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Ballagás 2012
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Egy ünnepi alkalomnak a részesei
vagyunk most. Ez a várva várt nagy esemény az, ahol búcsút vesztek iskolátoktól, egymástól, tanáraitoktól, itt maradó
diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel
együtt voltatok, együtt tanultatok és
dolgoztatok az elmúlt években. Veletek
együtt vagyunk most itt mi is, ahogy
nyolc évvel ezelőtt is, általános iskolai tanulmányaitok kezdetekor. Akkor a kezdet, a nagy várakozás, most pedig annak
méltó befejezése, amit akkor elkezdtetek.
A búcsúzás megható érzésekkel teli
pillanatai ezek. Felemelő, ünnepélyes alkalom tanúi – és részeseiként vagyunk
jelen – szüleitek, rokonaitok, tanáraitok,
ismerősök, – mind azok, akiket meghívtatok erre az alkalomra, akik valamilyen módon hozzátok tartoznak, s akik
számára fontos az, hogy a Ti életetek kiegyensúlyozott, boldog legyen.
Ez a nap rólatok szól. Titeket ünnepelünk, akik itt összejöttünk. Ma még egyszer, utoljára így együtt, végigballagtatok
az iskolán. Néztétek a jól ismert termeket, a kopott vagy éppen fontos művészi üzeneteket hordozó padokat, a csak
ilyenkor, csak erre az alkalomra, csak

nektek – értetek díszbe öltöztetett osztályokat. Lassan véget ért, végérvényesen
lezárul az út, amelyen eddig közösen jártunk.
De mi történt velünk az elmúlt nyolc
évben?
A biológusok szerint 7 évenként kicserélődik minden atomunk, anyagi értelemben teljesen más emberek leszünk.

Így más emberek lettünk a nyolc év alatt.
A pszichológusok ehhez hozzáteszik,
hogy serdülőkorban változunk a legtöbbet. Nem kevés változáson estünk át,
estetek át az elmúlt években. Mindennek
a legnagyobb értéke, a legmaradandóbb
élménye számomra az volt, hogy együtt
éltünk. Együtt töltöttük a napjainkat, és
ezáltal személyes életünk, emberi törtéfolyt. az 5. oldalon
netünk közössé vált.

I. Farmosi Amatőr Fogathajtó Baráti találkozó
Időpont: 2012. július 21. • Helyszín: Farmos, Vásártér.

Program:
07:00-08:00 Fogatok érkezése
07:30-09:00 Reggeli, pályabejárás
09:00
Ünnepélyes megnyitó és zenés felvonulás
a falu központjáig
10:00
A verseny kezdése, I. forduló
Póni II-es, Félvér I-es, Félvér II-es
12:30
Ebéd
Póni IV-es bemutató, Félvér IV-es bemutató
14:00
II. Forduló
19:00
Eredmény hirdetés, fogatok, karusszel bemutató
Nevezési díj: fogatonként 2500 Ft
Rendezők: Cseri János, 06-70/317–6725,
Németh István, 06-30/621-2189
Speaker: Fehér Tibor
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Önkormányzati határozatok, rendeletek
A Képviselő-testület soron következő ülésének megtartására 2012. április 24. napján került sor. Személyesen sok érdeklődő vett részt az ülésen, mivel az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának tárgyalásához kapcsolódóan a települési civil
szervezetek is beszámoltak a kapott támogatások felhasználásáról. Minden egyesületben elfogadta a Testület az előterjesztését. Éves szinten a Képviselő-testület a 11 helyi civil szervezetet
3.050.000,-Ft-tal támogatja.
Az ülésen elfogadásra került a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet is. Eddig is volt szabályozva ez a terület
és többször módosításra is került. A mostani szabályozás célja
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés a) pontja, mely
2011. január 1. naptól felhatalmazást adott a települési önkormányzat részére, hogy a bérpótló juttatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat rendeletben szabályozza.
Továbbá az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították 2012. január 1-től települési önkormányzat rendeletében a juttatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírhatta, hogy a kérelem benyújtója, illetve az
ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a
kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott – lakás
vagy ház és annak – udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítása. Az eltelt időszak alatt megvizsgált ingatlanok többségében az ellátottak szívesen vették az ellenőrzést.
Döntött a Testület abban is, hogy az iskolába kedvezményes
áron egy multi médiás nyelvi labor kerül megvásárlásra. A következő testületi ülés előtt minden érdeklődő megtekinthette a
felszerelt termet.
Fontos döntést hoztak A 2012/2013-as tanítási évben indítandó 1. osztályok számáról és tanulói létszámáról. Farmos
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az iskolaigazgató kérelmét és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben biztosított: „3. számú melléklet I. létszámhatárok 1-4 évfolyamon átlaglétszám 21 fő, max. létszám 26 fő.
II. 7.) pont az ... iskolai osztályra megállapított iskolai létszámot max 20%-al átlépheti a … tanítási év indításánál, ha … az
iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály …
indul.” A törvény felhatalmazása alapján Farmos Község Általános Iskolájában a 2012/2013-as tanítási évben 2 első osztály indul.
A 2012. május 29. napján megtartott ülésen a Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátását tárgyalta a testület. Az ülésen tanácskozási joggal
részt vettek mindazon személyek, akik közreműködnek a jelzőrendszerben, továbbá a hatósági munkában. A Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet keretében pályázati támogatást
nyert az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az épület felújítására és a
Polgárőr Egyesület térfigyelő kamera rendszer kiépítésére. A
pályázatok utófinanszírozásúak ezért az Önkormányzatnak
meg kell előlegeznie a megvalósításhoz szükséges pénzeket. A
támogatásokról külön megállapodást kell kötni.

Információk a Községházáról
Parlagfű mentesítés, hatósági intézkedés

A hatályos jogszabályok alapján „a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.

Mivel június 30-ával lejár a parlagfű első kötelező kaszálásának határideje, július 1-től a földhivatalok és a jegyzők ellenőrizhetik a kül- és belterületek parlagfűvel való fertőzöttségét.
Azok a tulajdonosok, akik nem végezték el a kötelező védekezést pénzbírság kiszabására számíthatnak. A bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege tízmillió
forint.
Nem kell értesítést küldeni a tulajdonosnak, hogy az ingatlanán helyszíni szemle történik, nem kell külön felszólítani a
parlagfű mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik,
hogy a tulajdonos köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlan parlagfű-mentesen tartásról a vegetáció során, függetlenül
a hatóság erre irányuló intézkedéséről.
Fentiek értelmében bejelentéseiket gyomfertőzött belterületi ingatlannal kapcsolatban személyesen a farmosi Polgármesteri Hivatalban, vagy az 53/390-001-es telefonszámon tehetik
meg.
A külterületi ingatlannal kapcsolatos bejelentéseiket a
Nagykátai Körzeti Földhivatalnál szíveskedjenek megtenni.
Turóczi István Zoltánné
aljegyző

Ivóvízről, csatornázásról,
vasútállomásról
Ivóvízről:
Május 20-án egy PET palackos vízmintával „ajándékozott”
meg az egyik felháborodott Jászberényi úti lakos. Bár úgy érzem, tisztában vagyok ivóvizünk minőségével, de ennek a PET
palacknyi víznek a látványa minden eddigi ismeretemet és
képzeletemet felül múlt. Ahogyan mondani szokták: erősen
sokkoló hatással volt rám. A mai napig is hitetlenkedem, hogy
ez vajon valóban a csapból folyt ki?
Később megtaláltam a fizikai magyarázatot arra, hogy ez
valóban bekövetkezhetett. Ugyanis az előző napon a hálózatból
– egy közeli helyen – hirtelen nagy mennyiségű víz került kivételre, ami a felgyorsult áramlással felkeverte a csőrendszerben
leülepedett évtizedes lerakódásokat. Ez a jelenség játszódik le
egyébként valamennyi nagyobb csőtörésnél, tűzivízcsapos elvételnél.
Tudom, ez a magyarázat nem jelent vigaszt sem a tiszta
ivóvízre szomjazónak, sem a főzni, vagy mosni készülő háziasszonynak. Mint ahogy bízom benne, hogy az sem jelenthet
vigaszt számukra, hogy szidják a „drágalátos polgármestert”,
– mint ahogyan ezt a facebook-on olvashattuk – vagy a vizesek
közeli hozzátartozóit. Valószínűleg ezt csak elkeseredésükben
teszik, mert előző tájékoztatókból tudják, hogy az ivóvízjavító
program keretén belül – a képviselő-testület döntése értelmében – indultunk a KEOP-7.1.0/11-2011-0062 számú Farmos
Község ivóvízminőség javítása tárgyú pályázaton, amely jelenleg az előkészítő szakaszában tart. A pályázat előre haladására
közvetlen ráhatásunk sajnos nincs, ki vagyunk szolgáltatva a
hatóságok ügymenetének, ki kell várnunk az egyes eljárások
idejét.
Félek azonban, hogy a tisztítómű elkészültével sem fog –
mint ma sokan remélik – minden igényt kielégítő tiszta víz
folyni a háztartásokban, mert ugyanis a hosszú évek, évtizedek
alatti leülepedések, lerakódások csőrendszerből való kiürüléséhez hosszú időre van szükség. Ugyanis viszonylag egyszerű
a képlet: Ami és amennyi be, az és annyi ki is. Ezen a kivétel
oldalon csak némi csökkenést jelent majd az, hogy a kivitelezés
során azokon a csőszakaszokon, ahol ez műszakilag lehetséges,
csőtisztítás, illetve csőcsere is fog történni. Félő azonban, hogy
az elavult csőhálózat, – amely még sok szénacél és azbeszt-ce-
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ment alkatrészt is tartalmaz, – elhasználódásukból adódóan
hosszú ideig fog még számunkra gondot okozni.
Példánkból okulva be kell látni, hogy nem véletlen az erély,
mely a kormány szándékai szerint azt eredményezi majd, hogy
a jövőben – az elmúlt évektől, évtizedektől eltérően, törvény
erejénél fogva – a magyar települések ivóvíz hálózatának üzemeltetői és tulajdonosai a vízművek, a hálózatok szinten tartására, fejlesztésére fogják a vízfogyasztásból eredő bevételeiket
fordítani.
Sajnos ez a lépés legalább egy évtizedet késett.
Összefoglalva:
A víztisztító meg fog épülni
Behatárolt mennyiségű csőszakasz tisztítása, cseréje fog
megtörténni
A hálózatba tiszta víz kerül majd kijuttatásra
A csőhálózati lerakódások, üledékek továbbra is okoznak
majd kellemetlenségeket
A fogyasztóknál egyre tisztább víz fog a csapokon kifolyni

A csatornázásról:

Mindenek előtt minden szerződéssel még nem rendelkező
háztartást arra biztatok, hogy mielőbb kösse meg LTP-s szerződését, hiszen így lesz számára a legolcsóbb, legkedvezőbb és
talán még elviselhető anyagi terhet jelentő.
A csatorna 2014-re meg fog épülni, majd az 1 év sikeres próbaüzem teljesítése után 2015-ben véglegesen üzembe lesz helyezve.
A csatornázással kapcsolatos lényeges események:
A komposztáló kivitelezői szerződése aláírásra került.
A szennyvíztisztítók kivitelezőjével a szerződés június 18-án
került aláírásra.
A csatornahálózat tervezői és kivitelezői szerződésének
eredményhirdetése június 29-én lesz.
A szerződések aláírása után a szakemberek – várhatóan
nyár végén, ősz elején – valamennyi településen közmeghallgatást fognak tartani.

A vasútállomásról:

A vasút szolgáltatásait igénybe vevők nap mint nap találkozhatnak a lehangoló látványt nyújtó, már a felújítás elején félbehagyott vasútállomás képével. Hogy nekünk farmosiaknak ezt
kell néznünk, ezt kell elviselnünk, egy szerencsétlen kivitelező kiválasztás az előzménye. A kiválasztott kivitelező ugyanis
csődbe ment. Az új kivitelező kiválasztását pedig közbeszerzési eljárásnak kell megelőznie, aminek procedúrája elég időigényes. Mindezekből adódóan várhatóan csak az ősz folyamán
fog elkészülni a megújult állomásunk. Bővebbet állomás ügyben sajnos nem áll módomban közzé tenni, mivel magam sem
rendelkezem ehhez elég információval.
Horváth László
polgármester

Kérés, felhívás társadalmi
munkára
Kedves Farmosiak!
Közömbösségbe fulladó, rohanó napjainkra nem jellemzően, talán múltat is felidézve, társadalmi munkára hívom, adományozásra kérem Önöket.
Kérek minden farmosit, akiben van erre való szándék, tenni
akarás és tenni tudás. Szándék, akarat és tudás ahhoz, hogy
községünk szebb, jobb és élhetőbb legyen.
Hogy építményt létesítsünk, ne rongáljunk, hogy virágot ültessünk, ne tépjünk, hogy fát telepítsünk, ne irtsunk!
Hogy mihez kérem segítségüket?
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Az első kérés:
2012 június 18-tól július 9-ig terveztük a Művelődési Ház
nagytermének és előcsarnokának festését, a nagyterem parkettájának csiszolását, lakkozását, az előcsarnok padlózatának
cseréjét, valamint nyílászáróinak felújítását, mázolását.
A munkálatokhoz a rendelkezésre álló szakember gárda és
anyagi forrás szűkös, a tervezett munkák jó minőségben való
elvégzéséhez valószínűleg nem elegendő.
Kérem ezért Önöket, hogy aki bármilyen formában segítséget akar és tud nyújtani a fentiekben leírt munkákhoz, jelentkezzen nálam a 06 20 471 5533-as, vagy
Kaszás Zoltánnál a 06 20 471 50 33-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen, telefonon,
vagy e-mail útján.
A második kérés:
A magyarságot ért mérhetetlen igazságtalanságra, a trianoni békediktátumra emlékeztető, méltó emlékhely megépítésére kerül sor a következő hónapokban. Szeretném, ha ennek az
emlékhelynek az együtt építése is példa lenne arra, hogy minden nehézség ellenére összefogással céljaink elérhetők.
Az emlékmű terve az előző FAIR újságban már megjelent.
Kivitelezéséhez főként földmunka, kőműves munkák, valamint térburkoló munka szükséges.
Kérem ezért Önöket, hogy aki bármilyen formában segítséget akar és tud nyújtani ehhez, jelentkezzen nálam a 06 20 471
5533-as, vagy
Kaszás Zoltánnál a 06 20 471 50 33-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen, telefonon,
vagy e-mail útján.
A trianoni emlékhely megvalósításához adott pénzbeli
adományok a Farmos Életmód Egyesület 1 8 7 1 7 3 5 4 – 1
– 1 3 adószámú számlájára utalhatók. A közlemény rovatba
tüntessék fel az „EMLÉKHELY” szót!
Bízva segítségükben:
Horváth László polgármester

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

FARMOS KÖZSÉG TERÜLETÉN

NINCS KIJELÖLT SZEMÉT ÉS ÉPÍTÉSI
TÖRMELÉK LERAKÓ HELY!
Szemét és építési törmelék lerakására legközelebb

NAGYKÁTÁN, A HULLADÉKGYŰJTŐ
UDVARON VAN LEHETŐSÉG.
Cím: Hulladékgyűjtő udvar, Nagykáta, Erdőszőlő, 0236/4
hrsz. (vasúti átjáró után)

AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST
A JOGSZABÁLY EREJÉNÉL FOGVA

SZIGORÚAN BÜNTETJÜK!
A tiszta és egészséges környezetünk kialakítása és megóvása érdekében kérjük együttműködésüket!
Horváth László
polgármester sk.

Turóczi István Zoltánné
aljegyző sk.
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TETTESEK BEAZONOSÍTANDÓK
Színhely: Farmos, Polgármesteri Hivatal előtti virágágyások
Időpont: 2012. június 20. 01 óra 04 perc

Érkezés Szele felől, felsőkategóriás autóval

Megérkezés, parkolás

Nincs vesztegetésre való idő

Hát ez bizony már gyökeret eresztett

Van itt segítség is

Még azokat vedd ki!

Tényleg szépek ezek is...

Siessünk, Jászberény felől autók jönnek!

Az ügyben a rendőrségi feljelentést megtettük, a tetteseket a rendőrséggel együtt keressük. Beazonosításukhoz, felkutatásukhoz várjuk a lakosság segítségét is. A jövőben, az illegális szemétlerakó helyek megfigyelésére, a környezetünket
szennyezők leleplezésére is használni fogunk hasonló technikát.
Horváth László polgármester
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ISKOLAI HÍREK
Ballagás 2012
folyt. az 1. oldalról

Közös történetet írtuk, ami csak a miénk. Megírtuk munkával, sok-sok küszködéssel, csalódással és szívbéli örömmel, ragyogó sikerekkel, s hála Istennek,
nemegyszer humorral. Eközben átéltük:
együtt élni nem mindig könnyű, de érdemes.
A történet közös, de mindannyian
máshogy olvassuk. Máshogy olvastuk,
amikor történt, máshogy olvassuk most,
és máshogy fogjuk olvasni néhány év
múlva. E közös történetnek voltak nehéz
és szép percei. Kettő között a közös nevező az elmúlt évek során talán az, hogy
mindegyik esetben egyaránt veletek foglalkoztunk, veletek törődtünk, értetek
aggódtunk. Nem arra kellett figyelnünk,
mennyire lesz hasznos a szó materiális értelmében az a tudás, amit átadunk
nektek, hanem sokkal inkább arra, ami
ezalatt, eközben történik.
Ezért érte meg rátok szólni akár
101-szerre is. Ha volt mulasztásunk az
elmúlt éves során, az nem az volt, amikor megdorgáltunk valamilyen eset kapcsán, s az nektek rosszul esett, hanem az,
amikor nem szóltunk, hogy ez így nincs
rendjén.
Kedves Ballagók!
Szokás ilyenkor azt mondani, hogy
kiléptek a nagybetűs Életbe. Ám aki ezt
mondja, elfeledi, hogy már mindannyian hátatok mögött hagytatok 14-15 évnyi kalandot, élettapasztalatot, örömet,
bánatot.

Az igazság az, hogy már régóta a
nagybetűs Életet élitek, most csupán egy
újabb állomásához érkeztek, ami abban
mindenképpen különbözik a korábbiaktól, hogy ettől kezdve sokkal szabadabbak lesztek.
Azzal, hogy az szülői ház kontrollja
lazul, ezernyi új, korábban csak mes�sziről csodált leehetőség válik kézzelfogható valóssággá. És ezzel együtt ezernyi
veszély is!
A szabadság mámorában élő ember
azt gondolja, az egész világ az övé, de ez
nem igaz. Mégis, hogyan igazodjunk el a
szabadság útvesztőjében?
Kedves Gyerekek!
Megkaptátok, vállatokon a ballagók
tarisznyája, az útnak indulás jelképe.
Népmesei hősökként induljatok a szerencsétek nyomában, de nem felejtsétek,
a mesehősök nem csak a maguk boldogulását keresik. Közösségből indulnak
el, útjuk során a gyermekkorban megtapasztalt, megtanult értékeket követik, és
vándorútjuk, harcaik végén újra közösségbe érkeznek.
Kívánom nektek, hogy az előttetek
álló úton ne veszítsétek el szemetek elől a
jó célt. Jó tudnotok, hogy nem kell egyedül járni az utatokon, viszont ami tőletek
telik azt nektek kell megtennetek. „Saját
erődre támaszkodj – a szerencsét fogadd
el, de nem várj tőle semmit.”
A reformkor nagy költője, Kölcsey
Ferenc idézett gondolatát valamikor a
19. század elején vetette papírra. Úgy érzem a bölcsesség kiállta az idő próbáját,
hiszen üzenete máig érvényes. Az erőtök alapján az itt elsajátított tudás, mű-
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„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.”
– mondta Antoine de Saint Exupéry
Kedves Diákok, Szülők, Kollégák! Tisztelt Vendégeink!
Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ
helyeztünk le, és remélhető, hogy a világ általunk is épült. Mert
bár a kövek különböző méretűek, az apró homokszemtől egészen a szikláig, mi tanultunk felelősnek lenni. Felelősnek lenni
a gondolatainkért, a szavainkért, a tetteinkért.
A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek,
hanem egyben számvetés is. Megállunk ünneplőbe öltözve,
hogy valóban ünnepelhessünk. Ünnepeljük meg azt, hogy mi
mindent tudtunk megvalósítani. Számokban is kifejezve homokszemeinket, kavicsainkat és építőköveinket.
Talán más is találkozott már a kérdéssel, amelyet néhány
hete tettek föl nekem:
Mi volt az év legszebb, legemlékezetesebb pillanata?
Vajon hogyan is válaszolhatna erre egy iskola igazgatója?
Hiszen minden nap történik valami fontos, valami kivételes.
Vajon melyik napon voltam a legboldogabb? Vajon melyik győ-

veltség, fegyelem, szorgalom és kitartás
adja. Ismerve az iskola pedagógusainak
szaktudását, odaadását, lelkiismeretes
munkáját, bátran kijelenthetem, nem
lesztek híján a megfelelő és elegendő útravalónak. Az újabb élethelyzet, amelybe
néhány hónapon belül kerültök, újabb
kihívásokat jelent majd számotokra. A
szerencse bejátszhat ebbe, de kizárólag rá számítani, mint a költő intelme
mondja, nem kifizetődő magatartás. Ti
lesztek a sorsotok alakítói, minden rajtatok múlik.
Kedves Ballagó Diákok!
Egy éve még ti is búcsúztattátok az
akkori ballagókat, s bizonyára nagyon
távolinak tűnt még az a perc amikor ti
búcsúztok. De íme, számotokra is eljött
az utolsó kicsöngetés.
Nem sok hasonló alkalom van az ember életében, amikor így összesűrűsödik
múlt, jelen és jövő egyetlen pillanatban:
az emléke, amelyektől búcsúztok, és az
álmok, amelyeket megvalósítani indultok.
Kérlek benneteket, köszönjétek meg
szüleiteknek, nagyszüleiteknek is azt a
sok-sok szeretetet és áldozatvállalást,
amellyel idáig elvezettek titeket.
Kívánom, hogy legyetek sikeresek
választott életpályátokon, teljesüljenek
álmaitok, melyek megvalósítására indultok!
Végezetül a közismert és nagysikerű
film címével szeretnék elköszönni tőletek.
Ennél tömörebben számomra semmi
sem foglalja össze, hogyan érdemes ifjú
fejjel és tiszta szívvel nekiindulni a nagybetűs Életnek! „Legyetek jók, ha tudtok!”
Kollár Ferenc
igazgató

zelem a legszebb? Ilyet csak az kérdez, aki még sosem nézett
csillogó gyermekszemekbe, aki még nem tapsolta tűzpirosra a
tenyerét.
Minden nap megérte a munkát, hiszen minden nap láthattam, hogy reggelente megérkeztek az iskolába. Ki vidáman, ki
álmosan, ki kedvetlenül. De mindannyian jöttetek. Jöttetek,
mert vártak az osztálytársak, a barátok, a tanáraitok – és talán nagy szavak –, de várt rátok a lehetőség. A lehetőség, hogy
minden nappal többek lehessetek, tanuljatok a világról és tanuljatok önmagatokról.
A lelketek naplójában mindannyiótoknak telik a színes oldala. Oda nem láthat be más, csak ti magatok, mert ti tudjátok,
hogy mit adtatok és mit kaptatok ebben a tanévben.
Büszke vagyok rátok, kedves gyerekek!
A tanévzáró ünnepély egyik feladata az év rövid értékelése,
legfontosabb eseményeinek összefoglalása, amire most kerül
sor.
Az egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat mindenki kézhez kapja. Az osztályok munkájáról, eredményeiről
az osztályfőnökeitektől, osztálytanítóitoktól kaptok majd rövid
összefoglalást.
Én most általában, az iskolai összeredményekről szeretnék
képet adni.
folyt. a 6. oldalon
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folyt. az 5. oldalról

A 2011/2012-es tanéven 286 gyermeket neveltük és oktatunk 16 osztályban.
Az iskola tanulmányi átlaga:
2-4. évfolyamon:
5-8. évfolyamon:

3,82
4,03
3,66

Az iskola magatartás átlaga:
Alsó:
Fölső:

4,54
4,72
4,4

Az iskola szorgalom átlaga:
Alsó:
Fölső:

3,9
4,42
3,5

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el:
Alsó:
Fölső:
Hiányzás miatt nem osztályozható:
Javítóvizsgára bukott:
Évismétlésre bukott:

44 tanuló
30 tanuló
14 tanuló
2 tanuló
7 tanuló
3 tanuló

Továbbtanulási számadatok:

Mind a 28 végzős diákunk felvételt nyert az általa választott oktatási intézménybe, az alábbi megosztásban:
Gimnáziumba:
8 fő
28,6 %
Szakközépiskolába:
7 fő
25,0 %
Szakiskolába:
13 fő
46,4 %
Köszönöm mindenkinek a helytállást, és külön köszönöm
azoknak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik az idei tanévben valamilyen iskolai, közösségi rendezvényen, tanulmányi
és sportversenyen részt vettek, és elismerésre méltó eredményt
értek el, öregbítve ezzel iskolánk hírét. A 2011/2012-es tanévben fantasztikus eredményeket értünk el a körzeti, megyei és
országos versenyeken egyaránt.
Gratulálok iskolánk kitűnőségeinek! Kitűnő bizonyítványok, serleg, oklevelek bizonyítják, hogy szorgalmas, ügyes és
okos gyerekek vagytok. A Zöldőrzők versenysorozatot megnyert tanulók, 72 fő, már megkapták jutalmukat. Ők a kecskeméti élményfürdőben tölthettek egy kellemes napot.

3.b osztály: Molnár Martin
Csákó Eszter
Sipos Máté Imre
4.a osztály: Bögre Boglárka
Brindzik Bálint
Mikhel László
4.b osztály: Urbán Barbara
Szécsényi Laura
Farkas Gergő
Varga Krisztián
Színjeles bizonyítvány kapott még:
1.a osztály: Berényi Petra, Szarvas Kata, Baráth Petra, Mészáros Fanni, Németh Roland
1.b osztály: Fejős Lili, Lajos Dóra, Török Alíz Eszter, Vigh
Bence Gábor,
2.a osztály: Matula Márton, Barabás Eszter
2.b osztály: Bódi Tamás János, Bükkösi Ottó, Kőszegi Noémi Violetta, Palotai Roland,
Rácz Evelin, Sipos Dávid, Vigh Vendel Gábor
3.a osztály: Hanka Enikő, Czokoly Bálint, Nagy Dániel
3.b osztály: Barad Henriett, Édelmann Viktória, Fehér Viktória, Kasza Luca Fanni, Mogyoró Péter Albert,
Plavecz Katrin, Tóth Boglárka
Nevelőtestületi dicséretet kapott a fölső tagozatból:
5.a osztály: Csillik Luca
Fehér Márk
Lázár Alexandra
Török Tamás
5.b osztály: Buzár Tamás
Kasza Laura
Kolonics Kristóf
Kovács Dominika
6.a osztály: Csikós Dániel
Pethő Dávid
Tilly György
6.b osztály: Rafael Emese
7.b osztály: Gál Barbara
Tóth Tamás
Mucsínyi László
Gál Ádám János
Pallagi Zoltán
8.a osztály: Bugyi Kristóf
Gúth Nikolett
Király Andrea
Vankó Csilla
8.b osztály: Merczel Dóra
Varga Stefánia
Nyitrai Viktória
Safranyik Nikoletta
Baráth Adrienn

Az alsó tagozat versenyeredményei:
Nevelőtestületi dicséretben részesültek a következő tanulók:
1.a osztály: Danileszk Zoltán
Kolonics Dorina Krisztina
1.b osztály: Bozóki Bendegúz
Sóspataki Petra
Tóth Krisztián
2.a osztály: Janoch Péter Sándor
Tóth Zsófia
Vankó Eszter
2.b osztály: Tóth Tímea
3.a osztály: Tóth László Bendegúz

Mikrotérségi verseny
3. évfolyam:
Magyar nyelv:
Édelmann Viktória
Hanka Enikő
Szövegértés:
Tóth Boglárka
Czokoly Bálint
Felkészítő tanár: Faragó Tünde
Matematika:
Molnár Martin
Tóth László
Környezetismeret: Csákó Eszter
Sipos Máté Imre
Felkészítő tanár: Oláh Éva

2. helyezés
4. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
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4. évfolyam:
Magyar nyelv:
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Szécsényi Laura
Urbán Barbara
Szövegértés:
Brindzik Bálint
Mikhel László
Felkészítő tanár: Majorné Urbán Erika
Matematika:
Varga Krisztián
Farkas Gergő
Környezetismeret: Bögre Boglárka
Nyitrai Petra
Felkészítő tanár: Gálné Németh Zsuzsanna

7. helyezés
9. helyezés
3. helyezés
6. helyezés
1. helyezés
7. helyezés
2. helyezés
4. helyezés

A Szivárvány levelező versenyen is részt vettek tanulóink:
Az országos döntőn matematikából Plavecz Katrin 3. évfolyamos tanuló az 1. helyezést érte el.
Magas pontszámot ért még el: Hanka Enikő, Czokoly Bálint,
Tóth László Bendegúz 3. a osztályos tanulók, valamint Csákó
Eszter, Molnár Martin, Tóth Boglárka 3. b osztályos tanulók.
Felkészítő tanár: Oláh Éva
Környezetismeretből is magas pontszámmal végeztek a
3.a-ból: Czokoly Bálint, Hanka Enikő, Tóth László Bendegúz,
a 3. b-ből pedig Molnár Martin.
Felkészítő tanár: Oláh Éva

Kis nyelvész versenyen részt vettek, és magas pontszámot kapA Kistérségi döntőbe 12 tanuló jutott be. Május 18-án
tak:
Nagykátán volt a döntő.
Czokoly Bálint, Tóth László Bendegúz 3.a osztályos, Csákó
Eredmények a következők:
Eszter, Molnár Martin és Plavecz Katrin pedig 3. b osztályos
tanulók.
3. évfolyamon:
Felkészítő tanár: Faragó Tünde
Magyar nyelv:
Hanka Enikő
8. helyezés
Édelmann Viktória
8. helyezés
Szövegértés:
Czokoly Bálint
8. helyezés
Az Országos Logikai versenye a 3. és 4. osztályos tanulók vetTóth Boglárka
11. helyezés
tek részt.
Felkészítő tanár: Faragó Tünde
Az 50 fős mezőnyben
Molnár Martin
14.
Matematika:
Molnár Martin
1. helyezés
Tóth László Bendegúz 4. helyezés
Tóth László Bendegúz
17.
Környezetismeret: Csákó Eszter
4. helyezés
Tóth Boglárka
18.
Sipos Máté Imre
5. helyezés
Sipos Máté
19. helyezést érte el.
Felkészítő tanár: Oláh Éva
Felkészítőjük: Oláh Éva
4. évfolyamon:
Az alsós dráma szakkörösök a Minden egér szereti a sajtot
Szövegértés:
Brindzik Bálint
15. helyezés
című mesejátékot adták elő Lenke tanító néni vezetésével.
Matematika:
Varga Krisztián
9. helyezés
A felső tagozat versenyeredményei:
Környezetismeret: Bögre Boglárka
5. helyezés
Nyitrai Petra
15. helyezés
Szavalóverseny:
Felkészítő tanár: Gálné Németh Zsuzsanna
5-6. osztály
1. helyezés:
Kolonics Kristóf
2. helyezés:
Csákó Mihály
3.
helyezés:
Kiss Lilla
Szépírás versenyen eredményei
Különdíjat Zala Róbert kapott.
1. évfolyam: 1. helyezés: Tóth Krisztián 1.b
2. helyezés: Fekete Lívia 1.a
7-8. osztály
1. helyezés
Merczel Dóra
3. helyezés: Vigh Bence Gábor 1.a
2. helyezés
Tóth Tamás
2.évfolyam:

1. helyezés:
2. helyezés:
3. helyezés:

Kőszegi Noémi Violetta 2.b
Tóth Zsófia 2.a
Tóth Tímea 2.b

3. évfolyam:

1. helyezés:
2. helyezés:
3. helyezés:

Barad Henriett 3.b
Szabó Alexandra Krisztina 3.b
Plavecz Katrin 3.b.

4. évfolyam:

1. helyezés:
2. helyezés:
3. helyezés:

Csiszár Viktória 4.a
Kövér Zsófia 4.a
Urbán Barbara 4.b

Tudor levelező versenyen a 2. évfolyamból a következő tanulók vettek részt:
Matematika: Janoch Péter Sándor, Matula Márton, Palotai
Roland, Tóth Tímea, Tóth Zsófia, Vankó Eszter 1. helyezést
értek el.
Felkészítő tanár: Bagyinszki Boglárka
Nyelvtan- helyesírás: Janoch Péter Sándor, Matula Márton,
Palotai Roland, Tóth Tímea, Tóth Zsófia, Vankó Eszter 9. helyezést értek el.
Irodalom-szövegértés: Tóth Tímea és Tóth Zsófia 1. helyezést érték el.
Felkészítő tanár: Visnyei Pálné

3. helyezés
Nyitrai Viktória
Különdíjat kapott: Gál Barbara és Tóth Eszter
Fogalmazásíró verseny:
5-6. évfolyam:
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
7-8. évfolyam:

1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

Rafael Emese
Berényi Annamária
Csillik Luca
Varga Stefánia
Merczel Dóra
Nagy Alexandra

A Kiskunlacházi Megyei Történelem Versenyen Németh Csaba tanár úr 8 tanulóval vett részt.
Csákó Mihály és Kolonics Kristóf 5.b
Csikós Dániel és Prága Kristóf 6.a
Tóth Tamás és Mucsínyi László 7.b
Bugyi Kristóf 8.a osztályból, 5. helyezés,
Merczel Dóra 8.b osztályból, 2. helyezést ért el a versenyen.
Kálti Márk Országos Levelező Versenyen történelemből Bugyi Kristóf és Merczel Dóra 8. évfolyamos tanulók vettek részt, a
döntőbe azonban nem jutottak be.
Felkészítő tanáruk: Németh Csaba
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Czriáné Fehér Anita, Katonáné Barna Zsuzsanna és Nagy Gáborné a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt bonyolították
le iskolánkban.
Ezen a versenyen Vankó Csilla jutott el a döntőbe.
Felkészítő tanára: Nagy Gáborné
A fölsős tanulók Cziráné Fehér Anita, Katonáné Zsuzsa és Nagy
Gáborné vezetésével nyolcan részt vettek a Szentmártonkátai
Helyesírási Versenyen.
ANGOL NYELVBŐL is igen szép eredményeket értek el tanulóink.
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 8. osztályosok számára
szervezett versenyt, melyen
Király Andrea
II.,
Vankó Csilla pedig VI. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kollár Ferencné.
Merczel Dóra
V. helyezést ért el,
Varga Stefánia pedig bejutott a második fordulóba.
Felkészítő tanár: Bódiné Bíró Erika
A SZIE jászberényi gyakorló iskolája 8. osztályosok számára
hirdetett versenyen
Varga Stefánia
I. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Bódiné Bíró Erika
Király Andrea
III. helyezett lett.
Felkészítő tanár: Kollár Ferencné.
A jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium is a 8. osztályosok számára hirdetett angol nyelvi versenyt, ahol
Vankó Csilla
I.,
Király Andrea
II.,
Gúth Nikolett
III. helyezett lett.
Felkészítő tanár: Kollár Ferencné.
A London Bridge Országos Tesztversenyen
Király Andrea 8. évfolyamos
I. helyezést,
Vankó Csilla
8. évfolyamos
III. helyezést,
Kasza Laura
5. évfolyamos
III. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kollár Ferencné.
Merczel Dóra
8. évfolyamos
VI. helyezést ért el
Felkészítő tanár: Bódiné Bíró Erika
Üllői Pest Megyei angol nyelvi vers- és prózamondó versenyen
Szécsényi Laura 4. osztályos
I. helyezést,
Urbán Barbar 4. b osztályos
I. helyezést,
Tilly György
6. osztályos
II. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kollár Ferencné.
Play and Win Országos Levelező Verseny-párosában
Varga Stefánia és Merczel Dóra vettek részt.
Felkészítőjük: Bódiné Biró Erika.
Az ötödik osztályos tanulók közül 4-en vettek részt a Kán
Károly Megyei Természetismereti versenyen
Lázár Alexandra
33.,
Kovács Dominika
15.,
Kolonics Kristóf
17. ,
Kasza Laura
7. helyezettek lettek.
Felkészítőjük: Kasza Krisztina
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Herman Ottó Levelező Tesztverseny országos döntőjébe
Pethő Dávid
6. osztályos
4. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Kollár Ferenc
Kasza Laura részt vett a Herman Ottó Természetismeret
verseny első és második fordulójában is, döntőbe nem jutott.
Felkészítő tanára: Kasza Krisztina.
Matematikából is számos versenyen vettek részt iskolánk tanulói.
Országos Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójában 3 csapattal (12 tanulóval) vett részt Szabó Ildikó
tanárnő.
dr. Ácsné Hild Jolán tanárnő is felkészített egy csapatot a Bolyai Matematika versenyre, ők 29. helyezést érték el.
A csapattagok: Bugyi Kristóf, Király Andrea és Vankó Csilla.
Zrínyi Ilona Matematika Versenyen
5. osztályból
Török Tamás
141.
Kasza Laura
280.
Csillik Luca
296.
Buzár Tamás 318.
8.osztályból
Király Andrea
Vankó Csilla
Felkészítő: dr. Ácsné Hild Jolán

193.
199.

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójában a
következő tanulók vettek részt:
Prága Kristóf, Donkó Róbert Márk, Berényi Annamária,
Csikós Dániel és Baráth Richárd 6. évfolyamosok.
A hetedikesek közül
Gál Ádám János
26. hely, (800 főből),
Tóth Tamás
130.,
Mucsínyi László
164.,
Gál Barbara
210. és
Pallagi Zoltán
279. helyen végzett.
A 8. évfolyamból
Merczel Dóra
167. lett.
Csapatversenyben a 7. osztályosok a 18. helyen végeztek.
Felkészítőjük: Szabó Ildikó
A Szent István Egyetem Jászberényi Gyakorló Általános Iskolájának szervezésében megrendezésre került a 8. osztályosoknak Pólya György levelezős matematika versenye
2 tanuló, Merczel Dóra és Varga Stefánia vettek részt. Mindkettőjüket behívták a döntőbe, ahol
Varga Stefánia I. helyezést ért el.
Felkészítője: Szabó Ildikó
Honismeret levelező verseny 3 fordulós volt.
Ahol a döntőben
Kasza Laura, Kolonics Kristóf és Kovács Dominika 5. évfolyamos tanulók a 10. helyezést érték el.
Felkészítőjük: dr. Ácsné Hild Jolán
Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny megyei döntőben Budaörsön
Merczel Dóra
8. osztályos a 9. helyezést
Király Andrea 8. osztályos a 13. helyezést érte el.
Felkészítőjük: Kollár Ferenc
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Sport területén is jeleskedtek tanulóink.
Felkészítő tanáruk Pozsonyi Zsolt volt.
IV. korcsoportos teremfoci Tápiószentmártonban:
4. helyezés
Csapattagok: Nagy Richárd
Szabó Máté
Gáti Patrik
Prága Kristóf
Tilly György
Tóth László
Poór Dániel
Molnár Richárd
Krupecz Dávid
III. korcsoportos félpályás körzeti döntő,
Szentmártonkáta 2. helyezés
Csapattagok: Szabó Máté
Gáti Patrik
Nagy Richárd
Prága Kristóf
Baráth Richárd
Tilly György
Szalontai Máté
Nyúzó Dávid
Poór Dániel
Még egyszer gratulálok mindannyiótoknak. Egyben szeretném megköszönni iskolánk nevelőtestületének kimagasló
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oktató- és nevelőmunkáját, hiszen nélkülük ezek a szép eredmények nem jöhettek volna.
Kedves Szülők!
Vannak, akik minden évre évszám szerint emlékeznek.
Néha nekem is sikerül, de a legtöbb évre úgy tudok visszagondolni, hogy abban az évben mi történt, milyen feladatot tudtunk megoldani, kinek miben tudtunk segíteni.
Köszönöm Önöknek is, hogy erről a tanévről is óriási tettekre emlékezhetek. Köszönöm, hogy segítettek, hogy hívás
nélkül is jöttek, köszönöm, hogy kérés nélkül is adtak.
Ezúton is szeretném tolmácsolni az iskola valamennyi dolgozója, tanulója nevében köszöntünket az iskolai szülői munkaközösség valamennyi tagjának, akik akár osztály, akár iskolai rendezvényről volt szó, mellettünk álltak.
Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!
Ha arra a bizonyos kérdésre – Mi volt az év legszebb, legemlékezetesebb pillanata? – mindenképpen válaszolnom kellene,
azt mondanám. Az a legszebb, amire szívesen gondolok, hogy
ez az az iskola, ahol a világ minden baja ellenére is, Veletek,
Önökkel, együtt érdemes dolgozni.
Végezetül kívánom, hogy a nyár hozza el mindenkinek,
amit szeretne, és találkozzunk újra itt szeptemberben!
Mindenki hozza majd el a kavicsát, kövecskéjét, tegye hozzá
a világunk építéséhez!
A 2011/2012-es tanévet ezzel bezárom.

ELKÖSZÖNTŐ
Németh Csaba tanár úr elköszönéséhez
Egy évzáró nevelőtestületi ülésen, falunk nevében köszöntem el Németh Csaba tanár úrtól, akinek határozott idejű
szerződése eddig adott lehetőséget arra,
hogy a farmosi gyerekeknek tanítsa a
történelmet, valamint magyarságtudatra oktassa, hazaszeretetre nevelje az arra
fogékonyakat. Tanítás, oktatás, nevelés.
A pedagógusi pálya alapkifejezései ezek
a szavak. Szavak, melyek értelme mögötti
cselekvés a mai időkben – ismerve gyerekeinket, törvényeinket – egyre nagyobb, már-már kilátástalannak
tűnő, sokszor megoldhatatlan kihívást jelentenek egy pedagógusnak.
Hogy Németh Csabának az itt töltött évek alatt mekkora nehézséget
jelentett, mennyi energiát kötött le e három szó jelentésének nap-nap
utáni teljesítése, – nem tudhatjuk. Mi csak egy céltudatosságot, magától érthetőséget éreztünk ki mindazokból a cselekedetekből, melyeket
Németh Csaba tanár úr a Farmoson töltött évek alatt a farmosi gyerekekért, a farmosi közéletért tett.
Csaba tanár úr, – ahogyan tanítványai emlegették, – született pedagógus. Aki tudásával, tekintélyével, emberségével méltán vívta ki pedagógus társai nagyrabecsülését, diákjai szeretetét, a szülők tiszteletét,
valamint a helyi közéletben tevékenykedők elismerését. Szeretet, tisztelet, elismerés. Lássuk be, mindannyian vágyódunk rá, hogy e szavak
személyünkkel kapcsolatban is helytállók legyenek. Neki már fiatalon
sikerült elérni ezt.
Kedves Csaba Tanár Úr!
Ezt az „EZERÉVES MAGYARORSZÁG” emlékérmet, – mely reményünk szerint a tiszteletünk, megbecsülésünk kifejezésén túlmenően
– rátekintve – ezernyi farmosi emlék tárgyi felidézője is lesz, fogadd
szeretettel!
A farmosi emberek nevében kívánok jó egészséget, boldog családot
és további sikereket a pedagógus pályán.
Horváth László
polgármester

NAPKÖZIS TÁBOR
MÁR NEGYEDIK ÉVE!

2012. július 9-13. Farmos
Ár: 17.000 Ft.
Az ár tartalmazza a belépőket, az útiköltségeket és a
napi 3 étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna).
Az abonyi vadasparkba illetve a lovas napra kísérők
is jöhetnek. Ennek költségei a következő:
gyerek költség: 3000 Ft/alkalom
felnőtt költség: 4000 Ft/alkalom
Az ebéd ismét a farmosi iskola konyhájának az
ebédlőjében lesz. csütörtökön pedig bográcsban
készül az étel.
Itt a kísérők költsége is tartalmazza az ebédet.
Infó: +36/70-247-99-90, +36/70-664-08-86
Program:
hétfő: kirándulás az abonyi vadasparkba
kedd: a magyar nemzet a honfoglaláskor
de: rovásírás oktatás – Szakács Gáborral a forrai
róvás kör elnökével,
du: Honfoglaló eleink élete – előadás és vetélkedő
szerda: kirándulás Tápiógyörgyére
csütörtök: lovas nap az egreskátai marton lovas
tanyán
péntek:de: kirándulás a farmosi tájvédelmi
területre, du: közös szalonna sütés
Jelentkezési határidő július 5.
Jelentkezni a fenti telefonok egyikén vagy emailban:
webeltibor@gmail.com
és személyessen Wébel Tibornál
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Program-gazdag május a
nyugdíjas egyesületben
Bőséges elfoglaltságot kínált április második fele és május
hónap a nyugdíjasoknak. Sűrűn követték egymást a tartalmas
programok.
Április 23-án, – a Föld napja alkalmából – a falu bevezető
útjainak megtisztítása érdekében szemétgyűjtésen vettünk
részt a polgárőrökkel és az iskolás gyermekekkel együtt.
Április 30-án majálist szerveztünk, melyen tagjaink nagyon
szép számban vettek részt, családtagjaikkal, unokáikkal egyetemben. Így gyerek zsivajtól hangos, kellemes, családias ös�szejövetel kerekedett a majálisból. Sikerült olyan feltételeket teremteni, hogy három generáció együtt tölthetett el egy vidám,
szép napot.
A rendezvény szervezésekor célunk volt, hogy más helyi
civil szervezetekkel együtt majálisozzunk. Elfogadta meghívásunkat a Polgármester úr, eljöttek a Nagycsaládosok és a
Polgárőrök. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az Önkéntes
Tűzoltók nem képviseltették magukat rendezvényünkön.
Május 12-én tartotta egyesületünk a pár évvel ezelőtt felelevenített hagyományos Rózsabált. A Rózsa egyesületünk
névadó virága. Ezért igyekeztünk elérni, hogy a bálon szinte
minden a rózsáról szóljon. A termet és a színpadot rózsával
díszítettük. Az Asszonykórus rózsadalokat énekelt, Nyitrainé
Tóth Mónika rózsáról verselt.

Műsorunkat – már hagyományosan – az óvodások megható műsorával kezdtük, akik Baranyiné Deák Mária és Kőszegi
Violetta óvó nénik vezetésével látványos, művészi produkciót
adtak elő. Előadásukon érződött az óvoda magas színvonalú
művészeti nevelése. A kicsik után a Zeneiskola növendéke lopott egy kis komolyzenét a műsorba, Makai Alexandra remek
produkciójának tapsolhattunk, zongorán kísérte őt Németh
Gabriella tanárnő.
Már hagyományos, hogy vendégeink között üdvözölhetjük
László Mária írónőt, aki köszöntötte a bálozókat, és saját versét
mondta el a nemrég elmúlt Anyák napja alkalmából.
Asszonykórusunk fellépése után a Taksonyi Sváb Tánccsoport zárta a műsort, akik megismertették velünk hagyományőrző sváb nemzetiségi táncaikat. Táncukkal jó hangulatot sikerült varázsolniuk a műsor végére. Ezt még fokozni tudták
azzal, hogy a Kék Duna keringő dallamára keringőjükkel megnyitották bálunkat, melyhez aztán csatlakoztak a keringőt szerető helybéliek is.
Az Innoven Kft. által felszolgált vacsora elfogyasztása után
Merczel Zoli zenéjére szórakozhattunk a tápiószentmártoni,
tápiószőlősi, tápiógyörgyei és sülysápi nyugdíjas barátainkkal
együtt.
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Köszönjük támogatóinknak – Gunics Imrének, Horváth
Juditnak, Jónás Zoltánnak, Nyúzó Zoltánnénak, Kenyó Mónikának, Túróczi István Zoltánné aljegyző asszonynak – hogy
adományaikkal hozzájárultak rózsabáli vigasságunkhoz.
Május 20-án IVÓ napi teadélutánt (férfinapot) tartottunk.
Mielőtt az ünnepség kezdetét vette volna, Gál Zoltán átadta
egyesületünknek a 2011. évi őszi szüreti felvonulás és mulatság
alkalmával palackozott bort, melyről elmondta, hogy mindösszesen 14 palack készült belőle, és ezeket a mulatságon részt
vevők között osztják ki. És bár sokan nem kaphatnak belőle, a
Rózsa Nyugdíjas Egyesület feltétlenül azok között van, akik kiérdemelték, hogy jusson nekik ebből az eszmei értéket képviselő borból, mert ők azok, akik minden helyi rendezvényen aktívan részt vesznek, és fellépéseikkel színesítik a rendezvényeket.

Május 19-e, IVÓ napja a Nemzetközi Férfinap. Ebből az alkalomból, – az egyesület életében először – május 20-án férfinapot tartottunk, melyen a nők köszöntötték a Teremtés Koronáit.
A férfiak meglepődve tapasztalták, hogy a tiszteletükre szépen megterített asztalon – teadélutánhoz illően – szamovár és
teáskannák sorakoztak, gyümölcsteákkal, csipkebogyóteával,
gyógyteákkal. A műsor ideje alatt azonban nemigen bizonyultak szomjasnak.
A hölgyek igencsak kitettek magukért, mert verssel, dallal,
Bajor sörtánccal köszöntötték az urakat, apró ajándékkal kedveskedtek a fiúknak, kakasos nyalóka és pici üveg „gyógyszer”
formájában. Természetesen „ízesítés” is került a teába és jóízűen fogyasztottuk el a főzőkolbászt, melyet jó kis borocskával
öblítettünk le. A férfiak „hangszeres kísérettel” előadott nótákkal köszönték meg a hölgyek kedvességét.
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Gratulálunk Nyitrainé Tóth Mónikának, aki a II. Országos Nyugdíjas Ki-mittud? Hévízen megrendezett döntőjében, vers kategóriában Bronz minősítést szerzett. Büszkék vagyunk Mónikára és további sikereket kívánunk neki! Ezúttal köszönjük Horváth László polgármester úrnak, hogy a helyi önkormányzat nem csak
erkölcsileg, de anyagilag is támogatta Mónikát a versenyen való részvételben.

FELHÍVÁS
A Rózsa Nyugdíjas Egyesület keretein belül

KÉZMŰVES CSOPORT
működik, ahová – nyugdíjasainkon
kívül – várjuk azokat, akik szeretnek
fúrni, faragni, szőni, hímezni, kötni,
horgolni stb., és olyan kézműves eljárásokat ismernek, amit tovább tudnak
adni a következő nemzedék számára.
Célunk, hogy minél több kézműves
hagyományt felkutassunk, ápoljuk azt,
megőrizzünk mindent, ami érték.
Korhatár nélkül várjuk az érdeklődőket, akik kéthetente tudnak és akarnak
néhány órát e célra fordítani. Az összejöveteleket minden páratlan héten, csütörtöki napon 15 órától tartjuk egyesületünk klubhelyiségében.

Az eseményekről részletesebb beszámolót olvashatnak honlapunkon:
rozsa-farmos.gportal.hu
A Fotóalbumban a rendezvényekhez kapcsolódó fényképeket is megtekinthetik.
Szegedi Tiborné

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel köszönetet mondunk
mindazoknak, akik DANÓ ENDRÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot
hoztak, osztoztak fájdalmunkban
A gyászoló család
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik a szerető apa és férj VÁGÁNY
GYÖRGY temetésén megjelentek, részvétükkel megtisztelték
Felesége
Hálás szívvel köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik
Édesanyánk,
NAGYGYÖRGY FERENCNÉ elhunyta
alkalmából részvétüket nyilvánították,
mély fájdalmunkban osztoztak, utolsó
útjára elkísérték.
Lányai
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik CZAKÓ ANTALNÉ temetésén
megjelentek, virágot hoztak, részvétet
nyilvánítottak
Czakó György és felesége
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek,
akik felejthetetlen szerettünk SZABÓ
FERENCNÉ (Bodócs Terézia) temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Bővebb információ:
Esztergályos Jánosné
tel.: 06 53/390-638-as Számon.

MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK!

„Oly csend van nélküled,
Hogy szinte hallani, amit még utoljára
Akartál mondani.”
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik a szerető apa és férj, BENE BÉLA
temetésén részt vettek és osztoztak gyászunkban
fiai és felesége

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MAJOR JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
hoztak, osztoztak fájdalmunkban
Gyászoló család

Újszülöttek

Házasságot kötöttek

2012. április 24.
Ábrók Beatrix
Ábrók Mihály és Klenovszki Bernadett
kisleánya

2012. május 25.
Németh András –
Kavecsánszki Alexandra
2012. május 26.
Kölln Miklós – Üveges Barbara

2012. április 28.
Pálinkás Lujza
Pálinkás András és Gunics Gabriella kisleánya

2012. május 8.
Szitás Dominik
Szitás János és Béres Krisztina kisfia

2012. május 11.
Kalányos Szabina Erika
Kalányos Árpád és Nagy Szabina kisleánya

2012. május 14.
Sifter Nimród
Sifter István és Tóth Margit kisfia

2012. május 27.
Pljesovszki Benjamin
Pljesovszki Róbert és Orosz Mária kisfia

Elhunytak
2012. április 17.
Major József Sándor 57 éves
2012. április 22.
Danó Endre Sándor 74 éves
2012. április 30.
Szabó Ferencné
szül. Bodócs Terézia 63 éves
2012. május 8.
Nagy-György Ferencné
szül. Tamasi Terézia 78 éves
2012. május 23.
Czakó Antalné 80 éves
2012. május 23.
Vágány György 86 éves
2012. május 30.
Kiss József 79 éves
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„Ha van közös akarat,
mutassa meg magát”
Eltelt egy év. ISMÉT A FALUNAPRA KÉSZÜLÜNK. Az élmények, érzések ismét életre kelnek,
felelevenednek a vidám vagy éppen megható pillanatok.
Szeretnénk, ha idén is hasonló élményekkel
ajándékozhatnánk meg a falut, illetve egymást.
Legyen az idei falunap még jobb, mint a tavalyi.
Szeretnénk, ha ezt a rendezvényt mindenki magáénak érezné. A falu minden lakosa tehet azért,
hogy ez a két nap sikeres legyen. Néhányan biztosan felteszik a kérdést, de mit tehetnék én? A válasz
nagyon egyszerű. Akinek módja és lehetősége van
anyagilag vagy ajándékokkal támogatást nyújtani,
akkor azzal. Van, aki ötleteivel és van, aki munkájával járulhat hozzá. Talán sokan nem is gondolják,
hogy az egyik legfontosabb „támogatás” egy rendezvénynek az, ha az emberek elmennek, megnézik a műsorokat és önfeledten szórakoznak. Éppen
ezért arra buzdítok mindenkit, vegyen rész a pénteki illetve szombati eseményeken. Érezze jól magát! Tegyük félre a gondokat, a negatív érzéseket, és
ez a két nap szóljon az örömről, kikapcsolódásról,
összefogásról. Sok színes programmal, neves előadókkal várjuk az érdeklődőket!
TEGYÜNK EGYÜTT, EGYMÁSÉRT!

Kasza Tamás (Ezo KLUB)

Eladó Farmoson a falu központjában (templom mellett), a Bercsényi utcában, gázfűtéses, 40
négyzetméteres, teljesen felújított, összkomfortos ház, teljes
berendezéssel, plusz garázs.
Gondozott virágos kert és kb.
120 négyszögöl kert. Telefon:
06-20-433-4-142.
Farmoson családi ház eladó,
azonnali beköltözéssel, gáz- és
vegyes fűtés, két szoba- összkomfort, plusz egy szoba külön
bejárattal. Rendezett kert, fúrt
kút. 06-30-29-19-663.

KÖZLEMÉNY

A Farmos TV szerkesztői tudatják a lakossággal, hogy július és
augusztus hónapokban a vasárnapi
adás 17:00 órakor kezdődik.
Tisztelettel: Farmos Tv

Apróhirdetések
5 db Opel Vectra "A" ALU. FELNI nyári gumival eladó. Tel. 0630-77-15-131.
LOGOPÉDUS vállalja beszédhibás, tanulási problémával/zavarral küzdő gyerekek fejlesztését.
Tel.06-70-20-44930
Ház eladó 2765 Farmos, Széchenyi út 51. Irányár: 5 millió Ft. Ház
eladó 2765 Farmos, Kossuth út 1.
Irányár: 10 millió Ft. Zártkerti
szőlő eladó: 550 ezer Ft. Faház,
szerszámos, fúrott és gyűrűs kút,
permetező kád van. Fentiekről
érdeklődni lehet: Terék Pálné,
2765 Farmos, Zrínyi út 37. szám
alatt. Telefon: 53/390-523.
Végzős, tanár szakos egyetemi
hallgató vállal korrepetálást, magyar nyelv és irodalom, történelem és angol tantárgyakból. Érdeklődni lehet: 06-70-336-57-58

JOBB AGYFÉLTEKÉS ELŐKÉSZÍTŐ OLAJFESTÉSZETI KURZUS
AZ „SMV 2000 FESTŐTANODA” 2. KURZUSA KEZDŐK ÉS FELEJTŐ FESTŐK SZÁMÁRA
Jobb agyféltekés elméleti és gyakorlat feladatokon keresztül szer, 4 db festőlap, 5 db ecset. Ez a szett (olajfesték készlet) teraz olajfestészet alapjainak megtanulása, 4 festmény alkotása mészetesen nem a legdrágább, de jól használható eszközökből,
közben. Az amerikai „Út a benned lévő művészhez” módszer anyagokból álljon, ezt igény szerint lehet tovább bővíteni, pl.
alapján folyik a képzés, melynek lényege az, hogy felszaba- ecsetekkel, festőlapokkal…
dítjuk a „művészi jobb” agyféltekét, késztetve a „racionális
További szükséges eszközök, melyet mindenki hozzon
bal” agyféltekét a munkák átadására. Ezzel nagyon gyors és magával: Ceruza (2B), vonalzó, géppapírok, egy műanyagtelátványos eredmények érhetők el, a kívülállók számára szin- rítő (az asztalok védelmére), ruhát védő póló, több rétegű törlő
te hihetetlen módon. Az alkotók az eredményesség miatt papírok (pl. dobozos papír zsebkendő), 3-4 db zárható széles
gyorsan jutnak siker élményekhez.
szájú kisüveg tetővel, paletta, (praktikus egy kb. 20x30 cm-es
fehér kemény lap, lefűzhető A/4-es átlátszó tasakkal bevonva).
Az elméleti anyagból szóbeli vizsga is van.
Az alkotók a kurzus elvégzéséről oklevelet kapnak.
Feltétel: betöltött 8. életév, felső korhatár nincs!
Kurzus időpontjai:
– 2012. augusztus 25. szombat egész nap 09. 00.-18. 30-ig
(közben ebédszünet)
– 2012. augusztus 26. vasárnap egész nap 09. 00.-17. 30-ig
(közben ebédszünet)
Este 18 órakor Simon M. Veronika kiállítása és a kurzus
záró kiállítása, oklevelek átadása
Helyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, 2766 Tápiószele /Pest megye/ Posta út 2
Költségek a 2 napra: 10 000,-Ft oktatási díj + terembérleti
díj 2000 Ft
Az anyagot mindenki hozza magával, (ha a jelentkezéskor kéred az induló szettet, akkor azt a Tanoda biztosítja 7500 Ft-ért)
Szükséges eszközök:
Az előkészítő kurzuson mindenki egyforma eszközzel fest,
és ugyanazt a témát dolgozza fel! Az induló szett tartalma: 12
ml-es olajfestékkészlet, 1dl művész terpentin, 1dl művész festő-

Jelentkezés: 2012. augusztus 1-ig
Jelentkezni folyamatosan, előre érdemes, e-mailen az adataid leadásával,
E-mail:simonmveronika@gmail.com
Adatok, melyet a jelentkezéskor kérünk: Név, telefon, E-mail
cím, születési év, lakcím
Regisztrációs díj befizetése: 2012. augusztus 1.-10. között,
Csak 15 fő jelentkezése esetén indul a kurzus, a létszámfeltöltés a regisztrálás sorrendjében történik! A regisztrációs díj
2000 Ft és beleszámít a költségbe. A regisztrációs díj befizetésének módjáról később értesítjük!
További részletekről érdeklődni a kurzus vezetőjétől:
Simon M. Veronika, Munkácsy-érmes, Aranyecset díjas
KUNST MEISTER festőművész,
Munkásságának ismertetője az alábbiakban honlapon olvasható: http://simonmveronika.gportal.hu
Mobil: + 36/20/661 33 71
Városi telefon:+36 22 340 346
E-mail:simonmveronika@gmail.com
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Nyitási akció! Minden UV és polárszűrős napszemüveg
árából 10-20% kedvezményt adunk!

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Dr. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus

– Sebészeti betegségek műtéti megoldása, szükség
esetén kórházban
sérv, visszér, epekövesség, aranyér vizsgálata
– aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes,
végleges műtét nélküli ellátása
– végbélrákszűrés
– benőtt köröm, fitymaszűkület gyógyítása

5100 Jászberény, Árendás út 13.
Rendelési idő: szerda 17- 18 óráig

2760 Nagykáta, Temető út 2/c.
Rendelési idő: hétfő 17 – 18 óráig
csütörtök: 17 – 18 óráig

Bejelentkezés: 06 30/96-53-856
15 órától
www.drkutilajos.hu

Tisztelt Állattartók!
Májustól új diagnosztikai lehetőségekkel bővítettük
szolgáltatásainkat:
– Lh csúcs, és ezzel az ovuláció lehetséges időpontjának
meghatározása vérből,
– Vemhesség megállapítása vérből,
– Macskák immunhiányos betegségének, illetve
leukózisának megállapítása vérből,
– Gombatenyésztés bőrkaparékból,
– Bélcsatornában élősködő parazitapeték kimutatása
bélsárból,
– Parvovírusos bélgyulladás fertőzöttségének kimutatása
bélsárból.

Tel/fax: 06 53/383 411
Mobil: 06 30/ 517 57 33

Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal út 18.
www.tapioambulancia.hu
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos
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Minden egér szereti a sajtot

Az alsós dráma szakkörösök a
mesejátéka
Lenke tanító néni vezetésével.

Gyermeknapi ovis-nyugdíjas
találkozó május 25-én
„Szeretettel várunk benneteket az óvodában” írta Anni vezető
óvó néni. És valóban, szeretettel vártak minket, és felejthetetlen
órákat tölthettünk el az óvodások társaságában.
A Kézműves csoport már előző nap délután lázasan készítette
elő a rongybabák anyagát. 120 db babához való anyagot szabtak le
és készítettek elő a gyerekeknek a bábkészítéshez. A gyermeknap
reggelén 7 nagymama mintegy 300-350 db palacsintát sütött ki.
25 liter üdítővel és kb. 170 lufival 20 nagymama és nagypapa indult az ovis-nyugdíjas találkozóra.

Játékos egérke keresővel zárult a gyereknap. Megható volt,
ahogy a kicsik tapssal és harsány kiáltással köszönték meg a nyugdíjas mamáknak, papáknak a vendéglátást. Köszönetül minden
nyugdíjas kapott egy egérkét és nagyon kedves gesztus volt, hogy
az egyesületet megajándékozták egy, az óvodások munkáiból ös�szeállított albummal.
Elmondhatjuk, hogy mi nyugdíjasok boldog, szívmelengető
délelőttöt tölthettünk el a kicsik társaságában. Mindnyájan feltöltődve, jókedvűen jöttünk el az óvodából. És kell-e annál nagyobb
elismerés, mint ami attól a csöpp fiúcskától jött, aki egyik nagymamánknak adta ajándékba a sajtját, melyen ott díszlettek az ös�szegyűjtött pontocskák.
A gyermeknapi rendezvény „egérke” témára szerveződött. A
kis ovisok különböző játékokban vehettek részt, úgymint báb
(rongybaba) készítése, az akadálypálya, a célba dobás, egérverseny, sajtkeresés. Minden gyermek egy jelképes sajton gyűjthetett
össze pontokat a különböző játékos feladatokkal. A kézműves
csoport tagjaival együtt készíthették el a rongybabákat, együtt
versenyezhettek a papákkal az egérverseny játékban, és a nagypapákkal együtt győzték le az akadálypályát is. Nagy örömmel
mutogatták a sajtokon szaporodó pontokat.
A játékos vetélkedő után jöhetett a nagy palacsintaevés. Alig
győzték a nagymamák a lekváros és kakaós palacsintát tölteni,
öröm volt nézni, ahogyan a gyerekek padokon, asztaloknál, szőnyegeken jóízűen palacsintáznak. De még a palacsintázásnak vége
sem volt, megkezdődhetett a lufi fújás, osztás. Ebben leginkább a
nagypapák jeleskedtek, jól állták a gyermekek ostromát.
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F•A•I•R Lakossági közéleti tájékoztató • Megjelenik kéthavonta • Kiadja: Községi Könyvtár
A szerkesztőség címe: 2765 Farmos, Zrínyi út 1., Telefon: 06 53/390-088, 06 20/283-4995
E-mail: biciklisteri@freemail.hu • Felelős kiadó: Cziráné Fehér Anita, Jezsikné Kármán Teréz,
Visnyei Pálné • Eng.szám: B/Kul/B/90 • Készült: 1500 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!
Nyomda: Katona Nyomda, Tápiószele, Holló út 5. • Tel.: 06 20/982-1180 • E-mail: katonanyomda@gmail.com

