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Elmúlt a tikkasztó, bár nagyon csapadékos nyár, s ha kitekintünk az ablakon a szél bizony már

hordja a színes faleveleket, mely egyik biztos jele annak, hogy beköszöntött az õsz. Szeretnénk

talán még egy kis napsütést, jó idõt, de úgy tûnik, hogy 2010-ben a "vénasszonyok nyara" igen

rövid lesz. Jó lenne pedig még egy kicsit elodázni a fûtést, egy kicsit dolgozni a kertben, hiszen az

esõs idõ miatt a kerti munkák igen elmaradtak. Bízzunk abban, hogy még lesz pár napos, meleg

idõ, élvezhetjük az enyhe õsz örömeit. Aki megteheti töltsön minél több idõt a szabadban, a jó

levegõn.

Az óvodások és iskolások szeptember elején megkezdték a 2010-2011-es oktatási évet, s

tapasztalatom szerint várták azt, hogy ismét együtt lehessenek pajtásaikkal, pedagógusaikkal,

nevelõikkel. Kívánok nekik sok sikert, pozitív élményt ebben az oktatási évben is.

Ebben a számban mutatom be az Önkormányzat Gazdasági Programjának végrehajtását. Ebbõl

az anyagból mindenki számára világossá válnak a négy év eredményei, s nem titkolva a

kudarcokat, egyértelmûen látszik a település fejlõdése. Fontos ez a számadás, hiszen ez a

Képviselõ-testület ezennel befejezi négy éves munkáját, s természetes, hogy elszámol azzal, mit

végzett ez alatt az idõ alatt. Elszámolni pedig Önök felé kell, hiszen az Önök bizalma, szavazata

juttatta képviselõket a és a polgármestert ebbe a pozícióba.

Ismét eltelt négy esztendõ, s október 03-án helyhatósági választások lesznek hazánkban. Ez az

idõszak talán mozgalmasabb mint egyébként, de fontos mindannyiunk életében. Ezekben a

hetekben van mód arra, hogy Magyarország, s ezen belül Egerfarmos lakossága meghallgassa a

polgármester - és képviselõ jelölteket. Most mindenki megmutathatja magát, s egy nagyon fontos

megmérettetésnek nézhet elébe. A jelenlegi "Egerfarmosi Hírmondó" egyik fontos feladata, hogy

minden jelölt, maximum egy oldalon bemutatkozhasson, leírhatja elképzeléseit, terveit, céljait.

Fontos megemlíteni, hogy a szerkesztõ bizottság ezeket a bemutatkozó anyagokat semmiféle

módon nem ellenõrizte, nem írt hozzá és nem vett el belõle. Ez elengedhetetlen feltétele annak,

hogy mindenki saját gondolatait adhassa közre. Az esélyegyenlõség miatt az anyag ábc sorrendben

szerepel az újságban. Bízom abban, hogy hasznos lesz ez a bemutatkozó anyag, hiszen az újság

eljut mindenkihez, s így senki nem marad információ nélkül.

Írásomat a nyár múlásával, az õsszel kezdtem, s szeretném is ebben a hangulatban befejezni.

Nagy költõnk, Petõfi Sándor gyönyörû soraival emlékeztetem Önöket arra, hogy minden

évszakban van valami szépség, s ez a körforgás mutatja számunkra a múló idõt.

Kívánok mindenkinek jó olvasgatást, s sok kellemes estét a hosszú õszi-téli idõszakban!

Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Itt van az õsz, itt van ujra,
részlet

Itt van az õsz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem.

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szeretõ anya.

Kiülök a dombtetõre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

És valóban õsszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg,
Szemébõl is látszik, hogy csak
Álmos õ, de nem beteg.

Petõfi Sándor
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Tisztelt Választópolgárok!

2010. október 3-án kerül sor az általános önkormányzati választásra, ahol a település polgármesterérõl, a képviselõ-
testület tagjairól és a Heves megyei közgyûlés tagjairól döntenek a választók.

Az alábbi rövid tájékoztatóval segítséget kívánok nyújtani abban, hogy a jelölt személyek valamint a legfontosabb
választási szabályok ismeretében élhessenek választójogukkal.

A szavazás során külön-külön szavazólap szolgál:
- a polgármester,
- az egyéni listás,
- és a megyei listás választásra.

1.Polgármester-jelöltek
Név Lakcím Jelölõ szervezet

Birinyi Tamás Mihály Kossuth L. út 14. Független jelölt
Petrik László Dózsa Gy. út 13. FIDESZ-KDNP
Poczokné Blanár Gabriella Kandó K. út 23. Független jelölt

Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet!
Amennyiben egy szavazólapon 1-nél több jelöltre szavaznak, úgy a szavazólapon lévõ szavazatok érvénytelenek.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.

2. Egyéni listás képviselõ-jelöltek
Név Lakcím Jelölõ szervezet

Bözödi Mária Hunyadi J. út 21. FIDESZ-KDNP
Cseh Józsefné József A. út 24. Független jelölt
Dobó Tibor Táncsics M. út 49. Független jelölt
Dudás Jánosné Rákóczi F. út 37. FIDESZ-KDNP
Dudásné Molnár Mária Táncsics M. út 69. FIDESZ-KDNP
Hegedûs Rafael Dobó I. út 36. Független jelölt
Kiss Zsolt Dózsa Gy. út 20. FIDESZ-KDNP
Petrik László Dózsa Gy. út 13. FIDESZ-KDNP
Poczok Sándor Vasút út 63. Független jelölt
Ifj. Sass Miklós Rákóczi út 35. FIDESZ-KDNP
Zsámba Istvánné Vasút út 2. Független jelölt

A megválasztható képviselõk száma: 4 fõ
Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet! Érvényes a szavazólap és a leadott szavazat, ha 4-nél kevesebb jelöltre

szavaznak, de amennyiben 4-nél több jelöltre, úgy a szavazólapon lévõ szavazatok mindegyike érvénytelen.
A képviselõ-testület tagja a 4 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.

3. Heves megye közgyûlési listái:
FIDESZ-KDNP
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
MSZP

Érvényesen szavazni legfeljebb 1 listára lehet!
Amennyiben egy szavazólapon 1-nél több listára szavaznak, úgy a szavazólapon lévõ szavazatok érvénytelenek.
Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

A jelöltekre/listára szavazni a nevük melletti körben elhelyezett egymást metszõ két vonallal lehet, például:    

H I R D E T M É N Y
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Szavazni október 3-án 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazókörben lehet. 

Egerfarmos községben 1 szavazókör mûködik, ennek címe:
3379 Dormánd, Dózsa Gy. út 1. (Polgármesteri Hivatal)

Egerfarmosi Helyi Választási Bizottság tagjai:
Választott tagok: Tóth Ilona elnök

Barnáné Úri Katalin elnök-helyettes
Gazsi Lászlóné tag
Kolozsvári Eszter tag
Marcéli Józsefné tag
Korpás Lajos póttag

Delegált tagok: Jakab Ákos mezõszemerei lakos JOBBIK M.M.
Veres Lászlóné füzesabonyi lakos FIDESZ-KDNP

Lehetõség van arra is, hogy a választópolgár a 2010. június 16-ig bejelentett, a választás idõpontjában érvényes
tartózkodási helyén szavazhasson. Ebben az esetben igazolást kell kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl ajánlott
levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig.

Szavazni csak az alábbi, érvényes igazolványok bemutatatásával lehetséges:
a.) a lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú személyi igazolvány);
b.) lakcímigazolvánnyal és

- személyazonosító igazolvánnyal vagy
- útlevéllel vagy
- 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) vezetõi engedéllyel.

A szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok
kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága,
vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor más választópolgár, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság
két tagjának segítségét igénybe veheti.

A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson! Az írásbeli kérelmet
a szavazás napja elõtt a Polgármesteri Hivatalba, a szavazás napján a Helyi Választási Bizottsághoz kell eljuttatni. 

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy Egerfarmos községben nem kerül sor kisebbségi önkormányzati
választásra, tekintettel arra, hogy 2010. július 15. napjáig kevesebb mint 30 választópolgár kérte felvételét a kisebbségi
választói névjegyzékbe.

Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármilyen kérdésük merül fel, forduljanak a Polgármesteri

Hivatalhoz ügyfélfogadási idõben személyesen, telefonon a 36/490-910-es telefonszámon vagy keressék fel a

www.valasztas.hu internetes oldalt.

Kérem, éljenek választójogukkal!

Sumi Gabriella sk. 
mb. körjegyzõ

Egerfarmos Község Önkormányzatának hivatalos lapja

VIII. évfolyam 2. szám
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Kiadja: Egerfarmos Község Önkormányzata

Felelõs kiadó: Poczokné Blanár Gabriella polgármester

Készült az M-Print Nyomdában
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Iskolánk életében az eltelt négy év legnagyobb változása
a tagintézménnyé válás.

2006 õszén a Közoktatási Törvény módosult, ennek
értelmében 2008. õszétõl a 4 évfolyamot mûködtetõ iskolák
önállósága megszûnt. Ugyanakkor az átmenetet az akkori
kormány plusz normatívákkal támogatta, tehát anyagi
szempontból nagyon lényegessé vált a gyors döntés
intézményünk mûködtetése szempontjából. A rövid idõ
ellenére,- hiszen az intézmény mûködtetõi társulás a
Mezõtárkányi Községi Önkormányzattal 2007. január 1-tõl
lépett életbe- a döntés elõkészítése, köszönhetõen a
Polgármester Asszonynak, alaposan átgondolt volt.  Több
lehetõség is kínálkozott az iskola jövõjét illetõen, pro és
kontra sok érv és ellenérv hangzott el a társulás irányát
tekintve, de végül -mint azt az eltelt idõszak igazolta -
szerencsésnek bizonyult a választás. Nem volt könnyû
akkor egy ilyen elhatározást felvállalni, elfogadtatni a
képviselõtestülettel. Sok falunak nem is sikerült, és ha az
intézmény önállósága meg is maradt, anyagi veszteség
mindenképpen érte az adott települést és az iskolát. 

Normatív támogatások szempontjából 2007 és 2010
között mûködött az intézmény a legkisebb önkormányzati
hozzájárulási aránnyal úgy, hogy maximálisan minden
feltétel biztosított volt a színvonalas oktató nevelõmunka
elvégzéséhez. 

A gesztor iskolával együtt bekapcsolódtunk az
Integrációs Pedagógiai Rendszer munkájába, amely
szakmai és anyagi téren is óriási segítségnek bizonyult.
Iskolánk belsõ berendezése megújult, fejlesztõ eszközökkel
gazdagodtunk.

A belsõ megújuláshoz -Önkormányzati hozzájárulással-
hozzátartozott az épület teljes belsõ festése, a régi padlózat
laminált padlóra való cseréje, a vizesblokk rendbetétele, az
ebédlõ, valamint a tálalókonyha festése, csempézése, a
folyosó csúszás mentesítése, javítása, fûtéssel való ellátása. 

Sok vitára adott okot, hogy a régi épület egyáltalán
megmaradjon-e, de nemcsak új belsõt, hanem új külsõt is
kapott. A külsõ szigetelés sokat javított a belsõ környezeten
is. A környéken nehezen lehetne barátságosabb,
otthonosabb iskolát találni, mindig örömmel mutatjuk
kollégáknak, barátoknak, ismerõsöknek az intézményt,
vagy az arról készült fotókat.

Technikai felszereltségünk is sokat javult, jelenleg 13
számítógépet használhatnak a tanulók, mindkét teremben
elosztva. Minden gépen biztosított az internet hozzáférés.
Informatika oktatás mellett péntek délutánonként és szabad
idõben szakkör mûködik. Kisebb tanulóink részére
játékokat vásároltunk, a nagyobbak kártyázhatnak,
társasjátékokkal játszhatnak.

Elõször történik, hogy péntek délutánonként gyerekzajtól
hangos az iskola.

A számítógépeket ajándékként kaptuk, 12 gép teljes
felszereltséggel a budapesti Szent István Gimnázium

alapítványától érkezett, 10 gépet pedig a Községi
Önkormányzat Gazsi László közremûködésével kapott,
ebbõl négyet az idén kialakított fejlesztõ szobában
helyeztünk el.

A fejlesztõ szoba a Mûvelõdési Házban kapott helyet.
Régi adósság került ez által rendezésre, hiszen a kötelezõ
taneszközjegyzékben szerepel olyan helyiség kialakítása,
amelyben a fejlesztõ és a rehabilitációs foglalkozásokat
megfelelõ keretek között lehet megtartani. 

Tavasszal jótékonysági Bál szervezõdött az iskola
részére, a bevétel egy részébõl tornaszereket vásároltunk.

Jó idõben a tágas és rendben tartott udvaron folynak a
testnevelés órák, ha beköszönt a hidegebb idõ, a
Mûvelõdési Ház fûtött nagyterme az órák színtere.

Igyekszünk a pályázati lehetõségek kihasználására,
ennek köszönhetõen a Heves Megyei

Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt
pályázaton 2008-ban tornaeszközök vásárlására nyertünk
pénzt, Pro Bono Publico Alapítvány támogatásából pedig új
iskolai táblákat és digitális fényképezõgépet
vásárolhattunk.

Pályázati elképzeléseinkhez mindig kaptunk anyagi
támogatást és biztatást, soha nem volt probléma sem az
önrész biztosítása, sem pedig az, ha valamennyi pénzzel ki
kellett "toldani" a forrást.

Rendszeres segítõnk a helyi Kandó Alapítvány. Farsangi
Báljaink szervezéséhez minden évben kapunk tõlük
segítséget, 2009. júniusában pedig négy napos napközis
tábort szerveztek a gyerekeknek. A 2009-2010-es tanévben
népviseleti ruhákkal ajándékozták meg a tánc szakkörös
tanulókat.

Jó kapcsolatot ápolunk az Õszirózsa Nyugdíjas
Szervezettel, nemcsak közös rendezvényeken, hanem a
pályázati lehetõségek kihasználása terén is. 2008.-ban
Szentendrére és Mezõkövesdre kirándulhattunk pályázati
pénzbõl. 

Mindezeket összevetve valamivel több, mint 4 millió
forint értékû beszerzést és felhasználást sikerült ilyen
módon biztosítani az intézmény dolgozói, diákjai részére. 

A tanulás mellett nagy szerepet kap kisiskolásaink
életében a szabad idõ hasznos eltöltése. Az informatika
szakkör, játékdélután mellett jól mûködik a tánc szakkör
Szabó Krisztina kolléganõnknek köszönhetõen tanulóink
aktív résztvevõi és szereplõi a település közösségi életének.

A dolgozók, diákok, szülõk nevében szeretnénk
köszönetet mondani a Polgármester Asszonynak és a
Képviselõtestület tagjainak négy éves lelkiismeretes
munkájukért, az iskola támogatásáért, azért a harcért,
amelyet az intézmény megtartása érdekében folytattak.

Redele Gézáné
Tagintézmény-vezetõ

Az elmúlt 4 év az iskolában
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Az elmúlt évek során a gyermeklétszám
óvodánkban stagnál. Évenként átlagosan 28-30
kisgyermek jár az intézményünkbe. A gyermekek
összetétele vegyes korosztály. Optimális
fejlõdésükhöz próbálunk minden tárgyi és
személyi feltételt biztosítani. Egyik meghatározó
feltétel, hogy felkészült szakemberek
foglalkozzanak a gyerekekkel. A két óvónõ
munkáját két szakképzett dajka segíti. Tárgyi
felszereltségünk jónak mondható, hiszen sok
fejlesztõ eszközzel rendelkezünk.

Az elmúlt négy év során úgy állítottuk össze a
költségvetésünket, hogy a legfontosabb eszközök
legyenek megvéve, amit az Önkormányzat
biztosított számunkra Nagyon sok fejlesztõ játékot
vásároltunk, amely a kisgyermek képességeit
fejlesztette. /idõbeni tájékozódás, téri észlelés,
analízis, alak-háttér megkülönböztetése /.
Csoportszobánk berendezési tárgyai is bõvültek,
hiszen fektetõket és fektetõ tartót vettünk.
Játékainkat fokozatosan pótoltuk, hiszen ezek
elhasználódnak. Sikerült szerepjáték /boltos és
fodrászos / játékainkat is bõvíteni.

Informatika pályázaton nyertünk egy laptopot,
nyomtatót és cd lejátszót így technikai
felszereltségünket is sikerült bõvíteni. Udvarunk
játékállománya jó, sok nagymozgást fejlesztõ
játékkal rendelkezünk, amelynek karbantartását
folyamatosan biztosítja az Önkormányzat. Az
udvarra sikerült 23 virágládát csináltatni és
parkosítottunk is.

Az elmúlt évben az Önkormányzat felújította a
csoportszoba fektetõ részét / nyílászáró csere, fa
lambéria cseréje stb. / történt. Két évvel ezelõtt a
csoportszoba lamináltpadló borítást kapott.

Három éve vagyunk benne az IPR pályázatban.
A pályázati pénzbõl nemcsak a tárgyi
felszereltségünket fejlesztettük, hanem szakmai
képzésre is volt lehetõség. /továbbképzések/.

Az IPR pályázaton belül lehetõség volt arra ,
hogy bábelõadót hívjunk óvodánkba , hogy
játszóházat szervezzünk /üvegfestés, arcfestés
gipszkiöntés /, hogy ápoljuk a kapcsolatot a helyi
civil szervezetekkel és táncházas délutánt
szervezzünk.

Tudtuk bõvíteni torna felszereltségünket:
babzsák vásárlása, labdavásárlása magasugróléc,
tornapad stb./ vásárlásával.

A pályázat nyújtotta lehetõségeket mindig
próbáltuk kihasználni. Az elmúlt hónapban
nyertünk a készülõ fejlesztõ szobába bútorokra
egy jelentõsebb összeget.

Az elmúlt idõszakban sokat fejlõdött óvodánk
tárgyi felszereltsége, ami biztosítja kisgyermek
sokoldalú fejlõdését.

Tisztelettel : 
Vincze Józsefné
tagóvodavezetõ 

Az elmúlt 4 év az óvodában
Néptánccsoportunk 2008. decemberében alakult egyéni kezdeményezés

útján. A tagokat a tánc, a néphagyomány szeretete, a közös kikapcsolódás
mozgatta. Az idõ múlásával változott közösségünk összetétele, támogatói
tagokkal is bõvültünk. 

A közös jövõ biztosítása és sikeressége érdekében megtörtént a csoport
egyesületként való bejegyzése.  Vezetõnek Bözödi Máriát választottuk,
szakmai vezetõ Szabó Krisztina, a könyvelést pedig Poczokné Blanár
Gabriella végzi. Szavazás alapján határoztuk meg a tagdíj összegét, mely
250Ft/hó, de van, aki ettõl többet fizet, amit támogatásként megtehet.

2009. 06. 29-én a Közjóért Alapítvány által meghirdetett sikeres
pályázatnak köszönhetõen tudtuk megvenni a ruhaanyagot, a varratást pedig
önkormányzati támogatásból fedeztük, melyet Tóvári Pálné készített el. 

2010. május 8-án került megrendezésre az egyesület jótékonysági bálja.
Örömmel írok a rendezvény sikerességérõl, hiszen igen szép számmal
jelentek meg vendégeink, akik reményeink szerint kellemesen érezték
magukat.  A jó hangulatról gondoskodtak a mûsorban résztvevõk (akik
között minden korosztály képviseltette magát), a zenekar (akik biztosították
a talpalávalót), a konyha dolgozói (akik mindenki megelégedésére finom
vacsorával lepték meg a résztvevõket), a Tûzkerék Néptánc Egyesület
tagjai, valamint nem utolsó sorban a kedves vendégek, támogatók, akiknek
hozzájárulásával további célt tûzhetett ki maga elé csoportunk.

A bál meghozta a hozzá fûzött reményeket és ebben az évben is
megkaptuk az önkormányzattól a támogatást, melyért ez úton is szeretnénk
köszönetet mondani! Ezen támogatások segítségével tettünk szert
karaktercipõinkre. Továbbra is rendelkezésünkre álló összeget szeretnénk a
hagyományok felelevenítését szolgáló programok szervezésére valamint
másik rend népviselet varratására fordítani.

Mindezek mellett heti rendszerességgel tartunk próbákat, melyek
tánctudásunk fejlõdését szolgálják. A próbák a Mûvelõdési Ház
nagytermében zajlanak. Jelenleg 3 koreográfiával rendelkezünk, dunántúli,
szatmári valamint mezõségi lépéseket sajátítottunk el. Elsõként a dunántúli
lépésekkel ismerkedtünk, hiszen annak ritmikussága, dallamvilága a
leginkább alkalmas a népzene megszerettetésére. Tánckultúrája igen sok
helyen, de leginkább a D-Dunántúlon régies vonásokat õriz, sajátosságai
megfigyelhetõek a Kisalföldön, a Ny-i palócvidéken és a D-i Duna mentén
is. Részeit alkotja a karikázó, a kanásztánc vagy ugrós, az üveges tánc
valamint a lassú és friss csárdás. A szatmári táncanyagban a legáltalánosabb
tánc a csárdás ma már csak lassú és friss tételbõl áll. A tánc elnevezései
között találjuk a lassú, csendes csárdás, ugrós, vagy félugrós kifejezéseket.
A Mezõség a Kis- és Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos közötti
kopár közép-erdélyi dombvidék összefoglaló tájneve. Régies, de gazdag és
fejlett tánc. A keleti csárdástípusok a legfejlettebbek, leggazdagabb
formájának motívumkincsére a kétlépéses, a fenthangsúlyos páros forgás, az
állandó átvetések, kar alatti kiforgatások, a nõ eldobása, hát mögé vetése,
többszörös sarkonforgó pördülései, féloldalra való kivezetése és a virtuóz
csapásoló figurázása jellemzõ. Jelenleg mezõségi tánclépéseket tanulunk, de
más tájegységek tánckultúrájának elsajátítása is terveink között szerepel,
illetve azok közönség elõtt való bemutatása is. Fennálásunk óta nagy
számban a környezõ települések programjain nyílt lehetõségünk
bemutatkozni, így például Egerfarmoson, Mezõszemerén, Szihalmon,
Mezõtárkányon, Besenyõteleken, Dormándon, Füzesabonyban, de
táncoltunk már Szücsiben és Tibolddarócon is. 

Szeretnénk, hogy minél több településen megismerjenek bennünket, és
hogy jó, ápolandó kapcsolatokat alakíthassunk ki tõlünk távolabb élõ
csoportokkal, közösségekkel is, valamint terveink között szerepel
hagyományokat felidézõ, népszokásokban gazdag programok szervezése,
megvalósítása is.

Bözödi Mária
egyesület vezetõje

Tûzkerék Néptánc Egyesület
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Községünkben ebben az évben is aktívan mûködik a

nyugdíjas szervezet. Bõvelkedett színes tartalmas

programokban. Részt vettünk a megyei, kistérségi és helyi

rendezvényeken. Sok meghívást kaptunk a környezõ

településekrõl, melynek lehetõségeinkhez képest igyekszünk

eleget tenni.

Februárban:
- Megtekintettük a szépmûvészeti Múzeumban

Botticellitõl Tiziánóig címû festmények kiállítását, ahová a
polgármester asszony is elkísért bennünket. Nagyon szép
volt.

- Részt vettünk a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség
által rendezett Idõsek akadémiáján 2 fõvel, melyrõl
oklevelet is kaptunk.

Március:
- A Mátrafüredi Bene egylet rendezésével meghirdetett

Mátrai Hóvirág túrán részt vettünk, ahol második helyezést
értünk el, oklevelet és egy szép könyvet kaptunk a túra
útvonalának teljesítéséért, majd nyársaltunk, beszélgettünk.
Kellemes nap volt.

- Részt vettünk a március 15-ei ünnepségen és
koszorúzáson.

- Felléptünk az Általános Iskola jótékonysági bálján.
- Megünnepeltük a nõnapot, a férfi tagjaink virággal

köszöntöttek bennünket, az iskolás gyermekek is szavalattal
és kis ajándékkal kedveskedtek.

Április:
- Beneveztünk az Egerben megrendezett vers és

prózamondó versenyre, szereplõinket emléklappal
jutalmazták.

- Részt vettünk a Füzesabonyban megrendezett Civil
Expon. A többi civil szervezettel közös sátrat állítottunk.
Bemutattuk az eddig elért eredményeinket, a sátrak
versenyén második helyezést értünk el.

Május:
- A Füzesabonyi Kistérségi találkozón és a Civil Expo

ünnepségén felléptünk ének és tánc mûsorral.
- Részt vettünk a Pünkösdi Hagyományõrzõ fesztiválon.
- Felléptünk a helyi Tûzkerék Néptánc Egyesület

jótékonysági bálján.

Június:
-Egerben részt vettünk a Ködellik a Mátra Regionális

Népzenei Találkozón, melyen a zsûri Fesztivál különdíjjal
értékelte énekkarunkat.

-Egészségügyi vetélkedõn vettünk részt.

Július:
- Énekeltünk a mezõszemerei Görhe napon.
- Táncoltunk és énekeltünk az egerfarmosi falunapon.
- Részt vettünk Hatvanban a Térségi Hagyományõrzõ

fesztiválon, Dormándon a falunapon.

Augusztus:
- Egy kis csoport ellátogatott a Farkasréti Nemzeti

Sírkertbe.
- Énekeltünk augusztus 20-án a helyi rendezvényen,

valamint Mezõtárkányon is.
- Meghívást kaptunk Szihalomra a Nemzetközi és

Térségi Fesztiválra.

Szeptember:
17-én megrendezésre került Egerfarmoson az „Életet az

éveknek” térségi értekezlete, melyet minden negyedévben
más más térségben tartanak meg, reménykedve ezzel abban,
hogy jobban megismerjük egymás klubjainak életét. Idõsek
napját is ebben a hónapban ünnepeljük. Szervezetünkbõl 6
fõ utazik Prágába 4 napos kirándulásra. Októberben
megünnepeljük a forradalom évfordulóját.

Novemberben a gyöngyösi Mátra Múzeumba szeretnénk
ellátogatni. Közös ünnepségre is sor kerül, a kerek
évfordulósok születésnapját és a klubtagok  névnapját
tartjuk meg. Decemberben 20 éve lesz, hogy belépett a klub
az „Életet az éveknek” Országos Szövetségébe, ezt is
szeretnénk méltóképpen megünnepelni. A fentiekbõl is
látszik, hogy elég mozgalmas évet zárunk. Az
Önkormányzattól kaptunk 130.000 Ft. Támogatást, melyet
nagyrészt a fellépések utaztatására, bérleti díjra és egyéb
kiadásokra fordítottuk. Köszönjük szépen a támogatást! Az
NCA-hoz is pályáztunk kisebb nagyobb sikerrel. Tavaly
225.000 Ft-ot kaptunk, amit mûködésünk zavartalan
ellátására, eszközök beszerzésére, székek vásárlására,
helyiségünk festésére használtunk fel. Szép, tiszta,
esztétikus körülmények között tartjuk összejöveteleinket,
jól érezzük ott magunkat. Köszönet azoknak a
klubtagoknak, akik kitakarítottak. A tavalyi pályázati
pénzzel ez év júniusban sikeresen elszámoltunk, amit az
NCA elfogadott. Az idén is pályáztunk, de sajnos jóval
kevesebbet kaptunk az igényelt összegnél: 146 ezer Ft-t, de
megpróbáljuk úgy beosztani, hogy zavartalanul
mûködhessünk. A Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár által szervezett ingyenes, számítógépes
tanfolyamon 5 fõvel vettünk részt, úgy érezzük, hogy
hasznos volt a képzés,az alapvetõ dolgokat elsajátítottuk.
Kis busszal vittek, és haza is szállítottak bennünket.
Budapesten a SYMA csarnokban megrendezett Nyugdíjas
Expon is részt vettünk, ahol szervezetünk elismerésben
részesült. Országos és megyei nyugdíjas Szövetségekkel, a
füzesabonyi Kistérségi Civil Tanáccsal jó kapcsolatot
alakítottunk ki, amit továbbra is szeretnénk ápolni!

Burgermeister Jánosné

Beszámoló az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet munkájáról
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A többször módosított szociális törvény és a gyermekek
védelmérõl szóló 1997. évi XXXI. törvény megjelenése
után, a Népjóléti Minisztérium által kiírt pályázatán nyert
pénzbõl 1998-ban került sor a családsegítõ és a
gyermekjóléti szolgálat megalakulására társulás formájában
/Egerfarmos-Mezõszemere/. Ez így mûködött 6 éven
keresztül. A nappali ellátást, a házi segítségnyújtást, illetve
a szociális étkeztetést ebben az idõszakban az
önkormányzat önállóan biztosította. 

2003. július 1-jén a családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálat integrálódott, Családsegítõ Gyermekjóléti és
Gondozási Szolgálat formájában folytatta tovább
tevékenységét, amely már az idõs emberek nappali
ellátását, étkeztetést és a házi szociális gondozást foglalta
magába. A társulás megszûnését követõen 2005. júliusában
Egerfarmos önkormányzatának képviselõ testülete a
Családsegítõ és Gondozási Szolgálat intézményét
Alapszolgáltatási Központtá alakította át, amelyben a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat, mint szolgáltatás
már nem szerepelt. A gyermekjóléti szolgáltatást a
Füzesabonyi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította a
továbbiakban.

A szervezeti átalakulásokat mindig a törvényi változások
és állami támogatások idézték elõ és határozták meg. A
magasabb állami normatívának köszönhetõen 2008
novemberében Egerfarmos, Besenyõtelek, Mezõtárkány
Község Önkormányzata intézményfenntartó mikrotársulást
hozott létre. A mikrotársulás céljai között szerepel a
szociális ellátó és gyermekjóléti intézmény közös
fenntartása és az intézményi szolgáltatásának magas
színvonalú biztosítása a társult települések közigazgatása
területén. A társulást az önkormányzatok határozatlan idõre
hozták létre. Az intézmény a következõ feladatokat látja el:
családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzõrendszeres segítségnyújtás, nappali ellátás,
gyermekjóléti szolgáltatás. 

Amíg az egyik szervezeti átszervezést a másik követte,
addig az idõsek nappali ellátására szolgáló intézmény
épülete jelentõs mértékben pályázati pénzbõl átalakításra
illetve felújításra került. A pályázati önerõt a képviselõk fel
nem vett tiszteletdíjukból finanszírozták. Szép, esztétikus
környezet fogadja itt az idõs korú embereket, az itt
dolgozókat, és az ide betérõket. 

Az Idõsek Otthonában található a családsegítõ ill.
gyermekjóléti szolgálat irodája is. Az iroda informatikai
eszközei, bútorzata, felszerelése ugyancsak megfelel a mai
kor elvárásainak. A családsegítõ szolgálat és gyermekjóléti
szolgálat két családgondozója fogadja itt a hozzájuk betérõ,

segítséget kérõ embereket. 
A szociális alapellátások terén is változtak, bõvültek a

személyi feltételek. 
A nappali ellátásban 1 fõ intézményvezetõ és 1 fõ

szociális gondozónõ van alkalmazásban /25fõ klubtag/. A
házi segítségnyújtásban 1 fõ fõállású szociális gondozónõ,
5 fõ közcélú és egy megváltozott munkaképességû
munkavállaló van foglalkoztatva. Az önkormányzat vezetõi
folyamatosan törekszenek arra, hogy minél több
egerfarmosi lakosnak tudjanak munkalehetõséget
biztosítani. 

A házi segítségnyújtásban az ellátottaink mindegyike
nyugdíjas, többnyire egyedülálló, de házaspárok is
megtalálhatóak közöttük, segítségre szoruló idõs emberek.
Az egészségi állapotuk indokolttá teszi az ellátásukat.
Vannak közöttük olyanok is akik egyáltalán nem hagyják el
a lakásukat, és a külvilággal való kapcsolattartás egyetlen
formája számára a házi segítségnyújtás.

A nappali ellátásban az ellátottaink mindegyike
nyugdíjas, önellátásra még részben képes egyén.

A szociális étkezõink többnyire nyugdíjas idõs emberek,
de vannak közöttük leromlott egészségi állapotú középkorú
emberek is.

Az egyedül maradt idõs emberek biztonságát szolgálja a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. Két  gondozónõ
biztosítja jelzés esetén a probléma azonnali elhárítását. 

Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre bõvül a
szolgáltatásainkat igénybe vevõ idõs emberek köre, hiszen
a:

A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen
13 fõ 

A szociális étkeztetést és az idõskorúak nappali
intézményi ellátását együttesen 6 fõ 

Csak szociális étkeztetést 9 fõ
Csak házi segítségnyújtást 25 fõ
Csak idõskorúak nappali intézményi ellátást 19 fõ
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást 4 fõ veszi igénybe

intézményünknél.

Továbbra is szívesen várjuk azoknak az idõs embereknek
a jelentkezését, akik valamely szolgáltatásunkra igényt
tartanak! Igyekszünk munkánkat színvonalasan végezni, az
Önök igényeinek megfelelõen. 

Barnáné Úri Katalin
intézményegység vezetõ

Visszatekintés
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Tisztelt Választópolgárok!

Ismét eljött az idõ, amikor Egerfarmos lakói
gyakorolhatják alkotmány adta jogukat, szabadon
választhatnak településvezetõt, valamint képviselõket.
Szándékom szerint polgármester jelöltként kívánok indulni
a helyhatósági választáson.

Programom kialakítása során fontos feladatomnak
tekintettem a település fejlõdésének elõsegítését, valamint
az itt élõ emberek észrevételeit:

Településünk adottságaiból fakadóan legfontosabb
feladatunk intézményeink fenntartása.

Az Önkormányzat dolgozóinak nyugodt munkalégkör
biztosítása.

Az „Út a munkához” program keretében foglalkoztatott
közcélú alkalmazottak feladatainak átgondolása, munkájuk
hatékonyabb szervezése a település fejlõdése érdekében.

A település belvízelvezetésének, felszíni
vízelvezetésének kialakítása, karbantartása. A tórendszer
megtisztítása, a hasznosítási lehetõségek kutatása.

Járdák, utak gondozása, felújítása. Faluszépítõ program
megfogalmazása.

A játszótér és a jóléti park kivitelezésének befejezése.
Szennyvízelvezetés megoldása 2013-ig.
A településen az idõs emberek gondozórendszerének

fenntartása, valamint lehetõségek szerinti bõvítése.
A település tájházának rendbe tétele, berendezése és

hasznosítása.
A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére programok

szervezése a szülõk és a pedagógusok bevonásával.
A mûködõ civil szervezetek támogatása.
A folyamatban lévõ Óvoda felújítás (tetõcsere)

mihamarabbi lebonyolítása az anyagi lehetõségek optimális
kihasználásával.

A Mûvelõdési Ház jobb kihasználtságának érdekében
többfunkciós szolgáltató intézménnyé történõ átalakítása.

Jól mûködõ, egymást segítõ kapcsolatrendszer
kialakítása.

Bemutatkozó fórum: 2010. október 2-án, 15 órakor a
Mûvelõdési Ház nagytermében

Birinyi Tamás

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS - 2010. OKTÓBER 3.

Birinyi Tamás - polgármesterjelölt

Tisztelt Egerfarmoson élõk!

Bízom benne, hogy nem kell bemutatkoznom, hiszen
1996. óta élek ezen a békés településen. Azóta férjemmel-
aki egerfarmosi származású- felneveltünk négy gyermeket,
akik már önálló életet élnek, hiszen a leg fiatalabb is
befejezte a fõiskolát.

Mióta ide költöztünk mindig a közigazgatásban, az
emberekért dolgoztam. Elõször az Idõsek Klubjában, majd
1997-tõl szociális elõadóként szolgáltam a település
lakosságát. 2Oo2. õszén Önök megtiszteltek bizalmukkal, s
azóta folyamatosan látom el a polgármesteri feladatokat. Ha
valaki megõrizte a régi tájékoztatóimat, az most számon
kérheti, hogy elvégeztem e vállalásaimat. Úgy érzem, hogy
ezek nagy részét sikerült teljesítenem. Persze voltak olyan
célok is, melyek sajnos csak elképzelések maradtak. A
kudarc oka jellemzõen a forráshiány. Mindannyian
tapasztaljuk, hogy egy gazdasági válság sújtja szûkebb, s
tágabb hazánkat, melyet mi nem tudunk irányítani. Ennek
ellenére nagyon sok mindent megvalósíthatott Egerfarmos.
Kitartó munkával, jó lobbi tevékenységgel, a kapcsolatok
ápolásával, a lakosság, a civil szervezetek bevonásával
komoly fejlõdést értünk el. 

Ahhoz, hogy ezt a fejlõdést bemutathassam, kevés az egy
oldal, mely rendelkezésemre áll. Az elmúlt két ciklus
eredményeit egy séta során megtekinthetik, illetve
elolvashatják a gazdasági beszámolóban.

Természetesen az is fontos, hogy nyolc évvel ezelõtt több
millió forintos hiánnyal vettem át a települést, s most közel
11 millió forint van a számlákon.

Szeretném bemutatni azt, hogy mit tervezek az
elkövetkezendõ négy esztendõben. 

Az elkövetkezendõ négy évben azért
szeretnék dolgozni, hogy közvetlenül a választás után
felújítsuk a köves útszakaszokat, melyre már árajánlat is
van, csak a képviselõk egy része kampányfogásnak
minõsítette a munkát, pedig a költségvetésünk is
tartalmazza, hogy intézményeink továbbra is a jelenlegi
létszámmal, jól mûködjenek, hogy befejezzük a parkot a
játszótérrel, hogy az elnyert pályázatnak megfelelõen
további felújítást végezzünk az Óvodában, hogy a
Mûvelõdési Ház szigetelése és nyílászáró cseréje
megvalósuljon, hogy az iskola tetõ és nyílászáró cseréjét el
tudjuk végezni, hogy a Hivatal tetejét ki tudjuk cserélni,
hogy az utak, járdák állapotán tudjunk javítani, hogy a
szennyvíz-elvezetés problémáját megoldjuk, hogy

Poczokné Blanár Gabriella - polgármesterjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!

1978-ban születtem Mezõ-

tárkányban, gyermekkoromat is

ott töltöttem. 2004-ben költöz-

tünk férjemmel és három

gyermekemmel Egerfarmosra.

Nekem és családomnak is fontos

volt, hogy beilleszkedjünk ebbe az új közösségbe, hiszen

Egerfarmost választottuk lak-helyünkké, ahol az elmúlt

években folyamatosan alakí-tottuk és alakítjuk ki

otthonunkat.

Az elmúlt négy évben önkormányzati képviselõként,

valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjaként

tevékenykedtem. A közel száz alkalommal tartott

különbözõ testületi és bizottsági ülésen igyekeztem minden

alkalommal megjelenni. Véleményem szerint egy képviselõ

csakis úgy vehet részt egy döntés meghozatalában, ha

megfelelõ információval rendelkezik, hiszen döntéseinkért

felelõsséggel tartozunk Egerfarmos minden lakosának.

Képviselõtársaim döntõ többségéhez hasonlóan

tiszteletdíjamat felajánlottam településünk fejlõdésének

elõsegítése érdekében.

Fontosnak tartom, hogy támogassuk az óvoda és az

általános iskola helyben maradását, az idõsellátás

fenntartását és fejlesztését. A település lakosságával,

mûködõ intézményeinkkel, a civil szervezetekkel, valamint

a helyben mûködõ vállalkozásokkal folyamatos

kapcsolattartás szükséges a fejlõdés érdekében. 

AZ intézmények és civil szervezetek mûködéséhez nem

csak megfelelõ döntések meghozatalára van szükség,

hanem azok aktív támogatására is. Ezen cél megvalósítása

érdekében az elmúlt években mindig kivettem részem a

rendezvények, jótékonysági bálok lebonyolításában,

melyeken keresztül nem csak anyagi haszon keletkezett,

hanem közösségformáló szerepe is volt.

Részt vállaltam több civil szervezet tevékenységében,

jelenleg is tagja vagyok a helyben mûködõ Lövészklubnak. 

A részemre átadott kopogtató cédulák leadásával

hivatalosan is nyilvántartásba vettek, így ismételten

indulok az önkormányzati választáson, mint független

képviselõ jelölt.

Minden szavazatot megtiszteltetésnek veszek és elõre

is köszönöm.

Cseh Józsefné

kialakíthassuk a Tájházat hiszen erre beadott pályázatunk
is van, hogy a belterületi tavakat, környezetüket rendbe
tudjuk tenni, s a község javára használni, hogy a „lyukas
híd” problémáját megoldjuk.

Bízom abban, hogy Önök is így gondolják, s
elképzeléseimet szavazatukkal is támogatják.

Tisztségemet fõállású polgármesterként kívánom
ellátni, hiszen meggyõzõdésem szerint ezt a feladatot
nem lehet „félvállról” venni, ez a munka egész embert
kíván. Bizonyítja ezt az elmúlt nyolc esztendõ is. 

Környezetünkben van példa arra, hogy milyen hátránnyal
jár a társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség. Nem
csak a kifizetett bért kell a mérleg serpenyõjébe tenni,
hanem az elvégzett munka hasznosságát, fontosságát,
értékét, a vállalt feladat elvégzését, a fejlõdést  is.

Kérem Önöket hallgassák meg részletes
programomat, s tegyék fel kérdéseiket. 

Várom Önöket, 2010. október 2-án,
szombaton délután fél hatkor a Mûvelõdési
Házban.

Kérem Önöket, hogy segítsék elképzeléseimet, s október
03-án szavazzanak rám, hiszen eddigi munkámmal már
bizonyítottam azt, hogy Egerfarmosért dolgozom, a
közösség érdekeit tartom szem elõtt. Ne feledjék, hogy a
polgármesternek nem pártkatonának kell lennie, nem a
jelölõ szervezeteknek kell megfelelnie, hanem Önöknek, s
függetlenül, elfogulatlanul, pártatlanul, az Egerfarmoson
élõ lakosokat kell szolgálnia.

Várom Önöket október 3-án, s bízom felelõs
döntésükben.

Poczokné Blanár Gabriella

Cseh Józsefné - képviselõjelölt
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Tisztelt Választók!

1952-ben születtem. Végzettségem, okleveles

gépészmérnök. Több mint 30 évig dolgoztam egy

munkahelyen, Füzesabonyban. Több egerfarmosi lakos is

dolgozott irányításom alatt. 110 embernek voltam vezetõje,

napi több milliós termelési értékkel.

25 éve élek Egerfarmoson a Dobó út 36. szám alatt.

Feleségem Dobó Anna, aki dajka az Óvodában, közel 20

éve. Én 20 éve tevékenykedem a helyi önkormányzatban.

Amit eddig tettem a faluért: 

- Felkérésre felújítottam a templomunk 

aljzatbetonozását, járólapját, a régi és új sekrestye 

rész átalakítását

- Elvégeztem a Ravatalozó elõtti terület betonozását.

- Elkészítettem a temetõ kerítésének egy részét.

- Kandó Kálmán sírjának újbóli elkészítése.

- Hõsök sírjának felújítása.

- Elkészítettem az Óvoda- konyhában a fehér mosogató 

falazását, csempézését.

Mindezeket ingyen, ellenszolgáltatás nélkül végeztem.

Képviselõ-testületi tagként minden esztendõben lemondtam

a képviselõi tiszteletdíjamról, így ezt az összeget a település

egyéb célra használhatta fel.

15 éve az óvodai és iskolai ünnepségeken én képviselem

a Mikulást. Ezt csak úgy tudom megtenni, hogy erre a napra

szabadságot veszek ki a munkahelyemen. Még így is

vállalom, hiszen látom azt, hogy a gyermekek milyen

örömmel készülnek erre a napra.

A faluban nagyon sok háznál végeztem lakás felújítást.

Ezekért a munkákért a tényleges ár negyed részét kértem,

de nagyos sokszor ingyen, baráti segítségként dolgoztam.

Kérem Önöket, hogy vegyék figyelembe azt, hogy elég a

felelõtlen ígérgetõkbõl, a tényeket vegyék figyelembe. A

tetteket és a reális jövõt tartsák szem elõtt.

Célom egyszerû: 

- fenntartani az intézményeket, 

- a megkezdett projekteket befejezni, 

- a helyben levõ munkahelyeket megtartani, 

- törekedni a falu önállóságának megõrzésére, 

úgy, hogy alkalmazkodunk környezetünkhöz, 

ápoljuk a jó kapcsolatokat.

Kérem, döntésüknél vegyék figyelembe több évtizedes

vezetési tapasztalataimat, a községért végzett önzetlen

segítségemet, hiszen tudásommal, munkámmal eddig is

segítettem a falu gyarapodását.

Munkámat független képviselõként, a falu minden

lakosáért, pénz nélkül végeztem, s kívánom végezni a

jövõben is.

Egerfarmos, 2010. szeptember 9.

Tisztelettel:

Hegedûs Ráfael

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS - 2010. OKTÓBER 3.

Hegedûs Ráfael - képviselõjelölt
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Tisztelt egerfarmosi Lakosok!

Bár tudom, hogy kis községünkben mindenki ismeri

egymást, mégis néhány mondatban szeretnék bemutatkozni.

Zsámba Istvánné vagyok, 1967-ben születtem, majd

gyermekkoromat Füzesabonyban töltöttem, végzettségemet

az egri kereskedelmi iskolában szereztem meg, mint bolti

eladó. 21 éve házasodtam össze férjemmel és élek itt

Egerfarmoson. Szeretem ezt a községet és az itt élõ

embereket, úgy érzem, hogy engem is elfogadtak. Négy éve

az önkormányzat fõzõkonyháján dolgozom, mint konyhai

kisegítõ.

Mindig fontosnak tartottam, hogy falunk közösségi

életében aktívan is részt vállaljak.

Hat éve vagyok a Kandó Kálmán Alapítvány vezetõje. Ez

idõ alatt a kuratórium tagjaival közösen mindig arra

törekedtünk, hogy Alapítványunk célkitûzései a lakosság

érdekeit és a község javát szolgálják. Többek között

támogatjuk az óvodát és az iskolát. ( Napközis tábort

szerveztünk, népviseleti ruhát varrattunk az iskolás

gyermekek számára. Szorgalmaztuk a ravatalozó elõtetõ

megépítését, fapadokat készítettünk a temetõbe. A lakosság

számára Bioptron lámpákat vásároltunk. Minden évben

megrendezzük a Mindenki Karácsonyát. ) Ezeket a

munkákat mindig önként vállalva szabadidõmben, a néha

felmerülõ nehézségek ellenére is szívesen végzem. 

Több éve segítem munkámmal az egyházközséget.

Jelenleg egyháztestületi képviselõ vagyok. Mint

egyháztestületi képviselõ fontosnak tartom

egyházközségünk fenntartását és fejlõdését, ennek kapcsán

szorgalmazom templomunk felújítását, lényegesnek tartom

vallásunk és hitünk gyakorlását.

A helyi önkormányzati választásokon független

képviselõ jelöltként indulok. A képviselõi munka nem

ismeretlen számomra, meghívottként több éve részt veszek

a testületi üléseken, így betekintést nyertem a képviselõi

munka menetébe. A község és a lakosság javát szolgálva

lelkiismeretesen szeretném végezni ezt a munkát.

Fontosnak tartom, hogy Önök is elmondják észrevételeiket,

problémáikat, hogy a majd megválasztott testület az Önök

megelégedésére tudjon dolgozni.

Támogatok minden olyan ügyet, ami a település javára és

fejlõdésére történik: fontos feladat intézményeink

mûködtetése és fejlesztése, lényeges az utak, járdák

felújítása, községi temetõ rendezettségének kialakítása, a

szennyvízelvezetés megoldása, tavak rendbe tétele, tájház

kialakításának megkezdése, településarculat fejlesztés, civil

szervezetekkel való együttmûködés, rendezvények,

programok szervezése.

Remélem, jónak látják elképzeléseimet és szavazataikkal

támogatnak!

Tisztelettel: 

Zsámba Istvánné

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS - 2010. OKTÓBER 3.

Zsámba Istvánné - képviselõjelölt
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Tíz éve ünnepeltük a magyar keresztény államiság 1000. évfordulóját,
azaz a milleneumát és azt, hogy a magyar nemzet 1000 éven át szolgálta,
védte az európai keresztény kultúrát. Már akkor nagy kérdés volt, Kelet
vagy Nyugat Európához csatlakozzunk e. Bizánc (görög) és Róma(latin)
katolikus egyházak között hatalmi harc folyt, a terjeszkedésben is.

A magyarok már Árpád idejében találkoztak a görög
kereszténységgel, késõbb is vissza jártak Bizáncba, benõsültek, egyesek
felvették azt a kereszténységet, de többször szövetségre léptek 

egy-egy harcra a római pápával is. Már Taksony vezér 955 körül, de
Géza fejedelem is nyugatról kért hittérítõket, fel is vette a magyar õshit
mellé a római kereszténységet. Volt olyan nagy úr, hogy két vallást
szolgát és fiát, Vajkot is megkereszteltette István néven, aki a
kereszténység 1000. évfordulója tiszteletére keresztény királlyá
koronáztatta magát a római pápa és Ottó német császár által, de megtûrte
a keleti kereszténységet is (anyja is görög katolikus, fia Imre herceg
felesége görög hercegnõ volt). István uralkodása alatt szívós munkával,
idegen lovagrend segítségével létrehozta a nyugati állami alakulatot. Át
kellett szervezni a hadsereget, feloszlatta az addigi törzsrendet, helyette
új államigazgatási rendszert alakított ki. Az új állam alapja a
magántulajdon, az adózás lett. Megváltozott az embernek a
világmindenséghez való viszonya (több helyett egy Isten),    az embernek
az emberhez való viszonya is (úr-szolga).

Az akkori Magyarországon közel egymillió különbözõ nemzetiségû
ember élt. Az õsmagyar vallásban nagy tisztelete volt az anyának, ezért
István, hogy elfogadtassa a magyarokkal a kereszténységet, Máriának
ajánlotta Magyarországot, innen van a Szûz Mária kultusz.

I. István királyt a kereszténység megerõsítése végett László király
avattatta szentté 1083-ban, de László királynak (1072-1092) még
keményebb intézkedéseket kellett tenni a kereszténység és szent Mária
megerõsítésére, a magántulajdon védelmére. Õt 1192-ben avattatták
szentté Kálmán király javaslatára III. Béla alatt.

Az Árpád-házi királyok 1301-ig uralkodtak, hol erõs hatalommal, hol
viszálykodással (egyszerre 3 király is volt). Egy honfoglalást levezénylõ,
a magyarságot letelepítõ, kereszténységre áttérítõ, nemzetet megerõsítõ
és megõrzõ fejedelmi, majd királyi ház 1301-ben eltûnt a történelem
porondjáról. István családjából nem volt több király, hanem lány
testvérének a fiai váltogatták egymást, nagyapjának a leszármazottai
lettek a magyar királyok, akik megszilárdították a magyarok helyzetét
Európában, egy fejlettebb kultúrában.

És mi történt 10 évvel ezelõtt Egerfarmoson
Az akkori állami vezetés 25 milliárd forintot biztosított és külön

kormánybiztosi hivatalt hozott létre a millennium méltó megünneplésére. 
Az ünnepség témáját Egerfarmoson az adta, hogy a falunak a

történelem egy olyan embert adott „Egerfarmosy Kandó Kálmán”
személyében, aki a falu nevét ismertté tette Európában, megelõzve
alkotásaival a kora mûszaki világát. (Villany mozdony 1932.)

Kandó Kálmán születésnapjának az elõzõ évben, 1999-ben volt 130.
évfordulója, ehhez Dr. Molnár Lajos volt körzeti állatorvos adta az ötletet
Heczler Péter könyvtárosnak, õ kezdeményezte a Kandó Kálmán
Alapítványnak az évforduló megünneplését, amit sajnos nem élt meg. Az
Alapítvány akkori tagjai (Gazsi Lászlóné elnök, Burgermeister János,
Heczler Péter, Kovács József, Dr. Pásztor József, Sass Miklós) és Poczok
Sándor polgármester a szervezést megkezdték.  Elhatározták a
milleneumi emlékpark kialakítását és Kandó Kálmán szobrának
felállítását. 

A megvalósításhoz az anyagi forrást a Kandó Kálmán fõiskola, a
Ganz-Anszaldó, az Önkormányzat, a Kandó Kálmán Alapítvány, a
jótékonysági bál, és közadakozás formájában (gyûjtés) a falu lakói és a
Kandó család tagjai, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma biztosította. 

Kandó Kálmán mellszobrát Bukta Imre Munkácsi díjas érdemes
mûvész, mezõszemerei lakos készítette, a Kandó rokonok és a falu
lakosságának nagy megelégedésére. A mûvész urat Kovács József nyerte
meg az ügynek. A parkot az akkori Nyugdíjas Klub tagjai virágosították
. 

2000-ben volt a község elsõ falunapja, ami azóta hagyomány lett,
akkor július 9-ére esett, amikor olyan dolgok történtek, amit a kis falu
népe és a haza látogató rokonok eddig még nem értek meg: -korán reggel
katonazenére ébredt a falu az egri Helyõrség fúvós zenekarának a
közremûködésével. A Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj
dísszemlével fogadta a millenniumi zászlót, amit Szabó János akkori
Honvédelmi Miniszter adott át. Ekkorra megérkezett a hetek óta várt
esõ,amitõl a katonák is eláztak, az ünnepséget megzavarta, de nem mosta
el. A templomban sem voltak még ennyien, ahol a miniszter úr átadta a
zászlót Poczok Sándor polgármester úrnak, amire a szalagot Kiss Jenõné
köztiszteletben álló úrasszony kötötte fel, õ lett a százlóanya. A Heves
megyei közgyûlés emlékzászlaját Halász Károly alelnök adta át. Misét
mondott és a zászlókat megszentelte Dr. Mikolay Vincze, az egri
Hittudományi Fõiskola lektora. A Millenniumi Emlékparkban lévõ
Kandó Kálmán szobor mellett a zuhogó esõben Dr. Bognár Sándor
(sértõdötten ment el), a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola igazgatója
mondott méltató beszédet, majd Szalay Pál emlékezett a Kandó utódok
nevében, akik szüleiktõl tudták, hogy évszázadokig itt éltek õseik, de
csak most el jöttek elõször, még Amerikából is. A Kandók ezt követõen
a temetõben tisztelegtek az utólsóként itt élt és itt eltemetett Kandó
Ferencz sírkövénél, aki nekik ükapjuk volt. 125 éve halt meg. 

Mûsort adott a mezõszemerei asszonykórus (Farmoson még akkor
nem volt). A könyvtárban Dr. Molnár Lajosné rendezett néprajzi
kiállítást. Elõadást tartott Fojtán István MÁV mérnök a Kandó kutatásról,
Bukta Imre a mûvészetérõl. Az Általános Iskola tantermében Tóth Ilona
tanárnõ vezetésével szellemi vetélkedõ folyt a magyarok történetérõl, a
falu múltjáról, a Kandó család kapcsolatáról, aminek Víg Orsolya, Tuza
Marietta, Hegedûs Roland lettek a gyõztesei, akik ma kész felnõttek. A
sporteseményt elmosta az esõ, de volt mind a vendégeknek, mind a
lakosoknak vendéglátás, mûsoros est, táncmulatság. Ez alkalommal itt
voltak a kárpátaljai, határon túli árvízkárosult gyerekek, akik részt vettek
az ünnepségen, megtapasztalhatták a millennium méltóságát.

Ebben az évben minden elsõ osztályos tanulónak a kormánybiztosi
hivatal juttatott „1000 esztendõ” címû olvasó és daloskönyvet, sok
mesével, mondával, novellával, népdallal, egyházi énekkel, hogy majd
dicsekedve emlékezhessenek az ezredik évfordulóra, és ma ezek a
gyerekek már az érettség határán, a felnõtté válás küszöbén vannak.

Az emlékezet nagy dolog. Filozófusok szerint az embert az emlékezet
emelte ki az élõvilágból a munka mellett, az ember sajátja, hogy a múltra
vissza tud nézni. Kezdetben az érintés, a beszéd volt az emlékezet
létformája, késõbb vonalak, ábrák fejeztek ki bizonyos fogalmakat, majd
kialakult az írás, ami átugrotta a teret, az idõt, terjeszkedhetett, növelte a
tudatot, a tudást, a szépre, a jóra emlékezést. A történelem az embernek
az emberrõl való tudása. Ez az alapja a jövõnek. 

Most csak arról essék szó, hogy emlékezzünk az új évezred elsõ
falunapjára, majd a 20., 25., 50. évfordulón is emlékezzenek, hogy mi
volt a falunap alapja, mert a célja fõleg a hagyományteremtés és õrzés, az
hogy a falu közössége együtt ünnepeljen, érezzék, értsék jól egymást,
hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az emberek és a hétköznapok is
kellemesebben, barátságosabban teljenek, erõsödjön a lokálpatriotizmus,
ahogy azt a 2003-as falunapi meghívón is írta Poczokné Blanár Gabriella
polgármester asszony. 

A falunap idõközben kibõvült jubileumi házassági évfordulók
megünneplésével és Kandó Napi Vigassággá vált. Ezen írás megjelenését
azért tartom szükségesnek, mert az akkori eseményeket hivatalos
beszámolók ügyiratban tartalmazzák, de azok a falu lakosságához nem
jutottak el, még nem volt „Farmosi Hírmondó”, az élmények megkoptak,
csak a rögzített emlékezet marad meg a jövõnek az alapok felidézésére.

Az ember minél több régi tapasztalatot képes emlékezetében tárolni,
annál kultúráltabban tudja összekapcsolni a múltat a jelennel és a jövõ
álmaival. Illik ismerni és ismertetni azt, akire és amire emlékezünk, tudni
róla, hogy miért ünnepeljük, azt átadni a következõ generációnak, erre
szolgáltak régen a téli beszélgetések. Ifjúság „Ne feledkezzél meg” és
emlékezzél. A jelenbõl is múlt lesz!

Bíró Károly

10. évfordulója volt az ezredév megünneplésének


