
EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

VIII. évfolyam 3. szám - 2010. december

Nézem, ahogy az est leszáll az ablakom elõtt, 
Ezüstbe és fehérbe öltözik a Föld. 
Álmaink és bûneink, jó és rossz tetteink 
Ma hó takarja. 

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál 
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután, 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, 
Békés karácsonyt mindenkinek!

Tisztelt Olvasó!
A költõ szavaival köszöntöm Önöket az Advent, a várakozás idõszakában,

amikor testileg és lelkileg felkészülünk az ünnepre. Lassan eltelik az év, közeleg az

újesztendõ, amit reményekkel telve várunk. Bízunk abban, hogy egy jobb év

köszönt ránk, hiszen a 2010. bõvelkedett szomorú eseményekben. Az idõjárás sem

volt kegyes hozzánk, de a természeti katasztrófák is sok keserûséget okoztak. A

nehéz gazdasági helyzetben mindenki a jobb, könnyebb jövõben bízik.

Ezekben a napokban a családok a Karácsonyra készülõdnek, hiszen ez az ünnep

mindenki számára a meghittséget, az összetartozást, a szeretetet jelenti. Még azok

is az egyik legfontosabb ünnepnek tartják a karácsonyt, akik egyébként nem

hisznek a bibliai eseményekben, nem fogadják el az egyház tanítását. 

Mindenkinek fontos a család, a gyermekek, s minden hozzátartozó várja, hogy

szeretteivel együtt tölthesse ezeket a napokat. Persze ilyenkor már készülnek a

finom falatok, egy-két helyen hagyományos disznóvágás zajlik. A háziasszonyok

válogatják a recepteket, hogy finomabbnál-finomabb falatokkal örvendeztethessék

meg családjukat.

Ilyenkor persze visszatekintünk az elmúlt esztendõre. Voltak szép napjaink,

kellemes idõszakaink. Mindannyian örömmel gondolunk az együtt eltöltött idõre, a

közös ünnepekre, a bálokra, s természetesen a dolgos hétköznapok örömére.

Eszünkbe jut a sok vidámság, a gyermekek játéka-mûsora rendezvényeinken, a

fiatalok és az idõsebbek elõadásai ünnepségeinken, mulatságainkon, a résztvevõk

önfeledt jókedve, mosolya. Ezek azok a dolgok, amik segítenek átlépni a

nehézségeken, a mindennapok küzdelmein, s erõsítik bennünk az összetartozás

érzését. Bízom benne, hogy a nehézségek ellenére egy sikeres, sok eredményt,

elégedettséget, örömet okozó évre gondolhatunk vissza. 

Az ember mindig jobbra vágyik, s így én is kívánok mindenkinek békés boldog

Karácsonyt, s örömökben, sikerekben gazdag újesztendõt! Gondolataimat hûen

tükrözi egy õsi Ír karácsonyi áldás, melynek üzenetével köszöntöm Önöket az

esztendõ végén.

Hogy kerüljön minden szenvedés,
hogy elõtted az út már csak rózsát teremjen,
hogy bánat könnye sose hulljon szemedbõl,
hogy ne látogasson meg a fájdalom,
mindezt nem, mindezt nem kívánom neked!
Hisz füröszthet-e tisztává a könny,
szíved nem nemesedhet-e a szenvedésben,
amennyiben fájó ínséged ajtót nyit elõtted
Mária és a gyermek közösségébe
és rád terül gyöngéd mosolyuk csillagfényes palástja?
Sokkal inkább azt kívánom neked,
hogy hálás szívvel tudj emlékezni mindig
arra, ami csak jó volt az életedben,
hogy bátran álld ki a próbát,
ha a kereszt súlyosan nehezedik vállaidra,
és ha az elérendõ csúcs egyszerûen
elérhetetlenségbe burkolózik,
azt kívánom, hogy növekedjék benned Isten adománya,
és a nehéz években is segítsen neked
fölvidítani szeretteid szívét,
hogy legyen melletted mindig valaki,
aki méltó, hogy barátnak nevezd,
aki táplálja bizalmad,
amikor megfogyatkozik benned a fény és erõ,
hogy segítségével dacolni tudj a viharokkal,
és mégis felérj a magasba!
Akár örömben, akár szenvedésben sugározzon be
az emberré lett Istenfiú kedves mosolya,
és Õt mindig forrón szeresd,
amint azt hozzád hajló jósága kívánja Neked!

Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Tisztelt Érdeklõdõ!

A koncepció készítésének idõszaka zajlik a településeken. A
Parlamentben készül az ország költségvetése, mely, mint
mindenki elõtt ismert, a gazdasági válság miatt nagyon szûkös, s
takarékosságra kényszerítõ lesz.

A létszám alapján számított normatíva igénylésünket
határidõre benyújtottuk a Magyar Államkincstár felé.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
foglaltaknak eleget téve, a következõ évre szóló költségvetési
koncepciót a következõk szerint nyújtom be a Testületnek.

Tájékoztató adatként közlöm, hogy a köztisztviselõk
illetményalapja, illetve a közalkalmazotti bértábla 2011. évben
sem változik, a minimálbér összegérõl jelenleg is egyeztetnek a
Parlamentben de már most látszik, hogy lesz növekedés. 

A koncepció készítéséhez rendelkezésre állnak az alábbi
anyagok, melyek csak elõzetes információként vehetõk
figyelembe, véglegesítésük várhatóan december 23-án történik
meg.
- A 2011. évi költségvetési törvény javaslata
- A törvényjavaslat magyarázata
- A törvényjavaslat mellékletei
- Átmeneti rendelkezések
- Az önkormányzat forrásszabályozásához kapcsolódó

intézkedések.
- A koncepció készítésének idõszakában jól látható, hogy

igen szigorú és takarékos gazdálkodással tartható fenn a
község mûködése, ez a takarékosság minden dolgozóra,
intézményre és lakosra vonatkozik, szem elõtt tartva a jól
összehangolt munka és a részletekben rejlõ megtakarítások
lehetõségét. 

- Nagy probléma, hogy megszûnik a közcélú munka
lehetõsége, s így több szakfeladaton kinevezett
közalkalmazottat kell foglalkoztatni. Ez elsõsorban az
idõsellátásban okoz jelentõs többletköltséget. Lenne ilyen
igény az óvodában, az iskolában, a mûvelõdési házban, és
a polgármesteri hivatalban is. Remélhetõleg az új Nemzeti
Közmunka Program keretében lesz mód a munkanélküli
lakosság bevonására, alkalmazásukra. Erre az alkalmazási
formára pályáznia kell az önkormányzatnak.

- A lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével
nem javaslom a Testületnek a magánszemélyek
kommunális adójának emelését.

- A vállalkozók kommunális adója megszûnik.
Egerfarmoson ez jelentéktelen összeg volt, melynek
hiányát kevéssé érezzük meg.

- A MEFAVÍZ Nonprofit Kft. Ügyvezetésével
egyetértésben, 2011. évben nem kívánjuk emelni az ivóvíz
térítési díját.

- A hulladékszállítás díját a Remondis Tisza kft. jelentõs
mértékben kívánja emelni, melynek hatásaival szembe kell
néznünk.

- A rehabilitációs hozzájárulás összege 964.500.-
forint/fõ/év összegre nõ. Ennek megfizetését kívánjuk
elkerülni megváltozott munkaképességû dolgozó
alkalmazásával.

- Az öregségi nyugdíjminimum összege 29.500,. forint,
mely több szociális ellátás alapját képezi.

- A lakásfenntartási támogatás fizetésének alapjául szolgáló
négyzetméterenkénti összege 450.- forintra emelkedik.

- A gyógyszerkeret nem változik.

A törvénytervezetet áttanulmányozva az alábbi bevételek és
kiadások várhatóak:

Várható bevételek:

- Az önkormányzatot 2011. évben az állandó lakosok által 2009.
évben bevallott, az APEH által településenként kimutatott
személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg, melynek összege még
nem ismert.

- Jövedelemkülönbség mérséklésre további SZJA-t kap a
település, ennek összege bonyolult számítások
eredményeképpen kerül meghatározásra, még nem ismert.

- A települést megilleti az 1991. évi LXXXII. törvény alapján a
belföldi gépjármûvek után beszedett adó 100%-a, becsléseink
szerint 2011. évben ezen a címen 1.500 /eFt bevétel várható.

- A termõföld bérbeadásból származó jövedelem után a
települési önkormányzatok által beszedett személyi
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti település
önkormányzatát illeti meg. Településünkön évek óta nincs
ilyen bevétel, mivel a bérleti szerzõdéseket 5 évre, vagy annál
hosszabb idõre kötik, így a bérbeadó mentesül az adófizetési
kötelezettség alól.

- A helyi jegyzõ által kiszabott és befolyt környezetvédelmi
bírság 100%-a, a Felügyelõség által kiszabott bírság 30%-a,  az
illetékes települési önkormányzatot illeti meg, de ilyen
bevétele az önkormányzatnak az idén sem volt.

- A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerõsen
kiszabott helyszíni bírság, a települési önkormányzat jegyzõje
által behajtott összege 100%-ban, a közlekedési
szabálysértésbõl származó bevétel 25%-a, az önkormányzatot
illeti meg.

- 2011. évre normatíva csak lakosságszám alapján illeti meg az
önkormányzatot, mivel közoktatási és szociális alapellátásra
Mezõtárkánnyal társultunk - õ a gesztor -, így a normatívát is õ
igényli, de rendszeres analitikus nyilvántartás alapján pontos
elszámolás születik. Ez a lakosságszám arányos normatíva egy
millió forinttal emelkedett.

- A közoktatási normatíva esetében fontos megemlíteni, hogy
megszüntették a társulások után járó alap normatívát. A
tagintézményi támogatást emelték ugyan gyermekenként
20.000.- forinttal, de ezt elõre láthatólag át kell adnunk a
gesztor településnek, hiszen az, semmiféle normatívát nem
kap. Erre a szakfeladatra megközelítõleg 22.110/ezer forintot
tudunk igényelni.

- A szociális feladatokra teljesen új módszer szerint kell a
normatívát igényelni, de ez a feladat még így is rentábilis, vagy
legalábbis kevesebb a ráfizetés. Várható bevételünk
12.170/ezer forint.

- A Mûvelõdési Házra minimális összegû normatíva jár a
településnek, hiszen ez is lakosságszám arányában kerül
megállapításra.

- Mozgókönyvtári ellátásra a Többcélú Társuláson keresztül

Egerfarmos Községi Önkormányzat 
2011. évi Költségvetési Koncepciója 
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kapunk állami támogatást, összege még nem ismert, ennek
felhasználása külön központi szabályozás szerint történik.

- A Körjegyzõségre jutó támogatás két település esetén, csak a
körjegyzõ bérének és járulékainak fedezetét biztosítja.

- A jóléti park és játszótér elkészülte után, a sikeres elszámolást
követõen, visszakapjuk a beruházás nettó /áfa nélküli/
összegét, mely több mint 12 millió forint.

- A Hagyományõrzõ rendezvényre benyújtott nyertes
pályázatunk elszámolása után közel 600/ ezer forint
bevételünk lesz.

Várható kiadások:

A korábbi évek tapasztalatai, illetve a jelenlegi gazdasági
helyzet ismeretében már most látjuk, hogy a 2011-es
költségvetési évben a leg-takarékosabb és leg-
költséghatékonyabb gazdálkodás mellett is elkerülhetetlen lesz a
hitelfelvétel, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében. A
jelenleg folyamatban lévõ beruházások ismeretében ez
bizonyosnak látszik.

Várható mûködési kiadások:
- A mûködési kiadásokon belül minden évben jelentõs tétel a

bér, bérjellegû kiadások, és az ehhez kapcsolódó járulékok.
2011-ben a társulások következtében a közoktatási és szociális
területen dolgozó munkavállalók személyi kiadásai és járulék
terhei az átadott pénzeszközök között fog megjelenni a
költségvetésünkben, az Önkormányzatnál bér-és járulék kiadás
a Polgármesteri Hivatalnál (polgármester, hivatalsegéd és
karbantartó bére), a Mûvelõdési Háznál (kulturális szervezõ
bére), a Város-és Községgazdálkodás szakfeladaton (közcélú
foglalkoztatottak bére), a temetõnél, illetve a Konyhánál fog
jelentkezni. A közoktatás területén jelentõs, több mint 3 millió
forint többlet költség várható.

- A másik legnagyobb tétel az intézményeink dologi kiadásai,
melyek a mûködtetés tárgyi feltételeit fedik le.  Az állami
költségvetésben több éve nem terveznek fedezetet ezen
költségek emelkedésére, az önkormányzatnak kell
kigazdálkodnia a különbözetet.  Saját bevételeinket nem tudjuk
már számottevõen növelni, hiszen így is komoly anyagi terhek
hárulnak a lakosságra, újabb adó bevezetését, a meglévõ
emelését nem tervezzük. A fentiekbõl adódóan a dologi
kiadásaink sem nõhetnek jelentõsen, fontos azonban, hogy
2011-ben is biztosítsuk az intézmények zavartalan mûködését,
illetve hogy a legfontosabb állagmegóvási és karbantartási
munkákat folyamatosan elvégezzük. Számolnunk kell a
közüzemi díjak jelentõs emelkedésével is, ami szintén nagy
odafigyelést és körültekintõ gazdálkodást igényel.

- Igen jelentõs tétel költségvetésünkben a szociális és
gyermekvédelmi törvényben elõírt, kötelezõen adandó
szociális ellátások összege. Ez ellen nem tudunk védekezni,
mert aki a törvényben elõírt feltételeknek megfelel, annak jár
az ellátás, és egyre inkább látszik, hogy az esetek egy jelentõs
részében valóban rászorult személyekrõl van szó.

- 2011-ben is támogatni kívánjuk lehetõségeinkhez mérten a
településünkön tevékenykedõ civil szervezeteket, hiszen
önkormányzati támogatás nélkül a szervezetek léte kerülne
veszélybe. Ebben lényeges változtatást kell végrehajtanunk,
mivel a törvény szerint csak megállapodás birtokában, szigorú
elszámolási kötelezettséggel, meghatározott célra adhatunk
támogatást.

- Fontosnak tartjuk a háziorvos támogatását, hiszen a község
lakossága érdekében végzi nélkülözhetetlen munkáját.

- Különbözõ társadalmi, nemzeti ünnepinket méltó módon
kívánjuk megünnepelni, a költségvetésben ezekre is forrást
kell biztosítanunk.

- Egerfarmos a fellelhetõ dokumentumok szerint, 2011.
szeptember 09-én lesz 750 éves. Ennek méltó megünneplésre
forrást kell biztosítanunk, akár úgy is, hogy erre az idõpontra
tesszük a falunapot. Ebben az esetben ekkor lenne a
nagyszabású rendezvény, s így költséget takarítanánk meg.

- Kötelezõ továbbképzéseken kell részt venniük a dolgozóknak,
ezek a képzések mind költségtérítésesek, az anyagiakat itt is
biztosítani kell.

- Jelentõs kiadás az irodaszer, nyomtatvány, a postaköltség,
illetve a kommunkációs költségek.

Továbbra is keresnünk kell a pályázati lehetõségeket, hiszen
fejlesztésekre, felújításra, beruházásra csak így van reális
esélyünk:
- Sikeresen pályáztunk a jóléti park és játszótér kialakítására,

melynek jelentõs kiadása 2011-es évet fogja érinteni, hiszen
januárban kell a számla nagyobb részét kifizetni.

- Pályáztunk és nyertünk, a tájház részleges belsõ felújítására és
eszközbeszerzésre, de az önerõ, illetve az ÁFA 2011-es évet
fogja terhelni. Nagy probléma ezeknél a pályázatoknál, hogy
utófinanszírozottak, s a teljes összegre fedezettel kell
rendelkeznünk, s csak késõbb kapjuk meg az elnyert összeget.

- Pályáztunk és nyertük, az óvoda felújítására, melynek önereje,
több mint 1 millió forint, a 2011-es költségvetésünket terheli.

- A Mûvelõdési Házban 2011-re ismét tervezni kell a nagyterem
szigetelésére lehetõség szerint nyílászáró és burkolat cseréjére.
Fontos a lépcsõház és a bejáratnál az elõtér festése is.

- Az önkormányzat intézményei többé-kevésbé felszereltek
informatikai eszközökkel, de a fejlesztés elengedhetetlen,
illetve az amortizáció miatt bizonyos pótlásra is számítani kell.

- Kész terveink alapján keresni kell a lehetõséget a járda
felújításokra.

- Útjaink nagyon rossz állapota miatt terveket kellene készíteni,
mert e nélkül esélyünk sincs pályázatot benyújtani. Sajnálatos
módon a tervezés költsége milliós nagyságrendû.

- Igen sürgetõ a belvíz elvezetés megoldása, melynek
nagyságrendje miatt, csak pályázati forrás esetén van reális
alapja. A terveket el kell készíttetni, hogy pályázati lehetõség
esetén legyen mód, annak benyújtására.

Nem adtuk fel a reményt a szennyvíz beruházás pályázati
forrásának keresésére sem.

- 2009-ben szembesültünk azzal a problémával, hogy a
sportpályán történõ rendezvényeink alkalmával komoly gond
az áramvétel lehetõség. Ennek kivitelezését el kell végezni.

- Pályázati forrás esetén, illetve alacsony költségû megoldással,
meg kellene valósítani a temetõben az urnafal építését is.

- Keresni kell a lehetõséget az iskola részleges felújítására,
elsõsorban a nyílászárók cseréjére.

- Az elmúlt esztendõben részlegesen felújított napközi másik
felének, illetve a tetõszerkezet felújításának kivitelezése
elengedhetetlen.

Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Szeptember elsõ napján Demjén Ferenc örökzöld slágere
köszöntötte a tanévkezdõket. A gyerekek együtt dúdolták a
népszerû énekessel: 

,,De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelõtt’’
A hosszú nyári szünet után ismét benépesültek az

osztálytermek, 38 kisdiákkal indult a 2010/2011-es tanév. Jó öreg
iskolánk ugyancsak csodálkozhatott a gyermekhadon, hiszen 20
év óta nem volt ilyen magas a létszámunk. Hetek multával
azonban az örömbe üröm is vegyült, mert három hónap leforgása
alatt alig gyõztük a Közoktatási Információs Rendszerbe ki és
bejelenteni az érkezõ és a távozó tanulókat. Családok költöztek a
településre, mások távoztak innen, velük együtt mozogtak a
gyerekek is. Jelenleg harmincöten vagyunk, de jóslatokba
bocsátkozni a gyermekek számát illetõen nem lehet. A nehezedõ
helyzet sok családot ellehetetlenít, sajnos egyre nõ a
veszélyeztetett diákok száma is.

Az oktatás két tanulócsoportban folyik, második éve az 1. -3.
osztályosok és a 2. -4. osztályosok vannak együtt. A változtatást a
tanuló létszámok kiegyenlítése okozta elsõsorban az elhelyezés
miatt. Egy -egy tantermünk elvileg 20 kisdiákot tud befogadni,
viszont a számítógépek miatt a tényleges férõhely ennél kisebb,
ha megfelelõ körülményeket akarunk biztosítani. A tananyag
tartalmat tekintve szerencsésebb, ha az úgynevezett "kis felmenõ"
rendszerben a hasonló életkorú gyermekek vannak együtt, viszont
egyre nehezebb az elsõsök beilleszkedése. Ilyen szempontból
nem hátrány, ha a kicsik, tanulási szokásokat tekintve
fegyelmezettebb, érettebb társaikkal vannak együtt. Magatartási
téren azonban nem feltétlenül jár együtt az életkor
elõrehaladásával a fegyelem növekedése. 

Sajnálatos tapasztalat, hogy egyre több beilleszkedési és
magatartási zavarral küzdõ tanulónk van, sokszor alacsony az
iskolába érkezõ gyermekek szocializációs szintje. Mindemellett
sajátos problémák is nehezíthetik a kisdiákok beilleszkedését.

Legfontosabb feladat a megfelelõ és kulturált kommunikáció a
szülõkkel, szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével.
Jó lenne ezután is, ahogyan eddig, megérteni és elfogadni azt,
hogy pedagógus és szülõ nem ellenségek. A tanulók gondjait
megoldani ugyanis csak közösen lehet, és a problémák általában
nem olyan természetûek, hogy azokon segíteni elõlük való
megfutamodással kell.

Bár nehézségeink akadnak, azért nagyon figyelemre méltó egy
"nehéz" iskolából érkezõ kisdiák apukájának a véleménye, aki
szerint a mi iskolánk csendes, nyugodt hely ahhoz képest,
ahonnan jöttek, és itt van idõ törõdni a gyerekekkel. 

Általában a tanulóink is jól érzik magukat, szívesen vannak az
iskolában, legtöbben képességeiknek megfelelõen teljesítenek a
tanulmányi munkában.

Szabad idõben és a pénteki játék délutánokon sokat játszanak,
amíg erre lehetõség van, az udvaron, késõbb a teremben.
Közkedvelt a számítógépes "farmozás", aminek Judit tanár néni is
nagy mestere, már számtalan Burgonya Báró, Égig Érõ Paszuly,
Paradicsom Professzor, Áfonyakirály, Gyepek Ura, Gazok Réme
népesíti be a világhálót.

A kisebbek, de sokszor a nagyobbak is szívesen malmoznak,
(néha ugyancsak fel kell kötni a nadrágot, ha nem akarok
szégyenben maradni), dominóznak, kártyáznak, babáznak, vagy
éppen autóznak.

Nem zárkózunk azonban az intézménybe, rendszeresen
ápoljuk kapcsolatainkat partnereinkkel. Az õsszel, 17 tanulóval
Sarudon jártunk egy nagyon jól sikerült sportnapon, és örömmel
tudatjuk mindenkivel, hogy a sportversenyekben nem tudtak
legyõzni bennünket, nem maradtunk alul a nagyobb iskolákkal
szemben sem. A programot tiszai csónakázás színesítette. 

Hagyományainkhoz híven szerepeltünk az Idõsek Napján,
Szabó Krisztina kolléganõ nagyon kedves, játékos mûsorszámot
tanított a gyerekeknek. Szintén hagyomány, hogy az Október 23-
i megemlékezésben is aktívan közremûködnek diákjaink. 

Nagy élményt jelentett a Filharmónia Kelet-Magyarország
Heves Megyei Ifjúsági Koncertsorozata, amely Szihalmon
biztosított szórakozást és hasznos, élményteli kikapcsolódást a
gyerekeknek, és ahová 12 tanulónk juthatott el. Az elsõ program
2010. december 17.-én Erkel Ferenc mûveinek interaktív
megismertetése, "Játssz Velünk Erkelt" címmel.

Aztán végérvényesen lehullnak a levelek, szerencsés esetben a
hó is és jöhet a Mikulás, a kedves, a régi, a hõn áhított. Az idén
sem feledkezett meg rólunk, igaz, nem krampusszal érkezett, csak
a töretlen humorát és végtelen humánumát hozta, na meg persze
a csomagokat, amelyek a Polgármesteri Hivatalon keresztül
érkeztek. 

Nem jött azonban egyedül, egy nagyon szimpatikus hölgy
érkezett vele, mint a Mikulás bemutatta, egy "angyal". 

Minden évben kiválasztanak egy kistelepülést, hogy ajándékot
és örömet hozzanak a gyerekeknek. 

Az öröm csak akkor igazi, ha tovább tudjuk adni, ezért
December 6-án néhány erõsebb hangú "kiskrampusz" az Idõsek
Klubjába látogatott a tanító nénikkel, hogy ott is téli hangulatot
varázsoljon.

Az évnek hamarosan vége, December 18-án jönnek a gyerekek
utoljára iskolába 2010-ben, de azon a napon már a játék és a
szórakozás lesz a tananyag a Kandó Alapítvány támogatásának
köszönhetõen. Addig is a pásztorokká változott krampuszok
szorgalmasan gyakorolják a Betlehemest, amelyet az egerfarmosi
templomban a szombat délutáni szentmisén is elõ szeretnének
adni.  

Az évet közös karácsonyfa díszítéssel zárjuk. 

Az egerfarmosi iskola tanulói és dolgozói

nevében kívánunk mindenkinek békés és boldog

ünnepeket, eredményekben gazdag új esztendõt és

jó egészséget!

Redele Gézáné

,,De nehéz az iskolatáska…’’
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Anyakönyvi
hírek

SZÜLETETT: 
Oláh Attila

Birinyi Viktor

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTT: 

Tóth Erika és Pásztor Tamás

ELHUNYTAK: 
Soltész Józsefné Veres Erzsébet

Veres János
Eszes Istvánné Radics Margit
Szabó Jánosné Tóth Terézia

Magyar Mihályné Farka Cecília
Csillag Istvánné Bánkuti Erzsébet

Tari József
Adorján Tiborné Ferencz Izolda

Ferencz József János
Oláh Imréné Lengyel Margit

Fazekos Lajos
Hegedûs Elekné Simon Mária Terézia

Tóth Jánosné Antal Terézia
Godó Istvánné Kolozsvári Erzsébet

Száraz István
Dr. Lisztóczki László Istvánné Kékessy

Margit Sziréna
Polgár Gyuláné Rajna Erzsébet

Erdélyi Istvánné Szombati Cecília
Póka Sándor

Kurucz Istvánné Nagy Róza
Zódor Istvánné Dobó Gizella

Tóth János

A Laskó-Rima Menti Szociális

Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

RUHA- és
JÁTÉKGYÛJTÉSI 

akciót hirdet.

Ha szeretne örömet okozni másoknak és van fölöslegessé vált ruhadarabja,
játéka, akkor mi ezt szívesen átvesszük Öntõl a gyermekjóléti szolgálat
irodájában. (Idõsek Klubja, Egerfarmos, Dózsa Gy. u. 2.)

A felajánlott ruhákat, játékokat továbbítani fogjuk
olyan családoknak, gyermekeknek,

akiknek ezáltal boldogabb lesz a karácsonyuk!

Felajánlásaikat megtehetik 
minden hétköznap hétfõtõl péntekig 7-15 óráig. 

Segítségüket köszönjük!!!

Barnáné Úri Katalin
családgondozó

Összefoglaló értékelés

Az Észak-magyarországi  Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és

Gyámhivatalának és a hatvani Szivárvány Szociális , Gyermekjóléti és

Egészségügyi Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatának

munkatársai  2010. februárjában szakmai ellenõrzést végeztek a Laskó-Rima

Menti Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás

fenntartása alatt mûködõ  Laskó-Rima Menti Szociális és Gyermekjóléti

Intézmény Egerfarmos községben végzett gyermekjóléti szolgáltatásáról.

A Szociális és gyámhivatal megállapította, hogy a gyermekjóléti

szolgáltatás tekintetében az alapítást és mûködést szabályzó iratok - Társulási

megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, Szakmai program és a mûködési

engedély - összhangban vannak egymással, és a gyermekjóléti szolgáltatás jó

szabályozás mellett mûködik. A Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó és

Gyermekjóléti Intézmény jó színvonalon biztosítja a gyermekjóléti

szolgáltatást. Az ellenõrzést végzõ szakemberek véleménye szerint a

gyermekvédelmi problémákra a szolgálat módszertanilag megalapozottan, a

szükséges mértékben és idõben reagál. 

Barnáné Úri Katalin
családgondozó
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Kandó Kálmán Alapítvány
Alapítványunk elmondhatja, hogy a 2010-es évet is

eredményesen zárta. Ebben az évben is igyekeztünk
célkitûzéseinknek eleget tenni, bár nem minden tervünket
sikerült megvalósítani. Célkitûzéseink között szerepelt a
Szentháromság-szobor helyreállítása, amit különbözõ okok
miatt nem tudtunk megvalósítani,
viszont több olyan tervünk volt, melyek
sikeres létrejötte örömünkre szolgált, és
reméljük a lakosság megelégedésére is. 

2009-ben 275.734 Ft felajánlást
kaptunk az SZJA 1 %-ából. Ebben az
évben ismét szép összeggel segítették az
adózó állampolgárok az alapítvány
mûködését és célkitûzéseinek sikeres
megvalósítását. A felajánlott összeg
212.000 Ft, amit ezúton is köszönünk
támogatóinknak. 

A 2009-es SZJA 1 %-ából szerveztük
az az évi Mindenki Karácsonyán belül a
karácsonyi játszóházat településünkön
élõ gyermekek részére. Valamint ebbõl
az összegbõl sikerült megvarrattatnunk
az egerfarmosi Általános Iskola
néptánccsoportja részére 19 öltözet
népviseletet, amelyben a gyerekek
fellépéseik alkalmával szerepelnek. Nem kis örömükre,
hiszen a szép ruhában nagyobb lelkesedéssel adják elõ a
megtanult táncokat, és fellépéseik is színvonalasabbá váltak
a néptánchoz illõ öltözetben. 

Szeptember végén a kuratórium úgy határozott, hogy a
településünkön élõ 70 év fölötti idõseket karácsony
közeledtével egy szerény ajándékcsomaggal támogatja.
Községünkben száz 70 év fölötti lakos él, akiknek reméljük
ezzel az ajándékcsomaggal sikerült örömet szereznünk. 

2009. december 19-én került sor az Önkormányzat és az
alapítvány közös szervezésében a Mindenki Karácsonyára,
ahol a karácsonyi játszóházon belül az egerfarmosi
gyerekek elkészíthették fenyõfa díszeiket, amivel
feldíszítették a falu karácsonyfáját, valamint elõadták a

betlehemes játékot. Forralt bor, te és
szaloncukor várt az ünnepen résztvevõ
lakosságra. Reméljük, hogy sikerült
mindenki számára egy emlékezetes,
karácsony elõtti délutánt rendezni. 

Októberben a kuratóriumban személyi
változások történtek. Zsámba Istvánné
lemondott a kuratóriumi elnöki tisztségérõl,
ezen túl kuratóriumi tagként segíti az
alapítvány munkáját. Az elnöki tisztséget
Kovács József tölti be. Csörgõ Tiborné
lemondott a kuratóriumi tagságáról,
helyette Tuza Zoltánné lett az új tag. 

A kuratórium jelenlegi tagjai tehát:
- Kovács József kuratóriumi elnök
- Burgermeister János kuratóriumi tag
- Dobó Tibor kuratóriumi tag
- Tuza Zoltánné kuratóriumi tag
- Zsámba Istvánné kuratóriumi tag

A kuratórium nevében kívánok minden
Egerfarmoson élõ lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket, jó
egészséget és sikerekben gazdag boldog új évet!

Zsámba Istvánné
kuratóriumi tag

Közérdekû információk!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselõ testület úgy döntött, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel 
nem emeli a lakossági kommunális adó mértékét.
A MEFAVÍZ Nonprofit Kft-vel egyetértésben 2011. évben az ivóvíz szolgáltatás díja változatlan marad. 
A Remondis Tisza Kft. Közlése alapján a szilárd hulladék szállítás díja 2011-ben:
- 60 l-es kuka 375Ft./hét, éves szinten 19.500 Ft.
- 120 l-es kuka 456 Ft. 25 fillér, éves szinten 23.725 Ft.

A folyékony hulladékszállítás díja: 2421 Ft/ köbméter
Poczokné Blanár Gabriella

polgármester
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Ha karácsony megünneplésérõl beszélünk: nem

tagadható, hogy az emberek ettõl az ünneptõl valami

különlegeset várnak. Hogy mit, azt sokan maguk sem

tudják. Ennek egy olyan valaminek kell lennie, ami

mélyebben megérinti õket, ami a mindennapi valóságot

felülmúlja. Talán a bizalomnak egy új formája, egy

örömforrás. Mindez megvalósulhat, ha az emberek

megtalálnák az egymásra figyelés gesztusait, vagy ha

személyhez szóló, bátorító szavakat használnának.

Ez egy olyan elvárás, amelyet senki sem cáfol. Egy

kicsi, de annál erõsebb remény, hogy életünk mégiscsak

valamivel jobb lesz. Olyan ez a remény, mint egy kis

növény. Egyre csak nõ, egyre terebélyesebb lesz, felfelé tör,

feledve minden csalódást és keserûséget. Minden évben

felébred az emberben, még akkor is, ha tudjuk, hogy

karácsony után az élet ugyanúgy megy tovább.

Mit tegyünk ezzel az apró reménnyel? Be akarja

világítani az életünket, szívünkbe ültetni és

megsokszorosítani az örömet. Egyesek ezt az örömhírt

kételkedve fogadják. Hiszen már annyiszor csalódtak

benne, örömük annyira rövidéletû volt, és olyan hamar

eltûnt. A német filozófus, Nietzsche megjegyzése jóllehet

nem kifejezetten a karácsonyról szól, de egy fájó ponton

mégis érinti: "Könnyû egy ünnepet megszervezni, de nehéz

embereket találni, akik örvendeznek rajta". Hogy

képtelenek vagyunk örvendeni, a kedvetlenséget az

ünnepléshez nem csupán az ünnepet megelõzõ szokásos

elõkészítéssel járó fáradtság okozza. Biztos, hogy ebbe

annyira belefáradhatunk, hogy senkit sem tûrünk magunk

körül, fõleg olyanokat nem, akik vidámak szeretnének

lenni. De nem ez akadályoz meg bennünket az örömben.

Ezt abban kell keresnünk, hogy nem akarjuk észrevenni

mindazt, ami képes minket felvidámítani, elmulasztjuk az

alkalmat, a lehetõséget. - Mi az, melyik az az örömhír, ami

a mi karácsonyunkat ünneppé teszi? - A szabadnapok

száma? A családi kör? A gyermekkori édes emlékek?

Valóban csak ez? Ki vonná kétségbe, hogy ezek nem

tartoznak hozzá? De hol van az, ami örömre gyújtja

szívünket, a szavak, amikre vágyakozunk, amit az angyal

üzent nekünk?

Elõször is: Isten emberré lesz! Közénk jön,

emberközelbe, hogy minden félelmünket eloszlassa.

Mindent meg akar osztani velünk, hogy közel legyen

hozzánk az élet könnyû pillanataiban, de nehézségeiben is!

Mint ahogy a szeretet mindig és mindenhol jelen van. Isten

szeret bennünket! Valószínû, hogy egyeseknek ez egy

vallásos közhely, másoknak talán egy szokványos

kijelentés. De annak, aki szeretetre és örömre vágyik,

egészen mást jelent: valaki közel jön hozzá, végtelen

rokonszenvvel fordul feléje, feltétel nélkül és határtalanul

szereti õt. Jézusban ez valósult meg, benne Isten Igenje jött

közénk.

Ez egy olyan üzenet, amely bevilágít lényünk

sötétjébe. Maga a fény jött közénk. Hogy miként fogadjuk?

Talán úgy, ahogy annak idején, gyermekkorunkban tettük.

"Az ajtót ne csukjátok be!", ezt kéri a gyermek, mikor anyja

lefekteti és elhagyja a gyerekszobát. Csupán egy keskeny

fénynyaláb. Elég ennyi, hogy a félelem ne hatalmasodjon

el, elég ennyi a csendes, békés alváshoz. Elég egy pár

fénysugár, hogy teljesen bevilágítsa a szobát. Elég egy

kicsit is Isten üzenetébõl felismerni és befogadni, hogy

egész életünket bevilágítsa és felmelegítse. "Az ajtót ne

csukjátok be!"

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Egerfarmos

minden kedves lakójának örömteli, békés, meghitt

karácsonyt és boldog újévet!

Szemenyei Péter

plébános

Karácsony, örömünk oka, avagy az ünneplés nehézségeirõl

Egerfarmos Község Önkormányzatának

hivatalos lapja
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Kiadja: Egerfarmos Község Önkormányzata

Felelõs kiadó: Poczokné Blanár Gabriella polgármester

Készült az M-Print Nyomdában
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Megint elmúlt egy év. Röviden szeretném ismertetni a 2010-es
esztendõ eseményeit. Szervezetünk sok meghívást kapott, aminek
igyekeztünk eleget tenni a lehetõségeinkhez képest. Részt vettünk
a megyei, kistérségi és helyi rendezvényeken. Ellátogattunk a
budapesti Szépmûvészeti Múzeumba, részt vettünk az Idõsek
Akadémiáján, a Mátrai Hóvirág Túrán, felléptünk az Általános
Iskola és a Tûzkerék Néptánccsoport jótékonysági bálján, vers és
prózamondó versenyen Egerben, Füzesabonyban a Civil Expon
és a Pünkösdi Hagyományõrzõ Fesztiválon, Ködellik a Mátra
Regionális Népzenei Találkozón, falunapokon Egerfarmos,
Mezõszemere, Dormánd, Mezõtárkány községekben, Térségi
Hagyományõrzõ fesztiválon is voltunk Hatvanban és
Szihalomban. Jártunk a budapesti Farkasréti Nemzeti Sírkertben.
Ellátogattunk a Nyugdíjas Expóra Budapesten a SYMA

csarnokba. Szeptember hónapban nálunk tartottuk a Nyugdíjas
Klubok és Idõsek "Életet az éveknek országos Szövetség Heves
megyei szervezete negyedéves térségi értekezletét. A
résztvevõket a polgármester asszony vendégelte meg, amit
nagyon köszönünk. A megyébõl érkezõ klubvezetõk
megtekintették a falu központját, középületeit, a templomot. Igen
tetszett nekik, nagy megelégedéssel távoztak. A dalokat és a
táncokat Szabó Krisztina tanárnõ tanította be, köszönjük önzetlen
munkáját. Kifestettük a helyiségünket, új székeket vásároltunk
pályázati pénzbõl, és az Önkormányzat támogatásával tudjuk
fedezni a kiadásainkat. Minden évben pályázunk az NCA-hoz
kisebb-nagyobb sikerrel. Tavaly 225 ezer Ft-ot kaptunk, melyet a
mûködésünkre fordítottunk, amivel sikeresen elszámoltunk. Az

idén is pályáztunk, de sajnos jóval kevesebbet kaptunk az igényelt
összegnél, 146 ezer Ft-ot, melyet megpróbálunk úgy beosztani,
hogy zavartalanul mûködhessünk. Az Önkormányzattól is
kaptunk támogatást, 130 ezer Ft-ot, amit nagyrészt utazásainkra,
helységünk kifestésére és bérleti díjra használtunk fel.
Köszönjük! A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár által
szervezett ingyenes számítógépes tanfolyamon 5 fõvel részt
vettünk, továbbá 6 fõ prágai utazáson vett részt. Tagjai vagyunk a
Heves megyei Nyugdíjas Szövetségnek, Nyugdíjas Klubok és
Idõsek   "Életet az éveknek" Országos Szövetség Heves megyei
szervezetének, a Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanácsnak.
Megtartottuk évzáró összejövetelünket , megünnepeltük a közös
névnapokat és köszöntöttük a kerek évfordulós születésnapokat.

Ezek a rendezvények mindig jó hangulatban teltek el, jól éreztük
magunkat. Jó kapcsolatokat alakítottunk ki a környékbeli
nyugdíjas civil szervezetekkel és az önkormányzattal, amit
szeretnénk továbbra is ápolni.

Kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet!

A rohanó világban megkoptak a fények
Halványak a hitek és halványak a remények
Nem szeretnénk mást, csak hinni szóban
Õszintén szeretni és bízni a jóban.

Burgermeister Jánosné
elnök

Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet
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„Milyennek kellene lenni annak a társadalomnak, amelyben
öregkorára is ember marad az ember?

A válasz egyszerû: egész életében emberszámba kellene
venni.” /Simone de Beauvoir/

Egerfarmos egy kis lélekszámú település, ahol a lakosság
túlnyomó része idõs ember. Közöttük vannak olyanok, akiket
körülvesz a szeretõ család gondoskodása, élnek olyanok, akiknek
a családja különbözõ okok miatt nem tudja megoldani az idõs
ember gondozását, és léteznek olyanok, akik egyedül,
elszigetelten élnek, és már a kapuig sem tudnak kimenni segítség
nélkül.

Intézményünk arra hivatott, hogy az idõs emberek számára
segítséget, biztonságot nyújtson.

Különbözõ ellátásaink révén tudjuk ezt biztosítani:
- idõsek klubja, 
- házi segítségnyújtás, 
- étkeztetés és 
- jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében. 

A hozzánk forduló idõs emberek száma egyre növekszik.
Szolgáltatásainkat lehetõségeinkhez mérten igyekszünk magas
színvonalon nyújtani. 

Az idõsek klubjában minden hétköznap különbözõ szabadidõs
és kulturális foglalkozásokat tartunk. A bioptron lámpa - melyet a
Kandó Alapítványtól kaptunk – lehetõséget nyújt különbözõ
betegségek kezelésére /gyulladáscsökkentés, izomlazítás, sebek
gyógyítása stb../ Vizes lábmasszírozókádunk a lábunkban lévõ
idegvégzõdések masszírozásával szervezetünk mûködését
pezsdíti. Ezeket a gyógyászati segédeszközöket az idõsek
klubjában -  elõzetes megbeszélés szerint - minden ellátottunk
igénybe veheti. 

Délelõttönként a gondozónõk klubtagjainkkal együtt
kártyáznak, társasjátékoznak, filmet néznek, zenét hallgatnak,
interneteznek, újságot olvasnak. Programjainkra mindenkit
szeretettel várunk! 

2010. november 6-án mikulás ünnepséget rendeztünk az
intézményünkhöz tartozó idõs emberek részére.
Rendezvényünkön az egerfarmosi általános iskolás gyermekek
tartottak egy nagyon aranyos mikulásnapi mûsort, majd Virág
Pista bácsi és Drenda Mihály bácsi citerázott mindenki nagy
örömére.    A mûsort követõen forró tea és sütemények mellett
beszélgettünk, énekeltünk, felidézve a régi korok közösségi
életének hangulatát. 

Ezúton kívánunk mindenkinek 
Békés Boldog Új Esztendõt!

Barnáné Úri Katalin
intézményegység vezetõ

Élet az Idõsek Klubjában
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A karácsony több nép életében a FÉNY, a NAP

újjászületésének ideje. A keresztény Európa hagyománya szerint

ilyenkor jön a világra a kis Jézus, a „világ világossága.”

December hónap második felére kb.24.-e és 25.-ére tehetõ a

téli napforduló. A téli napforduló idején a sötétség uralkodik a

Fény felett. Ekkor köszönt be legkorábban az este. E napot

követõen azonban a Fény ismét erõre kap, egészen a nyári

napfordulóig , nyújtva nappalainkat. Így hát nem csoda, hogy az

újra beköszöntõ Fényesség ünnepe lett ez a nap. A keresztény

mitológia pedig erre a  napra, a Fény ünnepére helyezte az õ saját

Fényessége , a Megváltó születésének pillanatát.

A KARÁCSONY az év legszebb, legmeghittebb ünnepe. A

KARÁCSONY a szeretet és Jézus megszületésének ünnepe.

Nem egyértelmû, honnan ered az ünnep elnevezése. A

karácsony magyar nevérõl sokáig az volt a hiedelem, hogy a latin

incarnatio-megtestesülés szóból származik. Ám a nyelvtörténeti

kutatás kimutatta, hogy nagy valószínûséggel a szláv kracsun=téli

napforduló az alapszava és annak örömére, az azt megelõzõ

várakozásra utal. A latin neve: dies natalis Domini /az Úr

születésnapja./ Német neve: / Szent éjszakák./

A karácsonyi ünnepek kezdete november végére , december

elejére esik az eljövetelt és az úrra való várakozást jelentõ

Adventtel ,ami egyben az egyházi év kezdetét is jelenti.

A szentestét megelõzõ négy ünnepi vasárnap és szentek

névnapjai tartoznak bele./ András, Borbála , Miklós ,Tamás

,István, János./  Fenyõágból , négy gyertyából, díszített koszorút

készítenek, majd e gyertyákat az egymást követõ négy adventi

vasárnap gyújtsák meg. Az elsõ Adventi koszorút 1860-ban egy

hamburgi lelkész készítette. Egy óriási fenyõkoszorút függesztett

fel a plafonra és 24 gyertyát tett rá, utalva ezzel az ünnep

valamennyi napjára. Magyarországon  a II. világháború után vált

szokássá templomokban, középületekben, otthonokban adventi

koszorút a csillárra akasztani. Ez a szokás idõvel annyiban

módosult, hogy a gyertyák száma négyre, az adventi vasárnapok

számára csökkent. A rajta lévõ gyertyák a karácsony elõtti

vasárnapok  liturgikus színeiben jelennek meg a

hagyománytisztelõknél.

Advent elsõ vasárnapja: Szent Andráshoz legközelebb esõ

vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila. Az adventi koszorún elsõnek

meggyulladó gyertya színe is lila.

Advent második vasárnapja: Színe hasonlóképpen lila. Számos

helyen a karácsonyt megelõzõ  hetekben a lilát kékkel

helyettesítik, hogy e két ünnepet  

megkülönböztessék egymástól.

Advent harmadik vasárnapja: Gandete / örvendjetek !/ A

vasárnap kiemelkedik a többi közül,  Advent második felének

kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.

Advent negyedik vasárnapja: Színe a bûnbánatot kifejezõ lila.

Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a

napon.

A karácsonynak számos ünnephez hasonlóan vannak jelképei.

Egyike ezen jelképeknek az angyalok. A Bibliában az Úr

küldötteként keresik fel az embereket.

A másik a gyertya: A Biblia alapján a Logosznak a világ

fényének szimbóluma. A gyertya  a szentháromságot testesíti meg

. a láng , a kanóc és a viasz egysége folytán.

Honnan ered a karácsonyfa?

A karácsonyfa közvetlen elõzménye a zöldág házba vitele,

illetve a ház környékének örökzöld ágakkal díszítése volt.

A karácsonyi ág késõbb fejlõdött kis fácskává, amit szintén a

házba vittek be és különféle módon díszítettek. A karácsonyfát

kezdetben almával, dióval, ostyával és mézes pogácsa alakokkal

és cukorral díszítettek. A díszek készítésekor fõ szempont volt az

ehetõség. A gyerekek fabontáskor megették. Már az elsõ

karácsonyfákon hajlított dróttal rögzített gyertyák égtek.  A XIX.

Század vége felé már csillogó díszek váltak meghatározóvá. Az

üvegdíszek nagybani elõállítása Németországban kezdõdött meg

elõször.

Magyarországon elõször Brunszvik Teréz martonvásári

grófnõ, az elsõ magyarországi óvoda megalapítója állított

karácsonyfát 1824-ben.

December  24,-e estéjén ajándékozzák meg egymást a

családtagok. A karácsonyt hagyományosan a család és a gyerekek

ünnepének tekintik. A család által körbeült asztal, ahol vidáman

és békésen elköltjük az elkészített finomságokat- tudva azt, hogy

ugyanilyen megértéssel fogunk együtt lenni a hétköznapokon is ,

nagyobb értékkel bír minden másnál.

Legyen veled Karácsony Angyala,

Legyen áldás és ünnep az Ünnep,

Szeretet simítsa lelkedet,

Mikor a csengõk megcsendülnek.                                    

/ Ara Rauch/ 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT !

Vincze Józsefné

tag óvodavezetõ

A KARÁCSONY EREDETE
Mióta van karácsony? Honnan ered a karácsonyfa?
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Így karácsony elõtt, mindig jólesõ érzés beszámolni az önzetlen munkáról, felajánlásról, ami falunk érdekében történik.

Igaz ez az esemény nem most, hanem a falunap keretében bonyolódott. Nem Egerfarmoson lakik, de itt nõtt fel, és töltötte

el gyermekéveit és még most is szorosan kötõdik a településhez hiszen édesanyja és testvére itt élnek. Nem másról van szó,

mint a leánykori nevén ismert Csörgõ Jutkáról.

Járók gyönyörködhetnek a két virágládába beültetett növényekben. Köszönjük neki az ötletet, a beszerzések

bonyolítását, fáradozását.

További munkájához kívánunk neki sok sikert, és az ünnepek közeledtével 

„Kellemes Karácsonyi Ünnepeket” és „Boldog Új évet”.

Nagy Kálmánné

Tisztelt Olvasó!

Az elõzõ írásomat azzal fejeztem be a 2/2010. Hírmondóban,

hogy az ember minél több régi tapasztalatot képes emlékezetében

tárolni, annál kulturáltabban tudja összekapcsolni a múltat a

jelennel.

Most azzal kezdem, emlékezzünk újra! Adódott egy olyan

bizonyíték, ami az eredeti okirat latin másolata és magyar

fordítása 1261 szeptember 9-ei keltezéssel rögzíti IV. Béla király

idejébõl a tatárjárás után 20 évvel, "hogy az egri egyház püspöki

birtokait…így soroljuk fel, tudniillik az egész Egri völgy, amely

elkezdõdik a béli nemesek földjétõl a borsodi (Borsod) Nagy

Gyõr nevû földjétõl, egyenletes lejtéssel húzódik a

mellékvölgyeken is keresztül egészen a szemerei (Szemere) és

farmosi (FORNOS) nemesek földjéig, és ott ilyen falvak

épültek… Altárkány (Oltárkán) Szihalom (Szinholm) … Abony

(Obon)" stb. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a községek régebben

nem voltak, csak ezek az okiratok maradtak fent, mivel az

1241/42-es mongol tatárjárás alatt a régebbi okmányok

megsemmisültek. Egy 1273-ban keltezett oklevél szerint a

farmosi faluból származó Hektor fia Tamás (Thoma filio Yctor de

Farnos ab una) eladta a birtokában lévõ Tárkány föld ötödrészét

azzal, hogy "az egyház (Ecelesia) pedig, amely ezen a földön áll,

közös". Farmos fialája volt Tárkánynak. Tehát 2011-ben 750 éve

annak, hogy Fornost írás említi mint nemesek földjét, ami azt is

jelenti, hogy a 895/96-ban Árpád vezérrel érkezõ honfoglalók

telepedtek le, eredetileg csak azokat nevezték õsi jogon

nemeseknek. Más forrásból ismert, hogy ezen magyarokhoz

csatlakozott kabar törzsek voltak, akik Szihalomtól a Tiszáig

telepedtek le a már itt lévõ avar és szláv népek mellé, együtt

beolvadtak a magyar nemzetbe, és felvették a magyar nyelvet

(Árpád felesége is kabar volt, és Borsod vezér is.)

Hogy a honfoglalás elõtt és után miként alakult a táj története,

hogyan változott a falu neve és birtokosai különbözõ leírások

tartalmazzák. Érdemes megismerkedni vele. Ezért nem

szeretném az akaratomat ráerõszakolni a képviselõ testületre, de

már kezdeményeztem, hogy 2011 év legyen a falu írásbeliségének

750. évfordulója, ami egyben a most is meglévõ falucímerek a

225. évfordulója, (1786-os évszámot visel) és a vasúti közlekedés

is 110 éve, azaz 19-891-ben indult. E jeles évfordulókat

ünnepeljük meg a falunap keretében!

Kezdeményeztem azt is, hogy Farnos-Farmos történetérõl

jelenjen meg egy kiadvány, amelybõl az érdeklõdõk

megismerhetik a lakóhelyük történetét.

Ma már kevesen mondhatják, hogy "szülõfalum", azt igen,

hogy lakóhelyem, de Tamási Áron írta, " Azért vagyunk a világon,

hogy valahol otthon legyünk benne."Én most itt vagyok otthon,

ezért foglalkozom és írom a falu történetét, azért is, hogy a

megszerzett ismereteimet megosszam másokkal, a különbözõ

forrásokból összeszedett történeteket közzé tegyem. Kérem, hogy

akinek a falu múltjából van emléke, emléktárgya (pl. fénykép a

régi postáról, parokiáról, iskoláról, Hangya Szövetkezetrõl, az

Egerpataki volt gazdasági épületrõl, nemesi levél), jelezze felém!

Rendezzünk egy közös kiállítást, hiszen egy közösség

vagyunk.

Bíró Károly

FORNOS volt 750 évvel ezelõtt



Itt járt a Mikulás


