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A XIV. Farmosi Napok beharangozója 
Előzetes a XIV. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztiválhoz

A helyi Kulturális Bizottság szervezésében 2017. szep-
tember 22-23. között kerül megrendezésre a XIV. Farmo-
si Napok. Szeretnénk az eddigi hagyományokat folytatva 
sokszínű, színvonalas programmal kedveskedni kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. Reményeink szerint bőséges kíná-
latunkból mindenki kedvére válogathat majd. Számítunk 
minden kedves farmosi lakos megtisztelő érdeklődésére. 
Bízunk abban, hogy széleskörű összefogással közösen, is-
mét egy tartalmas, élményekben gazdag hétvégét — békés 
Farmosi Napokat hozunk létre. Terveink szerint idén is 
lesz számtalan gyermekprogram, színházi és táncbemu-
tató, gasztronómiai kavalkád, népzenei és könnyűzenei 
koncertek, kézművesek utcája, híres fellépők, valamint 
képzőművészeti kiállítások, helyi tehetségek bemutatko-
zása, sportos események és látványos bemutató, tűzijáték.

Idén először lehetőség lesz támogatói jegy vásárlására, 
amely a rendezvényen egy egytálételre váltható. Minde-
zek megvalósításához szívesen fogadunk mindennemű 

támogatást: önkéntes szervezői, bármilyen kétkezi munka, 
tárgyi, illetve pénzbeli adomány formájában. Tárgyi támo-
gatásukat személyesen a farmosi Közművelődési Könyv-
tárban 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 06-70/335-7692
Tarjáni Zsolt 06-20/371-5450
Tóth Szilvia 06-70/633-0792

Önzetlen felajánlásukat előre is köszönjük!

Megmérettetések
Főzőverseny 
Idén kettő kategóriában lehet nevezni:
Hagyományos: Bármilyen egytálétel készíthető. 
Illetve első alkalommal, bármilyen halból készült ételek 
versenyét is hirdetünk.
Gázzal, vagy lábakon álló bográccsal lehet főzni, a fű meg-
óvása érdekében. Tűzifát nem áll módunkban biztosíta-
ni. 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: 2017. 09. 01-től 09.21-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 pla-
kátokon és az internetes közösségi oldalakon lesz látható.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegész-
ségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A par-
lagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdono-
sának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok 
feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget 
a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendeljék az 
ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírsá-
got szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár 
a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterü-
leten a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által 
helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alap-
ján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági 
eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső 
időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virág-
bimbója kialakulását.

A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű virág-
bimbó kialakulásától függetlenül  kötelesek  hatósági 
eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdo-
nosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elle-
ni védekezést. 

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű 
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a 
sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben 
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának júni-
us 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fer-
tőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének részletes szabályai-
ról szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében 
a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, ő látja el 
a növényvédelmi hatósági feladatokat, külterületen, Pest 
megye és Budapest területén Pest Megyei Kormányhi-

vatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó 
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 
eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel 
kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület ese-
tében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért 
a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult 
hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen 
és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig 
terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúr-
növénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület 
(elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, 
elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) 
melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt kö-
zérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással 
— kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kö-
telezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű 
védekezés elrendelése után minden esetben növényvé-
delmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról 
és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet 
alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogás-
sal illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek, 
ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta 
a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes ál-
lapotban mindvégig meg kell őrizni.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentés:
E-mail: farmos.polg@upcmail.hu
Telefon: 06 53/390-001 
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
https://pbr.nebih.gov.hu

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA
Ballagás 2017 

Részletek Kollár Ferenc igazgató úr ballagási ünnepélyen mondott beszédéből

„Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel 
és szeretettel köszöntöm a végzős tanulóinkat, az őket 
ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke 
szülőket és rokonaikat, meghívott vendégeinket, iskolánk 
valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves 
jelenlevőt!

A ballagás egy korszak lezárása. Fordulópont diákjaink 
életében, hiszen elhagyni készülnek szűkebb kis 
közösségünket és kinyílik számukra a világ. Elindulnak az 
önállósodás, a felnőtté válás útján…

Mi is feldíszítettük az iskolát, útravalónak szánt mottót 
írtunk a táblákra, tarisznyát készítettünk. De valahogy 
mégsem ragyog minden úgy, ahogy az ünnepen illenék. 
Az ünnepbe ugyanis ilyenkor mindig egy kis szomorúság 
is keveredik. A búcsúzás pillanata többségünkben vegyes 
érzelmeket teremt…

Hogy a búcsúzás mitől lesz több, mint egy nyelvtani 
fogalom? Attól, kedves búcsúzó nyolcadikosok, hogy 
ti megtöltöttétek tartalommal. Nyolc évvel ezelőtt 
elkezdtétek gyűjteni az élményeket. Alsós korotokban 
megtanultatok iskolásnak lenni…Ahogy telt múlt az idő, 
egyre közelebb kerültetek egymáshoz…

A nyolcadik osztályok órája ilyenkor megáll, s részévé 
változik az iskola történetének. Tablóként fogtok 
mosolyogni a falról, s mi a tanári szobában még sokáig 
fogunk emlegetni egy-egy veletek megélt kalandunkat… 
Feltehetjük a kérdést: vajon ezekkel az esztendőkkel 
előrébb ment-e a világ? Válaszom egy határozott igen. 
Mert bármerre is kerültök szeptembertől, ezeket az 
emlékeket viszitek magatokkal. Remélem, sikerül 
egy részét kamatoztatnotok, a másikból tanulni, és 
megváltoztatni. Hiszem, hogy a negatív élmények egyszer 
tanulsággá válnak, s a megszépítő messzeség csak a pozitív 
értékeket hagyja meg. És azért is határozott az az igen, 
mert igyekeztünk úgy nevelni titeket, hogy igaz, őszinte, 
becsületes emberré váljatok, aki tiszteli a másikat, akinek 
szeretet vezérli a tetteit. Igyekeztünk úgy tanítani titeket, 
hogy a megszerzett tudással és képességekkel bárhol 
megálljátok a helyeteket. Szeretnénk, ha olyan emberré 
válnátok, aki tudja: a boldogságot abban kell megtalálni, 

amiben élünk… Mielőtt útra keltek, szeretném, ha 
tudnátok, hogy az együtt eltöltött nyolc év alatt mint iskola 
és mint tanáraitok, nem csak adtunk nektek, de rengeteg 
dolgot kaptunk is tőletek. Kedvességet, őszinteséget, 
szeretetet, mely erőt ad a további munkánkhoz. Büszkék 
vagyunk az itt elért sikereitekre, iskolánk jó hírnevéhez 
sokan közületek sokat hozzátettetek…

Új útra indultok. Olyan útra, ami egyedi. Még nem 
járt rajta senki. Nem kitaposott út, magatoknak kell 
megismerni és bejárni… Nektek kell majd egyedül 
eldönteni, hogy ki a jó és a ki rossz, és mi a jó és a rossz. 
Egy dolog azonban sosem hiányozhat a háttérből, szüleitek 
biztonságot nyújtó, bátorító szeretete… Ne feledjétek el, 
hogy az első köszönöm szó nekik jár.

…Azonban nem csak ti, hanem én is szeretném 
megköszönni a szülőknek a segítséget, az együttműködést 
a gyermekek közös nevelésében, segítségüket iskolánk 
működésében. Köszönöm, hogy bíztak bennünk…

Kedves ballagó nyolcadikosok!
Búcsúzom tőletek. Örülök, hogy az iskola diákjai 

között tudhattalak benneteket, és ti is legyetek büszkék 
iskolátokra. Legyetek sikeresek, egészségesek és nagyon 
boldogok! Útravalóul vigyétek magatokkal Váci Mihály 
sorait: 

„És érezzék egy kézfogásról rólad, 
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy,

egy tekintetük elhitesse véled:
-szép dolgokért élsz- és érdemes élned!”

A ballagási ünnepségen nevelőtestületi 
dicséretben és könyvjutalomban részesültek:
8.a osztály: 

Czokoly Bálint, Csillik Sára Anna, 
Hanka Enikő, Kovács Alexa Dzsenifer, 
Laczkó Dzsenifer, Prága Péter

8. b osztály:
 Barad Henriett, Bércesi Bence, Csákó Eszter, 
Édelmann Viktória, Fehér Jakab, 
Kasza Luca Fanni, Mogyoró Péter Albert, 
Molnár Martin, Plavecz Katrin, 
Tóth Bence, Tóth Boglárka
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Tanévzáró 2017. június 17. 
Az alábbiakban Kollár Ferenc igazgató úr beszédéből közlünk 

részleteket.
„Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, kollégáimat és 

titeket gyerekek ezen a várva várt eseményen, a 2016/2017-
es tanévet lezáró ünnepélyünkön!...

Antoine de Saint- Exupery tollából származik az alábbi 
idézet: „ Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint fele-
lősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot 
építi tovább.” Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben 
sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a 
világ általunk is épült, és tanultunk felelősen élni, felelősnek 
lenni a gondolatainkért, a szavainkért és a tetteinkért…

A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy tanulóink 
megkapják azt, ami segíti kibontakozásukat. Tettük ezt szor-
galomból, pedagógusi elhivatottságból fakadóan. A tanul-
mányi eredményekből kiderül, hogy eredményes tanévet 
zárunk. A jól végzett munka diákjaink többségének, 263 fő-
nek meghozta gyümölcsét. Többségetek örömet, büszkeséget 
szerzett édesanyja, édesapja számára. 61 diák ért el kitűnő ta-
nulmányi eredményt. 4,1 az iskola tanulmányi átlaga. 64 ta-
nulónk részesül nevelőtestületi dicsérő oklevélben és könyv-
jutalomban, neki külön gratulálok!...
1.a: Adonyi Anna, Pető Emma, Vankó Márk
1.b: Józsa Bence, Rafael Balázs, Zala Zsófi
2.a: Csík Ramóna, Molnár Maja, Nyitrai Csenger, Rafael Ákos
2.b: Adonyi Nóra, Hanka Balázs, Spenger László Hunor

3.a: Bércesi Csenge, Kenyó Janka, Sifter Lili, Tóth Ádám
3.b: Katona Eszter Anna
4.a: Nagy Emma
4.b: Czira Sára, Kenyó Kira, Merczel Nándor Gábor, Zala 

Zsombor
5.a: Gyurcsik Tamás Benjámin, Matula Máté, Seregley János 

Erik, Megyes Márk János
5.b: Kovács Kinga, Simon Nikoletta
6.a: Kolonics Dorina Krisztina, Danileszk Zoltán, Berényi 

Petra, Csillik Csaba Bence,  Jakab Csaba Koppány
6.b: Bozóki Bendegúz, Lajos Dóra, Tóth Krisztián, Török Alíz
7.a: Janonch Péter Sándor, Matula Márton, Tóth Zsófia, 

Vankó Eszter
7.b: Palotai Roland

…22 fő tanulmányi eredménye nem érte el a megfelelő 
szintet. Közülük 14-en augusztusban még kiköszörülhetik a 
csorbát, ha egész nyáron a diófa alatt nem hűsölve, hanem ta-
nulva töltik el az időt. Néhány tanuló számára nagyon vonzó 
lehetőség volt, hogy az iskola helyett otthon van, csak beteg-
nek kell lenni. Ők hiányzásaik miatt nem kaphatnak most bi-
zonyítványt. Azt hiszem, sokkal többet veszítettek az üzleten, 
mint nyertek. Utólag biztosan nem érte meg…

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a 
vakáció, de vigyázzatok magatokra, egymásra! Ne hősködje-
tek, ne menjetek bele kétes kimenetelű dolgokba! Épségben, 
egészségben, energiával feltöltődve várok vissza mindenkit 
szeptemberben!

Ezekkel a gondolatokkal a 2016/17-es tanévet bezárom.”

Kasza Krisztina Emlékplakett átadása
Ebben a tanévben került sor először 

a Kasza Krisztina Emlékplakett átadá-
sára. Az Emlékplakettet az Atlantisz 
Szabadidő Egyesület hozta létre a Far-
mosi Általános Iskola nevelőtestüle-
tének egyetértésével. Kasza Krisztina 
tanárnő a főiskola elvégzését követően 
1998-tól, 2016-ban – fiatalon- bekö-
vetkezett haláláig oktatta iskolánkban 
a biológiát, technikát és az angol nyel-
vet, nevelte a tanulókat. A díj adomá-
nyozásával szeretnénk Kasza Krisztina 

tanárnő emlékét megőrizni, és egyben 
az arra leginkább méltó tanítványunk 
teljesítményét elismerni. Évente egy 
emlékplakett adományozható, az át-
adás ideje minden tanévben a ballagási 
ünnepély.

A jogosultság feltételei:
– Példamutató magatartás és szor-

galom a tanulmányok alatt.
– Kitűnő vagy jeles tanulmányi 

eredmény.

– Tanulmányi versenyeken rend-
szeres és eredményes képviselete 
iskolánknak.

A díj odaítélésére előterjesztés alap-
ján a nevelőtestület jogosult.

Az első emlékdíjat a nevelőtestület 
döntése értelmében Barad Henriett 8.b 
osztályos tanuló kapja meg. Henriett 
személyében olyan diákunk részesül a 
díjban, aki kimagasló teljesítményével 
példaképe lehet a következő évek tanu-
lóinak és a leendő díjazottak büszkén 
léphetnek az első díjazott nyomába.

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az Országos kompetenciamérés keretében 2016-ban is a 

közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfe-
lelően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmér-
ték a szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást. 

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 alkalmazott 
feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő prob-
léma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a 
tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (meny-
nyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; 
alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége). A javítás és az értékelés is központilag tör-
tént, melynek eredményeit megküldték az intézményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2015/2016. tanév 6. és 8. évfolyamo-
sainak 2016-ban elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.
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Kollár Ferenc intézményvezető

6.o matematika

8.o matematika

6.o szövegértés

8.o szövegértés
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Iskolai hírek – 2016/17. tanév versenyeredményei
Alsó tagozat

Tanulmányi versenyek
Benedek Elek kistérségi szövegértés verseny, Cegléd: 

Kenyó Janka 3.a 6., Katona Eszter Anna 12. helyezés
Felkészítő: Visnyei Pálné
Kenyó Kira 4.b 6., Zala Zsombor 4.b 16. helyezés
Felkészítő: Faragó Tünde

III. Tápiómenti Népdaléneklési Verseny: 
Czira Sára 4.b arany fokozat
Felkészítő: Brindzikné Ács Mária

SULI-HÓD BT levelező verseny:
Magyar irodalom: 
Csík Ramóna 2.a 5., Rafael Ákos 2.a 5.,  
Molnár Maja 2.a 6., Marton Lili 2.b 8. helyezés
Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia
Fehér Rita 3.b 4., Sifter Lili 3.a 5., Kovács Enikő 3.b 5., 
Megyes Vivien 3.b 5., Turóczi Cintia 3.b 5.,  
Kenyó Janka 3.a 13., Kenyó Anita 3.b 14.,  
Károly Bálint 3.a 35. helyezés
Felkészítő: Visnyei Pálné
Józsa Viktória 4.b 9., Kenyó Kira 4.b 13. helyezés
Felkészítő: Faragó Tünde
Magyar nyelv: 
Kenyó Janka 3.a 4., Katona Eszter Anna 3.b 10.,  
Bércesi Csenge 3.a 17., Károly Bálint 3.a 35. helyezés
Felkészítő: Visnyei Pálné
Józsa Viktória 4.b 5., Kenyó Kira 4.b 5.,  
Lampért Zoltán 4.a 19. helyezés
Felkészítő: Faragó Tünde
Matematika: 
Hanka Balázs 2.b 1., Spenger László Hunor 2.b 1.,  
Adonyi Nóra 2.b 2., Brindzik Levente 2.b 2.,  
Vonnák Zsolt 2.b 13. helyezés
Felkészítő: Matuláné Csík Gabriella
Kenyó Kira 4.b 13., Józsa Viktória 4.b 14.,  
Tisza Hajnalka 4.a 14., Zala Zsombor 4.b 16.,  
Czető Roland 4.a 36. helyezés 
Felkészítő: Oláh Éva

Matematika házi verseny 3. évfolyam: 
Katona Eszter Anna 3.b 1., Kenyó Janka 3.a 1.,  
Megyes Vivien 3.b 2., Tóth Ádám 3.a 3. helyezés
Felkészítő: Bagyinszki Boglárka

Szépírás verseny: 
1. évfolyam: Zala Zsófi 1.b 1., Józsa Bence 1.b 2.,  

Szitai Dzsenifer 1.a 3. helyezés
2. évfolyam: Csík Ramóna 2.a 1., Adonyi Nóra 2.b 2., 

Molnár Maja 2.a 3. helyezés
3. évfolyam: Kenyó Janka 3.a 1., Bércesi Csenge 3.a 2., 

Turóczi Cintia 3.b 3. helyezés
4. évfolyam: Szegedi Péter 4.a 1., Józsa Viktória 4.b 2., 

Kenyó Kira 4.b 3. helyezés

Play and Win országos angol nyelvi levelező verseny: 
Zala Zsombor 4.b 8., Kenyó Kira 4.b 13.,  
Józsa Viktória 4.b 13. helyezés
Felkészítő: Terék Nikolett

Sportversenyek
Tápiószecső Körzeti Megyei Futóbajnokság: 

Kún Bianka 2.b 2., Nagy Áron 1.b 2. helyezés
Diákolimpia/atlétika/több-próba: 

a II. korcsoportos fiúk 3. helyezés
Csapattagok: Barta Péter 4.b, Berényi Patrik 4.b,  
Bozsik Nikolasz Gábor 4.a, Fejős Tamás 4.a,  
Károly Balázs 4.b, Sebesi Bence Ádám 4.a
Egyéni verseny: 
Nagy Emma 4.a 7., Ábrán Mariann 4.a 11. helyezés
Felkészítő: Vass Tímea

Felső tagozat
Tanulmányi versenyek
Bolyai csapatversenyek matematikából: 

7. évfolyam csapata: Janoch Péter, Matula Márton,  
Palotai Roland és Tóth Zsófia 34. helyezés
8. évfolyam csapata: Barad Henriett, Mogyoró Péter, 
Molnár Martin és Prága Péter 8. helyezés
Felkészítő: Szabó Ildikó 

Tóth-Czifra Mihály matematika verseny 8. évfolyam:
Kasza Luca 4., Csákó Eszter 6., Molnár Martin 7.,  
Tóth Boglárka 9., Barad Henriett és Czokoly Bálint 19., 
Mogyoró Péter és Prága Péter 20. helyezés
 Felkészítő: Szabó Ildikó

A jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gim-
názium 8. osztályos tanulók számára rendezett tanulmányi 
verseny döntőjében elért eredmények:
Angol nyelv: 

Czokoly Bálint és Prága Péter 1.,  
Csákó Eszter és Hanka Enikő 3. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné és Terék Nikolett

Matematika: 
Barad Henriett és Kasza Luca 1., Csákó Eszter 2.,  
Mogyoró Péter és Molnár Martin 3., Prága Péter és  
Tóth Boglárka 4. helyezés
Felkészítő: Szabó Ildikó

A nagykátai Damjanich János Gimnázium „Ejtsd rabul a 
fényt!” komplex természettudományi versenye:

„Szupernóva csapat”, 
7.a: Janoch Péter, Tóth Zsófia, Vankó Eszter 1. helyezés
„Robbanó csillagok” csapat,
 8.b: Csákó Eszter, Kasza Luca Fanni, Tóth Boglárka  
2. helyezés
„Természetbúvár” csapat, 
8.b: Barad Henriett, Mogyoró Péter, Molnár Martin  
8. helyezés
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„Tudósok” csapat, 
7.b: Palotai Roland, Bükkösi Ottó, Tóth Bence (8.b)  
9. helyezés
Felkészítő: Bori András, Kollár Ferenc

A Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd nagykátai területi 
verseny: 

Tóth Zsófia 7.a 3., Matula Márton 7.a 4. helyezés
Felkészítő tanár: Nagy Gáborné

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium nyolcadik osztályos ta-
nulóknak szervezett angol nyelvi versenye:

Czokoly Bálint 8.a 3., Prága Péter 8.a 5. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné 

Kiskunlacházi Megyei Történelem Verseny: 
Vankó Eszter 7.a osztályos tanuló 3. helyezés
Felkészítő: Németh Csaba

Fizika+ verseny, Jászberény: 
7.évfolyam: Tóth Zsófia 18., Vankó Eszter 33.,  
Janoch Péter 57. helyezés
8. évfolyam: Kasza Luca Fanni 33., Fehér Jakab 39.,  
Tóth Boglárka 92. helyezés
Felkészítő: Bori András

Tápiómenti Népdaléneklési Versenyen 
3. kategóriában Csillik Csaba Bence 6.a bronz fokozat, 
4. kategóriában Csillik Sára Anna 8.a bronz fokozat
Felkészítő: Brindzikné Ács Mária

Szent-Györgyi Albert Kistérségi Természetismeret Verseny:
Kovács Kinga 5.b 1., Kolonics Dorina 6.a 6.,  
Tóth Krisztián 6.b 8. és Matula Máté 5.a 9. helyezés
Felkészítő tanár: Mohácsiné Farkas Mariann 

Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny: 
Bozóki Bendegúz 6.b 12., Gyurcsik Tamás 5.a  
17. helyezés
Felkészítő: Mohácsiné Farkas Mariann

A monorierdei Tollforgató Tanulmányi Verseny angol nyelvi 
döntője: 

Danileszk Zoltán 6.a 1., Kolonics Dorina 6.a 2.,  
Szarvas Kata 6.a 3., Bozóki Bendegúz 6.b 4. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné

HEBE angol nyelvi verseny: 
Kovács Kinga 5.b (starter) 20., Czokoly Barnabás 5.b 
(starter) 24., Barad Henriett 8.b (junior) 34., Sédtői Attila 
Benjámin 5.b (starter) 44., Tilly Szabolcs 5.b (starter)  
45. helyezés
Felkészítő: Terék Nikolett

TITOK országos angol nyelvi levelező verseny: 
8.b csapat: Csákó Eszter, Kasza Luca Fanni és  
Tóth Boglárka 34., 5.a csapata: Gyurcsik Tamás és  
Matula Máté 21., 6.b csapata: Bozóki Bendegúz, Lajos 
Dóra, Török Alíz 23. helyezés
Egyéniben: Danileszk Zoltán 6.a 22., Kolonics Dorina 6.a 
33. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné és Terék Nikolett

London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos döntő: 
Török Alíz 6.b 4., Danileszk Zoltán 6.a 5.,  
Janoch Péter 7.a 7., Gyurcsik Tamás 5.a 10. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné

Litterátum angol nyelvi tesztverseny Pest megyei döntő: 
Jakab Csaba 6.a 2., Danileszk Zoltán 6.a 7.,  
Czokoly Bálint 8.a 8., Prága Péter 8.a 11., Janoch Péter 7.a 
13., Bozóki Bendegúz 6.b 15.,Tóth Zsófia 7.a 18.,  
Hanka Enikő 8.a 21., Török Alíz 6.b 27.,  
Matula Márton 7.a 38., Vankó Eszter 7.a 40. helyezés
A versenyen részt vevő összes tanulónk online Corvinus 
alapfokú nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot nyert.
Felkészítő: Kollár Ferencné

Sportversenyek
Mezei futóverseny, Sződ: 

Tóth Zsófia7.a az élmezőnyben, Berényi Petra 6.a és  
Molnár Martin 8.b a középmezőnyben végeztek. 
 Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

Megyei területi B33 kosárlabda diákolimpia, Törökbálint: 
leánycsapatunk 10. helyen végzett Csapattagok:  
Hanka Enikő, Tóth Zsófia, Till Kitti, Barabás Eszter, 
Csákó Eszter
Felkészítő: Nagy Gáborné 

III. korcsoportos körzeti teremfoci torna 2. helyezés
Csapattagok: Édelmann Zsolt, Bozóki Bendegúz,  
Gyurcsik Tamás, Nagy Márton, Kovács Krisztofer,  
Matula Máté, Wébel Tibor
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

11. TTA Mezei Futóverseny, Tápiószecső: 
Berényi Petra 6.a 3., Tóth Zsófia 7.a 2. helyezés
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

IV. kcs. kispályás foci körzeti selejtező 2. helyezés
Csapattagok: Molnár Martin,  Kocsi Krisztián,  
Palotai Roland, Szamosvölgyi Martin,Tóth Bence,  
Bükkösi Ottó, Bércesi Bence
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

III. kcs. félpályás foci körzeti selejtező 3. helyezés
Csapattagok: Beszteri Dominik, Bozóki Bendegúz, 
Édelmann Zsolt, Gyurcsik Tamás, Juhász Patrik, 
Kovács Krisztofer, Matula Máté, Nagy Márton,  
Tilly Szabolcs Máté 
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

Mezei futóverseny megyei döntő: 
Tóth Zsófia 7.a 48., Berényi Petra 6.a 108. helyezés
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt

IV. korcsoportos kispályás foci körzeti döntő: 
4. helyezés
Csapattagok: Molnár Martin,  Kocsi Krisztián,  
Palotai Roland, Szamosvölgyi Martin, Tóth Bence,  
Bükkösi Ottó, Bércesi Bence 

Az iskolai híreket  
a tanév végi beszámolók alapján összeállította:  

Kollár Ferencné és Visnyei Pálné.
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Példa értékű összefogás a farmosi óvódások javára…
„Jobb adni, mint kapni”- miért is jó 

adni? Régen a szüleink belénk nevelték 
ezt a bölcsességet. Nem magán a cse-
lekvésen van a hangsúly, hanem azon, 
hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, 
miért és kiért tesszük. Adakozni nem 
csak pénzzel lehet, hanem azzal, amiből 
neked több van. Lehet segítségnyújtás-
sal, egy-két jó szóval, megértéssel, sze-
retettel. A gyerekek megtanítanak min-
ket arra (amit néha elfelejtünk), hogy 
az életben mennyi mindennek örülhe-
tünk, milyen igazán önzetlennek lenni 
és milyen jó érzés ez valójában. 

Ti, farmosi emberek nagyon jólelkű-
ek és segítőkészek vagytok, a gyerme-
keket illetően mindenképp. Lehet szó 

óvodásokról vagy iskolás gyerekekről, 
többször bebizonyítottátok segítőkész-
ségeteket. 

Számtalan vállalkozó, magánember, 
szülő, nagyszülő, családtag, óvó nénik, 
tanítók, tanárok, szomszédok és még 
sorolhatnám, segítik, támogatják jóté-
konysági rendezvényeinket. Így volt ez 

májusban is, az óvodások javára meg-
rendezett retro discoban, amit sokan 
nyilván csak egy disconak gondoltok, 
pedig ez annál sokkal több… Több, 
mint 120 gyermek arcára csaltatok mo-
solyt, az igazi köszönet az ő boldog ar-
cuk!

Vörös Judit 
A gyermek mosolya
A gyermek mosolyában

ott az egész világ,
tündöklő zöld mezők,

és rengeteg virág.

Napfény melegsége,
szellő suhanása

tiszta éjszakában
csillag ragyogása.

Nincsenek még árnyak,
súlyos, nehéz dolgok,

ártatlan kacaját
nem felhőzik gondok.

Hogyha rád mosolyog,
felvidul a lelked,

meghaltnak hitt álmok
újra élnek benned.

Fő támogatóink: 
• Polgármesteri Hivatal
• Kasza Tamás
• Tóth Tamás és Tóth Tamásné
• Józsa János és Józsáné 

Adamecz Éva
• Privát Telekosár ABC - Me-

gyes Csaba
• Aranyablak Kft.

Támogatóink:
• 3 Ász Kft. Zokni üzem
• Adamecz Béla
• Ajtai Katalin 
• Bagyinszki Lászlóné
• Balázs László
• Barna Krisztián
• Bertalan Györgyi
• Bertalan Ignác
• Bíróné Ivanics Marietta
• CBA Rózsavölgyi Géza
• Coop ABC
• Czokoly Imréné

• Csányi Balázs
• Csányiné Palotai Katalin
• Enikő Virág
• Fagyizó Hambizó Farmos
• Farmos Könyvtár
• Farmos Posta
• Fehér Anna
• Fehér Krisztina - FK táska
• Fehér Péterné
• Fehér Piroska
• Fekete Károly
• Gál Szilvia
• Gallai Krisztina
• Galyas Gábor
• Gáspár Annamária
• Gunics Bettina
• Halászi Tamás
• Hasznos Holmik
• Horváth Katalin
• Huzsvár Katalin
• Ifj. Szarvas Attila
• „Itt a szóda” - Megyes László
• Írottkő Natúrpark Egyesület
• Ivanics Béla

• Kalocsai Erzsébet
• Kaszáné Csomor Ágnes
• Kenyó Jánosné
• Kenyó Judit
• Kézérné Erzsike
• Klaudia Presszó
• Kovács István
• Lázár Arnold
• Lázárné Barna Csilla
• Lehel Tamás
• Liget Közért
• Magori Ildikó
• Mariann virágbolt
• Márta Kozmetika
• Marton Gábor
• Matula Antonio
• Megyes László
• Merczelné Dudás Anikó
• Mini Presszó
• Mohácsi István
• Mohácsiné Berczi Szabina
• Monori Ferenc
• Nagy Csilla
• Nagy Ferenc

• NON STOP DANCE 
GROUP

• Oláh Edina
• Palcsó Hentes Tápiószele
• Pécz Attila
• Pető Gábor
• Plavecz Marianna
• Plavecz Panna
• Poór Imre
• Rózsa Nyugdíjas Egyesület 
• Sédtői Attila
• Sereglei János 

Szabó Ibolya
• Szabó Sándor
• Szabó-Szarvas Renáta
• Szarvas Angéla
• Szécsényi Wellness
• Tóth Erika
• Tóth Patrícia
• Vankó Dezső
• Vas Műszaki Bolt - Rozika
• Velkei Zsolt
• Zöldséges Irénke néni
• Zsanett fodrászat

Köszönjük szépen minden kedves szülőnek és az óvó néniknek a segítséget és mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével 
rendezvényünket. Külön köszönet Magori Ildinek a fantasztikus dekorációért! Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!

Szülői Munkaközösség



2017. JÚLIUS 9. OLDAL

Egy farmosi kislány sikertörténete
Elsős korom óta versenyzek a Tudásbajnokságon. Ez egy le-

velezős tesztverseny, aminek évente hat fordulója van, amit ott-
hon a szülővel, vagy a felkészítő tanár segítségével lehet megol-
dani. A megyei fordulóra bárki jelentkezhet, aki beküldi a hat 
forduló megoldásait. A megyei fordulók első helyezettjei jutnak 
be az országos döntőbe. Idén nekem is sikerült bejutnom.

Ebben a tanévben angol kezdő és természetismeret tantár-
gyakból indultam. Természetismeretből 3. helyezett lettem a 
megyei fordulón. Ennek is nagyon örültem, viszont angolból 
megyei 1. helyezést értem el. Így most először jutottam be 
az országos döntőbe, amit rendszeresen Szegeden rendeznek 
meg. Minden megye első helyezettje és Budapest első helye-
zettje jutott be, így tantárgyanként és osztályonként 20 ver-
senyző volt. A hivatalos megnyitó a Városi Sportcsarnokban 
volt. Innen vonultunk át két helyi általános iskolába megol-
dani a versenyfeladatokat, amire 45 perc állt rendelkezésre. 
Az eredményhirdetésig több órás szabadidőnk volt. Lehetett 
választani, hogy a sportcsarnokban megnézzük a különféle 
műsorokat, vagy pedig elmegyünk sétálni. Mi a városnézést 

választottuk. Nagyon szép idő volt. Elmentünk a Belvárosi 
Hídra, ahol aznap volt a hídi vásár, ahol magyar kézművesek 
mutatták be a termékeiket. A díjkiosztó gálaműsorra 4 órá-
ra kellett visszaérni a sportcsarnokba. Az első tíz helyezettet 
hívták ki a színpadra, akik könyvjutalmat és oklevelet kap-
tak. Az első három helyezett kapott érmet és kupát a könyv-
jutalom és az oklevél mellett. Országos első helyezettnek hir-
dettek ki, ezzel megszereztem a Tudásbajnok címet. Először 
fel sem fogtam, de aztán nagyon örültem neki.  

Nagyon sokat készültem rá, az év közbeni felkészülés is 
sokat segített. Élveztem a feladatok megoldását, mert olya-
nokat is megtanulhattam belőle, amit egyébként az iskolá-
ban nem tanítanak. Itt szeretném megköszönni a segítséget 
Sárkány Tímea internetes nyelvtanárnőmnek, akitől a leg-
többet tanultam, valamint Varró Gáborné Babi néninek, aki 
az iskolában tanítja az angolt, és akitől szintén sok segítséget 
kaptam.

Már most eldöntöttem, hogy jövőre is indulni fogok. Csak 
ajánlani tudom minden diáknak, aki gondolt rá, hogy részt 
vegyen benne, mert megéri. 

Bagyinszki Nikolett, 2017. 06. 20.

Éremeső Kecskeméten!
Az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület táncosai először 

vettek részt a Kecskeméten májusban megrendezésre került 
Nemzetközi Dance Universum Táncversenyen. Az igen ma-
gas színvonalú verseny során gyermekeink ismételten fantasz-
tikusan szerepeltek. Sok-sok éremmel, boldogan tértek haza, 
3 arany, 5 ezüst és 1 bronz lett az aznapi teljesítményük jutal-
ma. A tánccsoport életében először mérették meg magukat az 
egyéniben és duóban indulók, remekül megállva a helyüket.
Az V. Nemzetközi Dance Universum Táncverseny 
eredményei:
Gyermek Csoport: I. hely
Ifi Csoport: I. hely
Major Niki Egyéni: I. hely
Mini Csoport: II. hely
Serdülő Csoport: II. hely
Kasza Laura - Kasza Luca Duó: II. hely
Gál Barbara - Kis Lilla Duó: II. hely
Csákó Rebeka - Solti Rebeka Duó: II. hely
Gyermek - Ifi Vegyes Csoport: III. hely

Gratulálunk nekik! Méltán lehetünk büszkék rájuk!
 Kasza Tamás ATLANTISZ Szabadidő Egyesület

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy FARMOS községben

2017. 08. 18-tól 2017. 08. 24-ig TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta: hétfő – péntek: 8.00 – 18.00. A tüdőszűrés helye: Közösségi Ház (2765 Farmos, Fő tér 2.)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 

munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. 
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és 

szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,  
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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Mozgalmas május
Mint minden évben, idén is igen te-

vékeny időszak volt a Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület életében a május.

Családias majálisunk keretében min-
den évben felelevenítjük a májusfa állítás 
hagyományát. Május 1-én most is feldí-
szítettük a természet újjászületésének 
szimbólumát, a májusfát, és a feldíszített 
fára idén szülinapos lufik is kerültek, - 39. 
születésnapját ünnepelte az egyesület. A 
szokásos reggeli sütögetés után nem ma-
radhatott el a tavaszi túra sem, ifj. Nyitrai 
István vezetésével bejártuk a Sóvirág és 
Kékbegy tanösvényt, és mire kellemesen 
elfáradva visszaérkeztünk, elkészült az 
ebédre szánt malacsült is. 

Köszönjük a felajánlást Üveges Krisz-
tinának és Ripszki Attilának!

Május 20-án tartottuk immár hagyo-
mányossá vált Rózsa Bálunkat. Bár a ter-
mészet alig engedte kinyílni erre az alka-
lomra a rózsákat, azért rózsaillat lengte 

be a Művelődési Ház nagytermét. 
Velünk együtt múlatta az időt, ropta a 

táncot a Tápió-menti térség kilenc nyug-
díjas klubjának delegációja. A bálon kép-
viseltette magát a Nagykátai Katica Nyug-
díjas Klub, a Sülysápi Barátság Nyugdíjas 
Klub, a Sülysápi Hagyományőrző Páva-
kör, a Tápiógyörgyei Vadvirág Nyugdíjas 
Klub, a Tápiószecsői Búzavirág Nyugdíjas 
Egyesület, a Tápiószelei Borostyán Nyug-
díjas Klub, a Tápiószentmártoni Szent 
Márton Nyugdíjas Klub, a Tápiószőlősi 
Barátság Nyugdíjas Klub és az Újszilvási 
Rozmaring Nyugdíjas Klub.

A bál megnyitása után kezdetét vette 
a kulturális műsor, melyben elsőként a 
farmosi művészeti óvoda tánccsoportja 
lépett fel. A kicsiket Kőszegi Violetta és 
Baranyiné Deák Mária óvónők készítet-
ték fel, és Gólya, gólya, gilice c. előadá-
sukkal igen nagy sikert arattak. Egyesü-
letünk kórusa - a Kodály év alkalmából 
- Kodály Zoltán népdalgyűjtéseiből adott 
elő egy csokrot, majd Csillik Sárától hall-
hattunk népdalokat, Csillik Csaba pedig 
Tápió-menti katonadalokat énekelt. Őket 
a Szekeres Péter vezette Csuhajja Nép-
táncegyüttes követte, akik széki- és szat-
mári táncokat mutattak be, a táncosokat 
a Csuhaj Banda kísérte. Végül tánccso-
portunk üveges tánccal zárta a műsort. A 
programot Nyitrainé Tóth Mónika vers-
mondása tette még értékesebbé.

A népi hagyományokat őrző műsor 
után ízletes marhapörköltet fogyaszthat-
tunk el, majd a fantasztikus formában 
lévő Retro Singers zenéjére táncolhattak, 

nosztalgiázhattak a bálozók.
Köszönjük valamennyi támogatónk-

nak, hogy hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez!

Köszönjük a támogatást: Adamecz Er-
zsébet (Böbe, Mini Presszó), Babinszki 
Zsanett fodrász, Czakó Istvánné és Mol-
nárné Czakó Irénke, Enikő Virágbolt, 
Horváth László polgármester úr, INNO-
VEN Kft., Márta Kozmetika, ifj. Mázsás 
László, Nagy Rozália pedikűrös, Nemes 
Nóra, Nyúzó Zoltánné virágbolt, Szarvas 
Attila (Liget Közért), Szegediné Bertalan 
Györgyi fodrász, Tündérkert Virágbolt 
(Kézérné Erzsike). 

Nagyon kedves és hálás feladat nyug-
díjasaink számára a gyermeknapi progra-
mokon való részvétel. Lelkesen készültünk 
mind a Ligetnél megrendezett gyermek-
napra, mind az óvodai találkozóra. A Li-
get szabadidőparkban megrendezett gyer-
meknapon sültkrumplival kedveskedtünk 
a gyermekeknek, az óvodásokat pedig pa-
lacsintával láttuk vendégül. 

Szegedi Tiborné  
Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület

Biri néne rovata – Fűben, fában orvosság
Július első felében a diófalevél szedését ajánlom figyelmetekbe. A levelet tisztítva, utána teának elkészítve ajánlom. 

Jótékony hatásai: vértisztítóként, gyomorerősítőként, emésztéssegítőként, féreghajtóként tartják számon. Magas vérnyomás és 
aranyér bántalmakra is ajánlják.

Vajákos Biri

Mozgáskorlátozottak helyzete, életvitel könnyítő lehetőségei
Taglétszámuk 5%-kal csökkent elhalálozás miatt. Életvitelük 

a régi, kirándulás egy alkalom, év végi csomagok lehetőségek-
hez mérten. Cipők felírása ritkábban. Legközelebb szeptember 
hóban lesz. Jelentkezzen, akinek kell. Visszaszólok, amikor jön 
az orvos.

Új lehetőség. Itt, helyben lehet felíratni ER-GO, LEO mope-
deket. A LEO több színben: piros, szürke, kék, fekete. Ezen kívül 
a ROLLATOR vásárlást és járást könnyíti. Lábakat tartó eszkö-
zök (pl. járógép), fürdőszobai segéd- és könnyítő eszközök, pl.: 
kádban fürdető lift, ami nagy segítség. Hívjon, vagy keressen, 
ha valamire szüksége van! A felíráshoz szükség van természe-
tesen magára a betegre, hozza magával a betegségre vonatkozó 
iratot (mert nem minden betegség látszik), lakcímkártyát, TAJ 
kártyát, ha van, az érvényes közgyógyellátási igazolványát. Eze-
ken kívül további dolgokra is szükség lehet, ezért hívjon előtte. 
A rendelés a Közösségi Házban történik. Első alkalom 7. hó első 

hete. Ez nem csak a tagoknak szól, hanem minden rászoruló 
embernek. 

Kérés MINDEN IDŐS VAGY EGYEDÜLÁLLÓHOZ: újra 
megjelentek a kocsiból, kerekes szatyrokból áruló emberek. NEM 
KELL VÁSÁROLNI! „KEDVESEM, CSAK NÉZZE MEG!”, ha 
már megnézte, jönnek az átverő pénzösszegek, egyre erőszako-
sabb és fenyegetőbb szavak. NE ÁLLJANAK VELÜK SZÓBA! 
VAGY VALAKINEK SZÓLJANAK!! Ha látják, hogy a család, ro-
kon ritkán megy az idős emberhez, akkor különböző trükkökkel, 
szép szavakkal közelednek. Majd akkor kapnak a fejükhöz, mikor 
már jól át lettek vágva. Egyszóval: NAGYON, DE NAGYON VI-
GYÁZZANAK! A rendőrségtől kapott felhívó papírokat folyama-
tosan osztogatom.

Tel.: 390-543 vagy 06 30/410-5989
Szécsényi Gáborné Mozgáskorlátozottak vezetője
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Jogosítványt szeretne?  
Szakmát tanulna?

Ezek megszerzéséhez legalább az általános iskolai végzettség kell.

Nem végezte el az általános iskolát?
A 2017/18-as tanévben a Budakalász Gimnázium Sülysápon 

általános iskolai oktatást szervez a kimaradtak számára  
(kellő számú érdeklődő esetén).

Az oktatás ingyenes, hetente két délután történik.
Diákigazolványt adunk.

Jelentkezni lehet:

Lukács István 06 30 295 4406

Szerkesztőségi 
közlemény

A követező lapzárta időpontja:  
2017. augusztus 28. 

A szerkesztőség e-mail címe: 
farmosujsag@gmail.com

Kérjük, ha valaki cikket kíván írni az 
újságba, írása végén tüntesse fel nevét 

(szervezet, egyesület esetében annak nevét), 
ugyanis a szerkesztők aláírás hiányában a 

beküldött anyagokat nem tudják publikálni.

A szerkesztőség

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.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak:

Mikhel István (szül.: 1953. 07. 15.) elhunyt: 2017. február 06.

Keresztúri János (szül.: 1952. 11. 04.) elhunyt: 2017. április 24.

Czakó István (szül.: 1942. 12. 07.) elhunyt: 2017. május 12.

Nyitrai Imre (szül.: 1936. 12. 07.) elhunyt: 2017. május 18.

Szécsényi Zoltán (szül.: 1964. 07. 30.) elhunyt: 2017. május 20.

Langer Teréz (szül.: 1964. 06. 01.) elhunyt: 2017. május 25.

Darók József (szül.: 1973. 11. 06.) elhunyt: 2017. május 31.

HIRDETÉSEK

KLÍMA, HŰTŐ ÉS HÁZTARTÁSI 
GÉP SZERELŐ

Mosó és mosogatógép, szárítógép,  
hűtő, fagyasztó, mikrosütő, villanytűzhely javítás.  

Klíma telepítés és beszerzés.

HOMONNAI JÓZSEF

06 30/974-9045
Tápiószele, Bartók Béla út 32.

Sülysápon működő alumínium öntöde munkatársakat keres. 3 műszakos munkarendbe, betanított öntő 
munkakörbe. Jelentkezés: személyesen (Sülysáp, Vasút u. 15.) vagy önéletrajz küldésével: szoro@szorokft.hu



A nyolcadik osztályosok ballagása

Dr. Borsody László emléktáblája Az óvodások és a zenekar műsora a tavaszi hangversenyen

Az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület táncosai Kecskeméten – 
Kasza Laura és Kasza Luca

A nyugdíjasok palacsintával kedveskednek 
 az óvodásoknak gyereknapon

Az ATLANTISZ Szabadidő Egyesület táncosaiA Csuhajja Néptáncegyüttes évadzárója


