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Tisztelt Egerfarmoson élõk, és elszármazottak!

Hírmondónk decemberben jelent meg utoljára, s újra itt a tavasz, melyet már nagyon vártunk,

hiszen a hosszú tél sok munkát adott mindenkinek. A szép idõ beköszöntével egyre többen

tartózkodnak a kertben, rendezgetik portájukat. Ez nagyon fontos dolog, hiszen az udvarok,

kertek, utcák állapota, rendezettsége, a településkép megfelelõ kialakítása mindannyiunk közös

érdeke. Buzdítok ezért minden egerfarmosit, szépítse, csinosítsa otthonát, környezetét!

Minden erõnkkel küzdeni kell azért, hogy községünk tovább fejlõdjön, épüljön-szépüljön.

Az elmúlt idõszakban sok olyan esemény volt, amely erõsíti az összetartozást, kiemeli a

közösség szerepét. Jó példa erre Nemzeti ünnepünk, hiszen minden korosztály - az óvodásoktól

a szép korúakig - együtt ünnepelt, felidézve a múltat, példát mutatva a jövõ nemzedékének.

Külön öröm számomra, hogy a fiatalok szervezetten vettek részt ezen az eseményen,

megmutatva összetartozásukat a falunak.

Az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet rendezvénye megyei, sõt országos szinten is elismerést

kapott, hiszen olyan lapban is megírták az eseményt, melyet az ország minden területén

olvasnak a szépkorúak.

A közelgõ húsvét és a május 1-én tartandó búcsú lehetõséget kínál a távol élõ családtagok

hazalátogatására, a családi szálak erõsítésére.

Hamarosan birtokba vehetik a gyermekek a játszóteret, s az óvoda felújítása is megkezdõdött.

Ezek a beruházások mind-mind a jövõ nemzedékét szolgálják, s remélem, hogy születnek olyan

kisgyermekek Egerfarmoson, akik ezen a játszótéren játszanak, illetve benépesítik az óvodát.

A közelgõ húsvéti ünnepre kívánok mindenkinek szép idõt, sok pihenést, jó beszélgetést a

várva-várt vendégekkel!

Bízom abban, hogy a tavaszi szünet, illetve az ünnepek alkalmával sok-sok boldog

szülõ,gyermek, nagyszülõ és unoka népesíti be községünket, s élvezi a falusi élet örömeit, a

csendet, a nyugalmat, a biztonságot.

A következõ  verssel kívánok mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket !

Poczokné Blanár Gabriella

Polgármester

Bíró András: Ez a húsvét 

Ez a húsvét olyan ünnep,

Szelek, vizek megperdülnek, 

Hol a napfény, hol a zápor 

Nyes nagyobb részt a határból. 

Ez a húsvét olyan ünnep,

fák, virágok megzsendülnek,

mintha húznák-vonnák õket,

oly sebesen, gyorsan nõnek.

Ez a húsvét olyan ünnep,

fiatalok megszédülnek,

összebújnak, súgdolóznak,

szavakból szép jövõt fonnak.

Ez a húsvét olyan ünnep,

Szelek, vizek megperdülnek,

Hol a napfény, hol a zápor

Nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,

Sírás és bánat, elülnek.

Minden örül, hogy létezhet,

Hogy nagy lélegzetet vehet.

Ez a húsvét olyan ünnep,

Bocsánata van a bûnnek

Fönt a hegen az a Kereszt

Új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva

Készülõdünk a holnapra,

A pünkösdre, szép pünkösdre,

Lángos csodák jövésére.

Szirmos jövõnk féltve, óva

Készülõdünk még nagyobbra,

El nem érhetõ csodára:

Örökös harmóniára 
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2011. január 18-án a Mûvelõdési Házban került sor

közmeghallgatással egybekötött falugyûlésre, ahol sajnálatos módon a

lakosság részérõl igen csekély számban vettek részt. Poczokné Blanár

Gabriella polgármester asszony ismertette a 2010. évi beszámoló fõbb

számadatait, majd vázolta az önkormányzat 2011. évi koncepcióját.

Lakossági észrevételek között szerepelt a szemétszállítás díjának

nagyarányú emelkedése, sérelmezték a heti szállítást, a közbiztonság

nem megfelelõ mivoltát, többen említették, hogy akár lakossági

összefogással is lehetne tenni a községet átszelõ fõút állagának

javításáért.

Az idén elsõ ízben 2011. január 25-én tartott testületi ülést a

képviselõ-testület. A napirendi pontok elõtt a polgármester asszony

tájékoztatta a testület tagjait az elmúlt idõszak eseményeirõl, a két ülés

között tett intézkedésekrõl. Elsõ napirendi pontként a Magyar

Államkincstár által 2010. évben a közoktatásban, az idõs ellátásban és a

helyi adóban történõ ellenõrzésrõl készült beszámolót tárgyalta meg a

testület. 

A következõkben az ÁNTSZ által a Konyhán végzett ellenõrzés

eredményérõl készült jegyzõkönyv került ismertetésre. Majd a helyi

szociális rendelet felülvizsgálatával és az Önkormányzat Alapító

Okiratának módosításával folytatódott az ülés. 

Az egyéb ügyek, indítványok sorában a kötelezettségvállalással

kapcsolatos új szabályok kerültek megtárgyalásra. Döntés született arról,

hogy az önkormányzat 2011. október 1-tõl is a jelenlegi formában, a

füzesabonyi kistérség településeivel közösen kívánja ellátni a házi orvosi

ügyeleti feladatokat. Szó esett arról, hogy a község 750. éves évfordulója

alkalmából a falunap szeptemberben kerül megrendezésre. Ezt követõen

ároktisztítási kérelmeket tárgyalt a képviselõ-testület, majd zárt ülésként

folytatták a tanácskozást a képviselõk, ahol átmeneti segély kérelmekrõl

döntöttek.

Soron következõ ülését 2011. február 8-án tartotta a képviselõ-

testület. Elsõ napirendi pontként a költségvetéssel kapcsolatos aktuális

ügyeket tárgyalta a grénium. Döntés született a képviselõk

tiszteletdíjáról, havi 19.300.- Ft-ban került megállapításra 2011. évre

vonatkozóan. Határozott a testület arról, hogy az önkormányzat

valamennyi dolgozóját havi 18.000.- forint étkezési hozzájárulással

támogatja. Minden képviselõ támogatta azt a javaslatot, hogy az

óvodában valamennyi gyermek számára biztosítsa az önkormányzat az

ingyenes étkezést. 

A következõkben az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsõ

fordulóban történõ megtárgyalására került sor. Minden önkormányzati

intézmény vezetõje szóban elõterjesztette intézménye költségvetési

tételeit. A helyi civil szervezetek jelenlévõ vezetõi is lehetõséget kaptak

arra, hogy szóban elõterjesszék pénzbeli támogatási kérelmüket. Az

elhangzott módosító javaslatokat bedolgozva a következõ ülésre készült

el a végleges költségvetés.

A továbbiakban zárt üléskésen a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak

jutalmazásáról, valamint ároktisztítási kérelemmel foglalkozott a testület.

Megtárgyalta és elfogadta a testület dr. Pásztor József bejelentését,

miszerint 2011. március 1-tõl visszaadja háziorvosi praxisát. Döntés

született arról, hogy a háziorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Lakatos

László mezõtárkányi háziorvost bízzák meg.  A testület döntött arról,

hogy bruttó 4.500.000.- Ft-os áron, húsz havi egyenlõ részletben történõ

fizetéssel visszavásárolja az orvosi rendelõt. Ezt követõen a képviselõ-

testület visszavonta azon korábbi határozatát, amelyben az önkormányzat

a tulajdonában lévõ külterületi földek után fizetendõ haszonbérleti díjat

10 %-kal csökkentette. Döntés született arról, hogy Mezõszemere,

Mezõtárkány és Egerfarmos települések összefogásával közös

szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási pályázatot nyújtanak be az

érintett önkormányzatok az Új Széchenyi Terv Környezet és energia

Operatív Program keretén belül.

2011. február 22-én tartotta következõ ülését a képviselõ-testület. A

napirendi pontok elõterjesztését megelõzõen a polgármester asszony

tájékoztatta a jelenlévõ képviselõket a két ülés között tevékenységérõl.

Elsõ napirendi pontként az önkormányzat 2011. évi költségvetése

került elõterjesztésre. Tekintettel arra, hogy az elõzõ ülésén már

részletesen áttárgyalta a testület ezt a napirendi pontot, így rövid

tanácskozás után, 149.022.000.- Ft bevételi és 149.022.000.- Ft kiadási

összeggel elfogadásra került a rendelet.

A következõkben a képviselõ-testület döntött arról, hogy a helyi

iskolás gyermekek kirándulását 50.000.- Ft-tal támogatja. 

Az egyebek napirendi pontban döntés született arról, hogy az

önkormányzat írásban keresse meg Mezõtárkány Önkormányzatát, hogy

ha Mezõszemere Önkormányzata és Szihalom Önkormányzata társul a

felsõ tagozatos oktatásra, úgy Egerfarmos Önkormányzata - a normatív

támogatásokra tekintettel- Mezõtárkányhoz kíván társulni 5-8.

évfolyamra.

2011. március 29-én került sor a következõ rendes testületi ülésre. A

napirendi pontok megtárgyalása elõtt Poczokné Blanár Gabriella

polgármester asszony tájékoztatta a képviselõket a két ülés közötti

intézkedésekrõl, az önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Elsõ napirendi pontként Vincze Józsefné óvodavezetõ számolt be a

Napközi-otthonos Óvoda 2010. évi munkájáról. A testület írásban

megkapta az anyagot, így rövid tanácskozást követõen elfogadásra került

a beszámoló. 

Második napirendi pontként a Központi Konyha 2010. évi

gazdálkodásáról szóló beszámolót vitatta meg, majd fogadta el a testület.

Az ülésen mutatkozott be a 2011. február 01-tõl kinevezett új

élelmezésvezetõ, Nagyné Lehó Judit. 

Zárt ülés keretében folyt tovább a tanácskozás. A képviselõ-testület

döntött arról, hogy 2012. január 1. napjától csatlakozni kíván

Mezõtárkány-Dormánd községek Körjegyzõségéhez. A testület

felhatalmazta a polgármester asszonyt, hogy jelezze a csatlakozási

szándékot a két érintett önkormányzat felé és tárgyalásokat

kezdeményezzen a körjegyzõség kibõvítése ügyében. Határozatot hozott

a testület arról is, hogy az önkormányzat keresse meg Dormánd község

Önkormányzatát abból a célból, hogy Sumi Gabriella helyettes körjegyzõ

foglalkoztatását 2011. december 11-ig engedélyezze a képviselõ-testület.

Sumi Gabriella

mb. körjegyzõ

Tájékoztató Egerfarmos községi Önkormányzat testületi üléseirõl

Egerfarmos Község Önkormányzatának

hivatalos lapja
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Felelõs kiadó: Poczokné Blanár Gabriella polgármester

Készült az M-Print Nyomdában
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Egerfarmos ebben 

az esztendõben 750 éves!

Talán nem mindenki elõtt ismert az a tény, hogy Egerfarmos község

1261. szeptember 9. napja óta létezik írásos emlékként. "IV. Béla király

egyetlen oklevelébe foglalja az egri egyház valamennyi birtokát és

halászóvizét, összes kiváltságát és tizedszedési jogát, mert az egyház

korábbi okiratai a tatárjáráskor elpusztultak". Ebbõl a kivonatból

egyértelmûen látszik, hogy községünk már sokkal régebben is létezett,

csak errõl nincs írásos emlékünk. 750 évvel ezelõtt viszont, ebben az

okiratban szerepel Fornos, mint lakott település. 

Ezt a jeles napot méltó módon szeretnénk megünnepelni, így a

Falunapot a szokásos idõpont helyett szeptember 09-10. napján tartjuk.

Összekötve ezzel a szórakozást és az emlékezést.

A Képviselõ-testület nevében kérem a tisztelt lakosságot, hogy

ötleteivel, elképzeléseivel segítse szervezõ munkánkat. Természetesen

vannak terveink, javaslataink, de szívesen várjuk segítõ szándékú

észrevételeiket. Ahhoz, hogy színvonalas programot tudjunk nyújtani, az

alábbi eszközök gyûjtésében kérjük segítségüket. Akinek van ilyen

tárgya, kérjük, hogy egy kiállítás idejére bocsássa rendelkezésünkre:

- Régi fotók

- Újabb fotók, a fejlõdés bemutatására

- Régi újságok

- Régi dokumentumok, oklevelek, elismerések

Fontosnak tartjuk, hogy e jeles ünnepen hazalátogassanak az

Egerfarmosról elszármazottak is. Kérjük, hogy értesítsék errõl

rokonaikat, ismerõseiket, hogy minél több emberrel oszthassuk meg az

ünnep örömét.

Poczokné Blanár Gabriella

polgármester

Tisztelt egerfarmosiak!

Mint már a médiából is értesülhettek róla, az év elején jelentõsen

megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere. Lehetõségeink szûkültek, a

foglalkoztatható létszám csökkent, illetve a dolgozókat jellemzõen napi

négy órában tudjuk alkalmazni.

Fentiek miatt sajnos nincs lehetõségünk azt az évek óta jól mûködõ

gyakorlatot folytatni, hogy az idõseknél évente több alkalommal, térítés

nélkül levágjuk a füvet. Ez nagy gond, hiszen jól mûködött a rendszer, s

volna is igény erre a munkára, de nincs megfelelõ létszám a feladat

elvégzésére.

Kérem megértésüket, s a megoldásra minden javaslatot szívesen

fogadok.

Poczokné Blanár Gabriella

polgármester

Farsangi mulatság 

az Idõsek Klubjában

Gondozási szolgálatunk dolgozói 2011. február 25-én izgatottan

készülõdtek a farsangi bulira. Arra a bulira, amire mindenkit meghívtunk,

aki szolgáltatásainkat igénybe veszi. Számunkra nagyon fontos, hogy az

idõs emberek jól érezzék magukat velünk, és szeressenek részt venni

programjainkon. Ilyen program volt ez a farsangi karnevál is.

Hogyan is kezdõdött nálunk a farsang?

Amikor megtelt az idõsek klubjának társalkodó terme, Barnáné Úri

Katalin gyermekjóléti szolgálat vezetõje és Poczokné Blanár Gabriella

polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. Eközben már a

folyosóról vidám, jókedvû gyermekhangok szûrõdtek be. Pár pillanat

múlva mintha csak a mesébõl keltek volna életre, bejött hozzánk

Hófehérke és a hét törpe. Az egerfarmosi általános iskolában tanuló

gyerekek valósághû elõadása mindenkit lenyûgözött. Vastapssal

köszöntük meg aranyos kis elõadásukat. Ami ezután következett az volt

a hab a tortán. Jónás Vivien profi hastáncosokat is megszégyenítõ

ügyességgel nyûgözte le táncával a nézõközönségét. 

A gyerekek mûsora után jóízûen megettük Dudás Jánosné Piri néni és

Csörgõ Tiborné Matild néni által készített farsangi fánkokat.

Segítségükkel emeltük a rendezvény színvonalát. Köszönjük!

Ezután beszélgettünk, nevettünk, sõt voltak, akik korukat

meghazudtoló fürgeséggel táncra is perdültek!!! A hangulat fergeteges

volt, amit zárásként képekben szeretnék Önöknek szemléltetni. 

Barnáné Úri Katalin

Anyakönyvi hírek

SZÜLETETT: 

Pásztor Boglárka Rebeka

Váradi Virág

ELHUNYTAK: 

Veres Albertné Dobó Teréz

Pap András

Kovács Albertné Bóta Erzsébet

Farkas Kálmánné Futó Erzsébet

Szabó Károly

Adorján Károlyné Sass Izolda

Zsámba Miklósné Bágyi Veronika

Sipos Józsefné Tanner Margit

Kovács Gábor
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Óvodánkban az idén a hagyományokhoz híven februárban

búcsúztattuk a gyerekekkel a telet egy nagyon jó hangulatú

farsangi bállal. A jelmezesek bevonulása után egy kis mûsorral

kedveskedtek a kicsik, az alkalomra tanult versekbõl,

dalosjátékokból, mondókákból adtak elõ egy csokrot a szülõk

részére. Majd megszólalt  a zene és elkezdõdött a szórakozás/

versenyjátékok, tombola, evés-ivás , lufifújás , zsákbamacska/ stb.

A gyerekek igen jól érezték magukat. Köszönjük az

Önkormányzat és a Kandó Alapítvány anyagi támogatását.

Intézményünkben a Nevelési Tanácsadó szakemberei február

végén végezték el a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatát.

Kilenc kisgyermek képességeit mérték fel.  

Március 8-án kis ajándékkal köszöntöttük a nõket Nõnap

alkalmából. 

Március 15-én megemlékeztünk a szabadságharc hõseirõl.

Zászlókat festettek a gyerekek, és a temetõben elhelyezték a

hõsök sírján. Részt vettünk Szihalmon egy hangversenyen és egy

bábelõadást is megnéztünk.

Az ovi programjai a tanév végéig

Április elején elköltöztünk a Mûvelõdési Házba, mert az

óvodában felújítási munkák kezdõdnek. /tetõ, nyílászáró,

falburkolat, álmennyezet cseréje, foglalkoztató építése/

Április 18-tól április 20-ig óvodai beiratkozás a 2011-2012-es

tanévre. Várjuk a leendõ kis ovisokat.

Készülünk a húsvétra, tojáskeresõ versenyt szervezünk.

Május elején köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat.

Május 3-án Bábszínházba megyünk, május 4-én

hangversenyre.

Május 13-án óvodánk a szülõkkel együtt Nyíregyházára

kirándul. Az autóbusz költségét az Önkormányzat és a Kandó

Alapítvány finanszírozza.

Május 11-én négy kisgyermek vesz részt közlekedési

vetélkedõn Besenyõtelken.

Ellátogatunk a nagycsoportosokkal az iskolába

iskolakóstolóra. 

Május végén tartjuk az évzárót és a ballagást.

Vincze Józsefné

Tagintézményvezetõ

OVIS hírek

Hosszas huzavona, intézkedés, mérgelõdés, rohangálás után,

végre elkészül a játszótér.

A gyermekek 2011. április 29-én, pénteken délelõtt 09 órakor

vehetik birtokukba a játékokat. Az ünnepélyes átadón köszöntõt

mond Herman István, térségünk országgyûlési képviselõje. A

játékok kipróbálása után, az iskola udvarán folytatódik a nap, ahol

a Május 1-i rendezvényt tartjuk. A gyermekek különféle ügyességi

és egyéb játékokban vehetnek részt, miközben a felnõttek egy

része készíti a finom ebédet. A résztvevõk ebéd elõtt bábelõadást

láthatnak, a Mûvelõdési Házban. Kiss Marianna, mezõkeresztesi

bábmûvész szórakoztatja a résztvevõket. Az ebéd elfogyasztása

után kézmûves foglalkozást szervezünk szintén a Mûvelõdési

Házban. A hét vége ünnepi hangulatát a Templom Búcsú

koronázza meg, melyet a Húsvét miatt egy héttel késõbb, május 1-

én tart az Egyházközség. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a

rendezvényre.

Poczokné Blanár Gabriella

polgármester

Elgondolások egy cseperedõ

közösségrõl

Kedves olvasók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Egerfarmoson

2010. október. 18-án néhány fiatal elgondolásának teret adva,

megalakította a Kolonc Ifjúsági Klubot. 

Ennek legfõbb célja, hogy a településünkön élõ fiatalokat egy

jól mûködõ közösségbe tömörítse össze. Ezzel lehetõséget adva

nekik, hogy ki tudják fejezni önmagukat és egységként tudjanak

érvényesülni a különbözõ palettán. Fontosnak tartják, hogy végre

valahára számottevõen tudomást vegyenek róluk, meghallgassák

õket. A mai rohanó életben sajnos egyre kevesebb idõt és energiát

fordítanak, a szülök a gyerekekre. A fiatalok magányosnak és

értéktelennek érzik magukat. A felhalmozódó energiáikat nem

tudják hol levezetni. Nincs aki összefogja õket ,és a megfelelõ

irányt mutassa nekik. Ebbõl az okból kifolyólag úgy érezhetik

Önök, hogy a településünkön élõ fiatalok neveletlenek,

tiszteletlenek, durvák és semmit és senkit nem tisztelve

viselkednek. 

Ezeket tudva, és azt szemelõt tartva, hogy ezen változtatni kell,

alakult meg a Kolonc Ifjúsági Klub. A fiatalokkal együtt úgy

éreztük, hogy szeretnénk végre valahára a sötétségbõl kilépni és

megjelenni a falu életében. Mi is szívügyünknek érezzük a

település ápolását és annak jó hírnevének tovább vitelét. A

Március 15-kei. ünnepségen jelentünk meg elõször egységként a

község életében. Mi is koszorúztunk az emlékmûnél a temetõben.

Szeretnénk a település életében intenzívebben részt venni.

Számottevõ ötletünk van az elkövetkezendõ idõre nézve. 

Mi is látjuk azt, hogy a generációk nagyon eltávolodtak

egymástól és nagyon nehézkesen értjük meg egymás problémáit.

Hiba bennünk is van, de hajlandóságot szeretnék mutatni, hogy

változni tudunk annak érdekében, hogy a feszültséget

csökkentsük egymás között.

Idõs és fiatal nélkül nincs élet, de rajtunk függ az, hogy is éljük

életünket egymás mellett.

Lukács Dezsõ 

Ifjúsági klub elnöke 

Végre elkészül a játszótér
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Elmúltak a békés, nyugodt karácsonyi ünnepek, a zajosabb, de

nem kevésbé jó hangulatú óévbúcsúztató, és kisdiákjaink számára

a 2011. év elsõ napjaiban valóban munkás hétköznapok

kezdõdtek. 

Az általános és a középfokú oktatási intézményekben január

közepén zárjuk az aktuális tanév elsõ félévét. Bár nem az utolsó

két-három hét teljesítménye a meghatározó, a féléves mérésekre

mégis izgatottan készült tanár és diák egyaránt. A 2010. december

31-én nemcsak az elmúlt évet búcsúztattuk, hanem 3. és 4.

osztályban a szöveges értékelést is. A tanév végétõl már csak az

elsõ osztályosok bizonyítványába kerül szöveg, illetve az 1. és 2.

osztályosok félévi értesítõjébe, a többi osztályfokon

osztályzatokat kapnak a tanulók félévkor és tanév végén egyaránt.

Sokat vitatott rendszer végére kerül pont, talán éppen akkor,

amikorra már úgymond "kiforrta" volna magát, hiszen a szöveges

értékelési rendszer kidolgozása, szerkezete, tartalma nem egy év

munkája. Fogadtatása, elfogadása az eltelt évek alatt ugyancsak

vegyes volt. A szülõk nehezen értették, szívesebben láttak volna

az egyértelmûbbnek vélt osztályzatokat. Szakmai berkekben a

legnagyobb problémát az jelentette, hogy korántsem volt

egységes. Iskola változtatás esetén a kollégák totózhattak, hogy

vajon egyszerûsített formában melyik aláhúzás, minõsítés

pontosan milyen teljesítményt is takar. 

Ha valóban azt a célt akartuk elérni, hogy a szöveges értékelés

minden területre kiterjedõ, alapos és részletes legyen, mindenki

számára ugyanazt jelentse, akkor idõt és fáradtságot nem kímélve

bizony évente többször is rengeteg munkát bele kellett fektetni.

Mi mindig büszkék voltunk a magunk rendszerére, igyekeztünk

az értékeléseket valóban személyre szólóvá tenni, minden egyedi

sajátosság figyelembevételével. 

Véglegesen azért nem búcsúzunk a szöveges értékeléstõl,

átdolgozott formában az Integrációs Pedagógiai Rendszerben a

halmozottan hátrányos helyzetû tanulók értékelésére megmarad.

Tisztelt Olvasó! Szinte hihetetlen, hogy amikor Önöket a

januári eseményekrõl tájékoztatom, már csak két hónap van hátra

a tanév végéig. A száraz tények után biztosan szívesen olvasnak

arról is, hogy a munka mellett hogyan telt kisdiákjaink számára az

eltelt idõszak.  

Csak a felsorolásnál maradva: 

Farsangi bál, Nõnapi köszöntés, szereplés az Idõsek

Otthonában, fellépés az Õszirózsa Nyugdíjas Klub jubileumi

rendezvényén, Március 15-i megemlékezés. 

Már készülünk Május 1-i programra, Tavaszköszöntõre az

Idõsek Klubjában, projektnapra a Húsvét jegyében, Anyák

Napjára, Gyermeknapra. 

Bár tanulóink idõnként okoznak fejfájást magatartásukkal,

viselkedésükkel, azért a mérlegnek bõven van másik oldala. Ha

számba vesszük, egy tanévben hányszor, és hányféle mûsorral,

programmal kell készülniük, akkor csak elismerés és dicséret

illeti azokat a kisdiákokat, akikre mindig lehet számítani. Nagy

szó, hogy a harmincöt gyermekbõl legalább húsz! Nem kis

teljesítmény mindez ilyen korú gyerekektõl, fõleg, hogy állandó

szereplõink a tanulásban is kitesznek magukért. Emberi

gyarlóságunk, hogy a jót hajlandóak vagyunk természetesnek

tekinteni, és inkább az udvaron hisztizõ, ordibáló, keresetlen

szavakat használó, egymást bántó gyermekek és a velük küzdõ

tanítók szúrnak szemet.

Végre megkaptuk és beüzemelhettük az interaktív táblát. Az

Apáczai Kiadónak és régebbi szakmai gyûjtõmunkánknak

köszönhetõen tananyagaink is vannak hozzá. Nagy élmény a

tanulóknak, pedagógusaink is szívesen használják. Szerettük

volna a szülõknek és a képviselõtestület tagjainak is megmutatni

mûködés közben, sajnos csak hárman voltak kíváncsiak rá,

településünk polgármesterét is beleértve. 

Ebben a tanévben iskolai kirándulást tervezünk. Május 10-én

Nagymaros-Visegrád lesz az úti cél. A kirándulást nem tudtuk

volna megszervezni, ha nem jön össze a költség különbözõ

forrásokból, ezért az iskola pedagógusai és kisdiákjai nevében

köszönetet mondunk az anyagi támogatásért Egerfarmos Község

Önkormányzatának, a Kandó Alapítványnak, és a

képviselõtestület azon tagjának, aki tiszteletdíjának felajánlásával

támogatott bennünket. 

Redele Gézáné

Iskolai hírek

Rohanó világunkban egyre kevesebb idõ jut az emberi

kapcsolatok ápolására, a beszélgetésre, a közös idõtöltésre.

Mindennapjaink egyre nehezebben telnek, mindenki igyekszik

megteremteni az anyagi javakat. Ebben a napi küzdelemben

elsikkad az a sok-sok érték, melynek megismerése, befogadása,

továbbadása nagyon fontos lenne. Az idõsebb nemzedék olyan

élettapasztalattal, bölcsességgel rendelkezik, melyet át kell adnia

az ifjúságnak. Ezt pedig csak az együtt töltött idõ alatt teheti meg.

A közös program tartalmazhat sok-sok beszélgetést, apró trükkök

bemutatását, mellyel megkönnyíthetjük munkánkat, s segítést a

különféle feladatok elvégzésében.

Az idõsek egy része már komoly segítségre szorul, míg a

fiatalok jelentõs része sok szabadidõvel rendelkezik.

Ezt a két generációt közelebb kell hozni egymáshoz, s ennek

leginkább alkalmas teret az önkéntes segítség ad.

A fiataloknak szervezzük az ÖNKÉNTES SEGÍTÕ

programot, melynek keretében havi egy-két szombaton,

szervezetten felkeressük a segítségre szorulókat, s apróbb ház

körüli munkák elvégzése közben ismerkedünk, beszélgetünk,

meghallgatjuk a régi történeteket, s ezzel egymást jobban

megismerve szerzünk talán életre szóló tapasztalatot.

Bízom benne, hogy a kezdeményezést sokan támogatják, úgy

az idõsek, mint a fiatalok körében. Fontos ez, hiszen a fiatalok

lesznek az önkéntes segítõk, de az idõseknek jó szívvel,

szeretettel, megértéssel kell fogadni a fiatalokat.

Kérek mindenkit, hogy támogassa ezt a mozgalmat, s

véleményét, ötletét, javaslatát ossza meg velünk! 

Poczokné Blanár Gabriella

polgármester

FELHÍVÁS ÖNKÉNTES MUNKÁRA
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Az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet kerek évfordulót ünnepelt

2011március 4-én.

20 éves az  „Életet az Éveknek” klub tagsága, melyet az alapító

tagokkal együtt megünnepeltünk. Meghívtuk az országos és

megyei vezetõket. Meghívásunknak eleget tett Mihály János, az

Országos Szövetség elnökhelyettese, és Sánta Gyula megyei

elnök. Vendégeink voltak továbbá Bujdosó Sándorné, a Megyei

Nyugdíjas Szövetség elnöke, Poczokné Blanár Gabriella

Egerfarmos polgármestere, valamint a képviselõ testület tagjai,

Mezõtárkányból Tóthné Szabó Anita polgármester, a

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub vezetõje és tagjai, Mezõszemerérõl

a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai, a Szücsi Évgyûrûk

Kulturális Egyesület tagjai, valamint Fûrész János, az Ezüstidõ

Szabadidõs Egyesület vezetõje és két tagja.

Az ünnepi ülésünk hivatalos részében Burgermeister Jánosné

beszámolt az elmúlt idõszak eredményeirõl. Majd Polgármester

asszonyunk köszöntötte a vendégeket oklevéllel és virággal, az

alapító és jelenleg is aktív tagjainkat pedig oklevéllel.

Az Országos Szövetség díszoklevéllel és virággal köszöntötte

az alapító és jelenleg is aktív tagokat, polgár mester asszonyunkat

pedig az idõsekért hosszú idõn át történõ törõdésért és

gondoskodásért díszoklevélben részesítette.

A meghívott társklubok is köszöntötték szervezetünket

virágokkal és szép ajándékokkal.

Ezt követõen került sor a kulturális mûsorra. Ennek keretében

felléptek a helyi óvodások, iskolások. A meghívott vendégek

közül a mezõszemerei Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub, a szücsi

Évgyûrûk Kulturális Egyesület, valamint az egerfarmosi

Tûzkerék Néptánc Egyesület és az Õszirózsa Nyugdíjas

Szervezet.

Megtisztelte ünnepségünket Poczok Sándor volt polgármester,

és Veres Imréné volt klubvezetõ, valamint az alapító tagok, akik

jelenleg már nem tagjai szervezetünknek.

A hivatalos rész és a kulturális program befejezését követõen

került sor a vacsora tálalására. A vacsorát elkészítették

Egerfarmos Községi Önkormányzat konyhájának dolgozói.

Süteményeket sütötték az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet tagjai. A

tálalásban pedig segítséget nyújtottak a Tûzkerék Néptánc

Egyesület tagjai. Mindenki munkáját ezúton is hálásan köszönjük.

A vacsorát követõen este 10 óráig zenét szolgáltatott, és szólót

énekelt az Ezüstidõ Szabadidõs Egyesület tagja. A program

mindenki megelégedésére, jó hangulatban zárult.

Burgermeister Jánosné

a szervezet vezetõje

Az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet

jubileumi ünnepségérõl

Bevételek:

Polgármesteri Hivatal Egerfarmos támogatása ..........110.000.- Ft

Tagok által fizetett tagdíj ........................................... 44.000.- Ft

2009 évi NCA pályázat maradványa ......................... 56.250.- Ft

2010 évi NCA pályázatból .........................................146.000.- Ft

Kamatjóváírás ........................................................... 834.- Ft

Bevételek összesen:      357.084- Ft

Kiadások:

Bankköltség / számlavezetési ktg./ ............................ 16.460.- Ft

Nyomtatvány, irodaszer- beszerzés............................. 2.006.- Ft

Fuvarköltség /saját gépjármû használat/ .................... 96.532.- Ft

Tagdíj Szervezeteknek ............................................... 4.450.- Ft

Posta, Telefon ktg. ..................................................... 5.490.- Ft

Rendezvény, étkezés, ajándék.................................... 77.790.- Ft

Terembérlet ................................................................ 40.000.- Ft

Egyéb kiadások /Klub szoba festés, mázolás stb./ .... 48.342.- Ft

Kiadások összesen:          291.070.-Ft

2010. január 1-i induló pénzkészlet: ..........................119.604.- Ft

2010 évi bevételek: ....................................................357.084.- Ft

2010.évi kiadások: .....................................................291.070.- Ft

Záró pénzkészlet ........................................................185.618.- Ft

Kérjük adójuk 1 %-val támogassák 

az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezetet. 

Adószám: 18587975-1-10

Burgermeister Jánosné

a szervezet vezetõje

Az Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet

2010. évi  pénzügyi mérlege
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Alapítványunk 2011-ben is elkészítette mûködési tervét. Anyagi forrásainkhoz

mérten, ebben az évben is több célkitûzést szeretnénk megvalósítani.

A temetõbe elkészíttettük a harmadik fapadot, aminek a kihelyezése, illetve a festése

a közeljövõben meg fog történni.

Támogatjuk az egerfarmosi általános iskolások kirándulását, melynek tervezett

idõpontja 2011. május 10., helye Visegrád-Nagymaros, valamint az óvoda kirándulását,

akik a nyíregyházi Vadasparkot látogatják meg. 

Ezen kívül támogatni kívánjuk a gyermeknapi programot, valamint a

hagyományosnak mondható mindenki karácsonyának megrendezése is szerepel terveink

között.

2010. évben 249.120,- Ft-ot kaptunk az adózók által felajánlott SZJA 1 %-ból.

Támogatásukat ezúton is szeretnénk megköszönni, hiszen ezzel nagymértékben

hozzájárulnak célkitûzéseink megvalósításához. Felajánlásaikra továbbra is köszönettel

számítunk.

Az Önkormányzat 2011-ben 100.000,- Ft támogatást nyújt az alapítványnak, melyet,

mint mindig, ebben az évben is a célkitûzéseknek megfelelõen, a község javára

fordítunk. Az anyagi támogatáson kívül minden felmerülõ problémával kapcsolatban,

illetve az ügyintézés területén is számíthatunk az Önkormányzat segítségére.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY

2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BEVÉTELEK .............................................részösszeg ..........................................összeg

Támogatás..................................................5000, 10000 ...........................................15000

NCA 09................................................................25000 .....................................................

NCA 10..............................................................100000 .........................................125000

Önkorm. támogatás.........................................100000,4 .........................................140000

APEH 1 % .............................................212172, 36948 .........................................249120

Kamat............................................................................. ............................................1106

Nyitó pénzkészlet bank......................................820578 .....................................................

Nyitó pénzkészlet pénztár....................................28596 .........................................849174

BEVÉTELEK ÖSSZESEN......................................... ......................................1379400

KIADÁSOK................................................részösszeg ..........................................összeg

NCA visszafizetés......................................15000, 4620 ...........................................19620

Játszóházhoz, foglalkozáshoz.........................12591,25 .....................................................

..............................................................................6380 ...........................................43971

Hirdetés....................................................13500, 13500 ...........................................27000

Irodaszer, kellékek......................................................... ..........................................24090

Koszorú..............................................................3x1800 .............................................5400

Posta, telefon ................................................................. ..........................................15400

Karácsonyi ajándékozás ................................................ ........................................170001

Népviselet iskolásoknak ................................................ ..........................................70300

Leader tagdíj .................................................................. ............................................5000

Tisztítószer..................................................................... ..........................................11089

Bérleti díj ....................................................................... ..........................................40000

Bankköltség ................................................................... ..........................................13654

KIADÁSOK ÖSSZESEN............................................ ........................................445525

Összes bevétel..................................................1379400

Összes kiadás.....................................................445525

Egyenleg............................................................933875

Bankszámla zárókészlet.....................................907530

Pénztár  zárókészlet .............................................26345

Pénzkészlet összesen ........................................933875

Kovács József

Kandó Kálmán Alapítvány kuratórium elnöke

Kandó Kálmán Alapítvány
Locsolóversek

Nincs a rétnek oly virága,

ami hasonlít hozzája. 

Szép tulipán piros szirma, 

rózsavizem meglocsolja.

Szabad-e? 

Szabad!

Szivárványnak színes szárnya, 

szebb nem lehet, mint a lánya.

Engedje, hogy megöntözzem, 

életem végéig szeressem.

Szabad-e? 

Szabad! 

Karcsú fûszál harmatcseppje, 

kis üvegem megtöltötte.

Szép drágakõ, ezernyi csepp, 

megöntözlek, hogyha lehet.

Szabad-e? 

Szabad! 

Korán keltem, fáradoztam, 

virágok nektárját hoztam.

Legszebbekbõl a legszebbnek, 

szívemnek legkedvesebbnek

Verítékem jutalmául 

csókot kérek szép leánytul.

Szabad-e? 

Szabad!

Kölnisüveg a zsebembe, 

ezres bankót tenyerembe! 

Ha üvegem elõveszem, 

illatát rád permetezem.

Szabad-e?

Szabad!

Redele Gézáné
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