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Tisztelt Egerfarmoson élők!
Sajnos hosszú idő telt el azóta, hogy kezükbe vehették az „Egerfarmosi Hírmondó”-t. Számomra úgy tűnik, hogy
nincsenek olyanok, akik szívesen írnának a lapba, akik gondolataikat megosztanák velünk. Bízom abban, hogy a
következő szám összeállítása kicsit könnyebb lesz, s itt kérem Önöket, aki szeretne írni a helyi újságba, az cikkét juttassa
el hozzám, hiszen ez a mi újságunk, rólunk, nekünk szól, mi írjuk.
Az elmúlt év decembere óta sok minden történt községünkben, mely említésre érdemes. Mindent felsorolni nem lenne
célszerű, de fontos megemlíteni, hogy megünnepeltük március 15-ét, a Hősök Napját, május 1-ét, nagy sikerrel rendeztük
meg a Gyermeknapot, csodálatos évzárókon vehettünk részt az Óvoda és az Iskola rendezésében. A mezőszemerei
iskolából három egerfarmosi kisdiák ballagott el. Nagy öröm volt számomra, hogy két tanuló érdemeit külön is kiemelték
az ünnepségen. Barna Zoltán és Zsámba Judit jó tanulmányi eredményeikért és a közösségért végzett munkájukért
kaptak elismerést. Zsámba Judit ebben az esztendőben is elnyerte a legjobb tanulónak járó díjat. Gratulálok nekik!
Fontosnak tartom, ezért itt is felhívom a lakosság figyelmét, hogy mindenki fordítson különös gondot
környezete tisztántartására. Ha végig sétálunk a falun, gyönyörű portákat lehet látni /a Bíráló Bizottság most
végzi munkáját/, de sajnálatos módon vannak gazos, elhanyagolt udvarok, árkok, kertek. Kérek mindenkit,
hogy a falu-szépítő munkát helyezze előtérbe, hiszen közvetlen környezetünk állapota saját magunkat
minősíti.
Eredményként értékelem a focipályán történt beruházást, mely igen látványos, s mindannyiunk kényelmét
szolgálja.
Sokak régi vágya volt a temetőben egy másik kút elhelyezése, hogy ne kelljen messziről kannákban szállítani a
locsoláshoz szükséges vizet. Örömömre szolgál, hogy sikerült ezt a kérést teljesíteni, s a bejárat közelében egy
új, mérőórával felszerelt köz- kutat elhelyezni.
Az elmúlt időszak egyik sarkalatos problémája volt a helyi adók kérdése. Ahhoz, hogy az új kolléga pontosan
tudja munkáját végezni, szükséges volt egy állapot felmérés, melyet bevallás bekérésével próbáltunk
elvégezni. Köszönöm azoknak, akik ezt a kötelezettségüket elvégezték, s kérem azokat, akik nem tették meg,
pótolják. Ez a bevallás nem jelenti azt, hogy nem fizették be az adót /bár ilyenek is szép számmal vannak/,
hanem a nyilvántartás felfektetéséhez szükségesek. Elnézést kérek azoktól, akik esetleg félreértették a
szándékot.
Szükséges megemlíteni a Ravatalozó előtt készítendő előtető ügyét. Mint tudjuk, már egy év óta húzódik a dolog, de
reményeim szerint az őszi esők beállta előtt lesz előtető. Sajnos eredeti tervünket anyagi okok miatt nem tudjuk
megvalósítani, hiszen több árajánlatot kértünk, és 4-4,5 millió forintért vállalták volna a kivitelezők. Ez nagyon sok pénz,
ennyit saját forrásból nem tudunk előteremteni. Most készül az új terv, mely alapján kisebb lesz az előtető, s így
reményeink szerint kevesebb pénz is elég lesz rá. Kérem még kis türelmüket.
Örömmel újságolom, hogy ebben az esztendőben két nagyobb összegű benyújtott pályázatunkat is pozitívan bírálták el. A
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére /mely az info-kommunikációs akadálymentesítést is tartalmazza/ nyertünk
8.613.695.- forintot, melyhez csak minimális önerőt kell biztosítanunk. A munkálatok hamarosan elkezdődnek, mely
kényelmetlenséggel fog ugyan járni, de bízom megértésükben, s türelmükben.
Szintén sikeresen pályáztunk az Idősek Klubja épületének belső felújítására, s nyílászáró cseréjére. Az elnyert támogatás
8.704.511.- forint, melyhez igen jelentős, közel 4 millió forint önerőt kell biztosítanunk. Remélem, hogy az Önök
megelégedésére fog működni a szép, újonnan felújított épület. Ezt a beruházást is el fogjuk végezni ebben az esztendőben.
Végezetül tájékoztatom Önöket, hogy a Falunap megrendezéséhez benyújtott pályázatunk nem nyert, így
szerényebb körülmények között, saját forrásból rendezzük meg a Falunapot. A részletes programot
tartalmazó meghívó az újságban található, de ezúton is szeretettel hívok, várok mindenkit 2008. augusztus
02-án, szombaton, az egész napos rendezvényen.
Egerfarmos, 2008. július hava
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Ez történt az ovisokkal!
A tavasz folyamán igen sok feladatot kellett elvégeznünk a gyerekekkel. Az
óvodai élet ilyenkor színesebb-mozgalmasabb.
Március 8-án igen kedves ajándékot készítettek a gyerekek köszöntve a
„NŐKET”
MÁRCIUS 15-ére nemzeti színű zászlókat festettünk, majd kimentünk a
temetőbe és elhelyeztük a síron, amely a szabadságharc hőseinek állít
emléket. Verseket mondtunk és énekeltünk együtt az iskolás gyerekekkel.
Március végén volt a húsvét, tojásokat festettünk, díszítettük –készülve
ezzel az ünnepre. Hagyomány óvodánkban, hogy a bokrok alá csoki
tojásokat dugunk el, amit a gyerekeknek kell megkeresni –ezt meg is lehet
enni.
Április hónap a beiratkozásokról szólt. Beiratkozás a nagycsoportosok
részéről, akik iskolába fognak ősztől járni. 11 kisgyermek az egerfarmosi
iskolába fog járni, 1 kisgyermek pedig a füzesabonyi általános iskolában
fogja elkezdeni iskolás éveit.
Óvodánkban is áprilisban volt a beiratkozás. Hét kisgyermeket írattak be,
akik szeptembertől óvodások lesznek.
2008. szeptemberétől kb. 30 fővel kezdjük el az új nevelési évet.
Április végén megtörténtek a középsőcsoportos gyermekek
szűrővizsgálata. Ennek eredményéről az óvoda és a szülő is kap
tájékoztatást.
Május elsejére a fiúkkal májusfát állítottunk fel az óvoda udvarán a
lányoknak. A kislányok igen örültek neki.
Közben készülődtünk az anyák napi ünnepségre, amit május 1-én a
Művelődési Házban tartottunk meg. Egy kis verssel, énekekkel és
meglepetés ajándékokkal kedveskedtünk az édesanyáknak.
Készültünk a megrendezésre kerülő gyermeknapra, hogy a gyerekek,
akikért lesz, jól érezzék magukat.
Az óvodában az évzáró és a ballagás lezajlott, május 30-án zártuk a
2007/2008-as nevelési évet és elbúcsúztattuk a nagycsoportosainkat.
Június 6-án Jászberényben voltunk kirándulni az iskolával közösen.
Állatkerti séta, majd visszafelé Erdőtelken az Arborétum megtekintése volt
a program.
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
Az óvoda 2008.augusztus 4-től tart zárva szeptember 1-ig.
A NYÁRRA MINDENKINEK JÓ PIHENÉST KIVÁNUNK!
Vincze Józsefné

2

Tisztelt Olvasók!
Ismét eltelt egy tanév. Szinte hihetetlen, de alig léptünk
szeptember havába és máris év végi zárásra készülődtünk. Gyorsan szálltak a
napok, észrevétlenül teltek az órák. Pedig munkával, sok újdonsággal zajlott
az iskolai élet.
A 2007/2008-as tanévben iskolaotthonos rendszerben tanítottunk,
tanultak a diákjaink. Eleinte voltak nehézségeink (pl. az órák, hitoktatás
helyszíneinek megszervezése), de szépen lassan mi felnőttek és a gyerekek is
megszoktak minden új dolgot. Újként említhetem, hogy ebben a tanévben egy
kolleganővel bővült a tantestületünk. Kedvességével, rátermettségével
bizonyította, érdemes a munkáltató, a szülők és a tanulók bizalmára,
szeretetére.
Az idén már egész tanévre szólóan az ÁMK Mezőtárkány-Egerfarmos
intézményi társulás tagiskolájaként működtünk. Mindez azonban nem
befolyásolta a munkát, a tanítást. Ahol szükség volt rá, ott a szakmai
szempontokat egyeztettük, de egyetlen pillanatig sem éreztük azt, hogy a mi
kis iskolánkat egy nagyobb esetleg bekebelezte. Minden hagyományaink
szerint zajlott, nem erőltették új szokások bevezetését. Talán, ha negatívumot
kellene említeni, az csupán annyi, hogy több a tanítókra nehezedő
adminisztrációs tevékenység. De hál’ istennek ezt tudjuk úgy koordinálni,
hogy a tanulók ezt észre sem veszik.
Néhány gondolat az érdemi, azaz a tanulmányi munkáról. Az év végi
zárszámadáskor fényesen kiderült, hogy minden osztályfokon 4 egész felett
teljesítettek diákjaink, évismétlés pedig nem volt. Kiemelkedő munkát végzett
a 2. osztály. Iskolai szinten félévkor és év végén is az ő tanulmányi
eredményük volt a legjobb. Nagyon büszke vagyok minden tanulóra. Több
diák is részesült kimagasló tanulmányi munkájáért könyvjutalomban a
Mezőszemere-Egerfarmos a Tehetségért Alapítványtól ill. az egerfarmosi
Községi Önkormányzat jóvoltából. Szeretném megköszönni a családok,
szülők, nagyszülők segítségét. Éreztem, hogy az egész tanév során
folyamatosan nyomon követték a gyerekek munkáját. Ez az eredmény
Önöknek is köszönhető.
A szép eredmények birtokában kívánjuk, hogy tartalmasan
teljen a vakáció, hogy feltöltődve, felfrissülve kezdjük a 2008/2009-es
tanévet.
Az intézmény nevében:

Molnárné Vincze Judit
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A templom jóval kisebb volt a mainál. Az 1874 előtt készült rajz másolata szerint a templom bejárata régen a déli oldalon
volt, felette három kisméretű félköríves záródású ablakkal.
A szentély keleti falában egy magasan elhelyezett, félköríves záródású rézsűs kávájú résablak van (ma vakablak).
Régi írások szerint valószínű, hogy 1720 és 1732-ben készült összeírást követően elfalazták a déli bejáratot és ekkor
került sor az új bejáratnak a nyugati falba lévő kialakítására,
mely fölött a rajzon egy címer is látható (ma is). Ez akár 1780as években is készülhetett, mert 1782. május 23-án Egerben kelt
végrendeletében Szalai József (egyik földbirtokos) özvegye,
Nagy Borbála „Isten Dicsűségire Farmosi Templomnak
Szükséges Reparatiojára hagyok Száz Rforintokat…”!
A templom építési korát a XIII. század közepére teszi a
szakirodalom Árpád- és románkori templomnak minősítve.
A tatárjárást követő 20. évre, 1261-ben már állt a
templom, s IV. Orbán pápa idején Szt. Adalbert titulussal
szerepelt a leírásokban. Az eredetileg temetőkápolnának épült
templom tojásdad alakú kőfallal volt körülvéve (PM), ami a
török időkben pusztult el a faluval együtt, valószínű
visszatelepedéskor a kerítés köveiből építkeztek.
1813-ig a templom köré temetkeztek. Ekkor a temetőt
kihelyezték a falutól észak-keletre lévő „cséplődomb”-ra.
Ebbe a templomba volt eltemetve Cseplényi György, aki a református hitűvé vált emberek visszatérítésére kapott
pápai megbízást, de a végvárakból elbocsátott zsold nélküli katonák elrabolták és a falu határában, a Szőke pusztánál
lévő tónál (azóta Barát fertő) lefejezték. 1689-ben vitték el a holttestét Sátoraljaújhelyre.
(Egerlövő is, miképp Farmos, a reformáció híve lett, de itt a rekatholizáció boldogult, Lövőn nem, református maradt)
Az alsóhevesi esperesi kerület látogatási jegyzőkönyve 1810-től sorozatosan megállapítja, hogy a templom rossz
állapotú.
1833-ban a helybéli közbirtokosok a templom bővítését és javítását határozták el, amire 1874-ben került csak sor.
Ekkor csak különálló haranglába volt a két harangnak és Mezőtárkány fialája volt, de 1862-ben Borsodszemeréhez
csatolták. Az önálló egyházközség 1935-ben alakult meg.
1874-ben a templom bővítésekor és felújításakor bontották le a templom nyugati falát, amelynek kőanyagát beépítették a
nyugati irányba meghosszabbított hajó falába, a régi kapuzatot a címerrel együtt a templom újonnan kialakított, toronnyal
tagolt és díszített nyugati főhomlokzatába építették be. A kapuzat felett lévő Brezovay-címer és a szemöldökkő felirata
(ANNO 1874) jelezte az építés idejét és az építtető családot, akinek a legjelentősebb része volt a régi templom építésében
és a későbbi bővítésében, erre utalnak a templom külső és belső falába beépített sírkövek is.
A templom jobb oldalán a visszalépő szentély - vaskeretes ablakán kovácsolt vasrács. A szentély bal oldalán félköríves
ablak fűzött vasráccsal és a falhoz simuló, a hajó zárfalát támasztó vaskos támpillér.
A templomon cseréptető, barokk torony, körben félkörös harangablakokkal, órakörös ereszpárkánnyal és
párnatagos négyélű bádogsisak.
A szűk torony alatti bejárat mindkét oldalán szenteltvíztartó, Mária és József képével, felette két pilléren nyugvó
mellvédes kórus (régen fából volt) egyszerű orgonával.
A karzat alatti baloldali falon vörös márvány sírkőlap Brezovay címerrel (sisakdíszes körben ágaskodó oroszlán).
Jobbról kereszttel díszített sírkő, nem olvasható írással.
A hajó egyszerű téglányalapú, porosz süveggel fedett.
A félköríves diadalív két oldalán kosáríves, barokk korú szoborfülkék Máriával és Józseffel. A falakon a stáció képei.
A szentély egyenes zárású, két lépcsővel emelt dongaboltozatú hely, jobbra a lépcsővel emelt depozitórium.
Főoltár festett, nem jelentős klasszicista mű, két szépen faragott késő barokk adoráló angyallal, fölötte a templom
védőszentjéről, Szent Adalbertről festmény, amint Vajkot (Istvánt) megkereszteli, akinek nevelője és gyóntatója volt.
Mellék (kis) oltár Szent Anna tiszteletére fából, rajta ereklyetartóval.
Sekrestyeajtó (műemlék) két sarkosan alakított kettős betétmezővel, eredeti barokk szerelvényekkel (kilincs-zár) a XVIII.
századból.
Sekrestye szekrény puhafából, balra három fiók, jobbra kétajtós szekrény, emeletén három fiók és kétajtós szekrény
között előredomborodó ívelt tabernáculum.
Ereklyetartó ovális talpon sugárkévéjű díszes áttört rocaille-os előlap, ami 35 cm magas, átmérője 15 cm. Bécsben
készült 1760 körül, Szt. Alajos ereklyéit 1747-ben Calinola püspök ajándékozta.
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Kehely egykor aranyozott ezüst, hat karéjos bordás talppal, kúpos szárgallérral, kihajló peremű csészével. Magassága 23
cm, talpátmérője 15,2 cm (magyar – XVIII. század végi)
Körmeneti Mária, ami az Amerikát megjárt farmosiak adományaiból készült.
Keresztelő medence (kút), régebben rézből, a mai vörös márvány színű műanyag, amit 1932-ben az akkor 25 éves
„Hangya Szövetkezet” ajándékozott.
Szószék fából készült, most hangvető tető nélkül. Hangosítás van.
Az 1960-ban végzett tatarozás jelentős volt, ekkor került elő a szentély keleti falának románkori ablaka, a szép
kváderfal és az elfalazott déli kapu.
1992-ben az új toronysisakot, ablakot, ajtókat, csatornát, burkolatot kapott és fűtőrendszer lett kiépítve.
A falu tengerszint feletti magassága 99-100 méter, a templomdombé 102 méter. A toronyban három harang lakik,
egy szinten van
A Szent István harang, ami egyik felirata „Az élőket hívom. A holtakat elsiratom. A viharokat szétzúzom.” Ez a
harang készült 1938-ban Szent István király halálának 900. évfordulójára, 70 éve búcsúkor érkezett akkor télies hideg
volt április 23-án. Ez a déli harangszó.
A Szent György (közép)harang felirata „A hangomat halljátok, emeljétek fel szíveteket és a lelketeket a jóságos
Atyához…” Készült 1925-ben, az Amerikában és itthon lévő hívek áldozatkészségéből.
Fölöttük helyezkedik el a Szent Adalbert tiszteletére 1875-ben öntött szép díszítésű kisharang, a Püspök képével. Egyben
ez a lélekharang, ami halott esetén nőnek kettő részletben, férfinak három részletben harangoz elő, csendít.
Ma villamos vezérléssel működnek.
A templomkertben található a Pók János helyi mester által készített boltív alatt a XVIII. század végéről származó Mária
megkoszorúzását ábrázoló dombormű, a felhőtrónon ülő Atyaisten Jézus alakjával.
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Erősödött a nemzeti szabadságtudat, ekkor foglalták először törvénybe (XXI. Tc) a nemzeti színt, francia mintára:

a PIROS (erő) –
a FEHÉR (hűség) –
a ZÖLD (remény) együttest,
és el is rendelték minden középületen, hajón a nemzeti zászló elhelyezését, a honvédtisztek is vállon átvetett
szalagként, övként is használták, de hordták karszalagként, bojtként. Petőfi azt írta az egyik versében „Varrd meg azt a
zászlót, feleségem”.
Egy nemzetőr költő írta:

Lobog a nemzeti zászló,
Mint a megtestesült jelszó!

S amennyi szint rajta látunk,
Annyi a mi boldogságunk!

Ekkortól nem csak a főúri rend, a köznemesek alkották a nemzetet, hanem a nép, az iparosok, a kis és közép gazdák, a
tanítók, a papok, más értelmiségiek. Sok kis patakból bővült a nemzet folyama.
A piros fehér zöldben kifejeződik az összetartozás. Igaz más nemzetiségűek nemzet tudatai is erősödött.
1948-ban, a 100. évfordulón országszerte nagy ünnepségek voltak, ekkor volt az első Kossuth-díj. Egy nemzetőri kard
markolatát fogtam a kezemben, ami gyermeki lelkesedéssel töltött el, mert egyik dédnagyapám és egy Bíró ősöm is
honvéd volt 1848/49-ben. A falumból 70 honvéd vett részt a szabadságharcban, köztük egy lány.
Jókai úgy kezdte a 12 pont felolvasását 160 évvel ezelőtt:
MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS!

Legyen úgy!
Bíró Károly
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In memorian Szabó Zoltán.
Saluton Zoltano!
Nem hangzik el többé ez a mondat, mellyel találkozáskor köszöntöttem Zoli bácsit. Magyarul azt jelenti: Üdvözlet
Zoltán! Sajnos a betegség legyőzte szervezetét, bár több alkalommal sikerült elodázni a problémát, végül a kór és a kor
együttesen legyőzték akaraterejét.
Mindannyian emlékszünk arra, hogy milyen lelkesen járta a községet, győzködte az embereket, s népszerűsítette az
Esperanto nyelvet. Neki köszönhetjük, hogy Egerfarmos apraja-nagyja hallott már erről a nemzetközi nyelvről.
Lelkesedésének köszönhetően megalakult a helyi Esperanto csoport, mely kezdetben igen szép létszámmal működött.
Sajnálatos, hogy lassan elfogytak a tagok, de az érdektelenség ellen az utolsó percig próbált küzdeni.
Ő vitt el engem Budapestre egy Esperantó rendezvényre, ahol megismerkedtem a Tatán élő és alkotó festőnővel,
Ködmönné Janka Erzsébettel, aki lelkes Esperanto csoportvezető. Ebből a kapcsolatból alakult ki a „festőtábor”, s
jöttek el Egerfarmosra a Bányász Képzőművész Kör tagjai. Csodálatos élmény volt, az egész községben, s a
környékén is mindenhol festőket láthattunk. Gyönyörű képek születtek, melyek egy része intézményeinket díszíti, s
barátságok alakultak ki. Mindez nem jöhetett volna létre Zoli bácsi nélkül.
Törékeny alakját gyakran lehetett látni a faluban, hiszen mindig azon dolgozott, hogy az Esperanto ügyét
népszerűsítse. Hirdető táblákat helyezett el, melyen Kandó Kálmán életét olvashattuk magyarul és Esperantoul, illetve
az aktuális hírekről értesülhettünk.
Gyakran látott vendégül olyan személyeket, akiket az esperanto kapcsán ismert meg, hiszen a mozgalom keretében
beutazta a fél világot. Gyönyörű képeslap gyűjteményét sokan megcsodálták, s még egy földrajzi vetélkedő alapját is e
gyűjtemény szolgáltatta.
Segítségével sikerült ingyenes nyelvkönyvekre szert tenni, melyet az iskolások haszonnal forgattak.
Örökmozgó volt, nagyon sokat utazott még idős korában is. Szerte a világban rengeteg ismerőse, barátja volt, akikkel
tartotta a kapcsolatot. Idős kora ellenére otthonosan mozgott az informatika világában is, rendszeresen használta a netet, s a világnyelven, Esperatoul levelezett.
Sajnos utolsó hónapjairól keveset tudunk, az ország távoli táján élte azt a pár hónapot, mely a végzetes rosszullétet
megelőzte. Csak a kórház értesítése alapján tudtuk meg a szomorú hírt, hogy a belgyógyászaton elhunyt.
Úgy hiszem, hogy ha életem során bárhol Esperantó szót fogok hallani, lelkem mélyén mindig eszembe fog jutni
Zoltano, aki bár sok-sok vitával, nézetkülönbséggel, de bevezetett az Esperantó világába.
Nagy Kornélia soraival búcsúzom Zoli bácsitól:
Alveno
Alvenis la geamikoj
Al Egerfarmoso!
Komencigos Tendumado
Lernado, Ludado:
Gaja estas la etoso
Ridas kantas anoj
Tendar fajro kaj dancado
Ce la fin de cio

Estraranoj ege gojas
Por la harmonio
Kiu regas en tendaro
Dun la tuta tago
La gepatroj tre felicas
Je la bonprogreso:
Babilado, komprenigo
Kun ciu nacio! /amiko/
Poczokné Blanár Gabriella

A templomról szóló írást Szabó Zoltán (1926-2008.) eszperantó nyelven kívánta kifüggeszteni a templom
kerítésére és megjelentetni, hogy az eszperantisták világába ismertté tegye Egerfarmost, mint ahogy megszervezte
2006-ban az eszperantista tanfolyamot és a képzőművészeti tárlatot. Ilyet a falu eddig nem látott.
Ez a kistermetű, szívós, akaraterős, makacs emberke a XX. Század jeles történelmi eseményeinek részese volt, mint
levente, sportrepülő, a háború utáni új események reményekkel teli és csalódott polgára, aki a szebbet és jobbat
akarta még azon rövid idő alatt is, amit Egerfarmoson élt. Adni akart örökül valamit. Amilyen csendesen érkezett,
olyan csendesen ment el. Hamvait eszperantó világnyelvhez méltóan szétszóratta.
Béke poraira!

„Paco por eterno”
Bíró Károly

6

Alapítványunk tavaly nyáron kezdeményezett a lakosság körében gyűjtést a
ravatalozó előtető elkészítésének érdekében. Azóta eltelt egy év, és még
sajnos nem kezdődhetett el a kivitelezés. Tudjuk, hogy most már lassan
bizalmatlanná válnak a lakosok. Itt szeretném leszögezni, hogy az
összegyűjtött adomány, amit a lakosságtól kaptunk, az megvan, és az
alapítvány ezt az összeget csakis erre a célra fordíthatja. Mi ezt a beruházást
egyedül nem tudjuk megvalósítani, csak az önkormányzat támogatásával.
Közösen dolgozunk e jó cél megvalósításáért. Azt már a polgármester
asszony is megtette a tavasszal, hogy egy tájékoztató levelet küldött ki a
lakosság részére. Most mi is szeretnénk beszámolni az előtetővel kapcsolatos
helyzetről. Már nagyon sokszor napirendi pont volt a testületi üléseken.
Hegedűs Anna tervezőnő készítette el a rajzot ingyen, ami igen nagy segítség
mindenki számára, mert ma egy ilyen rajzot nem kevés pénzért készítenek.
Ezúton is köszönjük. Az első elképzelés alapján, magas költségvetés
született, amit az önkormányzat sem tud felvállalni, ezért már sokadik
alkalommal gyűltünk össze az elmúlt napokban, hogy valami olcsóbb
megoldást találjunk. Többféle megoldáson gondolkodtunk és vitáztunk. Azt
hiszem, hogy tudtunk egy mindenki számára elfogadható és olcsóbb megoldást találni, ami lehetővé teszi az
előtető kivitelezését. Emiatt a tervrajz módosítására lesz szükség. Miután az építési hatóság elfogadja és
engedélyezi a kivitelezést, hozzá tudnak fogni az építkezéshez, amit mindenképp ebben az évben szeretnénk
megvalósítani. Ennek reményében köszönjük meg az elmúlt időben tanúsított türelmüket, de most még csak azt
tudjuk mondani, hogy továbbra is kérjük bizalmukat. Az önkormányzattal együtt azon igyekszünk, hogy mindenki
számára egy tetszetős, és egyben praktikus előtető készüljön el.
Zsámba Istvánné

Születtek:
Elhunytak:
Varga Alexandra

Bartáné Beksi Erzsébet

Dénes Csilla

Porció Andor

Kovács Virág

Adorján Jánosné Orosz Gizella

Nagy Sándor

Kollár István

Dudás Dusán

Pajor Istvánné Tóth Mária
Dr. Csörgő Sándor
Orosz Jánosné Somogyi Cecília
Répási Katalin Mária

Magyar állampolgár lett:

Kormos Sándorné Gazdig Gizella

Molnár Árpád

Orosz Vilmos
Nagy János
Gratulálunk!

Veres József
Csőke Károlyné
Őszinte részvétünk!
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Községünkben továbbra is aktívan működik az
„Őszirózsa” Nyugdíjas Szervezet, mely elmúlt
időszakban
bővelkedett
színes,
tartalmas
programokban. Rendszeresen szerepelünk a helyi
rendezvényeken,
társadalmi
ünnepségeken,
falunapon. Februárban nagyszabású Rimamenti
találkozót tartottunk a Rima patak mentén lévő hat
község nyugdíjas szervezeteinek részvételével.
150 fővel az alábbi csoportok nagy sikerrel
mutatkoztak be:
 Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör
Mezőszemere,
 Asszonykórus Andornaktálya,
 Népdalkör Maklár,
 Néptáncos Nagytályáról
 Szihalomról a nagysikerű „TOBÁN”
Hagyományőrző Népművészeti Egyesület
 Őszirózsa Népdalkör.
A rendezvény jól sikerült, mely Bimbó Zoltán
vezénylésével közös énekléssel kezdődött, majd
köszöntöttük a meghívott vendégeket, együtteseket.

Emléklappal köszöntük meg elődeink munkáját.
Szervezetünk tevékenységét értékelve és a 20 éves
jubileum alkalmából a polgármester asszonytól szép
ajándékot kaptunk: tányérokat, csészéket, amit a
rendezvényeinken tudunk használni, nem kell
kölcsön kérni senkitől. Az önkormányzattól kaptunk
ajándéktárgyat, Petrik László egyéni vállalkozótól
pénzbeli támogatást. Köszönjük mindnyájuknak,
hogy értékelik munkánkat. A múlt évben pályázatot
nyújtottunk be, amit megnyertünk, és ezt a
rendezvényt
pályázati
összegből
tudtuk
megvalósítani. Az NCA-tól is nyertünk pályázaton,
melynek az összegét működésre fordítottuk. Ebben
az évben is nyújtottunk be két pályázatot, reméljük
eredményes lesz. Februárban voltunk a Budapest
Sportarénában rendezett Tavaszköszöntő Tisztelet
Gála Koncerten, ami nagyon tetszett. Áprilisban
rendeztünk a Költészet napja alkalmából vers- és
prózamondóversenyt az iskolásokkal és a szomszéd
településekkel közösen, ami sikeres volt. Reméljük,
lesz folytatása. Tiszanánára minket is meghívtak
szavalóversenyre, melyen szervezetünkből 4 fő vett
részt sikeresen, 2 fő könyvjutalomban részesült.
Májusban Gyöngyöspatán lépett fel az énekkarunk,
júniusban Egerben "Ködellik a Mátra" népzenei
találkozón és a sarudi aratófesztiválon. Július elején
a szücsi Évgyűrűk Nyugdíjas Kulturális Egyesülettől
kaptunk meghívást, ahol nagy sikerrel szerepeltünk.
Az utazásainkhoz az önkormányzat is hozzájárul,
mivel annyi helyre kaptunk meghívást, hogy a
Szervezet már nem tudja fedezni a költségeket, de
szívesen teszünk eleget a meghívásoknak, ezzel is
öregbitjük kis falunk hírnevét. Augusztusra,
szeptemberre már vannak újabb felkérések az
énekkar részére. Jelenleg készülünk a falunapra
énekkel, tánccal, vidám jelenettel, melyeket Szabó
Krisztina tanárnő tanít be. Megköszönöm a
szervezet tagjainak a pozitív hozzáállásukat.
Továbbiakban is sok sikert és jó egészséget
kívánok.
Burgermeister Jánosné
szervezet vezetője

Célunk a környezetünkben élő emberek
hagyományainak,
népdalainak,
táncainak
felelevenítése, továbbadása a fiatalabb korosztály
számára. Ajándékkal köszöntük meg a fellépő
csoportok szereplését. Az előadás után finom
vacsorával vendégeltük meg a résztvevő
együtteseket és az alapító tagokat, amit az
Önkormányzat segítségével az Óvoda és az Idősek
Otthona dolgozói készítettek. Ezúton is köszönjünk.
Vacsora után jó zenével, tánccal, kellemes
beszélgetéssel zártuk a napot, ahol jó kapcsolatok
alakultak ki. A rendezvény lebonyolítását az
Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet tagjai végezték
önkéntes munkában, szinte minden tag kivette a
részét, süteményt sütött, takarított, mosogatott,
vendégeket fogadott stb., köszönet érte minden
résztvevőnek. A rendezvény keretein belül
megünnepeltük a Klub fennállásának 20 éves
évfordulóját, meghívtuk az alapító tagokat.
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Nagy napra ébredtünk. 7 éves szorgos munka és helytállás után Polgárőrségünk buszkirándulásra készült a
Dunakanyarba. Összedugtuk a fejünket, hogy miként lehetne egy kirándulást összehozni és hová kellene elutaznunk.
Végül a Dunakanyar mellett döntöttünk, Visegrád – Esztergom megtekintését határoztuk el. Elkezdtünk osztani –
szorozni, hogy a költségeket, hogyan tudjuk előteremteni. A hét éves takarékosság meghozta eredményét. Egy buszt
béreltünk, hogy minden polgárőr a családját is elhozhassa, s az utazást a Polgárőrség állta. A családokat azért is
meghívtuk, mert a sikeres munkánkhoz nagyban hozzájárultak ők is. A kirándulás szervezését időben megkezdtük.
Először Visegrád polgárőr parancsnokát kerestük meg, olyan meggondolásból, hogy június 21-én a reggeli órákban
találkozzunk, és egy nyugodt helyen beszélgessünk, átadhassuk tapasztalatainkat egymásnak, majd Visegrád
nevezetességeivel ismerkedhessünk meg. Illés Miklós Visegrád polgárőr parancsnoka örömmel vette jelentkezésünket.
Az eredményen felbuzdulva, Esztergom polgárőr parancsnokát, Bodrogi Sándort is felhívtuk, és elmondtuk kérésünket,
hogy délután fogadjanak bennünket. Örültek jelentkezésünknek. Megkezdődött a felkészülés a kirándulásra, melyen 42
fő polgárőr és családtag vett részt. Reggel 6 órakor indultunk Egerfarmosról, és 9 órára érkeztünk Visegrádra, ahol már
várt bennünket egy polgárőrautó, polgárőrökkel és a parancsnokkal.
Szívélyes fogadtatásban részesültünk. Egy étterembe kísértek minket, hűsítő mellett beszéltük meg a programot, mely
igen feszes volt.
Felmentünk a Fellegvárba, a Salamon toronyba és Mátyás király palotájába.
Ebéd előtt szakmai megbeszélést tartottunk, megtekintettük a polgárőrség készülő irodáit, a polgárőrség egyik tagjának
éttermében kedvezményes áron megebédeltünk. Igen hasznos és élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk Visegrádon.
Mindez a visegrádi polgárőrök önzetlen segítsége, kísérete nélkül nem lett volna lehetséges.
Jól éreztük magunkat, de az idő múlása közbe szólt. Megszólalt a telefon. Merre vagyunk?
Jövünk-e már? Esztergom polgárőrei a város szélén várnak bennünket.
Megköszöntük a szíves vendéglátást, és megígértettük a vendéglátóinkkal, hogy ha Eger vagy Tisza-tó térségébe utaznak,
felkeresik Egerfarmost, hiszen mi is szívesen vendégül látnánk őket.
Délután 2 órakor Esztergom város táblájánál egy kis csoport polgárőr és a parancsnok nagyon szívélyesen fogadott
bennünket. Bevezettek a városközpontba, ott bemutatták az autó- és motorkerékpárparkjukat, a szolgálati helyüket. A
parancsnok rövid ismertetést tartott a polgárőrség munkájáról, eredményeiről. Ezek után mi is beszámoltunk a
tevékenységünkről. Utána a város főterét tekintettük meg, a 3 csodálatos szép szökőkutat és a felújított házakat. Majd a
Bazilikát csodáltuk meg, az altemplomot, kincstárat, majd a várat. Mielőtt elbúcsúztunk vendéglátóinktól, kedves
ajándékokkal leptek meg minket, egy könyvvel,. Szent István városáról, Esztergomról és Az Esztergomi Kistérség, a
„Dunakanyar gyöngyszeme” című dvd-vel. Cserébe, s hogy ne feledkezzenek meg rólunk, mi is, környékünk
nevezetességével, egy Egri Bikavérrel leptük meg őket. Megköszöntük a szíves vendéglátást és őket is kértük, ha
térségünkben járnak, keressenek fel bennünket, hiszen mi is szívesen megvendégelnénk a szervezeteket. Azt hiszem
valami megindult a kapcsolatok terén. Polgárőrtársaink jelesre vizsgáztak vendéglátásból.
Minden polgárőr egyesületnek ajánlom, kövesse példánkat, és éljen a hasonló alkalmakkal.

Keressük egymást, ne csak a munkában, hanem a szórakozásban is!
Köszönet mindkét város polgárőrségének és parancsnokainak.

Burgermeister János
polgárőr parancsnok
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2008. tavaszán megállapítottuk adónyilvántartásunkból, hogy némely adatok a valóságnak nem felelnek meg,
ezért kértük a Tisztelt Lakosságot, hogy a pontos és hatékony kommunális adókivetés érdekében bevallási,
változás-bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget. Ezen kötelezettségüknek a lakosság 80%-a eleget
tett.

Kérjük azokat, akik még nem jutatták vissza a kitöltött és aláírt bevallási
nyomtatványt, hogy minél előbb pótolják azt.
Ez a bevallás nem újabb adó bevezetését jelenti, hanem
kizárólag a nyilvántartás aktualizálására szolgál.
A bevallások feldolgozásra kerültek, és a már aktuális adatoknak megfelelően kerültek újabb
határozatok kiküldésre. Ez a határozat tartalmazza az adó alanyát és mértékét, amely 4000.Ft/év. Az adófizetést két részletben teljesíthetik. Az első félévi adó befizetési határideje:
március 15.-e. Elmulasztása következtében pótlék kerül felszámításra.
A második félévi adó befizetési határideje: szeptember 15.
Fizetési kötelezettségüknek eleget tudnak tenni az egerfarmosi Takarékszövetkezetben.
Aki már teljesítette a 2008. évi magánszemélyek kommunális adójának befizetését, kérjük
tekintse tárgytalannak a kiküldött határozatot és az esetleges kellemetlenségekért szíves
elnézésüket kérjük.
A személygépjármű adó, vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó feldolgozása még
folyamatban van, kérjük szíves türelmüket.
Pajtók Petra
adóügyi előadó
Hétfő, szerda, péntek:
„Testvéreimet keresem”
1 Móz. 37:16.

Kedd, csütörtök:

Kedves Testvéreim!

8-12 óráig
13-17 óráig

Akire büszkék lehetünk!

Szeretettel hívjuk és várjuk a reformátusokat
istentiszteletre az egerfarmosi Öregotthonba
minden hónap 2. és 4. vasárnap délután 2 órára.

Zsámba Judit ebben az évben is kimagaslóan
szerepelt a különböző atlétikai versenyeken.
Például: 2008. májusában Hevesen, júniusban
pedig Békéscsabán a 3 napos Országos
Diákolimpia döntőjén szerepelt sikeresen.

Pocsai Julianna
ref. lelkész
Figyelem!
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a szihalmi
Fogászat 2008. július 21-e és augusztus 1-je
között szabadság miatt zárva tart. Helyettes:
Füzesabonyban
Dr. Hauser Hajnalka
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2008. július 01-től kaptam meg, alig 1 hónapja a közművelődési programszervezői munkát.
Egerfarmoson élek születésem óta, így külön megtiszteltetésnek veszem, hogy valamit tehetek az itt
élő emberekért.
A könyvtár megújult külsővel várja az olvasni vágyókat. A polcok más helyet kaptak, a könyvek
szétválogatva, sorrendben kerültek fel a polcra. A berendezések mellé 2008-ban kaptunk új asztalokat,
székeket és egy polcot. A berendezés teljesen új képet adott a könyvtárnak.
Könyvtárunk tagja a mozgókönyvtárnak. Ez azt jelenti, hogy a megyei Bródy Sándor könyvtárból több
mint száz könyv érkezik hozzánk, amelyek minden negyed évben cserélődnek. Ez nagy öröm, hiszen
nem kell a drága könyveket megvásárolni a falu lakosainak, mégis elérhetővé válnak a frissen
megjelent könyvek. Megtalálható: mese, ifjúsági, egészségvédő, szakács és tudományos könyvek,
regények, és még sok más érdekes könyv! MINDENKI TALÁLHAT AZ ÍZLÉSÉNEK MEGFELELŐT.
Azaz olvasó, vagy látogató aki nem találna kedvére valót, annak van lehetősége az ő igényének
megfelelő könyv előjegyzésére, melyet a Megyei könyvtárból a következő könyvcserénél meghoznak.
A Bródy Könyvtár többféle érdekes közösségi programot szervez, melyet a www.brody.iif.hu-n meg
lehet tekinteni. Legutóbbi programjuk, egy informatikai tanfolyam volt, amelyet itt a könyvtárban
tartottak. Az egerfarmosi képzésben résztvevők hasznos információval gazdagodtak az XP és az
internet használatáról. Szomorú vagyok kicsit, hiszen nem sokan látogatják a könyvtárat, eddig a
lakosság idősebb rétegével nem találkoztam. Örülök, hogy vannak fiatalok, akik szívesen jönnek
internetezni, és könyveket visznek a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A BEIRATKOZÁS ÖSSZEGE: TANULÓ,NYUGDÍJAS ESETÉN:
500 FT/ÉV
MINDENKI MÁSNAK:
1.000 FT/ÉV
INTERNET HASZNÁLATA:
½ ÓRA INGYENES minden beiratkozottnak !
MINDEN TOVÁBBI MEGKEZDETT ÓRA: 100 FT
INTERNET BÉRLET :
500 FT/HÓ (korlátlan internet használat)
A könyvtárba minden hónapban érkeznek folyóiratok. Mint például: Ezermester, Nők Lapja, Praktika,
Fürge Újjak, Zsiráf, 100xszép.
A leselejtezett könyveket kiárusítjuk, mindössze 100 Ft/db áron. Ezek között találhatóak szépirodalmi
könyvek, regények, tudományos könyvek is.
Könyvtár nyitva tartása 2008.augusztus 31.-ig:

Hétfő
Kedd
Csütörtök
Péntek
Szombat

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
12:00 – 20:00
9:00 – 11:00; 14:00 – 20:00

Az alábbi kérdőív kitöltésével nagyban hozzájárulnának a színvonalas és kulturált szabadidő hasznos
eltöltéséhez.
A kitöltött kérdőíveket a könyvtárba kérem szíveskedjenek leadni. Szívesen veszünk minden javaslatot
a programok szervezésével kapcsolatban. Így próbálván a falu lakosainak igényeihez igazodni.
Előre is köszönöm szíves együttműködésüket.
Dávid Ottóné
Művelődés szervező
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Egerfarmos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
Tisztelettel meghívom
Önt és kedves családját az Egerfarmoson
2008. augusztus 2-án megrendezésre kerülő Falunapi
rendezvényünkre.
Programok:
Sportpálya:
•

06.30-tól főzőverseny

•

07.00-tól zenés ébresztő, 09.00-tól sétakocsikázás

•

07.30-tól kispályás focimérkőzések

•

08.30-tól 11.00-ig kézműves foglalkozások, és ugrálóvár várja a gyerekeket

•

íjászat, lövészet

•

Rendőrség sport és technikai bemutatója

•

Tűzoltóság bemutatója

•

11.00-kor eredményhirdetés

11.30-tól vendégfogadás a Rózsakertben
12.00 órakor Szentmise a Templomban
12.45-től koszorúzás Kandó Kálmán szobránál
13.00-tól az Iskolaudvaron ugrálóvár várja a gyerekeket
Rózsakert:
•

13.00-tól kulturális programok

•

kb. 16.00-tól házassági évfordulósok köszöntése

•

kb. 16.30-tól „Egerfarmos legszebb udvara”és „Egerfarmos legjobb tanulója” címen kiírt
pályázatok eredményhirdetése

•

kb. 17.30-tól vacsora

•

19.00-tól utcabál

Poczokné Blanár Gabriella
Polgármester
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