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XVI. Farmosi Kulturális,
Kézműves és Zenei Fesztivál 2019.
Szeptember 20. péntek
Művelődési Házban:
17:30 Megnyitó
18:00 A Farmosi Általános Iskola dráma
szakkörének előadása
19:00-21:00 Táncház az Aranyosszék
Néptánccsoport közreműködésével
21:00-24:00 Retro Party Kasza Tamással

Szeptember 21. szombat

18:00

Vastag Tamás

18:45 Gyémánt Valentin
19:30

Irigy
Hónaljmirígy

HOLDONMACSKA

produkciója
20:30-2:00 Utcabál a

Prestige Banddel
22:00 Tűzijáték

GYÉMÁNT VALENTIN

Megmérettetések:
főzőverseny, sütőverseny,
kispályás foci,
kertünk büszkesége,
aszfaltrajz,
véradó toborzó

VASTAG TAMÁS

Szabadtéri Színpad:
10:00 Megnyitó – A farmosi óvodások
műsora – A63-as galambászok
bemutatója
10:30

Holdonmacska
gyerekzenekar előadása

11:30 Rózsa Nyugdíjas Egyesület fellépése

Színpad körüli programok:
– tűzoltók bemutatója Farmos ÖTE,
előadása
– íjászat,
14:00 Farmosi Csuhajják, Aranyosszék
– lovaglás,
néptánccsoport fellépése
– körhinta gyerekeknek, kosárfonás, fából
15:00 Non Stop Dance Group műsora
készült és fonott népi játékok kiállítása,
– arcfestés
16:00 Eredményhirdetések, Tombola
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.
12:30 Bukor János magyarnóta énekes

IRIGY
HÓNALJMIRIGY
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
AMIRŐL A FACEBOOKON ÍRNAK, AMIRŐL AZ UTCÁN
BESZÉLNEK, AMIRŐL A POLGÁRMESTERT KÉRDEZIK
Kedves Farmosiak!

Rövid polgármesteri tájékoztató a teljesség igénye nélkül

Ha egy pártatlan, elfogulatlan helyi lakos, vagy ha a településünkön viszonylag ritkán átutazó szemüvegén át nézzük községünk elmúlt közel egy évtizedét, leszögezhetjük, hogy a mi
kis falunk jelentős fejlődésének lehetnek szemtanúi. A Képviselő-testület és jómagam – mondhatom, hogy szinte teljes egyetértésben – azon munkálkodunk, hogy egy felvállalt és reményeink
szerint a jövőben is tartható színvonalon szolgáljuk ki a farmosi embereket. A lehetőségeink határain belül, a legteljesebb
mértékben éljünk a pályázatok adta lehetőségekkel, valamint a
lehető legjobban, leghatékonyabban használjuk fel saját erőforrásainkat. Mint a bevezetőm elején írtam, az írásomban nem törekszem a fejlesztések, beruházások felsorolásának, elemzésének
teljességére, majd más alkalommal, más módon annak is el fog
jönni az ideje. Csupán a helyi közügyekről facebookon posztolóknak – közülük is külön ajánlással főként a vádaskodóknak,
ismeret híján alaptalanul kritikusoknak – valamint a helyi közügyeinkről az utcán egymástól tájékozódóknak szeretnék ezzel
az írással adatokat, ismereteket átadni, egyúttal megnyugvást
adni a jövőre nézve. Bevallom – a polgármesteri helyzetemből
adódóan, nem biztos, hogy bölcs módon – nem vagyok sem
híve, sem látogatója a facebooknak. De azért bizonyos küszöbérték felett támogatóim, jóakaróim jóvoltából tájékoztatva vagyok
az éppen aktuális slágerügyekről, így vagy úgy megnyilvánuló
személyekről, közösségekről. Meggyőződésem, hogy a kellő háttérismeret nélküli véleményformálók vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, mert az internet arctalansága, személytelensége (bár ez így nem igaz) korunk médiumainak mindent átjáró
negatív szemlélete, hamissága, szinte bárkit magával ragadhat, a
„mindent kritizálok, semmi sem jó” táborba sodorhat.
Következzen a magyarázat - és nem magyarázkodás – néhány
megvalósult, folyamatban lévő, és reményeink szerin a közeljövőben megvalósuló beruházásról, fejlesztésről!
Szentgyörgyi út kövezése, Petőfi út külterületi részének kövezése
A kritikusok véleménye, hogy nem ezt kellett volna kövezni,
hanem a belterületen lévő, még meglévő földutakat.
Ezzel a véleménnyel úgy magam, mint a képviselő-testület is
egyet értene, ha nem tudná a pályázat kiírásának szabályzatát,
mi szerint az út építése kizárólag külterületen történhet, és a
mezőgazdasági vállalkozások közlekedését, értéktermelő tevékenységéhez a feltételek javítását kell, hogy szolgálja. A pályázat
összege 47 188 956 Ft, melyből az elnyert támogatás 42 099 908
Ft, az önrész 5 089 048 Ft, az el nem számolható költség 411
277 Ft. Bízom abban, hogy e számok megismerésével jelentősen
csökkent a kritikusok száma, és egyúttal nőtt a támogatóké. Talán egyetérthetünk abban, hogy ennyi kapott pályázati pénzt
luxus lett volna kidobni az ablakon.
A Farmos 1608 és 1441 hrsz-ú földút (Mészáros dűlő)
felújítása, kövezése, az 1384 és 1387 hrsz-ú ingatlanokig
és az ingatlanokra 50 db gyümölcsfa telepítése.
Kizárólag a község erre a besorolási övezetére volt a pályázat
kiírva, erre a területre lehetett max. 10 000 000 Ft-ig pályázni.
A pályázat 100%-os intenzitású volt, csupán a tervezési és mű-

szaki ellenőri költségeket kellett saját erőből állni. A kiírás és a
pályázható összeg csak az első öregszőlői dűlő kövezését és egy
önkormányzati ingatlan 50 db almafával való betelepítését tette
lehetővé. Reményeink - és az ígéretek - szerint a program folytatódni fog. Talán nagyobb összeggel, talán több körben és ezáltal
az Öregszőlő, valamint a Muszály útjai is kövezhetők lesznek.
Úgy gondolom, a lehetőséggel maximálisan éltünk.
A Tavasz út egy szakaszának és a Deák Ferenc útnak az
aszfaltozása, valamint járdaépítés a Takarék Szövetkezet,
valamint a műfüves pálya mentén
A kivitelezés saját erőből történt, szükségességét az állapotuk
indokolta. A közeljövőben hasonló járdaépítést kell folytatnunk
a Szelei úton az iskola előtt, valamint a Művelődési Ház és a
Községi Könyvtár előtt, továbbá a Jászberényi úton, a napokban
megépült parkoló mentén.
Toldi utca kövezése, az Új utca kövezése, a butiksor
mögötti parkoló kövezése
A Toldi utca kövezése saját erőből készült, az Új utca kövezését pedig az A-HÍD KFT. végezte el, egy külön megállapodás értelmében. A hamarosan aszfaltozásra kerülő Rákóczi út,
Zrínyi út, Kossuth út, Pénztárnok utca kátyúhibáinak javítása
a rövidesen bekövetkező teljes aszfaltréteg borítás miatt értelmetlen, pénzügyileg ésszerűtlen, fölöslegessé vált. Ezeknek az
utaknak A-HÍD KFT. által is elismerten jogos útjavításainak
költségét konvertálták át javaslatomra az Új utca kövezésébe. A
butiksor mögötti parkolót a Szentgyörgyi és Petőfi utakat építő
NÉMETH ÚT KFT. készítette el grátiszban.
Műfüves pálya építése
Tipikusan az a beruházás, mely talán leginkább megosztó a
lakosság körében. Volt, aki szétosztotta volna a pénzt a rászorulók körében, volt ki másra költötte volna ezt az összeget, stb.
Döntésünk a jövőnek szólt, a jövő nemzedékeinek egészséges
életmódra nevelési feltételének biztosítása érdekében. Különösen tettük ezt azért, mert a pályázat jelentős összeghez juttatta
településünket. A pályázat összege: 29 078 306 Ft, önrész: 8 723
492 Ft, a területrendezésre fordított összeg: 5 035 647+ áfa Ft.

A következőkben pedig azokról a beruházásokról, melyek pénzügyi fedezete már külön számlán elkülönítve,
rendelkezésünkre áll, kivitelezésük napokon belül, vagy a
közeljövőben elkezdődik:
Ivóvízminőség javító program
A hosszú idő óta ígért beruházás elektronikus építési naplója
megnyitásra került, a konzorciumban történő beruházás építést
megnyitó rendezvénye július hónapban Ráckevén megrendezésre fog kerülni. A vas- és arzénmentesítő beruházás földmunkái, építészeti-, épületgépészeti-, részleges csőtisztítási munkái
és csőcseréi az Árpád út, Szelei út, Tavasz út, Jászberényi út
mentén, az ősz folyamán remélhetőleg el fognak készülni. Ezúton is kérem a lakosság megértését a munkákkal minden bizonnyal együtt járó közlekedési nehézségekért. A pályázat ös�szege: 304 478 095 Ft, a támogatási intenzitás 90%, a 10% önerőt
az állam biztosítja az állami önerő alapból.
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Kerékpárút építése a Szelei út, a Béke út, a Nagykátai út
és a Rákóczi út mentén
Az elnyert támogatás összege 157 770 637 Ft, 100%-os intenzitással. Az összeg elkülönített számlán az önkormányzatunknál rendelkezésre áll. Elkészült a kerékpárforgalmi hálózati terv
(1 830 000 Ft+áfa). A kiviteli tervek készítése folyamatban van.
Jelenleg a 2. terv zsűrire várunk. A fizikai kivitelezés befejezésének tervezett napja 2020.10.15. A pályázat kiírásában szereplő
feltételek, valamint a kerékpárút építésének helye, annak szűkössége, a tervező részére nagy nehézségeket okoz. Számtalan
hatósággal való egyeztetést követel, a tervezésben és a kivitelezésben meglehetősen sok nehezen megoldható műszaki problémát és kihívást tartalmaz.
Útburkolat felújítás a Rákóczi-, Kossuth-, Zrínyi-,
Bartók- és Pénztárnok utakon
A pályázat összege: 112 519 761 Ft. Támogatási intenzitás
95%-os. Önrész: 5 625 988 Ft. Támogatási szerződés 2019.02.26án aláírva. Többlettámogatási kérelem benyújtva, válasz még
nem érkezett. A pályázat támogatási intenzitása 95%. Az elnyert
támogatási összeg 106 893 773 Ft. A többlettámogatási kérelem
összege: 16 953 547 Ft. Az önerő összege: 5 625 988 + 1 026 375,
összesen: 6 652 363 Ft. A közbeszerzésen egyetlen pályázó sem
tett ajánlatot a rendelkezésre álló összeghatáron belül. Ezért 15%
pótkiegészítésért a kormányhoz fordultunk, melyet az ígéret
szerint mi is, mint több más önkormányzat, meg fogunk kapni,
mivel a kormány az áremelkedések miatt belátja és méltányolja
kérésünk jogosságát. Az elnyert összeg számlánkon van, a pénzügyminiszter aláírására vár többlettámogatási kérelmünk.
A Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgármesteri
Hivatal hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és a nevezett
intézményekre napelemek telepítése.
A pályázat elnyeréséről a Magyar Közlönyből értesültünk.
A Magyar Közlöny 2019.évi 82. számában megjelent táblázat
szerint pályázatunk támogatott, de támogatói okirat még nem
érkezett. A pályázat összege: 83 265 047 Ft és 100% intenzitású.
Szerződéskötésre várunk.
24 férőhelyes bölcsőde építése Rákóczi út 27/A. 1166/15 Hrsz
A pályázat összege: 202 000 000 Ft, 95% intenzitású. Önrész:
10 100 000 Ft. A pályázat befogadásra került. Döntésről még
nem értesültünk. Gyopáros Alpár kormánybiztos úr és Czerván
György országgyűlési képviselő úr szerint minden Pest megyéből beérkezett pályázat nyerni fog.
A LEADER települések arculatának fejlesztésére kiírt
pályázat. Utcanév táblák és tájékoztató táblák elhelyezése
Farmos közterületein
A pályázat összege: 7 251 954 Ft. Intenzitása 85%-os. Önrész:
1 087 794 Ft. A pályázat nyert, kivitelezése ez évben megvalósul.
A Magyar Falu Program keretében 150 milliárd forintot
kapnak a kistelepülések
Legalább 150 milliárd forintot fordít a kormány a Magyar
Falu Program intézkedéseire már 2019-ben, a vidék népességmegtartó erejének növelése érdekében. A közszolgáltatások fejlesztésére 75 milliárd, a vidéken maradást segítő „falusi csok”
programra 25 milliárd, a mellékúthálózat fejlesztésére pedig további, legalább 50 milliárd forintot fordít a kormány. Jelenleg is
folynak a tárgyalások további 25 milliárd forintos kormányzati
támogatásról, amelyet szintén útfejlesztésre fordíthatnak majd
a kistelepülések. A 150 milliárd forintos forrásból 25 milliárdot
az útalapból finanszíroznak, 125 milliárdot pedig az általános
tartalék terhére biztosít majd a kormány.
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Az óvodák felújítására és bővítésére ötmilliárd, bölcsődei fejlesztésekre tízmilliárd, óvodai sporteszköz-beszerzésre és udvarfejlesztésre szintén ötmilliárd forint áll majd rendelkezésre.
Négymilliárd forintot fordíthatnak kistelepülések orvosi rendelők felújítására, további kétmilliárdot orvosi eszközpark beszerzésére, emellett további ötmilliárdot a lakhatás biztosítására.
A szolgálatilakás-programot olyan önkormányzatok számára
hirdetik meg, ahol betöltetlen háziorvosi praxis van. (Sajnos mi
is ezek közé tartozunk).
Művelődési Ház tetőfedésének cserépcseréje,
eszközbeszerzés, 4 órás közösségszervező megbízása
A pályázat összege: 21 353 640 Ft. Benyújtva 2019.05.15-én.
Elbírálási határidő: 65 nap. A pályázat a tetőfedés cseréjét, tetőszerkezetének szükséges javítását, valamint eszközök, úm.
zongora, asztalok, székek, hang- és fénytechnika beszerzését és
egy fő művelődésszervező bérét tartalmazza.
Béke út 8. szám alatt lévő orvosi rendelő felújítása,
bővítése
A pályázat összege: 29 948 365 Ft. Benyújtva: 2019.05.27-én.
Elbírálási határidő 66 nap. A pályázat az ANTSZ előírásainak
megfelelően a Védőnői Szolgálat működési feltételeinek javítását, udvari parkoló kialakítását tartalmazza.

A Magyar Falu Program keretén belül az alábbi pályázatok beadásáról született teljes egyhangúsággal képviselő-testületi döntés:
– Ravatalozó építése a Zrínyi úti temető területén. A 3.
negyedévben megjelenő pályázat max. 30 000 000 Ft-ig támogatott. A pályázatunkat első helyen jelöltük meg a MFP.
lehetőségei közül. Az országgyűlési képviselő úr egyértelmű
támogatását bírjuk. A Zrínyi úton lebontott temetőkerítés
helyén saját forrásból, hamarosan megkezdjük új építését.
– Belterületi utak fejlesztése. A pályázat még nem jelent meg.
A MFP. szerint 30 000 000 Ft-ig lehet majd pályázatot benyújtani. Számításaink szerint - a pályázatunk sikeressége
esetén - legalább köves út szintjéig a településünk valamen�nyi földes útja köves úttá építhető. Az utak rangsorolásában a
következő tényezőket tartja meghatározónak a képviselő-testület: az út helye a településen, az út forgalmassága, beépítettsége, közművesítettsége.
– Háziorvosi szolgálati lakás építésére pályázat benyújtása.
2002-ben a Jászberényi úti háziorvosi rendelő és lakás az önkormányzat tulajdonából magántulajdonba került. Jelenleg
a község nem rendelkezik az egyik körzetben sem szolgálati
lakással, valamint az 1. körzetben háziorvosi rendelővel. A
MFP. háziorvosi szolgálati lakás pályázatának benyújtásához
feltétel egy praxissal rendelkező háziorvossal 5 évre kötött
szerződés bemutatása, melyet rajtunk (önkormányzaton) kívülálló okokból jelenleg nem tudunk teljesíteni. A szolgálati
lakás (vagy a rendelő) építéséhez a Rákóczi úton, központi
helyen, 2 350 000 Ft-ért építési ingatlant vásároltunk. A rendelőt – mivel csak egy célterületre adható be pályázat – saját
erőből kell majd megépítenünk.
– Az óvoda épületeinek tetőfedés cseréje, az Árpád úti épület padlózatának cseréje
A Képviselő-testület döntése értelmében a pályázatunkat a
MFP pályázaton be fogjuk adni.
– A MFP. pályázaton a Katolikus Egyház parókia felújításra és
katolikus közösség szervezésére, működtetésére nyújtott be
pályázatot.
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– A MFP. pályázaton, a kiírás után megpályázunk egy, a közterületeink karbantartására megfelelő, méretében és teljesítményében alsó középkategóriás traktort és néhány kiegészítőjét 15 000 000 Ft értékig.
– A település központjában megkezdtük egy parkolóból és
piactérből álló terület kialakítását. A parkoló közel 600
nm-es térburkolása, mintegy 8 500 000 Ft-ból, elkészült. Felfestése, kitáblázása, gabion fallal való határolása hamarosan
meg fog történni. A piac most még be nem épített területén
karbantartás és felújítás után visszaállításra kerül majd a régi
elárusító építmény, valamint az ősz folyamán parkosítással
tesszük szebbé a fennmaradó szabad területet. A későbbiekben kiírandó piaclétesítésre vonatkozó pályázaton természetesen indulni fogunk, hogy a kornak és a helyi igényeknek
megfelelő, illemhellyel ellátott elárusító helyet tudjunk biztosítani a farmosi embereknek.
– A farmosiak által egyáltalán nem várt vasúti átjáró áthelyezés munkálatainak kezdési idejét nem ismerem, de a na-

gyon várt P+R parkoló építésének idejére sem kapok választ
a MÁV illetékeseitől. Sajnos, mintegy 200 000 Ft értékű kővel, önkormányzatunknak kellett kisegíteni a jövő helyett a
múltba rohanó MÁV-ot.

Kedves Olvasó!
Bízom benne, hogy szándékomnak megfelelően, a teljesség
igénye nélkül, a részletek kerülésével, írásommal sikerült Önt
tájékoztatni. Ahhoz, hogy ez a tájékoztatás és tájékozódás folyamatos legyen, - mint hiteles forrást - ajánlom a FAIR újság
lapszámainak olvasását, Farmos Község Képviselő-testületi üléseinek vágatlan helyi televíziós közvetítésének rendszeres megtekintését, továbbá Farmos Község honlapjának látogatását, a
honlapon megjelenő képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvinek, azok tartalmának megismerését.
2019. július 1.
Horváth László
polgármester

ISKOLAI HÍREK

Ballagás 2019

Részletek Kollár Ferenc igazgató úr ünnepi beszédéből
„Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató
osztályfőnököket, a gyermekeikre büszke
szülőket, vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden
kedves jelenlévőt!
… Kedves végzős nyolcadikosok! Sokat
gondolkodtam azon, miként is veszek – az
utolsó közös munkanapunkon – ma búcsút tőletek. …Úgy döntöttem, hogy apró
ajándékcsomagokkal igyekszem megtölteni ballagó tarisznyátokat. ...Ezek a csomagocskák kívánságok.
1. kívánságom: Legyen hitetek! Az embereknek hitre van szükségük ahhoz, hogy
élni tudjanak.
2. kívánságom: Álmodjatok! S ezeket vegyétek igen komolyan, akármilyen hóbortnak tűnik is, ezek nőhetnek valósággá.
3. kívánságom: Sose legyetek magányosak!
Kívánok barátokat, társakat az életbe,

4.

5.

6.

7.

hogy legyen kivel átélni, megosztani az
élményeiteket…
kívánságom: Legyetek magabiztosak!
Az emberek tisztelik, megbecsülik az
ilyen embereket, így jobban meg tudjátok valósítani terveiteket.
kívánságom: Legyetek szerencsések! A
sok-sok tudás mellé, amit megszereztetek az iskolánkban, és majd fogtok a
további életetekben, kell a szerencse is…
kívánságom: Mosolyogjatok! Ha nem is
mindig segít, de könnyebb az élet, ha jókedvvel, optimistán áll hozzá az ember.
S az önfeledt pillanatokból válnak a legfényesebb emlékek majd. Úgy gondolom,
az együtt töltött nyolc év során is jó néhány ilyen fényes morzsa hullott rátok,
legyetek hálásak ezekért a pillanatokért!
kívánságom: Küzdjetek céljaitokért és
soha ne adjátok fel! Nincs veszett ügy,
míg akad csak egy ember is, aki küzd

érte – hangzott el a közkedvelt filmben,
a Karib-tenger kalózaiban.
Ezek voltak tehát az én kívánságaim számotokra, melyeket tarisznyátokba
szántam. Tiszta szívemből remélem, sikeresek lesztek az utatok következő szakaszaiban is és egy értelmes élet lesz a birtokotokban. Ne feledjétek! Az életet nem azok a
napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem
azok, amelyekre emlékezünk.”
A ballagási ünnepségen
könyvjutalomban részesült tanulók:
8.a osztály:
Baráth Petra
Berényi Petra
Csillik Csaba Bence
Danileszk Zoltán
Jakab Csaba Koppány
Kolonics Dorina Krisztina
8.b osztály
Bozóki Bendegúz
Fejős Lili
Lajos Dóra
Török Alíz Eszter

Tanévzáró 2019. június 15.

Az alábbiakban Kollár Ferenc igazgató úr ünnepi beszédéből idézünk részleteket:
„Kedves Diákok! Kedves Szülők! Kedves
Pedagógusok! Tisztelt Vendégeink!
Szeptember 3-án a tanévnyitó beszédem
egyik alapgondolata volt az, hogy tenni,
küzdeni kell a céljainkért, csak a befektetett munka hozza meg gyümölcsét. Azóta
eltelt 181 tanítási nap. Visszatekintve úgy
értékelem, ismét egy nagyon munkás évet
hagytunk magunk mögött. A bizonyítványosztás jó alkalom arra, hogy mindenki
egyénileg is átgondolja, hogy megtett-e

minden tőle telhetőt a tanév során. Idézzük
vissza és értékeljük a velünk történteket!
– a 272 tanulónk közül 52-en mondhatnak magukénak kitűnő bizonyítványt.
– 116 tanulónk összesen 383 tantárgyi kitűnőt mondhat magáénak.
– A dicsőségfalunk 12 új oklevéllel gyarapodott.
– Az iskolai átlag értékek pedig magukért
beszélnek: magatartás 4,56, szorgalom
3,97, tanulmányi átlag 4,17…

Kellemes kötelességem kiemelni azoknak a diákoknak a nevét, akik a tanév
folyamán kiemelkedő teljesítményt értek
el. Nevelőtestületi dicséretben és könyvjutalomban részesül:
1.a osztály
Árva Gergely
Csík Norina
Szalay Kinga
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1.b osztály
Ács Nóra
Berényi Csanád
Pető Gábor
2.a osztály
Ács Anna
Mező Ádám
2.b osztály
Bíró Blanka
Ivanics Bálint
Matula Hanna
Merczel Viktória
Tóth Anna
3.a osztály
Adonyi Anna
Árva Botond
Pető Emma
Vankó Márk
3.b osztály
Józsa Bence
Nagy Áron
Rafael Balázs
Zala Zsófi

4.a osztály
Csík Ramóna
Molnár Maja
Rafael Ákos
4.b osztály
Adonyi Nóra
Hanka Balázs
Makai Petra
Marton Lili
5.a osztály
Kenyó Janka
Sifter Lili
Tóth Ádám
5.b osztály
Katona Eszter Anna
Kovács Enikő
6.a osztály
Nagy Emma
Szilágyi Hermina
6.b osztály
Czira Sára
Kenyó Kira
Merczel Nándor Gábor

7.a osztály
Gyurcsik Tamás Benjámin
7.b osztály
Kovács Kinga
Sajnos nemcsak sikereket értünk el, kudarcokkal is számot kell vetnünk. 19 tanuló bizonyítványa nem olyanra sikeredett,
ahogy szerettük volna. „ A sikertelenség
mindig csak közbülső eredmény a végleges
sikerhez vezető úton.” Ezt ajánlom mottóul
azoknak a diákjainknak, akikkel augusztus végén a pótvizsgán fogunk találkozni.
Kedves Gyerekek!
Vár benneteket a pihenés, a nyaralás…
Használjátok ki az időt okosan, pihenésre,
értékelés nélküli tanulásra: járjatok múzeumokba, olvassatok sokat, kiránduljatok
hazánk gyönyörű vidékein, gyakoroljátok
az idegen nyelvet, ha külföldön jártok. Jó
pihenést, nagyon szép, tartalmas nyarat
kívánok minden családnak!”

Iskolai hírek - a 2018-2019-as tanév versenyeredményei
Tanulmányi és sportversenyek
ALSÓ TAGOZAT
Ceglédi Benedek Elek Szövegértő
Verseny:
Adonyi Anna 3a

5. helyezés

Zala Zsófi 3.b

6. helyezés

Árva Botond 3.a

10. helyezés

Rafael Balázs 3. b

19. helyezés

Felkészítő: Majorné Urbán Erika
Adonyi Nóra 4.b

9. helyezés

Csík Ramóna 4.a

11. helyezés

Spenger László Hunor 4.b12. helyezés
Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia

Atlétika Többpróba sportversenyen
VII. helyezést értek el versenyzőink:
Kovács Martin 4.b
Megyes László 3.a
Micsu Richárd 4.a
Nagy Dávid 3.b
Rafael Ákos 4.a
Vankó Márk 3.a

2. évfolyam

A Kinder Sport Extra pályázati
program második fordulójában
bekerültünk a díjazott iskolák közé.
Résztvevő gyerekek:
Ács Anna 2.a
Ivanics Bálint 2.b
Szabó Barnabás 2.b
Matula Hanna 2.b
Tóth Anna 2.b
Nagy Áron 3.b
Józsa Bence 3.b
Tóth Maja 3.b
Zala Zsófi 3.b
Vankó Márk 3.a
Kún Bianka 4.b
Kovács Martin 4.b
Micsu Richárd 4.a
Rafael Ákos 4.a
Rétháti Ramóna 4.a
Szépírás verseny
1. évfolyam
I. Berényi Csanád 1.b
II. Kovács Nóra Tamara 1.b
III. Ács Nóra 1.b

I. Matula Hanna 2.b
II. Tóth Anna 2.b
III. Mező Ádám 2.a
3. évfolyam:
I. Zala Zsófi 3.b
II. Pető Emma 3.a
III. Józsa Bence 3.b
4. évfolyam
I. Makai Petra 4.b
II. Molnár Maja 4.a
III. Kalányos Nikoletta 4.b

SULI-GURU levelező verseny
Magyar irodalom
2. évfolyam:
1. Mező Ádám 2.a
1. Ács Anna 2.a
2. Nagy Viktor Ferenc 2.a
Felkészítő: Faragó Tünde
3. évfolyam:
1. Zala Zsófi 3.b
Felkészítő: Majorné Urbán Erika
4. évfolyam:
2. Molnár Maja
5. Csík Ramóna
Felkészítő: Bércesiné Tóth Júlia

6. OLDAL
Matematika
2. évfolyam:
1. Ács Anna 2.a
1. Merczel Viktória 2.b
2. Matula Hanna 2.b
3. Bíró Blanka 2.b
5. Tóth Anna 2.b
6. Zsengellér Kristóf 2.b
15. Bíró Zsófia 2.b
Felkészítő: Oláh Éva
3. évfolyam:
6. Józsa Bence 3.b
6. Zala Zsófi 3.b
29. Rafael Balázs 3.b
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna
4. évfolyam:
3. Hanka Balázs 4.b
4. Makai Petra 4.b
4. Csík Ramóna 4.a
5. Adonyi Nóra 4.b
6. Molnár Maja 4.a
7. Spenger László Hunor 4.b
Felkészítő: Matuláné Csík Gabriella
Környezetismeret
4. évfolyam:
2. Marton Lili 4.b
5. Szalay István Levente 4.b
Felkészítő: Matuláné Csík Gabriella

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Ács Anna 2.a osztály  középmezőny

FELSŐ TAGOZAT

Bolyai Matematika csapatverseny
6. évfolyam: 1. csapat 27. helyezés
Csapattagok:
Berényi Katinka
Károly Balázs
Kenyó Kira
Marton Márk
2. csapat 28. helyezés
Csapattagok:
Czira Sára
Józsa Viktória
Merczel Nándor Gábor
Urbán Kálmán
8 évfolyam: 14. helyezés
Csapattagok:
Baráth Petra
Berényi Petra
Danileszk Zoltán
Kolonics Dorina Krisztina
Felkészítő: Szabó Ildikó
Tóth-Czifra Mihály Emlékverseny
Kolonics Dorina
15. helyezés
Részt vettek még: Baráth
Petra, Danileszk Zoltán, ők a
középmezőnyben végeztek.)
Felkészítő: Szabó Ildikó
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Orchidea Pangea Országos
Matematikaverseny
5. évfolyam
Megyes Vivien
1621. helyezés
Részt vettek még: Czira Gábor,
Katona Eszter Anna, Kenyó Anita,
Kenyó Janka, Sifter Lili, Turóczi
Cintia, ők a középmezőnyben
végeztek.
6. évfolyam
Kenyó Kira
578. helyezés
Részt vettek még: Berényi Patrik,
Károly Balázs a mezőny első
harmadában végzett, Berényi Katinka
Czira Sára, Józsa Viktória, Horváth
Kunó, Marton Márk, Merczel
Nándor Gábor, Urbán Kálmán a
középmezőnyben végeztek.
Felkészítő: Szabó Ildikó
Ábrán Mariann, Szilágyi Hermina,
Tisza Hajnalka a középmezőnyben
végeztek.
Felkészítő: Bori Andrásné
7. évfolyam
Gyurcsik Tamás, Matula Máté,
Seregley Erik a középmezőnyben
végeztek.
Felkészítő: Bori Andrásné
8. évfolyam
Kolonics Dorina Krisztina 556. helyezés
Részt vettek még: Berényi Petra,
Fekete Lívia a mezőny első felében,
Danileszk Zoltán, Baráth Petra,
Németh Roland a középmezőnyben
végeztek.
Felkészítő: Szabó Ildikó
Fejős Lili, Lajos Dóra, Sóspataki Petra,
Török Alíz Eszter a középmezőnyben
végeztek.
Felkészítő: Bori Andrásné

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
6. évfolyam
Ábrán Mariann
Tisza Hajnalka
Szilágyi Hermina a középmezőnyben
végeztek
Felkészítő: Bori Andrásné
A jászberényi Szent István Sport
Általános Iskola és Sportgimnázium
matematikaversenye
Lajos Dóra
1. helyezés
Felkészítő: Bori Andrásné

A jászberényi Szent István
Sport Általános Iskola és Sport
Gimnázium angol nyelvi versenye 8.
évfolyamos tanulóknak: 1. helyezés
8.a csapattagok:
Baráth Petra
Danileszk Zoltán
Kolonics Dorina Krisztina
Szarvas Kata
Török Alíz 8.b osztályos tanuló
csapatban 3. helyezést ért el.
Felkészítő: Kollár Ferencné
A jászberényi Terplán Zénó Ferences
Gimnázium, English Corner angol
nyelvi versenye
Danileszk Zoltán 1. helyezés
Jakab Csaba 2. helyezés
Ezzel BME alapfokú C típusú
nyelvvizsga lehetőséget nyertek, majd
sikeres C típusú komplex nyelvvizsgát
tettek.
Baráth Petra 76%-os eredményével a
középmezőnyben végzett
Felkészítő: Kollár Ferencné
A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
8. osztályos tanulóknak szervezett
angol verseny
Danileszk Zoltán
1. helyezés
Török Alíz Eszter
3. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné
Monorierdei Tollforgató angol nyelvi
verseny
Danileszk Zoltán 1. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné
Play and Win országos nyelvi
levelező verseny
KIDS korcsoport
Czető Roland (6.a oszt.) 43.
Józsa Viktória (6.b oszt.) 34.
Szilágyi Hermina (6.a oszt.) 28.
Kovács Kinga (7.b oszt.) 17. helyen
végzett.
Felkészítő: Terék Nikolett
TITOK angol országos levelező
verseny
– Ország Alexandra és
Sédtői Benjámin 53. (7. évf.)
– Ábrán Mariann
és Tisza Hajnalka42. (6.évf.)
Felkészítő: Terék Nikolett
5. évfolyam
– Balogh Péter
– Bércesi Csenge, Károly Bálint,
Megyes Vivien
– Ország Panna, Szász Krisztina
– Kenyó Janka, Sifter Lili

31.
18.
51.
34.
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7.a
– Gyurcsik Tamás
– Matula Máté, Seregley Erik
Felkészítő: Kollár Ferencné
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21.
58.

Szépen- és helyesen író házi verseny
5-6. évfolyam:
1. helyezett: Kenyó Kira 6.b
2. helyezett: Bércesi Csenge 5.a
3. helyezett: Ábrán Mariann 6.a
7-8. évfolyam:
1. helyezett: Kovács Kinga 7.b
2. helyezett: Török Alíz 8.b
3. helyezett: Kolonics Dorina
Krisztina 8.a
Iskolai vers- és prózamondóverseny
5-6. évfolyam:
1.hely: Sifter Lili (5.a oszt.)
2. hely: Megyes Vivien (5.b oszt.),
Czira Sára (6.b oszt.)
3. hely: nem lett kihirdetve
Különdíjas: Zala Patrik
7-8. évfolyam:
1. hely: Kolonics Dorina Krisztina
(8.a oszt.)
2. hely: Baráth Petra (8.a oszt.)
3. hely: Gyurcsik Tamás (7.a oszt.)
Különdíjas: Ország Alexandra
Napsugár (7.b oszt.)
Felkészítők: Kovács-Cser Anna,
Tokajiné Dancsó Szilvia
A nagykátai Damjanich János
Gimnázium- és Szakképző Iskola
történelem versenye
1. helyezett csapat tagjai: Baráth Petra,
Bozóki Bendegúz, Kolonics Dorina
Krisztina.
A 2. helyezett csapat tagjai: Fejős Lili,
Kovács Kinga, Sóspataki Petra.
Felkészítő: Németh Csaba
Kiskunlacházi Megyei Történelem
verseny
Fejős Lili (8.b oszt.) és Kolonics
Dorina Krisztina (8.a oszt.) valamint
Kovács Kinga (7.b oszt.) és Tisza
Mária (7.a oszt.) a középmezőnyben
végeztek.
Felkészítő: Németh Csaba
Tiszta Víz Környezetvédelmi Verseny
Molekulák csapata: 2. helyezés
Csapattagok:
Kenyó Kira
Merczel Nándor Gábor
Czira Sára

H2O csapata:
különdíjat kapott
Csapattagok:
Berényi Katinka
Józsa Viktória
Karsai Trisztán Zsolt
Károly Balázs
Felkészítő: Mohácsiné Farkas
Mariann

II. Galga-menti Népdaléneklési

Kaán Károly Országos Természet-és
Környezetismereti Verseny megyei
döntő
Merczel Nándor Gábor 6.b 12.
helyezés
Kenyó Kira 6.b 16. helyezés
Felkészítő: Mohácsiné Farkas
Mariann

SPORTVERSENYEK

Szent-Györgyi Albert Kistérségi
Környezet-és Természetismereti
Verseny
Kenyó Kira 6.b 3. helyezés
Merczel Nándor Gábor 6.b 4. helyezés
Felkészítő: Mohácsiné Farkas
Mariann
Herman Ottó Természetismereti
Verseny országos döntő
Sifter Lili 5.a
8. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferenc
Zöld Okos Kupa Környezetvédelmi
Vetélkedő
Területi Verseny
Bozóki Bendegúz, Sóspataki Petra,
Fejős Lili
1. helyezés
Megyei döntő
4. helyezés
Felkészítő: Bori András
Albertirsai Tessedik Sámuel
Népdaléneklési Emlékverseny
Bércesi Csenge 5.a
bronz fokozat
Lampért Antónia 8.b bronz fokozat
Felkészítő: Tóthné Molnár Viktória
Megyei Népdaléneklési Verseny 3.
korcsoport
Czira Sára
1. helyezés
Hévízgyörki Népdaléneklési Verseny
Czira Sára
ezüst minősítés
Tiszán innen, Dunán túl
Népdaléneklési Verseny
Ceglédi válogató
Czira Sára kiemelt arany minősítés
Országos döntő
Czira Sára
arany minősítés

Verseny
Czira Sára

2. helyezés

V. Tápió-menti Népdaléneklési
Verseny
Czira Sára

1. helyezés

Nagykáta körzet 4. korcsoportos fiú
futsal torna
3. helyezés
A csapat tagjai: Árva Viktor, Beszteri
Dominik, Bozóki Bendegúz, Gyurcsik
Tamás, Juhász Patrik, Kovács
Krisztofer, Schuszter Dániel, Szekeres
Péter, Wébel Tibor.
Felkészítő: Pozsonyi Zsolt
II. korcsoportos fiú foci körzeti
döntő
4. helyezés
Csapattagok: Ivanics Bálint, Józsa
Bence, Károly Bálint, Megyes László,
Molnár Bence, Németh Norbert,
Rafael Ákos, Terék Attila Krisztián,
Tilly Milán Viktor, Vankó Márk
III. korcsoportos kispályás foci
körzeti döntő
4. helyezés
Csapattagok: Bozsik Nikolasz Gábor
Fejős Tamás, Károly Balázs, Károly
Bálint, Lampért Zoltán, Marton Márk,
Molnár Bence, Terék Attila Krisztián,
Tilly Márk Gergő, Urbán Kálmán
IV. korcsoportos kispályás foci
körzeti döntő
3. helyezés
Csapattagok: Árva Viktor, Bozóki
Bendegúz, Gyurcsik Tamás, Juhász
Patrik, Kovács Krisztofer, Nagy
Márton, Schuszter Dániel, Szekeres
Péter, Urbán Kálmán, Wébel Tibor
Felkészítő tanár: Pozsonyi Zsolt
Az iskolai híreket összeállította:
Kollár Ferencné, Visnyei Pálné
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AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az Országos kompetenciamérés keretében 2018-ban is a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást.
A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez,
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 probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek
és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek eredményeit megküldték az intézményeknek.
Az alábbi táblázatok a 2017/2018. tanév 6. és 8. évfolyamosainak 2018-ban elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.

6.o matematika

6.o szövegértés
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8.o matematika

8.o szövegértés

Kollár Ferenc intézményvezető

KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

III. Csuhajja Néptánc Gála
Nem titok, hogy az elmúlt évben kisebb-nagyobb változások
történtek az együttes életében, ezért mérhetetlen izgalommal készültünk az idei gálánkra. Tavaly augusztus óta Bacskai Balázs – a
Tápiómente Táncegyüttes, illetve a tápiószecsői Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes tagja – vezeti a felnőtt tánccsoportot is, ami igencsak új lendületet adott az együttesnek. Köszönettel tartozunk neki, amiért rengeteg feladata között mi is szerepet
kaphatunk. Az Apró Csuhajják már a kezdetek óta az ő kezei alatt
tanulhatnak, bár nincs egyszerű dolga, hisz a gyerekek létszáma
és összetétele állandóan változik. Azonban a kitartásnak meg van a gyümölcse,
így ősztől a kicsiktől két tag
már a felnőttek csoportjában
kezdheti meg az évet.
Így érkeztünk el 2019. június 8-ig, amikor is sikeresen
lezajlott a III. Csuhajja Nép-

tánc Gála Farmoson. Ezúton szeretnénk újra megköszönni a fellépőknek
a farmosi Művészeti Óvoda Néptánccsoportjának, felkészítő pedagógusaiknak: Kőszegi Violettának és
Baranyiné Deák Máriának, a farmosi
Rózsa Nyugdíjas Egyesület énekkarának és tánckarának, a népdalénekeseknek Czira Sárának, Csillik Sárának
és Fehér Viktóriának, a tési Lippert
Ferencnek, a Kontra Bandának Erdélyből, az Apró Csuhajjások és a
Csuhajja Néptáncegyüttes minden tagjának, hogy gálaműsorunk
színvonalát az egekig emelték. Az eddigi évek gyakorlatát nem feledve, a műsor után táncházzal és tábortűzzel kedveskedtünk az
táncolni vágyó kicsiknek, s nagyoknak.
Szeretettel várunk minden táncolni vágyót szeptembertől a foglalkozásainkon!
Csuhajja Néptáncegyüttes
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Tápió Natúrpark - egy újabb lehetőség a térségi együttműködésre
Beszámoló a Tápió Natúrpark címátadó ünnepségről

Hosszú előkészületek után végre elérkezett a nagy nap,
hogy a Tápió menti
térség hivatalosan is
megkapja az Agrárminisztériumtól a
Tápió Natúrpark címet. Az ünnepélyes rendezvényre június 22-én
került sor Farmoson, a Természetvédelmi Oktatóközpont előtti téren. (A Tápió Natúrparkról és magáról a natúrparkokról a www.
hajtapartja.hu/naturpark oldalon olvasható részletes leírás.)
A rendezvényt Terék József nyitotta meg tárogatószóval Pest
megye verbunkjának dallamaival, majd A natúrpark címet dr
Rácz András környezetügyért felelős államtitkár adta át ünnepélyes keretek között Wenhardt Lászlóné elnök asszonynak és Antalicz Csabának, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
titkárának. A Közalapítványt a helyi önkormányzatok bízták meg
a natúrpark létrehozásával és ügyviteli feladatainak ellátásával.
Majd a Közalapítvány képviselői közösen adták át a partnerségi
okleveleket a natúrparkot alkotó települések polgármestereinek
és a térség nagy múltú és kimagasló teljesítményű civil szervezeteinek. Partnerségi oklevelet kapott a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, a Tápiómente Táncegyüttes, Tápióbicske Barátainak
Köre, a tápiószelei Blaskovich Múzeum és a Múzeum Baráti Köre,
a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány, az MME Tápió-vidéki Helyi
Csoportja és a Tápiószelei Természetbarát Klub. A Tápió Natúr-

parkhoz jelenleg Sülysáp, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri, Kóka,
Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta, Farmos, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiógyörgye és Tápiószőlős települések tartoznak, melyek átvehették a tagtelepüléseknek járó okleveleket.
A címátadón Czerván György országgyűlési képviselőnk tartotta az ünnepi beszédet térségünk értékeiéről, az induló natúrpark

jelentőségéről és a benne lévő lehetőségekről. Majd Básthy Béla, a
Magyar Natúrpark Szövetség elnöke köszöntötte az új Tápió Natúrparkot, mely immár a 14. a hazai natúrparkok sorában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Rainer Haas, Ludwigsburg Járás
elnöke (Pest megye vezetése 1997 óta hivatalos kapcsolatot ápol a
németországi Ludwigsburg Járással, melynek része a Tápió-vidék
természeti értékeinek védelme és a
német-magyar természetvédelmi
cseretáborok).
A címátadó ünnepséget közös
ebéd, majd változatos kulturális
program követte a délután folyamán, ahol a térség jól ismert helyi
előadói adtak műsort. A Tápiómente Táncegyüttes itt mutatta be
elsőként legújabb műsorát, melyet
a tápiómenti népdalversenyek ifjú
felfedezettjei - Horváth Éva Sára,
Sillo Réka, Mázás Jázmin, Czira
Sára - követtek helyi népdalokat
énekelve. A térségi néptáncos csoportok közül még a tápiószecsői
Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes lépett fel, melynek
táncosait a tápiószőlősi Kozma György hívta fel a színpadra citerájával helyi nótákat énekelve.
A hagyományőrzők mellett a színpadon a modern művészetek
is éppúgy helyet kaptak. A zenei blokkot a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Intézmény tehetséges tanulói színesítették hangszeres
játékukkal, majd a Tápiósági Amatőr Színtársulat tagjai örvendeztették meg a vendégeket híres musical részletekkel. A modern populáris zenét Lipták Tibor képviselte színvonalas gitáros előadásával, valamint a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar varázsolt igazi
piknik hangulatot a térre. A programot a farmosi Atlantisz Szabadidő Egyesület táncosai zárták fergeteges latin táncokkal.
A rendezvényt színesítették még a sátraikkal jelen lévő helyi
kézművesek, hagyományőrzők és civil szervezetek, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság, a tápiószelei Blaskovich Múzeum és a
Növényi Diverzitás Központ munkatársai is.
Köszönjük mindenkinek, aki bármi módon segítette a Tápió Natúrpark születésének méltó megünneplését, és még inkább annak a
sok, a Tápió mentéért elkötelezett embernek, közösségnek a több
évtizedes munkáját, akik nélkül a natúrpark nem születhetett volna
meg. Reméljük, hogy a szervezés során tapasztalt segítőkészség és
összefogás még tovább erősödik majd a natúrpark keretei között.
Antalicz Csaba, Tápió Közalapítvány
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Mennyit érhet az ízes palacsinta egy határon túli szórványtelepülésen?
Legelőször 2008-ban, végzős farmosi
diákként utaztam Erdélybe, miután akkori
újdonsült történelem tanárunkat hosszas
tanórák közti szünetekben történő „tüntetésekkel” és dolgozatokra írt hazafias idézetekkel sikerült meggyőzni, hogy ne csak
beszéljen a székelyekről és az erdélyi szórványról, hanem igenis vigyen el oda minket, s mutassa meg, hogy amiről beszél, az
a valóságban hogyan is néz ki. Később sok
éven keresztül jártam még a farmosi iskolásoknak szervezett erdélyi kirándulásokra
öregdiákként. 2019-ben viszont egyfajta
„szintlépés” következett be: immáron nem
diákként, hanem felnőttként hívtak egy erdélyi útra, ahol a cél sem a kikapcsolódás
vagy a szórakozás volt, hanem egy küldetés:
közel kétszáz palacsintát készítettünk el az
Abrudbányai Magyar Napokon.
Abrudbánya egy kb. 5000 lélekszámú te-

lepülés Erdély szívében. Mélyszórvány, ami
azt jelenti, hogy ötven kilométeres körzetben csak román lakosú falvak és városok veszik körül, nincsenek magyar intézmények
(pl. iskola, orvos, bárminemű ügyintézés).
Helyben is csak egy maroknyi magyar él,
37 református, 34 katolikus és 1 unitárius.
Magukra hagyva, de reményekkel teli küzdenek magyarságuk megtartásáért.
Éppen ezért rendezik meg évről évre az
Abrudbányai Magyar Napokat, melyen idén
június 29-én én is részt vettem két régi tanárommal, dr. Ácsné Hild Jolánnal és Németh
Csabával, valamint a tápiógyörgyei Torockó
Baráti Társaság további öt lelkes tagjával,
Komáromi Gyulával, Tóth Teréziával, Somosvári Józseffel, Somosvári Józsefnével
és Velkei Ferenccel együtt. Egy ilyen szórványközösségben az anyaországi testvérek
puszta jelenléte is sokat számíthat, így min-

A palacsintasütők lelkes csapata Ladányi Péter Sándor református tiszteletessel

denképp ott volt a helyünk. Emellett pedig
palacsintakészítéssel próbáltuk segíteni a
rendezvény szervezőinek, amely végül igen
nagy sikert aratott, a közel 200 palacsinta
hamar elfogyott, a helyiek jóízűen falatoztak belőle.
Szombaton, közvetlenül az érkezésünk
után és a vasárnapi távozásunk előtt is meghallgattuk a református templomban az
ünnepi istentiszteletet. A helyi lelkész szavai szívhez szólóak voltak. Prédikációjából
remény hallatszott ki a helyi magyarságot
illetően, s megható módon csapatunkat is
beszédébe foglalta.
Az ottaniak számára a magyarság megtartásának két pillére a templom és az iskola. Ha magyar iskola nincs, akkor a pap, a
lelkész feladata összefogni és életben tartani
a közösséget. Mint ahogy mindezt a gyerekek is kiemelték Reményik Sándor szavaival
az ünnepség keretein belül: „Ne hagyjátok a
templomot, a templomot s az iskolát!”
Szarvas Angéla

Régi tanyavilág rejtett kincsei Portelken
Balog Gyula, a portelki Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 2019.06.15-én Tanyabált szervezett. A bálozás
mellett lehetőség volt a gyűjtemény megtekintésére is, amely
rendkívül pozitív élményt biztosított. A múzeum ugyanis nem
csak egy szoba vagy egy kis ház, hanem egy egész birtok. A domináns kék-fehér szín azonnal elkápráztatja az odaérkezőket,
aztán pedig rácsodálkozhatunk a különböző tárgyakra, eszközökre, melyek legtöbbjével a fiatalabb generációk már biztosan
nem találkoztak, de az idősebbek számára is akadhat újdonság.
A mezőgazdasági eszközök mellett találkozhatunk más mesterségek, mint a cipészek kellékeivel, vagy a háziasszonyok kony-

hájának felszereléseivel, a szövőszékükkel. A tanyát pedig igazán élővé varázsolják a kertben lévő jószágok, a bárányok, libák.
A bállal és a múzeummal kapcsolatban kérdeztük Balog
Gyulát:
Mióta létezik a gyűjtemény?
Négy éve nyitottuk meg a gyűjteményt hivatalosan, azóta fogadja a vendégeket. Azelőtt is nyitva volt, de csak egy berendezett
helyiség volt, és jöttek, hogy Gyula, mutasd már meg a gyűjteményedet. Ez alapján döntöttem úgy, hogy a tanyát kialakítom, hogy
helytörténeti gyűjtemény lesz.
Ki a névadó? Miért pont Nagy János Helytörténeti
Gyűjteménynek hívják a múzeumot?
Ebbe a tanyaingatlanba nyolc állami gondozott gyerek nőtt fel,
köztük én is. Nevelőszüleink neveltek fel bennünket. A nevelőapukám nevét viseli a Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény. Ő
egy vak ember volt, az ’56-os forradalomban aknarobbanás következtében elvesztette a szeme látását, és így vak emberként
élt. Közbe méhészkedett, közbe a portelki zenekarban játszott,
prímás volt.
Milyen nehéz, hogy lehet beszerezni az egyes tárgyakat?
Kicsi gyerekkoromban, Porteleken, ahogy iskolás voltam, az
osztálytársaimmal alakítottunk egy helytörténeti szakkört. Ennek
a helytörténeti szakkörnek az volt a feladata, hogy fotódokumen-
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tációt gyűjtsünk. Ez a
90-es években volt, amikor még nagyon sok idős
ember élt, akiktől meg
tudtuk szerezni a fotódokumentációt, ami közel
3000 darabból áll most.
Az ő segítségükkel be
tudtuk azonosítani, hogy
Portelek mióta létezik,
és hogy egyáltalán Jászberény járásban még léteztek tanyaközpontok,
hogy megszűntek, és ez
alapján tudtuk beazonosítani, hogy volt a körzetesítés a 60-as években.
Akkor szűntek meg a tanyaközpontok. Onnantól minden helyen
voltak iskolák. Minderről fotódokumentáció és papírok vannak,
így ezt le tudjuk igazolni. Tehát akkor pont jókor kezdtük el a gyűjtést. Azóta sajnos ők mind meghaltak. Én akkor voltam 13 éves.
Azóta csinálom ezt.
Esetleg valaki ebből a szakkörből nem maradt meg, mint segítő?
Segítettek egy jó pár évig, csak aztán családot alapítottak. De
végeredményben ugyanúgy ott laknak Porteleken. Az összegyűjtött dokumentumok pedig ott vannak a múzeumban. Voltak az
égi jelek, nézték az eget, volt a jegyrendszer, a kulák rendszer,
hogy hogyan nevelték a disznókat a föld alatt és sorolhatnám.
Ezeket mind idősebbek mondták el. Egy élő iskolába jártam, az
idősektől tanultam mindent, amit tudok.
Melyik a legértékesebb, legkülönlegesebb darab a
múzeumban?
Minden tárgy gyakorlatilag legérdekesebb. Mind a Portelek és
a Jászberény járásnak a tanyavilága múltját idézi. Inkább, ami
fontosabb, hogy Portelek településtől olyan hat kilométerre árvíz
volt a Tápiónál, és megmentettek egy Szent Anna szobrot egy kápolnából. Egy fatornyú kápolna volt, elmosta az árvíz, és egy idős
asszony megmentette ezt a Szent Anna szobrot. Eltelt mondjuk
ötven év, ezt Kecskeméten őrizték, és felajánlották a porteleki múzeum részére. Ez egy felbecsülhetetlen érték, a letűnt tanyavilágnak egy emléke. Szerintem ez volna ott a legértékesebb.
Van esetleg kedvenc tárgyad?
Végeredményben nekem mindegyik az.
Nemrég volt egy tanyabál. Ennek az ötlete honnan jött?
A gyerekkoromat idézi. Lagziba többször meghívtak bennünket, és kisgyerekként nagyon élveztük a sátras lakodalmat. És
eszembe jutott, hogy a környékben nem volt ilyen mostanában.
Innen jött az ötlet, hogy a gyerekkorom emlékét idézzem fel, és ez
gondolom mindenkinek tetszett.
Sikeres is volt, ahogy láttuk. Lesz ennek folytatása?
Természetesen szeretném jövőre is megszervezni. Második,
harmadik, negyedik, és bízom benne, hogy ennek nagyobb vonzása lesz majd.
Mind a bál, mind pedig a múzeum mit üzenhet a
fiatalabb generációknak?
Azért dolgozunk, hogy majd ha mi már nem leszünk, át tudjuk
adni a tudást a jövő nemzedéke számára. Mert mi még tudjuk,
hogy ezek a dolgok mik, és mire használták őket, de a fiatalabb
generációk sajnos nem tudják még, de bízom benne, hogy ugyanúgy érdekli majd a fiatalokat, mint minket érdekel, és át tudjuk
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adni. Ami érdekes, hogy egy farmosi csoport volt nálam, és az
egyik idősebb asszony azt mondta: „Gyula, nem kell megköszönni, hogy itt voltunk, innentől ez már nem csak a maga érdeke,
hogy ez fent maradjon, hanem mindannyiunk érdeke, hogy ez a
gyűjtemény fennmaradjon a jövő nemzedéke számára”.
Tervezed még a bővítést hosszabb távon?
Természetesen, és a jótékonysági bál is erről szólt. Vannak még
olyan ritka dolgok, amik még nincsenek. Például a krumpliszedő
gép, cséplőgép. Ezek még hiányoznak, és szeretném úgy megcsinálni ezt az
egészet, mint
komplett gyűjtemény. Ez a
Jászberény i
járás tanyavilágát mutatja
be, természetesen Porteleket, a múltját,
jelenét, jövőjét.
Élő tanyamúzeum: ezért vannak a birkák, a libák. A legfontosabb
pedig, hogy 120 éves tanyaingatlant mutatunk be. Ehhez kapcsolódik, hogy egy idős család, egy 70 év körüli pár érkezett hozzánk. Arra lettem figyelmes, hogy sírnak a kapuban. Kimegyek
hozzájuk, hogy tessék már mondani, valami probléma van? Mire
mondja a hölgy, hogy nincs semmi probléma, 54 éves házasok
vagyunk, azért jöttünk, hogy adjon egy szál fehér orgonát, én itt
születtem a háború alatt, ebbe a tanyába, és ezt a fehér orgonát
az édesapám meg az édesanyám sírjára szeretném kivinni, hiszen
az apám ültette ezt az orgonát. És ez az orgona még mai napig
megvan. Az ország több pontjáról is jöttek, például Pécsről, Kaposvárról, és azt mondják: haza jöttem. És ez a legszebb.
Egy alkalommal mesélted, hogy egy gazdag külföldi
nagy összeget felajánlott neked a múzeumért.
Igen, voltak ott külföldiek és mai napig járnak is. 10 évvel ezelőtt ugye még nem nyílt meg a helytörténeti gyűjtemény. Akkor
jöttek a külföldiek és meglátták a gyűjtött dolgokat. Megkérdezték,
nem-e eladó. Mondom, nem. Mondjak egy árat, őket nem érdekli,
kamionnal jönnek, viszik külföldre. És akkor sem engedtem. Nem
adtam föl ezt a reményt. Mindig jött hozzám egy-egy család, hogy
nem mutatom meg a gyűjteményt? Pedig akkor csak 1-1 szobám
volt, akkor még nem volt így, mint most. Megmutattam nekik,
mondták, hogy jaj de szép, és én már ezzel is elégedett voltam.
Aztán négy éve eldöntöttem, hogy felborítom az életemet, mert
az ott fürdőszoba volt, konyha volt. A főlakásba felköltöztem, és
akkor az egész múzeum lett, és így a nyilvánosság elé tártam.
Van esetleg valami, amit nem kérdeztünk meg, de fontos
lenne elmondani?
Nagyon sokan támogatják a gyűjteményt és ez egy egyedi gyűjtemény. Azért egyedi, mert mint említettem 120 éves tanya. Nincs
járda, nincs betonplacc. Ott a kék és a fehér szín. Mint egy tanya
az erdő közepén. Ezért is lenne jó, ha meg lenne minden olyan
darab, ami esetleg még hiányzik, hogy érdemes legyen eljönni
több száz kilométerről is. Nem csak például egy morzsolót látni,
hanem magát a tanyát egyben.
Ha az érdeklődők kíváncsiak lennének, pontosan hol
található a múzeum?
Porteleken. A Jászberény és Farmos közötti útszakaszon jelzi a
múzeumi tábla. A 0620/392-7154 telefonszámon pedig elérnek.
Az interjút Szarvas Angéla és Szarvas Attila készítette
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Fából faragott üzenet a trianoni emlékművel szemben
Idén június 4-én a trianoni béke 99.
évfordulójára emlékeztünk. A községi
megemlékezés sportpálya melletti emlékműnél zajlott. A helyszínre érkezve
azonban, akik ott voltunk, valami változást tapasztalhattunk, átalakult kissé a
megszokott környezet. Egy faragott székely kapuhoz hasonlító kapu és kerítés
állt az emlékművel szemben, amely mél-

tó háttérként szolgált a megemlékezéshez, s azóta mintegy kiegészítő elemként
díszeleg az emlékmű előtt. A kerítést és
a kapu Badinszki Béla házát keríti el, s ő
maga is készítette őket. Úgy gondoltam,
ez egy olyan érték, amit érdemes minden
farmosinak látni, ezért felkerestem, hogy
meséljen arról, hogyan készült, mi is a jelentése, mit üzen a műve.
Már csak azért is elismerésre méltó a
teljesítmény, mivel Bélának szakmáját tekintve nincs köze se fafaragáshoz, se kerítések készítéséhez úgy általában. Ahogy
elmondta: „Az én tanult szakmám mechanikai műszerész. Katonaság után mentem
el molnár iskolába, keverő üzembe dolgoztam Nagykátán. Egy válás közbe jött és
ide költöztünk. Mondom, milyen kerítés
legyen ide csinálva? Ugye itt van az emlékmű, hát legyen egy ilyen kerítés.”
Beszéltünk arról is, hogy konkrét
időpontra, a 99. évfordulóra készült el:
„Igen, a konkrét időpont. Hamarosan itt
van Trianon 100. évfordulója. Ez a kerítés
még nincs kész. A kapu nem teljesen lesz
székely kapu. A dúc része most készül, de
oldalra. Most már elárulhatom, hogy ha
minden sikerül, akkor egy sólyom fog lecsapni Trianonra, tehát ez a végső terv.”
Felmerült a kérdés, hogy lesz-e valamilyen felirat a készülő dúcon: „Felirat nem
lesz rajta, ugyanis nagyon kicsi a távolság
mellette és faragni sem akarok. Ez a kapu

kiegészítője lesz. Aki ért hozzá, az látja,
hogy ebből hiányzik egy dúc. Az majd itt
lesz oldalt. Arra viszont már nem akarok
semmi külön írást tenni. Az az igazság,
hogy van még két kopjafa, amit szeretnék
megcsinálni. Az két nagyon nagy kopjafa,
és annak lenne felirata, írott magyar betűkkel, hagyományosan, hogy mindenki el
tudja olvasni.”
A kapun és a kerítésen számos motívum fellelhető, mindegyik saját üzenettel.
Érdeklődtem róla, hogy ezek pontosan
mit is jelentenek: „Átnéztem a motívumokat, hogy ha már teszek rá valamilyet,
akkor nehogy valami baromságot tegyek
rá. Ha valaki ért hozzá, odajön, elolvassa,
akkor tudja, hogy ezt valaki szándékosan
csinálta így, hogy ez olvasható, értelmes
legyen. Átnéztem, hogy milyeneket is akarok. Látunk rajta négy pillangószárnynak
tűnő valamit. Ez a négy elem. Az ötödik
elem középen a szív. A legerősebb mindegyik közül a szeretet, az az, ami mindent
legyőz. Azért van kivágva maga a szív,
mert ez így a termékenység. Ami a szeretetet még jobban felerősíti. Ha a kút előtti
elemet nézzük, az nagyobb az összes többinél. Abból három darab van, az jelzi egyben a Szentháromságot is. Körbe, félkörbe
a tulipánok azt jelentik, hogy az embereket
szeretet veszi körül, tehát maga az emberi szeretet a négy elem körül. Az ötödik
elem, annak kellene működjön, hogy az
egész minden, a Föld lakossága működjön. A nagykapun középen van a három
hegy országa, Isten országa, és ugye a bor
és a gabona országa. Onnan a tulipánok,
amik elkezdenek futni oldalra, az az út az
Istenhez. Kétféle út vezet az Istenhez, én
a levelekkel ábrázolom. Lelkileg kiegyensúlyozott, tiszta út vezet az Istenhez, vagy
ábrázolhatnám tüskékkel, hogy nehéz út
vezet Istenhez. Utána egyértelműen ott
van az Egy Isten jele. Az mellett pedig
jobbra és balra a nő és a férfi, a Nap és
a Hold. Így az egész teremtés. Hogy hova

megyünk hova haladunk. És a kiskapun
is ugyanez van, csak itt fölfelé megy a tulipán.” A kerítés üzenetét tekintve még
hozzá tette: „Inkább ez egy felhívás az
emberek felé, hogy nézzünk már körül,
mindenre képesek vagyunk, csak akarni
kell. Egyetlen egy dolog van, amivel nem
szabad foglalkozni, az a pénz. És ezt nem
érti meg senki. Az egész kerítés és minden
egyes jel a szeretetről szól, az egymás megbecsüléséről. Nem a pénzt kellene hajszolni, hanem a nyugalmat megteremteni, és
mindenki képes szépet teremteni.”

Naivan megjegyeztem, hogy azért
mindennek a megalkotásához kézügyesség is szükséges, de ellentétes választ kaptam: „Nem igaz. Én nem tudok rajzolni.
Sablonokat csinálok. Olyan béna vagyok,
hogy csak az egyik oldalát tudom megrajzolni. Mikor tetszik, hogy ez jó, akkor
félbehajtom, kivágom, és akkor megvan
az egész. De egy kört nem tudnék rajzolni,
mert az lehet, hogy kockára jobban hasonlítana. Tehát ez nem igaz. Ha pedig megtetszett egy sablon, azt átrajzolom a fára.
A kézügyesség, és az között, hogy valaki
hogy vezeti a gépet, aközött már van különbség. Gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni. Sokat gyakorolni.”
Birtokán több munka is látható, melyet Béla csinált az elmúlt időszakban.
Macskaház, hinta, terasz, kerítés. Kíváncsi voltam, hogy melyik igényelte a
legtöbb időráfordítást: „A macskaházzal kezdtem, aztán a terasz, és a kerítés
már kicsit komolyabb volt. Több munka,
több anyag. A kerítés egy év alatt készült
el, de hullámokban. Ahol dolgozom, ott
a november, december, januárban végig
dolgoztunk, egyfolytában. Tehát hozzá
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sem nyúltam. Az idő nem számít. Amikor
megcsinálták az emlékművet, akkor jött az
ötlet. Onnantól most lett kész.” Úgy vallja, az idő nem lényeges, úgy osztja be,
ahogy az neki leginkább megfelel: „Sokat beszéltünk a kollégáimmal, mert el
vannak ájulva, hogy ezt mikor csinálom.
Mert pecázni járok, dolgozni járok, eljárok
össze-vissza az országba javítani, szerelni.
Az én életem az, hogy hazajövök kettőkor,
háromig alszok, utána műhely. Tehát szétosztottam az időt. Ami kell az országnak,
azt is megadom, ami kell magamnak, azt

is megadom. Tehát így tudom megvalósítani saját magam. Semmi közöm a famunkához, ezek kihívások. Ez a mágia:
most megtervezem, elgondolom, és egyszer
csak jönnek hozzá az anyagok. Hiányzik
még két oszlop. De ma például meghoztam
a hozzá való vasakat, ami majd föl fogja
fogni. Merem ajánlani mindenkinek, hogy
merjen nyugodtan vállalni. Nem számít az
idő.”
Az ötleteket úgy nyeri, hogy nyitott
szemmel jár a világban: „Van például egy
videó az interneten, a nő leesett az ágyról,

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy
Farmos községben

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
2019.08.21-tól 2019.08.27-ig
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 8.00 - 18.00
Kedden 8.00 - 18.00
Szerdán 8.00 - 18.00
Csütörtökön 8.00 - 18.00
Pénteken 8.00 - 18.00
A tüdőszűrés helye:

KÖZÖSSÉGI HÁZ (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!

mindenki nevet. Nem, én az ágykeretet
nézem, hogy hogy van esztergálva, az ívek
benne, milyen minta van benne. Például a
kerítésnél az oszlopok a jászberényi múzeumnak az oszlopainak a teteje van összekombinálva a tulipánnal.”
Végül a későbbi tervekről kérdeztem:
„A hintát be kell fejezni, aztán jön egy filagóriás pavilon, egy kiülő, aztán elkezdem
csinálni a kocsinak a garázst, és ahogy
mondtam, jövőre már megpróbálnám,
hogy madarat is faragjak, bár gőzöm
sincs, hogy hogy csinálom. Majd akkor,
hogy ha mellé ütök, akkor igazítok mindig.”
Mint látjuk, a kapunak sokrétű jelentése van. Nemcsak a motívumok üzennek,
de az anyagok beszerzése és az elkészítés
folyamata is: „A világ sok mindenből áll,
kérdés, mi az, amire összpontosítunk. Ha
valamire nem összpontosítunk, vagy nem
kellőképpen összpontosítunk, az olyan,
mintha nem is lenne. Ez mellett a világ
még ezer térben létezik körülöttünk. Csak
mi az, amit mi akarunk? Amit meg akarunk mutatni? Én ezt akarom megmutatni
„öregségemre” – bár most 20 évesnek érzem magam –, megmutatni, hogy lehet ezt
szépen is csinálni, nem kapkodva.”
Szarvas Angéla
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ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

ELHUNYTAK:

Szécsényi Zoltán és Nagy Barbara
Hegedűs István és Lieb Katerina

2019. május 20.
2019. június 21.

NEMODA PÁL

1943.04.30. 2019. május 4.

FODORNÉ ERDEI ZSUZSANNA

1957.01.04. 2019. május 10.

KISS SÁNDOR

1950.05.15. 2019. május 20.

TÓTH SÁNDOR

1943.05.19. 2019. május 23.

VÁRHELYI DEZSŐMÉ

sz.: Varga Veronika Margit, 1940.05.17. 2019. május 25.

PETROVICS ISTVÁN

1945.06.17. 2019. május 26.

CZERÓCZKI BÉLÁNÉ

sz.: Nyitrai Margit,

1941.06.01. 2019. május 27.

VERES SÁNDORNÉ

sz.: Hudra Mária,

1928.03.02. 2019. május 29.

TÓNAY LÁSZLÓNÉ

sz.: Farkas Sára,

1934.06.07. 2019. június 10.

FEHÉR ISTVÁNNÉ

sz.: Adamecz Zsuzsanna,

1924.12.18. 2019. június 12.

Előző számunkban Sülyi József Béla születési dátumát helytelenül közöltük.
Sülyi József Béla született: 1962.02.08., elhunyt: 2019.03.19.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
„Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál...”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

özv. FEHÉR ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
nagy fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja:
augusztus 10. (szombat).
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

„Nélküled szomorú, üres a házunk.
Most sem hisszük el, hiába várunk:
az idő elmúlhat, szállnak az évek,
de még élünk nem felejtünk Téged!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

MIKHEL ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
nagy fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

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

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.

Nyomda: Tápió Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: tapionyomda@gmail.com

A Rózsa Nyugdíjas Egyesület előadása a Rózsabálon

Felső tagozatos diákok a trianoni megemlékezésen

A végzős diákok táncvizsgája

Gyereknap

Az általános iskola tanévzáró ünnepsége

Az általános iskola végzős diákjainak ballagása

