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Nagy szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a  

Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar  
koncertjére.

2016. november 6-án (vasárnap) 1600 órai  
kezdettel a farmosi Művelődési Házban lépnek fel.

A belépés a rendezvényre díjtalan, adományt hálás szívvel fogadnak.



2. OLDAL 2016. NOVEMBER

KÖZÖSSÉGI, KULTURÁLIS HÍREK

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző asszony köszöntője az Idősek Világnapján
Az Idősek Világnapján köszöntöm 

a megjelenteket, és külön tisztelettel 
és szeretettel köszöntöm azokat, akik 
most párjukkal együtt jelentek meg 
ünnepségünkön és velünk együtt ün-
nepelhetik ötven éve megkötött házas-
ságukat!

Az életben, ha nem is gyakran, de 
vannak események, amikor elfeledve a 
gondokat, átadjuk magunkat a pillanat 
varázsának. Ez a mai nap is ilyen ese-
mény számunkra, akik meghatottan, ki-
csit elszorult torokkal vagyunk itt, hogy 
együtt örüljünk az aranylakodalmas év-
fordulón. A költő szerint:

„Az évforduló 
a szívben őrzött tegnap…

Az együtt megtett utak ünnepe…
A közös élet ünnepe.”

Az aranylakodalom számában és 
elnevezésében is kiemelkedő: nem vé-
letlen, hogy az ötvenedik évfordulót az 
aranyhoz hasonlítják, hiszen az arany fé-
nye tökéletes, a naphoz hasonlatos, kevés 
van belőle, értéke viszont annál nagyobb.

Ma visszajönnek azok a feledhetet-
len pillanatok, amikor 50 évvel ezelőtt 
menyasszonyként és vőlegényként, fiata-
lon, bízva a jövőben, igaz hittel, izgatot-
tan készülődtek esküvőjükre családjuk 
és szeretteik körében. Tudták, az a nap 
sorfordító lesz életükben, hiszen házas-
ságot egy életre köt az ember. Elhangzott 
a közös eskü: „…őt el nem hagyom, 
holtomiglan-holtáiglan, semmiféle ba-
jában, Isten engem úgy segéljen!..” Az 
ifjú párnak útmutatásul szolgálhattak 
Pál apostol szeretetről írott szavai is:
„…A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 

A szeretet nem féltékeny, 
Nem kérkedik, nem gőgösködik, 

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem 

rója, 
Nem örül a gonoszságnak, 

De együtt örül az igazsággal. 
Mindent eltűr, mindent elhisz, 

Mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet soha el nem múlik…”

A közös út valószínűleg nem volt 
mindig könnyű, sokszor volt rögös, gö-
röngyös, megpróbáltatásokkal teli. De a 
legfontosabb dolog, az igaz, őszinte sze-
retet kettejük között mindig megmaradt. 
Együtt voltak örömben, bánatban, virra-
datban, alkonyatban, tavaszban őszben, 
mindig együtt a küzdelmes ötven évben. 

Az otthonteremtés, a családalapítás 
számtalan gondot és fáradságos munkát 
hozott, amelyen az önöket összekötő ön-
zetlen szeretet nélkül nem is lehetett vol-

na felülkerekedni. A közös áldozatválla-
lás, az egymáshoz való alkalmazkodás és 
áldozatkészség az, ami átsegítette önöket 
a számtalan nehézségen. Goethe szavai 
jól megfogalmazzák, mi az, ami egy há-
zaspár boldogságához vezet:

„A boldogságot nem lehet ajándékba 
kapni, 

Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 

És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”
Ahogy telt-múlt az idő, az ifjú felesé-

gekből édesanya, az ifjú férjekből édesa-
pa lett. Semmihez nem hasonlítható bol-
dogság volt, amikor először karjukban 
tarthatták gyermeküket. A kis jövevény 
első mosolya, az első szavak, az első lép-
tek az újdonsült szülők életének legszebb 
kincsei közé tartoznak. 

A gyermekneveléssel a sok öröm mel-
lett sok gond és vesződség is járt, de ma 
már mosolyogva emlékeznek vissza a 
sok átvirrasztott éjszakára, a számtalan 
apró kis csínytevésre, amit a cseperedő 
gyermekek mellett átéltek. Az édesanya 
féltő gondoskodása és az édesapa áldo-
zatkész munkája nyomán formálódott az 
új család, ahol a szülők közti erős köte-
lék biztosította a nyugodt, boldog családi 
élet alapját.

Az a gyermek, aki ilyen családban nő-
het fel, idővel maga is jó családapa, illet-
ve családanya lesz, hiszen magával hozza 
azt a mintát, amit saját szüleitől látott. 
Egy olyan mintát, ahol a főszerepben a 
szeretet és egymás kölcsönös megbecsü-
lése áll.

Idővel a gyermekek felnőttek, és las-
san-lassan elhagyták a családi fészket, 
ők is családot alapítottak már. Megszü-
lettek az unokák is, akik ragaszkodása, 
kedvessége sok örömet hoz a nagyszülők 
életébe. A nagymamák és nagypapák pe-

dig ugyanúgy elhalmozzák őket odaadó 
szeretettel, mint annak idején saját gyer-
mekeiket, sőt talán még annál is jobban.

Ha most számot vetnek közös életük-
kel, az együtt leélt ötven évvel, töltse el 
önöket az a nyugodt, boldog érzés, hogy 
érdemes volt vállalni mindent, érdemes 
volt szeretni, tűrni és küzdeni. Gyerme-
keik és unokáik előtt ragyogó példaként 
áll az önök házassága, szeretni tudása.

Számomra is követendő példát jelent 
az ötven házasságban eltöltött év, hiszen 
fiatal házasként férjemmel éppen hogy 
csak ízelítőt kaphattunk a ránk váró ne-
hézségekből. De azt kívánom, hogy egy-
szer, ötven év múlva, mi is itt ülhessünk 
egy hasonló ünnepségen, boldogan, egy-
más kezét fogva, és én is elmondhassam: 
az eskümet megtartottam, és őt el nem 
hagytam semmiféle bajában. 

Kívánom, hogy a mostani aranylako-
dalmukat majd gyémántlakodalom kö-
vesse, és legyen sok örömük szerető csa-
ládjuk körében sok-sok hosszú éven át.

Madách Imre szavaival búcsúzom:
„Akit párodul melléd rendelt az ég,

Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,

Akkor se feledd, Légy hű mindhalálig.”

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kóródi Anikó opera-énekesnő dalokkal köszönti az ünnepelteket
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Világ Gyalogló Napi túra az Idősek Világnapja tiszteletére
Egyesületünk a Magyar Szabadidősport Szövetség országos 

programjához csatlakozva, a Világ Gyalogló Nap keretében, 
a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos 
Szövetség ajánlására, az Idősek Világnapja tiszteletére 2016. 
október 6-án sétát szervezett a Tápió mentén élő nyugdíjasok 
részére. Az országos programnak köszönhetően az ország vala-
mennyi nyugdíjas csoportja azonos időpontban indult a sétára.

A séta célja egészségünk, aktivitásunk megőrzése. A sétával 
kívántuk felhívni a figyelmet egyrészt a szép korúakra, más-
részt a mozgás, a gyaloglás fontosságára. 

Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, sőt kimondottan el-
lenségesnek bizonyult, hiszen egész álló nap szakadt az eső. 
Ennek ellenére szép számban gyülekeztek a nyugdíjasok klub-
helyiségünkben. 

Eljöttek hívásunkra és velünk túráztak:
– a Nagykátai Katica Nyugdíjas Klub tagjai Szabó Károly veze-

tésével, aki egyben képviselte a Nyugdíjas Klubok „Életet az 
Éveknek” Pest megyei Egyesületét, mint az egyesület elnökhe-
lyettese, 

– a Sülysápi Barátság Nyugdíjas Klub tagjai Korponai Lászlóné 
Marikával az élen, aki a Nyugdíjas Klubok „Életet az Éveknek” 
Országos Szövetséget is képviselte, mint a Kulturális Bizottság 
tagja, 

– Szatmári Imre és kedves felesége, Editke vezetésével a Tápió-
szelei Borostyán Nyugdíjas Klub csapata,

– Kállai Lászlóné Marika vezetésével az Újszilvási Rozmaring 
Nyugdíjas Klub tagjai, 

– a Tápiószentmártoni Szent Márton Nyugdíjas Klub nagy lét-
számú csapata, 

– valamint a Tápióbicskei Kortalan Nyugdíjas Klub lelkes tagjai.

10 órakor indult a séta ifj. Nyitrai István szakértő vezetésével 
az alaposan felázott Sóvirág tanösvényen, majd Vidra Tamás-
hoz csatlakozva a Kékbegy tanösvény pallósorán át értük el a 
Madárvártát. Közben mind a túravezetőtől, mind Vidra Tamás-
tól kimerítő tájékoztatást kaptak a résztvevők a szikes, nádas 
élővilágáról. Mindannyiunk örömére Vidra Tamás forró, cit-
romos teával kínálta az idős túrázókat, így átmelegedve tettük 
meg az utat visszafelé. A klubban Szegedi Tibor és segítői vár-
ták az átázott csapatot egy kis szíverősítővel és forró kolbászos 
paprikás krumplival. Miután átmelegedtünk, kisorsolásra ke-
rültek a Nemes Nóra által gravírozott szíverősítők, 40 pár sport 
zokni és 5 db Világ Gyalogló Nap póló, valamint emléklapot és 
tagjaink által gyűjtött gyógyteacsomagot kaptak a résztvevők.

Köszönjük mindenkinek, hogy sem a rossz időjárás, sem a 

nehezített túraútvonal nem tántorított el senkit a közös sétától, 
és ázva-fázva, de jókedvűen végigcsináltuk a túrát. Példamu-
tató a Tápió-vidék nyugdíjas klubjainak összetartása, megmu-
tatták, hogy mennyi erő, kitartás, összefogás van az idősebb 
generációban.

És köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a nap si-
keréhez: a Liget Közértnek az üdítőt és ásványvizet, – Vincze 
Tamás Képviselő Úrnak a zamatos almát, – a 3 ÁSZ Kft.-nek, 
hogy sport zoknikkal támogatták a rendezvényt, – Nemes Nó-
rának a gravírozással díszített szíverősítőt, – ifj. Nyitrai István-
nak a szakszerű túravezetést és azt, hogy átsegítette az időseket 
a nehezebb túrapontokon! Köszönjük Vidra Tamásnak, a Ke-
let-Pest Megyei Természetvédelmi Tájegység vezetőjének, hogy 
a „pocsék” idő ellenére is igyekezett megismertetni a túrázók-
kal a szikes, nádas, lápos terület élővilágát!

Szegedi Tiborné

Indulás előtti csoportkép A Sóvirág tanösvény bejáratánál

A zászlóvivő legidősebb túrázó 81 éves Vidra Tamás forró, citromos teával várta a túrázókat
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Ott voltunk a falunapon
Elöljáróban annyit szeretnék írni, hogy egy nagyszerű rendez-

vényen vagyunk túl, sok színes programmal, ételekkel és minden 
egyébbel, ami egy falunaphoz hozzátartozik.

Mit is takar valójában a cím: egy bejegyzés alatt álló egyesület 
a Tápió–vidéki Lovas Hagyományőrző egyesületet. Hogy érthető 
legyen, miért is írom a cikket, ahhoz időben kissé vissza kell men-
nem, mégpedig egészen júliusig a testvértelepülésünkön, Várfalván 
megrendezésre kerülő néptánc tábor idejéig. Tulajdonképpen egy 
hajnalig tartó áttáncolt, áténekelt, átbeszélgetett táncház végén, 
Csikós Zsolt agyából kipattant ötlettel kezdődött. Történetesen fel-
vetette, hogy a falunapon állítsunk fel egy hagyományok sátrát, és 
itt vendégeljük meg várfalvai barátainkat. Az ötletet megvitattuk 
a vezetőségi tagokkal és Fehér Ágival, az önkormányzat kulturá-
lis bizottságának elnökével. A megbeszélés alatt voltak kérdések és 
megvitatni való problémák, de úgy döntött a csapat, hogy belevág 
ennek a nem kis kihívásnak, mellyel igazából csak menet közben 
szembesültek a szervezők. Az első nagy probléma a sátor kérdése 
volt, hiszen előzetes becslések szerint is legalább 100 fő befoga-
dását terveztük. Azt tudtuk, hogy ilyen méretű sátor bérlése nem 
olcsó mulatság, de mit volt mit tenni. A szerencsének, de inkább 
nagykátai hagyományőrző barátainknak köszönhetően, azonban 
ingyen és bérmentve hozzájutottunk egy mindent kielégítő méretű 
sátorhoz. Egy újabb összejövetel alkalmával megbeszéltük a pontos 
tervet, kiosztottuk a feladatokat és összeírtuk a felajánlásokat. Mire 
eljött a sátorállítás ideje már rajtra készen álltunk és miden egyben 
volt ahhoz, hogy teljesítsük nagyszabású feladatunkat. A megnyitó 
napján, pénteken a késő éjszakába nyúló táncház miatt nem mon-
dom, hogy korán feküdtünk és kialudtuk magunkat, de másnap 
reggel hatkor már izzítottuk az üstöket, hogy nekilássunk az ebéd 
elkészítésének, mert a csapat egy részére fellépés várt fél tizenegy 
magasságában. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Farmosi 

Amatőr Csuhajja Néptánc Együttes fellépéséről volt szó, melyben 
szép számmal találhatók egyesületi tagok. Az idő haladtával lassan 
beindult a nagyüzem, csapra vertük a söröshordót, de volt finom 
pálinka, üdítő, bor, szendvics, sós és édes sütemény. Várfalvai ven-
dégeink is elkezdtek szállingózni és azután jöttek-mentek a vendé-
gek. Mindig volt egy kis alkalmi csapat, akik énekeltek, zenéltek, 
vagy csak jót beszélgettek. A 160 liternyi leves, ami úgy 300 adag-
nak felel meg elfogyott, de így legalább senkit nem kellett elküldeni, 
hogy ne tudtuk volna megkínálni. Testvértelepülésünkről érkező 
barátaink is nagyon jól érezték magukat, de természetesen minden-
ki szeretettel várta őket és nem győztek eleget tenni a felkéréseknek, 
de azért vissza-visszatértek a Hagyományok Sátrához. Persze, mint 
minden rendezvény lassan a falunap is véget ért, szép záró akkord-
jával, a tűzijátékkal. A cikk írója ezzel a kis írással szeretné kifeje-
zésre juttatni, hogy az összefogás, az önzetlenség, milyen erőket tud 
megmozgatni, egy amatőr közösség profi munkája volt, nagy-nagy 
köszönet érte. Szándékosan nem sorolnék neveket, mert aki aktív 
részese volt a kimagasló teljesítménynek az tudja, a kilátogató ven-
dégek meg megtapasztalták és látták a viseletben tevékenykedőket. 
Remélem, a jövőre nézve tovább erősödik a közösségünk, és még 
sok ilyen nagyszerű teljesítményről fogok tudni beszámolni.

Gál Zoltán

A szüreti felvonulást támogatói és segítői:
• Bacskai Balázs
• Bata Anita
• Bükkösi Barbara
• Coop ABC Farmos
• Csákó Béla
• Cseh-Fehér Ágnes
• Csikós Zsolt
• Csuhaj Banda
• Farmosi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület

• Farmosi  
Polgármesteri Hivatal 

• Farmosi Polgárőrség
• Fehér József és Bendó Ildikó
• Gál Zoltán és felesége, 

Mariann
• Hasznos Holmik
• Horváth László
• Kenyó Mihályné
• Kiss Józsefné Emike néni

• Kiss Tímea
• Kocsi Pálné
• Kovács István és felesége, 

Zsuzsanna
• Kovács Lajos és felesége, 

Erzsike
• Kovács Vivien
• Lampertné Annamária
• ifj. Lampert József
• Lepedus Viktor

• Major Csaba és  
Vad Andrea

• Majorné Erika
• Mariann Virágbolt
• Mészáros István és  

Vincze Erika
• Mészáros Norbert
• Mizseiné Annuska
• Mucsínyi Miklósné Marika
• Nemes Jánosné Marika
• Német István
• Nyúzó István

• Privát ABC Farmos
• Simon Boglárka
• Szabó Béla
• Szabó Csaba
• Szabó Tibor
• Szarvas János
• Tóth Józsefné Erika
• Tóth Nikoletta
• Tóthné Nagy Erzsébet
• Turul Nemzetség
• Tülkös Mátyás és felesége, 

Rózsika

Lovak, szőlő, hagyomány
A Tápióvidéki Lovas Hagyományőrző Egyesület szüreti fel-

vonulást, mulatságot szervezett 2016. október 1-én, szombaton, 
amelyhez az időjárás is nagyon kegyes volt. Minden egyes szü-
reti felvonulással szőlő- és bortermelő eleink előtt is tisztelgünk. 

Ezen a napon tartották tápiószőlősi, tápiószentmártoni és tá-
pióbicskei szomszédjaink is a szüreti felvonulásukat, de ismét be-
bizonyították barátaink, hogy mellettünk állnak és a sok lovas és 
fogatos érkezésével, Horváth László polgármester úr megnyitója 
után elindult a VI. Farmosi Szüreti Felvonulás. A menetet közsé-
günk elöljárója vezette fel Nagy Imre pónifogatával. Utána hagyo-
mányőrző lovas, illetve fogatos barátaink zárták a sort. Idén első 
ízben helyi néptáncegyüttesek tagjai rögtönzött kis műsorokkal 
örvendeztették meg a felvonulást kísérő nézelődőket. A műsorhoz 
a Csuhaj Banda húzta a talpalávalót és a menetbe is garantálta a 
nótával teli jókedvet. Az új bor kedvéért és tiszteletére, valamint 
sokunk örömére szervezett őszi eseményt idén is támogatta a Zrí-
nyi utcai lelkes csapat, akik megvendégelték a felvonuláson részt 
vevő lakosokat, kocsisokat és vendégeiket. Visszaérkezéskor az 
itthon maradt csapat finom ebéddel várta a résztvevőket. Az ebéd-
hez a jó hangulatot a Boglárka Citerazenekar biztosította. Mikor 

már mindenki jóllakott, ismét megvillogtatták néptánctudásukat 
a csuhajjások, ezután Csillik Sára és Csillik Csaba népdalokat éne-
kelt. Idén is megválasztottuk az Öregszőlő Díszpolgárát, Tóthné 
Erika személyében, aki áldozatos munkájával érdemelte ki ezt a 
címet. Első alkalommal megválasztottuk Farmos Lovasát is. A 
Facebook-on indított lájkgyűjtő versenyt Elefánti Adrienn nyerte. 
Az ügyességi verseny eredményei a következőképp alakultak: 1. 
helyezett: Szabó Orsolya, 2. helyezett: Kovács Kincső, 3. helyezett: 
Marton Nikoletta. Gratulálunk mindnyájuknak!

Nemes Nóra, Szarvas Attila
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Köszönetnyilvánítás

„Szíved már nem fáj, a miénk vérzik.
A fájdalmat az élők érzik! Elcsitult
a szív, mely értünk dobogott, pihen

a kéz, mely értünk dolgozott. 
Számunkra Te soha nem leszel halott,

örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

KANYÓ ANDRÁS
temetésén részt vettek, sírjára virágot 
és koszorút hoztak és fájdalmunkban 

osztoztak. 

Köszöni a gyászoló család

Elhunytak:
BOGNÁR JÁNOSNÉ  2016. július 27.   
(szül.: Kenyó Terézia, 1925. október 17.) 

GYÜRKI JÓZSEFNÉ  2016. augusztus 8.   
(szül.: Szabó Veronika, 1934. július 9.)

SAFRANYIK FERENCNÉ  2016. augusztus 10.   
(szül.: Ugró Zsófia, 1929. október 2.)

BOZÓKI MIHÁLY  2016. szeptember 1.   
(szül.: 1934. július 2.) 

KANYÓ ANDRÁS  2016. szeptember 9.   
(szül.: 1945. november 30.)

PETROVICS PÁL  2016. szeptember 20.   
(szül.: 1934. május 19.) 

NAGY DEZSŐ  2016. szeptember 19.   
(szül.: 1932. november 11.) 

KLAVICSKA LAJOSNÉ  2016. szeptember 24.   
(szül.: Oláh Mária, 1922. július 17.) 

KONDOR LAJOSNÉ  2016. október 9.   
(szül.: Kovács Erzsébet, 1935. augusztus 28.) 

KASZA KRISZTINA  2016. október 14.   
(sszül.: Kenyó Krisztina, 1976 február 9.) 

Házasságkötések:
2016. szeptember 3.  

Balogh József és Nagy Viktória

2016. október 1.  
Kiss Dávid Gábor és Horváth Gabriella

Újszülöttek:
Május

2016. 05. 29.  
JEZSIK KRISZTINA VIVIEN 
Anyja neve: László Krisztina 
Apja neve: Jezsik Zoltán

Június
2016. 06. 02.  
BARTÓK ZOLTÁN DOMINIK 
Anyja neve: Parázs Éva 
Apja neve: Bartók Zoltán

2016. 06. 09.  
GULYÁS LEONÓRA 
Anyja neve: Kanyó Anita 
Apja neve: Gulyás Zoltán

2016. 06. 12.  
HORVÁTH ÉVA TERÉZ 
Anyja neve: Rárics Tímea 
Apja neve: Horváth László

2016. 06. 15.  
RÓZSAVÖLGYI OLÍVIA NORINA 
Anyja neve: Császár Eszter 
Apja neve: Rózsavölgyi Norbert

2016. 06. 20.  
CZIRA BÁLINT 
Anyja neve: Fehér Anita 
Apja neve: Czira Zsolt

2016. 06. 20.  
KÓNYA KRISZTIÁN 
Anyja neve: Tóth Éva 
Apja neve: Kónya Zoltán János

2016. 06. 21.  
VARGA MIRA 
Anyja neve: Oláh Edina 
Apja neve: Varga János

Július
2016. 07. 19.  
DARÁZS KINCSŐ ENIKŐ 
Anyja neve: Vass Andrea 
Apja neve: Darázs Gergely

2016. 07. 23.  
BALÁZS DÁNIEL ERIK 
Anyja neve: Kovács Rebeka Bianka 
Apja neve: Balázs Dániel

Augusztus
2016. 08. 08.  
NÉMETH BÁLINT LEHEL 
Anyja neve: Ducza Dorottya 
Apja neve: Németh István

Szeptember
2016. 09. 01.  
DRAGUS REBEKA 
Anyja neve: Tomics Nikolett Vivien 
Apja neve: Dragus Flórián

2016. 09. 05.  
HORVÁTH LILIEN 
Anyja neve: Babinszki Teodóra 
Apja neve: Horváth György

2016. 09. 07.  
RIMÓCZI ISTVÁN TIBOR 
Anyja neve: Gulyás Nikoletta 
Apja neve: Rimóczi István

Hálásak vagyunk azért, hogy jólelkű közreműködésének 
köszönhetően tiszteletteljes, jó kapcsolat alakulhatott ki a 

nyugdíjasok és az általános iskolás gyermekek között!
Hálával, tisztelettel és szeretettel búcsúznak Tőle

a Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai!

Kedves mosolyára mindig emlékezni fogunk!

BÚCSÚZUNK! 
Megrendülten veszünk búcsút

Kasza Krisztina
tanárnőtől aki mindig tisztelettel 

közeledett idős tagjainkhoz, szeretet, 
kedvesség,  

jóság sugárzott belőle az idősek felé.
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HIRDETÉSEK

F a r m o s i  I n f o r m á c i ó k  R i p o r t o k

F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 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.

Tápiószecsői torna
2016. október 9-én megrendezték az MLSZ Bozsik-program 

tápiószecsői tornáját az U13-as korosztályban.

Eredmények:
– SFC – Tápiószecső 1-0  

gólszerző: Sebesi Ferenc 

– SFC – Nagykáta 1-0  
gólszerző: Ledacs Kis Balázs

– SFC – Újszilvás  2-0  
gólszerző: Wébel Tibor, Bozóki Bendegúz 

– SFC – Tápiószentmárton 1-0  
gólszerző: Ledacs Kis Balázs 

– legjobb játékos: Sebesi Ferenc

Tehát négy meccs, négy győzelem a Farmosi csapatnak újra!
Sebesi Ferenc



2016. NOVEMBER 7. OLDAL

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.



VI. Farmosi Szüreti Fesztivál Táncház a falunapokon

SFC U7-9 2016 ősz SFC U16 2016-17-es szezon

Az óvodások műsora a falunapokon Non Stop Dance Group táncgála

Az általános iskolások műsora a  
falunapokon

1956 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen fellépő  
általános iskolás diákok és felkészítőtanáraik


