 10.)

2016. május 13. 
Barna Mihályné 

(szül.: Sas Erzsébet,  
1928. február 11.)

2016. május 13. 
Hochrein István 

(szül.: 1958. november 13.) 

2016. május 18. 
Katona Miklósné 

(szül.: Mocsány Margit,  
1948. február 15.)

2016. május 19. 
Terék Pálné 

(szül.: Kiss Mária,  
1940. június 01.)

2016. május 23.  
Csutorka Mátyás 

(szül.: 1939. május 29.)

2016. május 25. 
Kenyó Margit 

(szül.: Kenyó Margit,  
1930. május 25.)

2016. június 1.  
Gál Józsefné  

(szül.: Fehér Ilona Mária,  
1935. július 14.)

Házasságkötések
2016. április 24. 

Szővérfi Zoltán és  
Vaczlavik Katalin

2016. május 3. 
Kenyó Róbert és  

Budai Tünde
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK ALACSONY DÍJAKON! 

NYITVA TARTÁS:  
H – P: 8:00 – 16:00-ig , Szo: 8:00 – 12:00-ig

Rendelés felvétel: 06 – 30- 439-7751 
Cím: Tápiószele, Ceglédi u 40. (volt Komjáti Tüzép)

– Tégla , Ytong 

– Sóder, vakoló homok

– Cement, oltott mész

– Csemperagasztók, fugázok

– Gipszkarton 

– Glettelő gipsz, ragasztó gipsz
– OSB, Farostlemez
– Polisztirol, üveggyapot, 

kőzetgyapot 
– Zsalukövek, oszlopzsalu
– Térburkolat, kerti szegély

– Vakolatok, lábazati vakolat
– Hőszigetelő rendszer
– Tetőléc, deszka, palló, 

gerenda
– Hullámpala, bitumenes 

hullámlemez

BESSALIS Kft.
Korszerű építőanyagok, ingyenes 

szaktanácsadás, felmérés és árajánlatadás.

BELGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
Dr. Borsodi – Nagy Erzsébet Belgyógyász szakorvos, háziorvos szakorvos, dietetikus

Szeretettel várom kedves meglévő és új pácienseimet a magánrendelésemre.
FŐBB TEVÉKENYSÉGEK:

– Belgyógyászati alapvizsgálat
– Cukorbetegség és magas vérnyomás kezelése, gyógyszerjavaslatok kiadása
– Kardiológiai elővizsgálat, EKG készítés és elemzése
– Doppler vizsgálat
– Belgyógyászati szakorvosi gyógyszerek felírása
– Belgyógyászati alapbetegségek esetén incontinencia eszközök felírása
– Diétás tanácsadás

BEUTALÓ ÉS TÁPPÉNZBE VÉTEL NEM LEHETSÉGES!
Bejelentkezés: +36-70/287-81-64; Cím: Jászboldogháza, Rákóczi F. utca 21

Rendelési idő: kedd: 16 – 18 óráig
belgyogyaszatrendeles@gmail.com

2 különböző méretű jó gyermek kerékpár eladó.  

T.: 06-20/5258-414APRÓHIRDETÉS
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F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088

Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1400 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.

Részlet a míves pályázat kiállításából Ballagás

Hagyományok napja

Föld-napját ünneplő csapat

Táncház


