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2021. szeptember 18.
Fellépnek:
• Óvodáscsoport, Czira Sára,
Matula Márton, Cseh-Fehér
Ágnes, Csillik Sára,
• Terék József Magyar Arany
Érdemkereszttel kitüntetett népzenész
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Délután és este:

Mészáros János Elek

a 2020-as Sztárban sztár győztese

a 2012-es Csillag születik

Holdonmacska

BON BON

HOLDONMACSKA

győztese

A tűzijáték után:

DJ Jackwell

Bon Bon
Versenyek:
• Főző- és sütőverseny
• kertünk büszkesége
• aszfaltrajz verseny

A63-as galambászok
Farmos ÖTE
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
Farmosi Csuhajják
Miknai Petra
Modern Tánc

SZABÓ ÁDÁM

Napközben véradó toborzás!
További részletek hamarosan!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Ünnepeljünk együtt szeptemberben!
Kedves adományozók! Helybéliek! Farmosiak!

Az idén ősszel megrendezésre kerülő XVII. Farmosi Kulturális, Kézműves és Zenei Fesztivál megvalósításához szívesen fogadjuk, egyben tisztelettel kérjük a helybeliek hozzájárulását, bármilyen nemű támogatását. Legyen
az önkéntes szervező, bármilyen adminisztratív, vagy kétkezi munka, tárgyi, illetve pénzbeli adomány. Tárgyi
támogatásukat személyesen a Farmosi Közművelődési Könyvtárban adhatják le, ahol szívesen várnak mindenkit
egyéb felajánlásaikkal is.
Anyagi támogatásukat átutalással a következő számlaszámra juttathatják el „Farmosi fesztivál” megjelöléssel:
Farmos Község Önkormányzata, Számlaszám: 11784009-15730703 (A megjegyzés rovatban ne felejtsék el feltüntetni a célt: Farmosi fesztivál.) FELAJÁNLÁSAIKAT KÖSZÖNJÜK!

MÉSZÁROS JÁNOS

DJ JACKWELL
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődik a
kerékpárúthálózat kiépítése
Farmos településen
2021.04.28
A projekt keretében 178,35 millió forint vissza nem térítendő támogatásból új kerékpárforgalmi létesítmények
kerülnek kialakításra Farmos településen. A kerékpárforgalmi
létesítmények csatlakoznak egymáshoz, illetve a kiépített szakaszokhoz is, ezáltal hálózat épül ki. A tervezett létesítmények összesen 2450 méter hosszan épülnek meg.
Projektünk célja a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. A kialakításra kerülő kerékpárforgalmi hálózat három
szakaszon valósul meg: Béke/Nagykátai úti szakasz kivitelezése a Szelei úti csomóponttól a Damjanich utcáig, Rákóczi úti szakasz kivitelezése, Szelei utcai szakasz. A tervezett kerékpárforgalmi
létesítmények csatlakoznak egymáshoz, illetve a kiépített szakaszokhoz is, ezáltal hálózat épül ki.
A tervezett létesítmények összesen 2450 méter hosszan épülnek meg. A meghatározott nyomvonal illeszkedik a Tápió-vidéki kerékpárút hálózat tanulmánytervében meghatározott javaslatokhoz,
ezáltal beilleszthető a járásba tervezett kerékpárút-hálózatba. A projekt a gazdasági fejlesztés mellett turisztikai hozzáadott értékkel is rendelkezik. A környékre látogató kirándulók a kerékpárhálózat
összekötésével könnyebben megközelíthetik a közelben, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetben található természeti értékeket, túraútvonalakat, ösvényeket. A turizmusra gyakorolt pozitív
hatás természetesen további gazdaságélénkítő hatással bír. Az idelátogató turisták megjelenése
jelentősen hozzájárul a helyi vállalkozások bevételeihez. A fejlesztés környezeti hatása is megmutatkozik. A kerékpárforgalmi hálózat kiépítésével, valamint a szemléletformáló programok hatásával arra ösztönözzük a helybéli és a szomszéd településen élőket, hogy a kerékpáros közlekedést
válasszák a környezetszennyező autós közlekedés helyett.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 178,35 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
A fejlesztés eredményeként 2450 méter hosszan épülnek meg kerékpárforgalmi létesítmények.
Projekt azonosító száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00016
Projekt címe: Kerékpárút-hálózat kiépítése Farmoson
Pályázati kiírás címe: VEKOP-5.3.2-15 – Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében
A projektről bővebb információt a www.farmos.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth László polgármester
06-53-390-001
hivatal@farmos.hu
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás HÉTFŐI napokon történik! A szállítás HÉTFŐI napra való áthelyezése érinti a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban
található.
A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. július 1. – csütörtök, majd a napáthelyezést követő első alkalma: 2021. július 5. – hétfő.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

július
augusztus
szeptember
október
november
december
19.
16.
13.
11.
8.
6.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft.
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70
cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441
Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

július
augusztus
szeptember
október
november
december
12.; 26.
9.; 23.
6.; 20.
4.; 18.
1.; 15.; 29.
13.; 27.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás
nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól
látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Jászberényi út 8.; Jászberényi út 105.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

DTkH Nonprofit Kft.
H: 8.00 - 20.00
53/500-152
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
2700 Cegléd, Kút u. 5.
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00
53/500-153
Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetettetektől!
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AVARÉGETÉS
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2021. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete
az avar és kerti hulladékok égetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

l.§

(1) A rendelet hatálya Farmos község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

2. §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, pl. lehullott
falomb, gyökérmaradvány, nyesedék, kaszálék, egyéb
növényi maradvány (a továbbiakban: kerti hulladék).
(2) A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással vagy komposztálással kell gondoskodni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója külön engedély nélkül bármely belterületi ingatlanán égethet kerti hulladékot rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.
(4) Farmos község lakossága és a levegő tisztasága védelme
érdekében a kerti hulladék égetése Farmoson keddenként és szombatonként 8 óra és 20 óra között engedélyezett.
(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése amennyiben ünnepnap keddre vagy szombatra esik.
(6) Erősen párás, ködös időben, tilos az égetés, továbbá tüzet
gyújtani csak szélcsendes időben szabad.
(7) A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól
e rendelet nem ad felmentést.

3. §

(1) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított
helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet.
(2) A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.
(3) Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából bármilyen segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.
(4) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés hatása ne álljon fenn, valamint tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az égetésre szánt kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet stb.) ne károsítsa.

(6) Az égetésre előkészített kerti hulladék nem tartalmazhat más hulladékfajtát (pl. háztartási, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot stb.).
(7) Az égetés kis adagokban, a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, kizárólag felügyelettel történhet.
(8) A kerti hulladék égetése az ingatlan tulajdonosának
tudtával és jóváhagyásával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki
nem áll szeszes ital, vagy egyéb, a cselekvőképességet
befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.
(9) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan
eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal
eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi
szerszámot.
(10) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem
tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a
tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a
tűzoltóság megérkezéséig.
(11) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz,
pernye, korom, hőterhelés stb.) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani.
(12) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet
eloltani, a parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámok használatával - megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni,
és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat.
(13) Jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység a tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező életés balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet alapján tűzvédelmi bírságot von maga után.

4 .§
Ez a rendelet 2021. június 30-án lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbításáról szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetése napjáig hatályos,
hatályát veszti..
Farmos, 2021. június 28.
Horváth László
Gaálné Czinkos Judit
polgármester
aljegyző
Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet 2021. június 29. napján
kihirdetésre került.
Gaálné Czinkos Judit
aljegyző
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt

Farmos Község Önkormányzata és a Farmos
Rózsa Nyugdíjas Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a 2021. július 16-án du. 16 órai
kezdettel tartandó,

a Magyar Falu Program keretében felújított

EGYESÜLETI SZÉKHÁZ
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA.
Átadó beszédet mond:
Czerván György
a térség országgyűlési képviselője.
Helyszín: Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület,
Farmos, Rákóczi u.6.
Horváth László sk.
Szegedi Tibor sk.
polgármester
az egyesület elnöke

július 24-én, 17:00-kor és 19:00-kor,
a Farmosi Művelődési Házban
megrendezésre kerülő

PIPACS ESTÜNKRE.
Az Pipacs est célja, hogy népi kézműves emberek
munkáit mutassuk be a Tápió-vidék közönségének.
Ezzel az eseménnyel szeretnénk új színfoltot hozni
és lehetőséget biztosítani a művészek számára, hogy
vidéken is megmutassák munkáikat.
A divatbemutató keretén belül
Bajka Márta, népi vászonszövő;
Gulyásné Mucsinyi Anna, gyöngykötő;
Mundrusz Anett, tervező, Népművészet Ifjú Mestere;
Péter Szidónia, gyöngyfűző, Népi Iparművész;
Szamek Lili, viseletkészítő
és Rotaru-Gulyás Eszter, csipkekészítő, divat- és
stílustervező, Gyöngyfűző Népi Iparművész munkáit
tekinthetik meg. A divatbemutató előtt és után
kézműves vásár keretében vásárolhatnak az alkotóktól.
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az
agucsillag@gmail.com e-mail címen lehet.

ISKOLAI HÍREK
BALLAGÁS
Részletek Kollár Ferenc igazgató úr
ünnepi beszédéből:
„Szeretettel köszöntöm a végzős diákokat, az őket ballagtató osztályfőnököket, a kedves szülőket, meghívott
vendégeiket, valamint iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt!...
Kicsit más ez az ünnep, mint az eddig megszokottak. Ez
az első ballagás a Matolcsy Miklós Általános Iskolában ezen
a néven, más azért is, mert változtatnunk kellett a hagyományokon.
Fontos és jelentős esemény egy diák
életében egy ballagás. Véget ér egy
szakasz és kezdődik egy újabb.
Tudjuk, sosem volt könnyű útnak
indulni, riaszt az ismeretlen. Különösen igaz ez napjaink veszélyes
betegséggel terhelt időszakában.
Kedves Gyerekek, három jó tanácsot adok nektek! Első: legyen célotok és legyetek céltudatosak! Második: Minden élethelyzetben lássátok

meg a jót! Harmadik: Az idő ne csak elteljen rajtatok, hanem
tartalommal megtöltött legyen! A tanácsok után három fontos
dologgal szeretném még tarisznyátok tartalmát kiegészíteni:
ÉN, CSALÁD, KÖZÖSSÉG. Az ÉN jelenti a külsőt, a látszatot, de bármilyen hihetetlen is ilyen fiatalon, mint ti vagytok,
múlandó. »Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.« A belső énünk, az emberekhez
való viszonyunk, az erkölcsi normák betartása, tisztességesen
élni, ezek sokkal többet hozhatnak az életben. A második szó a
CSALÁD. A legfontosabb keret az életben, nélküle kevesebbek,
gyengébbek erőtlenebbek vagyunk. A harmadik szó a KÖZÖS-
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SÉG. Fontos a másokért való felelősségvállalás, a segítőkész
magatartás, mely mindnyájatokban ott lakozik.
Kívánom, hogy azok az alapok, amelyeket iskolánkban szereztetek, elegendőek legyenek ahhoz, hogy önmagatok számára
célt tudjatok találni, s ezt a célt meg is tudjátok valósítani, s
ezzel értékes emberekké váljatok.
»Nézz vissza most egy percre, nézz az útra!
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka!
Nézz vissza…, aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe!«”

A ballagási ünnepségen nevelőtestületi dicséretben
és könyvjutalomban részesült tanulók:
8. a osztály
Ábrán Mariann
Nagy Emma
Szegedi Péter
Szilágyi Hermina
8.b osztály
Árva Mónika
Ákos Laura
Berényi Katinka
Berényi Patrik
Czira Sára
Józsa Viktória

vezett ünnepi műsoroknak is mondhatni állandó szereplője.
Sára zongorázik és óvodás kora óta néptáncol is.
A díjat átadta: Horváth László polgármester

Kasza Krisztina Emlékplakett átadása
Károly Balázs
Karsai Trisztán Zsolt
Kenyó Kira
Merczel Gábor Nándor
Marton Márk

Farmos Község Önkormányzata Különdíja
A díjazott: Czira Sára

Példamutató magatartásával, szorgalmával, szerénységével, segítőkészségével, kitűnő tanulmányi eredményével,
fáradhatatlan közösségépítő alázatos munkájával méltó tanárai és tanulótársai elismerésére. Sára értékmegőrző és értékközvetítő tevékenysége nagyon dicséretes: számos, rangos
hazai és nemzetközi népdaléneklési versenyen szerzett arany
minősítést, első helyezést, részesült különdíjban. Nem csak
az iskola, de a község és a szomszédos települések által szer-

TANÉVZÁRÓ
Az alábbiakban Kollár Ferenc igazgató úr ünnepi
beszédéből idézünk részleteket:
„Kedves Diákok! Kedves Szülők! Kedves Pedagógusok! Tisztelt Vendégeink!
Rendhagyó tanévzáró ünnepségre gyűltünk ma össze. De
örülnünk kell, hogy összejöhettünk. A COVID-19, ez a veszélyes világjárvány ebben a tanévben is újult erővel lángolt fel és
akadályozta meg terveink megvalósulását. Rengeteg mindenről le kellett mondanunk: osztálykirándulások, tanulmányi,
kulturális és sportversenyek, bulik maradtak el. Március 8-tól
ismét a digitális oktatás, és végül az utolsó hónapra visszatérés a jelenléti oktatásra. Egyszóval mondhatom, nagyon nehéz
tanéven vagyunk túl…
Büszkék vagyunk tanulóinkra, akik kitűnő tanulmányi
eredményt értek el, ők nevelőtestületi dicséretben és könyvjutalomban részesültek.”

Negyedik alkalommal került sor az emlékplakett átadására, melyet az Atlantisz Szabadidő Egyesület hozott létre a
Matolcsy Miklós Általános Iskola nevelőtestületének egyetértésével. A díj adományozásával szeretnénk Kasza Krisztina
tanárnő emlékét megőrizni, és egyben az arra leginkább méltó tanítványunk teljesítményét elismerni. A 2020-2021-es
tanév Kasza Krisztina Emlékplakett díjazottja: Kenyó Kira
Kenyó Kira tisztelettudó, példás magatartásával, szorgalmával, segítőkészségével, kiemelkedő, az általános iskolás
évek alatt elért kitűnő tanulmányi eredményével, számos
nyelvi, matematikai, történelmi és természettudományi tanulmányi versenyben való eredményes szereplésével, fáradhatatlan közösségépítő munkájával példaképként állítható
társai elé és méltó tanárai elismerésére. Kira modern táncot
is tanult hosszú éveken át, és fellépett a község különböző
rendezvényein.
A díjat átadta: Kasza Tamás az Atlantisz Szabadidő Egyesület elnöke
1.a osztály
Csányi Viktória
Mohácsi Zalán
1.b osztály
Árpás Anna Katalin
Győrffi Gergely

Nagy Benedek Ferenc

Győrffi Márton
Szabó Dénes

2. a osztály
Ács Ádám
Czira Balázs
2.b osztály
Kari Attila
Marton Gábor

Szitás Dominik

3.a osztály
Árva Gergely
Csík Norina

Szalay Kinga

3.b osztály
Ács Nóra
Klabacsek Zsófia

Pető Gábor
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4.a osztály
Ács Anna
Janoch Nóra
4.b osztály
Bíró Blanka
Bíró Zsófia
Matula Hanna
5.a osztály
Adonyi Anna
Árva Botond Zsolt
5.b osztály
Nagy Áron
6.a osztály
Csík Ramóna
Molnár Maja
6.b osztály
Adonyi Nóra
Hanka Balázs
7.a osztály
Kenyó Janka
Sifter Lili

Mező Ádám

7.b osztály
Kovács Enikő

Gratulálunk az elért eredményekhez!
Merczel Viktória
Tóth Anna
Zsengellér Kristóf
Vankó Márk

Rafael Ákos
Marton Lili
Spenger László Hunor

„Kedves Szülők!
Szeretném megköszönni Önöknek, hogy ebben a gondokban, váratlan helyzetekben bővelkedő évben partnereink voltak, segítették munkánkat. Anyagilag is és munkával is részt
vettek a bútorzat cseréjében, a járda felújításában. Örömmel
tájékoztatok mindenkit arról, hogy Farmos Község Önkormányzata támogatásával, valamint a Ceglédi Tankerületi
Központ pályázaton elnyert forrásaival megkezdődött az intézmény részleges felújítása: nyílászárók cseréje, szociális helyiségek felújítása, burkolatcsere, 3 terem új bútorzattal való
ellátása és négy terem festése.
Matolcsy György MNB elnök ajándékaként egy kb. 250 kötetből álló kiskönyvtár érkezett hozzánk, amelynek részét képezi a Nemzeti Válogatás 1-100 díszkötésű korlátozott számban
megjelenő teljes sorozat is.
Végezetül mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünidőben!”

VERSENYEREDMÉNYEK
Alsó tagozat
Szakköri keretben több házi versenyt is szerveztek nevelőink.

Rajz szakkör 3-4. évfolyam

Téma: Van Gogh: Napraforgók reprodukció
1. helyezett: Makai Zoé 4. b
2. helyezett: Ács Nóra 3. b
3. helyezett: Pető Gábor 3. b
Felkészítő: Gálné Németh Zsuzsanna

Magyar szakkör 1. évfolyam:

Téma: Szövegértés, helyesírás.
1. helyezett: Győrffi Gergely 1. b
2. helyezett: Bakács Anita Hanna 1. b
3. helyezett: Győrffi Márton 1. b
4. helyezett: Bozóki Dénes 1. b
Felkészítő: Majorné Urbán Erika

Szépírás verseny

Az 1. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Szabó Dénes 1. b
2. helyezett: Czellár Kira 1. a
3. helyezett: Medve Benedek 1. b
A 2. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Kölnn Miklós Álmos 2. b
2. helyezett: Ács Ádám 2. a
3. helyezett: Marton Gábor 2. b
A 3. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Klabacsek Zsófia 3. b
2. helyezett: Ács Nóra 3. b
3. helyezett: Csík Norina 3. a
A 4. évfolyam eredményei:
1. helyezett: Tóth Anna 4. b

2. helyezett: Merczel Viktória 4. b
3. helyezett: Bíró Blanka 4. b

Meselovagok Napja Mese- és Versmondó Verseny
Pánd:
Tóth Anna 4.b osztályos tanuló 1. helyezést ért el versmondás kategóriában.

Kinder Joy of Moving – A mozgás öröme pályázat:
Résztvevő: 4.b osztály
Az osztály 100 %-ban teljesítette a kihívásokat, minek
eredményeképpen értékes sportszereket nyertek iskolánknak.
Felkészítő: Horváth-Vass Tímea.

Tanulóink iskolán kívül, egyéni felkészülés útján
is szép eredményeket értek el.
Ács Ádám 2.a
• Országos Őszi Olvasóverseny: 3. helyezés
• Böngész Országos Levelezőverseny: matematika: 4. helyezés, környezetismeret: 3 helyezés
• I. Sakk Sulikupa 13. helyezés
• II. Sakk Sulikupa 1. helyezés
Czira Balázs 2.a
• Országos Őszi Olvasóverseny: 1. helyezés
• Böngész Országos Levelezőverseny: matematika: 5. helyezés, környezetismeret: 1. helyezés
• II. Sakk Sulikupa 4. helyezés
Ács Nóra 3.b
• Pest megyei Sakkverseny, Aszód: 2. helyezés
• I. Sakk Sulikupa 4. helyezés
• II. Sakk Sulikupa 1. helyezés

8. OLDAL

2021. JÚLIUS

Ács Anna 4.a
• Kalmár László Matematika Verseny 1. forduló: 6. helyezés,
országos forduló: 26. helyezés
• MATEGYE (Matematikában Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány) megyei verseny 1. fordulóban bejutott az országos döntőbe.
• MATEGYE 2. forduló: 1. helyezés
• MATEGYE Zrínyi Ilona Matematika Verseny 1 forduló:
1. helyezés
• MATEGYE Zrínyi Ilona Matematika Verseny 2 forduló
(országos döntő): 95. helyezés
• Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei 7. helyezés, országos 58. helyezés
• I. Sakk Sulikupa 3. helyezés
• II. Sakk Sulikupa 2. helyezés
A sakkversenyek felkészítője: Társi Miklós (Nagykáta)
A matematika versenyek nevezéseit és a koordinációs
munkát Bori Andrásné és Oláh Éva végezték.

Felső tagozat

TITOK angol nyelvi levelezőverseny
Csapat/Egyéni
Józsa Bence 5. b
Szalay Balázs 5.b
Balogh Olívia 5.a
Árva Botond Zsolt 5.a
Nagy Áron 5.b
Rafael Balázs 5.b
Eager Beavers

HCW
Gooseboys
Szalay Levente 6.a
Csík Ramóna 6.a
Kovács Jázmin 6.a
Juhász Gabriella 6.a
Nyitrai Csenger 6.a
Turzó Viktória 6.a
Crazy Goats

Tagok

Adonyi Anna 5.a
Kari Levente 5.a
Megyes László 5.a
Vankó Márk 5.a
Adonyi Nóra 6.b
Makai Petra 6. b
Marton Lili 6.b
Hanka Balázs 6. b
Spenger Hunor 6.b

Helyezés
6.
21.
5.
6.
11.
11.
11.

24.
28.

16.
6.
14.
15.
22.
28.
Kalányos Nikoletta 6.a 30.
Molnár Maja 6.a
Seregley Kevin 6.a
Crazy Daisy
Kenyó Janka 7.a
31.
Sifter Lili 7.a
Kovács Enikő 7.b
15.
Felkészítők: Kollár Ferencné és Terék Nikolett

London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos döntő:
Spenger László Hunor 6.b 3. helyezés
Hanka Balázs 6.b
15. helyezés
Felkészítő: Kollár Ferencné

XIII. Tollforgató Verseny (Monorierdő): angol nyelv
Az 1. fordulóban részt vettek:
Balog Olívia 5.a
Nagy Áron 5.b
Nyitrai Csenger 6.a
Hanka Balázs 6.b
Spenger László Hunor 6.b
Kenyó Kira 8.b
Felkészítők: Kollár Ferencné, Terék Nikolett
Döntőbe jutottak:
Spenger László Hunor 1. hely
Nyitrai Csenger 4. hely
Felkészítő: Kollár Ferencné

BankVelem PénzOkos Kupa Junior online verseny
Spenger László Hunor 6.b
Boros Gábor 6.b
Szalay Levente 6.b
Országos 110. helyezés
Kun Bianka 6.b
Sos Nikoletta 6.b
Országos 139. helyezés
Marton Lili 6.b
Makai Petra 6.b
Kovács Martin 6.b
Országos 141. helyezés

BankVelem PénzOkos Kupa online verseny
Tisza Hajnalka 8.a
Ábrán Mariann 8.a
Szilágyi Hermina 8.a
Megyei 10. helyezés
Sifter Lili 7.a
Kenyó Janka 7.a
Szász Krisztina 7.a
Megyei 13. helyezés
Karsai Trisztán 8.b
Merczel Nándor 8.b
Tóth Mira 8.b
Megyei 20. helyezés
Felkészítő: Bori Andrásné

Monorierdői Fekete István Általános Iskola
Tollforgató levelezős versenyen részt vettek
matematikából:
Balog Olívia 5.a
Hanka Balázs 6.b
Felkészítő: Bori Andrásné
Felső tagozatos tanulóink közül egyéni felkészülés útján szép
eredményeket ért el Czira Sára:
A Sopravista Internationals Festivals által szervezett International Online Contest „Future Stars” nemzetközi versenyen 2
társával együtt 1. helyezést ért el népi ének kategóriában. Az
összesített versenyben a 2. helyen végeztek.
Az iskolai híreket összeállította:
Kollár Ferencné és Visnyei Pálné
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A Tápió Énekegyüttes nemzetközi sikere
A Tápió mente legfiatalabb énekegyüttese 2019-ben alakult
meg azzal a céllal, hogy szűkebb hazájukat, a Pest megyében
található Tápió mentét, annak népdalkincsét népszerűsítsék. Az

énekesek külön-külön településük tehetséges fiatal népdalénekesei, akik valamennyien egyéni képzésekben is részt vesznek,
eddigi munkájukat pedig számos megyei és országos elismerés
illette. Czira Sára Farmos, Mázás Jázmin Sülysáp, Sass Éva pedig
Tápiószele hírnevét viszi, mint a települések lakosai, énekegyüttesként pedig a Tápió mente, annak valamennyi településének
hírnevét öregbítik határainkon innen és túl.
A Tápió Énekegyüttes már hazai és nemzetközi elismerésekkel, eredményekkel is büszkélkedhet: 2019 augusztusában a X.
Muzsika Hídja Nemzetközi Kórustalálkozón arany diplomát
és hozzá járó serleget vehetett át, 2020-ban pedig a KÓTA által
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szervezett Aranypacsirta Népzenei Versenyen Arany minősítést kapott a térségi szintű online megmérettetésen. Rövidesen
megkezdik az országos, 2021. évi minősítőre való felkészülést
is! Újabb nemzetközi sikerükkel azonban 2021. április 15-én
egy álom vált valóra. A Sopravista International Festivals által
szervezett International Online Contest „Future Stars” nemzetközi versenyen első helyezést értek el a 13-14 évesek korcsoportjában, népi ének kategóriában, az olaszországi Riccione
városban, San Marino mellett. A 30 országból érkezett közel
150 produkció közül választotta ki a nemzetközi zsűri a legjobbakat. Indonéziától Portugáliáig, Hong Kongtól az Amerikai
Egyesült Államokig, Kazahsztántól Máltáig számtalan fantasztikus produkció került benevezésre Európából, Ázsiából, illetve
Észak-Amerikából. Valamennyi versenyszámot meg lehetett
tekinteni a fesztivál kiírójának honlapján és közösségi oldalán,
ahol 2021. április 03-13 között lehetett napi öt szavazattal hozzájárulni a produkciók közönségszavazatához, mely összevont,
kategóriák és korcsoportok nélküli összesített versenyen énekegyüttesünk az igen előkelő 2. helyen végzett 2820 szavazattal.
A fiatal énekesekből álló triót Terék József, a Tápió mente
népzenekutatója hívta életre azzal a céllal, hogy a tehetséges
fiatalok ebben a formában is népszerűsíthessék vidékünk népdalait; így idővel mind a 21 település népdalkincse színpadra
kerül, mely a tapasztalatok alapján itthon és külföldön is hatalmas sikernek örvend és az újdonság erejével hat, hiszen a lányokból áradó jókedv, az éneklés szeretete, valamint a szülőföld

ereje magasra emeli a már fiatal koruk ellenére is igen nagyra
becsülendő teljesítményüket.
Most Tóalmás népdalaival örvendeztették meg a nemzetközi zsűrit a Tápió mente népviseletében fellépő lányok, valamint
mindazokat, akik megtekintették online produkciójukat.
Czira Sára a farmosi Matolcsy Miklós Általános Iskola, a
sülysápi Mázás Jázmin a tápiószecsői Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Sass Éva pedig a tápiószelei
Blaskovich János Általános Iskola tanulója. Sára magánképzés
formájában, Jázmin a Gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolában
Benedek Krisztina tanárnőnél, Éva pedig a tököli „Szárny-Nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskolában Vakler Anna tanárnőnél
képzi magát.
A nemzetközi győzelem a több éves és alázattal végzett munka eredménye, melyben felkészítő tanárok, szülők, barátok, valamint a Tápió mente egyre növekvő és segíteni akaró közössége
is segítségükre van.
A Tápió mente népdalai lassan kezdik elnyerni méltó helyüket a népdalénekesek, illetve a népzenei mozgalom körében is.
Egyre kedveltebbek a Tápió mente népdalai regionális, megyei
és országos versenyeken is, hiszen kissé elfeledett népdalos
örökségünk az elmúlt években kelt új életre, és vált ismertté
egyre szélesebb körben, így a hazai és nemzetközi színpadokon
is, mely népszerű, könnyen előadható és éppoly értékes, mint a
Kárpát-medence bármely magyarlakta területén található magyar népdalkincsünk.

Értékátadás élménypedagógiával: Pákász Tábor
Évek óta foglalkoztatott a téma, hogy szervezni kellene egy
nyári tábort Farmoson, hiszen a nyári táborok során az embernek alkalma van arra, hogy a tanórai kereteken kívül, egy
lazább, oldottabb környezetben taníthassa a gyerekeket úgy,
hogy közben észre sem veszik, hogy tanulnak. Úgy hiszem, az
Erzsébet-tábor remek lehetőséget biztosít ennek megvalósítására, ugyanis mindössze egy jelképes összegért, ötszáz forintért
vehetnek részt a tanulók a heti foglalkozásokon, s így olyan gyerekeket is elérhetünk, akikkel nem biztos, hogy egy több tízezer
forint összegű táborban találkozhatnánk.
A szervezés kezdeti stádiuma kissé kaotikusra sikeredett,
ugyanis június elsején vált világossá, hogy van a turnusok közt
olyan időpont, amely nekem is, és pedagógustársamnak, Bozóki
Balázsnak is megfelel, a pályázat leadási határideje pedig június
3. volt. Így mindössze egy nap állt rendelkezésre, hogy kiosszuk
a papírokat, a gyerekek aláírassák, majd másnap visszahozzák.
Elsősorban saját napköziseim érdeklődőinek osztottam ki a jelentkezőlapokat, a maradék néhány helyet pedig azokkal a 3.
és 4. osztályos diákokkal töltöttük fel, akikkel aznap délután
találkoztam, és érdeklődést mutattak a gyorsan felvázolt tábortematika irányába. Így hát ezúton is elnézést kérünk azoktól a
szülőktől, akiknek gyermekei most lemaradtak az eseményről.
A programot úgy próbáltuk összeállítani, hogy minden egyes
mozzanatával valami számunkra fontos értéket tudjunk közvetíteni. Központba helyeztük a természetvédelem és a néprajz,
helytörténet tematikát, hiszen ezekre a témakörökre vagyunk
mi, szervezők is leginkább nyitottak, ezekhez értünk leginkább.
Ezért is lett táborunk neve: Pákász Tábor.
A hétfői napot az ismerkedés jegyében kezdtük, szerettük
volna, ha a gyerekek összekovácsolódnak, elengedik az egymásról év során felállított előítéleteiket, csapatot alkotnak. Közben
mi is megtudhattuk, hogy kik ők valójában. Közben a Marika

nénitől és Géza bácsitól kapott, helyi CBA-ban sütött sajtos pogácsát majszolva, délre már volt három csapatunk, akik egész
héten versenghettek egymással. Délután Kádár András, a Jane
Goodall Intézet főtitkára látogatott el hozzánk, aki előadást tartott Jane Godell munkásságáról, a csimpánzokról, közben környezetvédelmi tanácsokat adott hallgatóságának. Elmagyarázta
a „Passzold vissza, tesó!” kampányukat, melynek lényege, hogy
a már használaton kívül lévő mobiltelefonokat újrahasznosítsák, ezzel is megóvva számos veszélyeztetett faj (többek közt a
gorillák és a csimpánzok) élőhelyét, ugyanis a mobilok előállításához szükséges koltán ércet az ő élőhelyükön bányásszák

Afrikában. A telefonok leadását és újrahasznosítását András
egy játékkal népszerűsítette: a gyerekek a régi, használaton kívüli mobiltelefonokat dobálták bizonyos távolságból a gyűjtődobozokba, a versenyt az nyerte, aki több telefont tudott célba
dobni. A délutánra egy másik programot is terveztünk, azonban előadónk aznap reggeli védőoltás időpontja, rajta kívül álló
okok miatt, dél körüli órákra húzódott, így sajnos nem tudott
részt venni programsorozatunkon. Ám nagyon örültünk, mi-

2021. JÚLIUS
kor sürgős megkeresésünkre Pillmayer Mihály pozitív választ
tudott adni. Hívásunkat követően másfél órával meg is érkezett
állatbemutatójával. Rugalmasságáért hálásak vagyunk, és úgy
hiszem, nem csak mi, de a gyerekek is, akik tátott szájjal bámulták a kaméleont és a szavannai varánuszt, nyakukba emelték a
királypitont, megsimították a szakállas agámát, kezükbe vették
a vörösfarkú boát, megcsodálták a görög teknőst.
A keddi napot a könyvtárban indítottuk, Bugyiné Gyürki
Andi meghívására papírszínházaztunk a reggeli órákban. A
mese témáját igyekeztünk a tábor eseményeihez igazítani, így
a Jao, a kaméleon c. mesét olvastuk fel nekik, kapcsolódva az
előző napi állatbemutatóhoz. A Szabó-Szarvas Reni által küldött nasi elfogyasztása után, még a délelőtt folyamán ellátogatott hozzánk Dr. Hidán Csaba László, (történész, régész, egyetemi oktató), aki az Árpád-kori magyarság eszközeit, fegyvereit,
ruházatát mutatta be a táborozóknak, interaktív formában. A
gyerekek kezükbe foghatták a szabját, kipróbálhattak egyes
harcformákat, valamint egyes harcstílusokat tanár úr a gyerekek segítségével mutatott be, közbe régi mondákat mesélve.
Megfontolt, bölcs szavai nem csak a gyerekeket, de minket, felnőtteket is elbűvölt. Délután kézműveskedtünk: hétfőn Kádár
András hagyott nekünk 30 darab kifestésre váró vászontáskát,
valamint a gyerekek megkapták a tábori pólójukat, ezeket festhették ki különböző állatfigurákkal, motívumokkal, szövegekkel. A hőségben ellátogattunk a Mini Presszóba, ahol a gyerekek
fagylalttal hűsíthették magukat.
A szerdai nap a kirándulás jegyében telt, a Fővárosi Növény- és
Állatkertbe utaztunk a csapattal. Szerencsénkre a Varázshegyen
összefutottunk egy az ottani állatokhoz jól értő barátunkkal,
aki szívesen adott egy kis szakmai kiegészítést a gyerekeknek.
A nap folyamán az állatok és növények szeretete és védelme

mellett azt is szerettük volna megtanítani a gyerekeknek, hogy
nem muszáj mindent össze-vissza vásárolniuk, csak azért mert
van a zsebükben néhány ezer forint, különösen akkor nem, ha
ezzel rengeteg szemetet is termelnek. Szerencsére akadt olyan
gyerek, aki megértette intelmünket. A hazaúton a focirajongó
táborozóink igencsak örülhettek, ugyanis aznap volt esedékes
a Franciaország-Portugália meccs, így számos portugál és francia szurkolóba is belefutottunk, a magyar drukkerektől láttunk
nemzetiszín füstbombát, valamint fényképezkedtünk a Hősök
Tere és a Keleti Pályaudvar előtti EB szobrokkal. Köszönetemet
fejezem ki a kísérőinknek, akik úgy sejtették, segítségünkre lehetnek a budapesti úton a gyermekek felügyeletében, ezért elkísértek minket: Kaszás Gergő szülei, takács Krisztián anyukája
és Pomázi Piroska nővére. Este fél nyolckor értünk haza, a gyerekeket elengedtük, de nekünk, szervezőknek még nem lett vége
a napnak, ugyanis egy kis meglepetéssel készültünk másnapra
a gyerekeknek, hogy a nagy melegben fel tudjanak frissülni. A
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hirtelen ötlet kivitelezése nem valósulhatott volna meg ifj. Major Csabi és Gunics Gabi nélkül, nagyon hálásak vagyunk, hogy
a kissé meredek ötletünket nem szavazták le, és az esti órákban
is segítségünkre voltak! Továbbá Gál Móninak is köszönjük,
hogy az éjszaka során segített felügyelni az előkészületeket, így
néhány órát mi is tudtunk aludni a következő tábori nap előtt.
Csütörtökön kerékpárral mentünk az iskolától az Öregszőlőig, ahol Kovács Lajos bácsinál leparkoltunk, majd meglátogattuk
a Múlt Utcája Helytörténeti Falurészt. Szarvas Attila tárlatvezetésével a gyerekek megismerkedtek számos olyan mezőgazdasági eszközzel, melyet ma már nem használnak, betekintést
nyerhettek, milyen lehetett az iskola a szüleik, nagyszüleik diák-

korában, néhány helytörténeti érdekességgel is találkozhattak, a
retro részlegen pedig többek közt már saját világuk előzményeit
tekinthették meg a különböző játékok, kütyük, eszközök között.
A múzeumlátogatást a járművekre való felüléssel és kukoricamorzsolással próbáltuk interaktívvá tenni. A kukoricáért köszönet jár Safranyik Gábornak és Molnár Csabának!
Még az ebéd előtt ültettünk egy őshonos fát, egy tölgyet,
melyet Németh András, természetvédelmi őrkerület-vezető
(DNPI) nevelt az elmúlt években, majd adta most nekünk. A
délután folyamán élvezhették a gyerekek az este előkészített
meglepetést, amiről csak annyit: a gyerekek felfrissültek tőle, jól
esett nekik a hőségben, boldogok voltak tőle. A meglepetések
sora azonban nem fejeződött be ennyivel, ugyanis Szabó Csaba még reggel felajánlotta, hogy a délután folyamán megjelenik
tűzoltóautóval egy rögtönzött bemutatóra. Ezt az ígéretét Bércesi Bence társával be is teljesítették, előadást, bemutatót tartottak
a gyerekeknek, majd legnagyobb örömükre le is locsolták őket
sőt, még ajándékot, egy kis nassolni valót és üdítőt is kaptak
a tűzoltó bácsiktól. A nap végén Bacskai Balázs és Cseh-Fehér
Ágnes látogatott el hozzánk, akik megtanítottak néhány néptánclépést nekünk, így szórakozva mozoghattuk le a jégkrémet,
melyet a Liget Közért ajánlott fel számunkra.

Pénteken reggel ismét útra keltünk, immáron gyalogosan,
a Sóvirág tanösvényen keresztül a Kékbegy tanösvényre. El
akartuk kerülni, hogy még csak véletlenül se szemeteljük teli
a természetet, így a gyerekek kezébe gyümölcsöt adtunk tízó-
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rai elemózsiának. A zamatos almákat és banánt a zöldségesből,
Irénke nénitől kaptuk. Az útközben látható természetről kísérőtársam, Balázs mesélt a gyerekeknek, ugyanis biológusként,
zoológusként, a farmosi természetvédelmi területen rendszeres
önkéntesként kimerítő választ tudott adni a gyerekek kérdéseire. A tanösvényen Berecz Tibor, Bikás Bettina és Sári Gergő
vártak bennünket, akikkel nádi poszátát, nádi rigót, tövisszúró
gébicset és széncinegéket gyűrűztünk.
Délután, visszaérve az iskolába összesítettük a héten szerzett
csapatpontokat. Az általunk vásárolt ajándékokon túl Takács
Gabi ajánlott fel egy meglepetést a győztes csapatnak, akik aztán jószívűen megosztották azt a többi csapattal.
Ezzel végére is érhettünk volna a tábornak, ám nem így lett.
Az MME ugyanis éppen a szombati napra szervezett Farmosra
és néhány környékbeli településre gólyagyűrűzést. Fakultatív
módon erre a programra is invitáltuk a gyerekeket és szülőket,
akik közül néhányan meg is jelentek sőt, két gyermekkel, Tilly
Nikóval és Simikével végig követtük a madarászokat Farmos,
Tápiószele és Tápiógyörgye gólyafészkeihez is. Simikének külön
öröm volt, hogy beülhetett az Émászos, a darus, és a nemzeti
parkos autóba is.
A beszámolóba foglalt személyeknek köszönök mindennemű segítséget, kezdve a különféle színvonalas előadásoktól az
étkezés megtámogatásán keresztül mindenféle felajánlásig,
kétkezi segítségig, bárminemű támogatásig. A legnagyobb köszönetemet két embernek szeretném kifejezni: Egyrészt Bozóki
Balázsnak, amiért vállalta a kísérőpedagógus szerepét és ötleteivel, ismeretségeivel és szaktudásával színessé és színvonalassá
tette táborunkat. Másrészt nagy hálával tartozok Baráthné Horváth Katának, aki a háttérből, az iskola irodájából támogatott
bennünket akkor, amikor én elvéreztem volna a papírmunkák

Kidőlt Farmos legöregebb fája
A farmosi általános iskolában hosszú évek óta hagyomán�nyá vált, hogy a mindenkori hatodik évfolyamos tanulók történelem és honismereti szakkör keretében ismerik meg lakóhelyük és környezete legfőbb történelmi, irodalmi, néprajzi és
természeti nevezetességeit. A diákok történelem tanáruk és a
csatlakozó osztályfőnökök vezetésével többnyire kerékpártúra
keretében keresik fel a látnivalókat, amely egyben a mozgás és a
természetben való tartózkodás szeretetére is neveli őket. Az elmúlt években rendszeresen felkeresett helyszínek a következők
voltak: farmosi Öregszőlők és a tápiószelei Külsőmező, a farmosi Múlt Utcája, régészeti ásatások helyszínei Farmos határában,
az Anna-halom, porteleki tanyamúzeum, porteleki könyvtár,
homoki templom, a Tápió és Hajta összefolyása, tápiószelei zsidótemető, tápiószelei református templom, tápiószelei tatárhányás, a Tápiószelén elszállásolt menekült lengyel katonák emlékhelyei, Blaskovich Múzeum stb.
Az idei tanév 6. a és b osztályos diákjaival, Tokajiné Dancsó
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számomra érthetetlen rengetegében. Továbbá köszönetet mondok Kollár Ferenc igazgató úrnak, hogy engedélyezte a farmosi
tábor megszervezését, a takarító néniknek, hogy pakoltak utánunk és szaladtak a kulcsokkal az ebédlőhöz, anyukámnak, aki
rögtön útnak eredt, ha bármire szükségünk volt, s az ebédlő
rendbetételt is magára vállalta, bátyámnak, aki ugyanezeket a
feladatokat ellátta, ha anyukám végképp nem ért rá, Deák Bencének a szervezési feladatokban való segítségért, Bagyinszki
Karolinának és Vekety Hajninak a kézműveskedéshez adott ötletekért, Hajninak a kölcsön kért bicikliért is, a tankerületi hölgyeknek a háttérmunkáért.
Végül, de talán legfontosabbként pedig azoknak a gyerekeknek jár a köszönet, akik pozitív csalódást nyújtottak nekünk.
Azoknak, akik tiszteletet, érdeklődést, fogékonyságot és higgadtságot mutattak az 5+1 napon, miközben egész éves megfigyelésünk alapján más viselkedésre számítottunk tőlük. És természetesen azoknak a gyerekeknek is, akiktől korábban is ezt a
viselkedést szoktunk meg. Ilyenkor érezzük azt, hogy megéri…
Szarvas Angéla
Szilvia osztályfőnök csatlakozó kíséretével, 2021. május 26án először sikerült eljutnunk
a Farmos legöregebb fájaként
nyilvántartott hatalmas méretű feketenyár matuzsálemhez,
amely a község belterületétől
északra, a Rekettyés nevezetű
határrészben, Pest megye és
Jász-Nagykun-Szolnok megye
határán helyezkedik el. Sajnálatos módon kellett azonban
tudomásul vennünk, hogy az
öreg fát súlyos baleset érte.
Feltehetőleg erős szélvihar
vagy villámcsapás okozhatta
a törzsének kettéhasadását,
amely a fa nagyobbik részének
kidőléséhez és elpusztulásához
vezetett. Így mindannyiunk
legnagyobb fájdalmára csak a
fatörzs még élő csonkjának és
kidőlt maradványának előterében tudtunk csoportképet készíteni.
A szomorú esemény után csak remélni tudjuk, hogy ez az
apró írás és a hozzá tartozó néhány felvétel segít megőrizni az
utókornak Farmos legöregebb fájának emlékét.
Németh Csaba történelemtanár
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Kedves Olvasó!
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CSUHAJJÁS HÍREK

Sajnos ez az év is úgy alakult, hogy nyári nagy tábort nem
tudtunk szervezni, ám jövőre történjen bármi, már biztos,
hogy a két év kényszerpihenő után megrendezzük a Csuhajja
Néptánc- és Kézműves Tábort.
Bár kénytelenek voltunk szüneteltetni a táncpróbákat is,
ez idő alatt sem állt meg a munka a háttérben, hogy amint
lehetőségünk lesz, újult erővel vessük bele magunkat a programokba. Így örömmel adjuk hírül, hogy a nyár második felében elkezdődnek a Csuhajjás programok – ezekről bővebb
tájékoztatást a Csuhajjás facebook oldalon teszünk majd
közzé, amennyiben az aktuális járványügyi rendeletek lehetővé teszik –, illetve már most érkeztek hozzánk felkérések,
így több rendezvényen is láthatóak leszünk.

Ezek közül néhány:
•
•
•
•

07. 24. – Pipacs Est – Farmos
09. 04. – Tápiószele Városnap
09. 18. – Farmosi Falunap
10. 02. – Farmosi Szüreti Felvonulás

Igaz, rendhagyó módon, de az elmúlt hónapokban is kaptunk felkéréseket, amelyeket örömmel teljesített néptáncegyüttesünk. Két alkalommal is szerepeltünk Tápiószele
Város online megemlékezési műsorában, illetve örömmel
tettünk eleget a felkérésnek, hogy a farmosi Pákász Táborban
tartsunk egy rövid táncházat a táborozó gyermekeknek.

Kedves farmosiak!

FELHÍVÁS!

Egy olyan kezdeményezéshez szeretnénk az Önök segítségét kérni, ami előre láthatólag nem lesz kis munka,
viszont annál nagyobb örömmel vetjük bele magunkat.
Az idén 5 éves Csuhajja Néptánccsoport szeretné a
régmúlt időket feleleveníteni, ehhez pedig mi más lenne
szükséges, mint emlékek. Abban bízunk, hogy Önök között még sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor is
Farmoson, jóval az ezredforduló előtt működött a tánc�csoport többek között Matula Lászlóné, Jutka óvónéni vezetésével.

Amennyiben van a birtokukban:
•
•
•
•
•
•

• Március 15-én, az 1948-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából szervezett műsorban.
• Június 4-én a Trianoni békediktátum évfordulója alkalmából.
• Június 24-én táncházat tartottunk a Liget színpadnál
táborozó általános iskolás gyerekeknek.
Miután tavaly elkezdődött a karantén embert próbáló
időszaka, páran a tánccsoportból arra az elhatározásra jutottunk, hogy valamilyen módon, de muszáj összeülnünk
legalább énekelni. Ezzel a gondolattal pedig megszületett a
DalosPacsirták ötlete. Így történt, hogy ami csak kikapcsolódásnak indult, abból idénre már több felkérés született. A Tápiószele Város Könyvtára által szervezett online anyák napi
műsorban is örömmel vettünk részt.
Kívánunk mindenkinek kellemes nyarat, kikapcsolódást,
feltöltődést, és várunk szeretettel mindenkit megrendezésre
kerülő programjainkon, fellépéseinken!
Addig is ajánljuk mindenki figyelmébe a Csuhajja Néptáncegyüttes Youtube csatornáját, ahol az elmúlt évek fellépéseit lehet megtekinteni, illetve a ##BBfolk Youtube csatornán a magyar néptánccal, népi hagyományokkal kapcsolatos
új ismeretekre lehet szert tenni.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, és bízunk benne,
hogy mielőbb újra találkozhatunk, akár egy táncház alkalmával!
Bacskai Balázs
Csuhajja Néptáncegyüttes
művészeti vezető

régi újságcikk,
régi fotó,
akkori felvételek,
a farmosi/helyi viseletről bármilyen leírás, fotó, felvétel,
táncos ruha, táncos eszközök/kellékek,
vagy bármi egyéb, ami az akkori tánccsoport életével,
tevékenységével kapcsolatos,
ha tehetik, töltsék fel, vagy scanneljék be (ehhez a legegyszerűbb ha gyermekük, vagy unokájuk segítségét is kérik 😊),

és küldjék el nekünk a csuhajjante2016@gmail.com
e-mail címre.

FONTOS!

Képek, felvételek esetén azt is kérnénk feltüntetni, hogy
mikor és hol készültek, valamint, hogy kik szerepelnek
a felvételeken.
Ha olyan emlékeik vannak, amiket szívesen megosztanának velünk, akkor is szívesen várjuk e-mailben, vagy
amikor csillapodni látszik a járványügyi helyzet, akkor
akár személyesen is beszélgethetünk a régmúlt emlékekről, élményekről.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezeket a tárgyi emlékeket nem szeretnénk elhozni senkitől, csak archiválni szeretnénk még most, amikor talán van esély arra, hogy sok
ilyen kerül elő akár egy elfeledett fiók mélyéről.
A már eddig kapott képeket, felvételeket, elbeszéléseket, leírásokat nagyon szépen köszönjük! Nagyon sokat
segítettek már most, hogy pontos képet kapjunk arról,
hogy milyen is volt a néptáncos élet Farmoson.
Cseh-Fehér Ágnes
Csuhajja Néptáncegyüttes
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Komplex turisztikai fejlesztések a Tápió Natúrparkban
A helyi önkormányzatok 2019-ben a Tápió
Közalapítvány koordinálásával megalapították a Tápió Natúrparkot,
melynek egyik közös célja térségünk turizmusának fejlesztése. Sajnos, a pandémiás időszakban elmaradtak a helyi
fesztiválok, rendezvények, így a lakosság nem találkozhatott
a Tápió Natúrpark standjával, csak a facebook oldalon követhette túraajánlatainkat és egyéb híreinket. De ez idő alatt
a Tápió Közalapítvány, mint a natúrpark megbízott munkaszervezete több olyan fejlesztést valósított meg, illetve készített elő, melyek a korlátozások feloldásával igénybe vehetővé
válnak, illetve hamarosan konkrétan láthatóak lesznek a településeken is.

A kerékpáros turizmus fejlesztésére beszereztünk egy 34
mountain bikeból álló kerékpárflottát, melyet a farmosi Oktatóközpontba látogató osztályok, de egyéb csoportok, vagy
családok is igénybe vehetnek a terepi kirándulásokra.
Elkészítettük a natúrpark
honlapját - www.tapionaturpark.hu -, mely egy helyen
gyűjti össze mindazokat az
információkat, melyek a térségbe látogatók program tervezését segítik. De a honlap
egyaránt hasznos a helyben
élőknek is, hiszen térségünk
természeti, kulturális értékeit, látnivalóit, szolgáltatóit
ugyanúgy megtalálják, ha
egy jó hétvégi időtöltést keresnek a közelben, vagy egy
túra megtervezéséhez keresnek információkat. A honlap célja elsősorban az állandó,
„statikus” információk rendszerezett megjelenítése, a friss
híreket, eseményeket a Tápió Natúrpark facebook oldalán
követhetik az érdeklődők.

Az internetes megjelenés mellett egy hagyományos, papír alapú igényes
turisztikai füzetet is készítettünk a Tápió Natúrpark településeiről, melyet
a térségi fesztiválokon
megtalálnak a natúrpark
standjánál, vagy digitálisan is letölthetnek a natúrpark honlapról, a Kiadványok menüpont alól.
Az elmúlt év folyamán
a Tápió + magazin adásaiban is bemutattuk a
natúrpark védett területeit, településeit és azok
programjait. Az elkészült
riportfilmeket visszanézhetik a Szórómédia youtube csatornáján, vagy a natúrpark
holnapján is megtekinthetőek (https://tapionaturpark.hu/
tapio-naturpark-kisfilmei)
A pandémiás időszakban újra népszerűvé vált a túrázás,
melyre vidékünk számos jó lehetőséget, útvonalat kínál. A
térségünkben meglévő hagyományos sárga/zöld sáv jelzésű
utak mellett, helyi civil szervezetekkel megterveztük a térség
zöldútvonal hálózatát, mely újabb közel 350 km túraútvonalat tartalmaz, melyeket térképi alapon is megjelentettünk. A
natúrpark turistatérképe elérhető a farmosi Oktatóközpontban valamint a remélhetőleg hamarosan újra induló helyi
rendezvényeken, fesztiválokon is. Hazánkban egyre több
turisztikai régióban hoznak létre zöldút hálózatokat, melyek
célja, hogy gyalog, kerékpáron, vagy lovon bejárható alternatív útvonalakat kínáljanak a forgalmas műutak helyett.
És olyan helyekre, tájakra kalauzoljanak, melyeket érdemes
felfedezni.
A fent felsorolt fejlesztések a Vidékfejlesztési Program
keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
5.711.138 Ft összegű támogatásával valósultak meg LEADER pályázat keretében. A pályázathoz szükséges 15%-os
önerőt (1.007.848 Ft) a helyi önkormányzatok biztosították.
A pályázat gesztor szervezete a Tápió Turisztikai Egyesület
volt, mely a Közalapítvánnyal együttműködve valósította
meg a projekteket.
Június folyamán egy nagyobb pályázat keretében natúrparki információs tablók kerülnek kihelyezésre a településeken, valamint megjelennek a térségünkbe érkezőket köszöntő üdvözlő táblák is. De erről majd részletesen következő
cikkünkben olvashatnak.
Antalicz Csaba, Tápió Közalapítvány
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Bábaasszonyok Farmoson - Pomáziné és Mariska néni
Szülészasszony
Ha a halotti anyakönyvi kivonatokat böngésszük, látjuk,
hogy a múlt század újszülött halálozási adatai igen magasak. Talán a bábaasszonyok legmegterhelőbb és leginkább
lélekjelenlétet igénylőbb feladata volt ezeknek a szüléseknek a levezetése, majd az anya lelki fájdalmainak enyhítése.
Ezekben az esetekben bába Mariska néni (Malatinszki Gyuláné Cseh Mária) a körülmények enyhítése végett előfordult,
hogy mindenekelőtt a beteg gyermek megkeresztelését kérte. Sőt, ha úgy ítélte, hogy az újszülött életképtelen, ő maga
is megkeresztelhette a haldoklót - ezt az egyház jóváhagyta.
Voltak olyan esetek, amikor már a bábaasszony sem vállalta el, hogy az otthonszülésben segédkezzen. Előfordult,
hogy amikor Mariska néni úgy ítélte, hogy a várandós nő
már viszonylag idős a szüléshez, inkább Nagykátára irányította, hogy intézményes keretek között, szülőotthonban történjen a szülés, ám még ebben az estben is a végsőkig segítette a leendő anyukát: taxit rendelt a városba jutáshoz.

„Menhelyi” gyerekek pártfogója
A bábaasszony feladata volt a faluban a „menhelyi gyerekek” koordinálása és figyelemmel kísérése is. Menhelyi
gyerekeknek hívták a gyermekotthonban élő, illetve onnan
családokhoz kerülő gyermekeket. A „menhelyi” kifejezés
nem számított pejoratívnak, általánosan elterjedt megnevezés volt, az árván maradt gyermek mégis bántónak érezhette
a megbélyegzést: „inkább úgy mondták, hogy menhelyi lány,
nem azt, hogy lelenc. Nem intézetet mondtak, hanem menhelyt. Az embernek rosszul esett ám. Mondták, hogy menhelyi lány, ujjal mutattak rám.” A menhelyiek sorsa különösen
az öreg bába néni (Pomáziné Cseh Julianna) szívügye volt,
de Mariska néni is készséggel foglalkozott velük. A bábaas�szony dolga volt az árva gyerekek családokhoz való eljuttatása: „oda kihozták őket, Mariska néni meg eloperálta őket
minden felé. Jöttek ide is, hogy vállaljon még anyám. Én is itt
voltam, meg még két iker is. Ikerkislányok voltak.”
Az intézeti gyerekek ruhaneműt is kaptak minden év
őszén és tavaszán. Ezek elosztása is a bábaasszony feladatai közé tartozott, de nem szabta meg, hogy melyik ruhadarabot melyik gyermeknek adja, hanem a családok maguk
választhatták ki azokat. Ez pedig lehetőséget teremtett a leleményességre: volt, aki nem gyerek, hanem felnőtt, nagyméretű ruhadarabokat választott, majd otthon átszabta, így
két gyereknek is tudott készíteni ruhát belőle.
Nemcsak ruhát, de a tankönyveket is az intézettől kapták
az örökbefogadott gyermekek: „Tankönyveket mindig onnan
kaptuk a menhelyről. Igen ám, de mikor az iskolának vége
lett, úgy el volt már az kopva, nem csak én tanultam belőle, hanem a kedves barátnőjeim is. Idejöttek hozzánk, és itt
tanultunk négyen-öten az asztal körül. Mindenki hajtogatta
ugye, és mikor év végén le kellett adni, azt mondta bába néni,
»ej Etuska, Etuska, de tönkre tetted ezt« - gondoltam magamban, tanult ebből négy lány, nem csak én.”

Az intézményi gyermekekről a bábaasszony soha nem feledkezett meg gondoskodni az életük későbbi szakaszában
sem. A lányok ajándékot kaptak tőle férjhezmenetelükkor.
„Mikor férjhez mentek, minden menhelyi lánynak ajándékot
hozott a bába néni, Pomáziné. Nagyon szép kék hálóinget
kaptam tőle, meg kék bugyogót. Azt mondta, minden lánynak, aki innen ment férjhez, az én kezem alól, mind kapott
egy kis csekély ajándékot.”
Farmoson számos árva gyerek nevelkedett, hadi árvák,
akik neveléséért az állam némi anyagi juttatást adott a szülőknek. Nyitrai Borbála például saját gyermekei mellett több
mint tíz árvát nevelt rövidebb-hosszabb ideig. Volt közülük,
aki csak fél évig maradt, volt, aki egy évig, de három gyermeket egészen 18 éves korukig gondozott.

A bábaasszony egyéb feladatai
A születést követően sem maradt teendő nélkül a bábaasszony. Egyes védőnői feladatokat is neki kellett ellátni,
ellenőrizni az újszülött, a csecsemő állapotát. Bár a falusi
nyelvben bábaként ismerjük, valójában nem csak a szülésben segédkezett, tanult asszonyként oklevele volt, mely védőnői feladatokra kötelezte. Az anyukák találkozhattak vele
a védőoltások beadásánál is. A farmosi tanyavilágban élő
emberekről tudjuk, hogy a védőoltások alkalmával összefogtak, egy kocsival mentek be a faluba közösen, majd mikor
odaértek, Mariska néni rendkívül emberségesen bánt velük,
előre vette őket, a többi várakozónak elmagyarázva, hogy ne
haragudjanak, de ezek az asszonyok messziről jöttek.
Ezen kívül, többen elmondták, hogy a lánygyermekeknek
Mariska néni szúrta be a fülbevalójukat.
Ritka kincsként tarthatjuk őt számon, olyan szakemberként, akit éjjel-nappal lehetett hívni.

Mariska néni egy csecsemővel, Daru doktorék lányával,
Anitával a kezében
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Orvosok jobbkeze
Daru doktorék 1964-79 között éltek Farmoson, helyi praxisuk erre az időszakra tehető. Szolgálati lakásuk a napjainkban „sárga házaknak” mondott üzletsor melletti kis
parkban volt, mely korábban Galántai doktor úr lakásaként,
1964-től pedig Daru doktor úr családjának lakásaként, majd
- miután Daruék néhai Ács József doktor úr rendelőjeként
ismert Jászberényi úti épületbe költöztek - Riczek doktornő
lakásaként, később idősek napközi otthonaként, óvodaként
üzemelt, üzleteknek adott helyet, végül lebontották, s ma
parkként működik. Daruék időszakában még élt Pomáziné, de már Mariska néni volt, aki aktív szerepet vállalt az
egészségügyben, körzeti ápolónőként. Napi rutinját Daruné
Erikától ismerjük, aki orvosi írnokként közel állt hozzá, látta a mindennapjait. Mariska néni 8-9 óra között injekciókat
adott be, ekkor körútra indult, délig betegeket látogatott, a
délután pedig ezeknek a látogatásoknak a jelentéséről szólt.
A faluközponttól távolabb eső pontokra Bence bácsi vitte
hintóval őt is, Daru doktort is, egészen 1967-ig, amikor is
Daruéknak autójuk lett, Mariska néni pedig robogóra váltott.
Előfordultak olyan esetek, amikor balesetből, verekedésből vittek sérültet Daru doktorhoz, akiket Vankó Ferenc,
helyi rendőr kísért el a doktor úr házához. Lévén, hogy
Mariska nénivel szomszédok voltak, időnként ő is besegített ezeknek az embereknek az ellátásában. Vankó Ferenc
egyébként azokhoz az esetekhez is elkísérte őket, amikor
házhoz hívták őket, s tudták előre, hogy családi összetűzés
áll a hívás, a baleset hátterében.
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merkedtek, s egyre inkább szoros kapcsolatot alakítottak ki,
mely végül házassággá fonódott.

Mariska néni és Gyula bácsi 50. házassági évfordulója
A bábaasszonyok munkáját a szülőotthonok, a kisbabák
segítését az egyre jobban kiteljesedő védőnői szolgálat vette át. Farmoson védőnőink voltak Kelemen Erzsébet, Földi
Zoltánné Simon Anna, Nagy Tóth Eszter, Brindzik Istvánné
Marica és Tóth Sándorné Klára, Horváth-Bagi Éva, Ácsné
Badenszki Andrea.
Köszönjük bábáink, orvosaink, védőnőink munkáját!

Öreg bába néni (Pomáziné), bába Mariska néni és Galántai
doktor úr, a kisgyermek Terék Attila

Ember a szakember mögött
Vessünk egy pillantást arra, milyen volt Mariska néni a
mindennapokban, ki volt ő, amikor nem szakfeladatait látta
el.
Például szeretett paradicsomot befőzni és kemencében
sütni. Ezekből, jó szomszéd módjára, rendszeresen kínálgatta a Daru családot, kóstolót vitt nekik.
Férje Gyula bácsi, akivel a vonaton ismerkedett össze.
Munkába menet gyakran találkoztak, útjaik során összeis-

Szóbeli és írásbeli forrásaink:
• Baranyi Józsefné Juliska néni
• Baranyiné Deák Mária
• Brindzik Istvánné Marica védőnő
• Daruné Funer Erika
• Deák Istvánné Kovács Etelka
• Kovács Istvánné Nyitrai Borbála
• Kis falunk Farmos a régi időkben facebook csoport
Fényképek:
• Baranyi Józsefné
• Böjti Károlyné
• Daruné Funer Erika

Szarvas Angéla
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy

FARMOS községben

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
2021.08.11-től – 2021.08.13-ig
A vizsgálat ideje:
Szerdán: 8:00 - 18:00 óráig
Csütörtökön: 8:00 - 18:00 óráig
Pénteken: 8:00 - 18:00 óráig
A tüdőszűrés helye:

MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Farmos, Zrínyi u. 2.)

A szűrésen a veszélyhelyzet miatt MASZK viselése kötelező!
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!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
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ÚJSZÜLÖTTEK

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021.02.27.

Gránicz Borbála

Plavecz Katalin és Gránicz Csaba

2021.03.04.

Dávid Lia

Faltinszki Tünde és Dávid István

2021.03.14.

Pálfi Dorina

Majki Edina és Pálfi Csaba

2021.03.28.

Simon Laura Lejla

Simon Barbara

2021.04.08.

Kovács Gréta

Mézes Brigitta és Kovács Sándor

2021.04.16.

Balog Debóra Elizabet

Würth Viktória Renáta és Balog Krisztián

2021.05.04.

Sánta Emília

Illés Szilvia és Sánta Norbert

2021.05.15.

Büki Patrícia

Kecskés Éva és Büki Krisztián

2021.06.11.

Mészáros Noel Zente

Horváth Otília és Mészáros Dániel

2021.06.19.

Árva Hanna

Hitesi Fruzsina és Árva Zsolt

ELHUNYTAK

Varádi János

sz.: 1945.02.19.

elhunyt: 2021. február 13.

Lipták Tiborné

sz.: Német Mária Zsófia, 1942.05.13.

elhunyt: 2021. február 19.

Ignácz Jánosné

sz.: György Katalin, 1937.07.14.

elhunyt: 2021. március 12.

Kézér Imréné

sz.: Mucsinyi Teréz, 1940.05.30.

elhunyt: 2021. április 07.

Deák Istvánné

sz.: Kovács Etelka, 1931.08.19.

elhunyt: 2021. április 10.

Paksi Katalin

sz.: Paksi Katalin, 1955.06.14.

elhunyt: 2021. április 22.

Petrovics Ferenc

sz.: 1959.04.28.

elhunyt: 2021. április 24.

Kézér Imre

sz.: 1960.08.26.

elhunyt: 2021. április 27.

Inges Pálné

sz.: Szivós Mária, 1935.09.07.

elhunyt: 2021. május 04.

Velkei Zsolt

sz.: 1973.08.31.

elhunyt: 2021. május 09.

sz.: Molnár Ida, 1932.01.24.

elhunyt: 2021. május 16.

sz.: Szabó Rozália, 1938.11.17.

elhunyt: 2021. május 25.

Bugyi Jánosné
Szarvas Jánosné

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DEÁK ISTVÁNNÉ

BUGYI JÁNOSNÉ

sz. Kovács Etelka

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, nagy fájdalmunkban osztoztak és
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük mindazoknak, akik

MIKNAI FERENC

temetésére koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak,
részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család

szeretett édesanyánk,

született: Molnár Ida temetésén részt
vettek, sírjára virágot hoztak, osztoztak
fájdalmunkban.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk,

SZARVAS JÁNOSNÉ
SZABÓ ROZÁLIA

temetésén részt vettek, utolsó útján elkísérték,
s hálásak vagyunk azoknak, akik éltében
szerették őt.
A gyászoló család

2021. JÚLIUS

19. OLDAL

HIRDETÉSEK
SEGÉD ILLETVE KŐMŰVES
MUNKÁKAT VÁLLALOK.
Pl.: Tetőjavítás, külső-belső felújítás,
fűkaszálás, gipszkartonozás,
bontás stb...
Több éves tapasztalattal
rendelkezem! Hívjon bizalommal.
06 20/582-9153 Vilmos

LAPZÁRTA
A következő lapzárta időpontja: 2021.augusztus 22. (vasárnap).
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

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 30/710-3964
Felelős szerkesztők: Kenyó Lajosné, Kovács Istvánné, Szarvas Angéla
E-mail: farmosujsag@gmail.com • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1200 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
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A nyolcadik évfolyam táncműsora

Ballagás, 2021.

Irodalom szakkörösök a könyvtárban

Másodikos tanulók az évzáró után osztályfőnökükkel,
Matuláné Csík Gabriellával

Napközisek a könyvtárban

Trianoni megemlékezés

Erzsébet-tábor negyedik napján Farmos határában

Gólyagyűrűzés az Ady Endre utcában

