Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja

A TARTALOMBÓL:
Az önkormányzat
munkájáról

A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta
egyszer meleg ételt. * 2. oldal

Tevékeny volt
a Kandó Alapítvány

Az Alapítvány tavaly is fogadta
a lakosság 1%-os felajánlását,
amelyből 194.000 forint gyűlt
össze.
* 3. oldal

Lezárul egy újabb tanév

Az idén az iskolások Jósvafőre
látogattak. A természetbarátok
közt dolgozók, szülők és régi
diákok is voltak. * 4. oldal

Sikeres volt az óvodai év

Ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy a
szülőket is bevonják az óvodai
rendezvényekbe.
* 5. oldal

A Gondozási Központról

Az egész lakosság bizalommal fordulhat problémáival az intézmény
dolgozóihoz.
* 6. oldal

Polgárőrök a biztonságért

A falu lakossága sajnos elöregedett, ezért a polgárőrök jelenléte
megnyugtatja az idős embereket.

* 7. oldal

Sikeres pályázatok

Az önkormányzat az elmúlt
időszakban több pályázaton is
sikerrel szerepelt.* 8. oldal

Mi kerüljön a csomagba?

Ami mindig legyen nálunk: fájdalom- és lázcsillapító, gyógyszer
gyomorégésre, hasmenésre,
torokcukorkák, köhögés elleni
szirup torokfájásra, allergia
elleni gyógyszer.
* 9. oldal
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Tisztelt Egerfarmoson élők
és elszármazottak!

Hírmondónk nagyon régen, 2011. év végén
jelent meg utoljára. Ez az időszak is bővelkedett
eseményekben, hiszen a hosszú idő alatt több
pályázatot nyertünk, sok beruházás valósult meg.
Fontos feladatnak tekintjük Önkormányzatunk jó
gazdálkodását.
Fontos számunkra, hogy társulásban működő
intézményeinket fenntarthassuk, az ott dolgozóknak munkát adjunk.
A gazdasági válság ellenére is épül-szépül
környezetünk. Nagy segítség volt a tavalyi évben,
hogy sikeresen pályáztunk az Önhibáján kívül
hátrányos helyzetű települések támogatására, illetve a folyószámlahitelünket is átvállalta az állam.
A civil szervezetek segítségével több beruházást
hajtottunk végre, illetve ebben az esztendőben
is lesz még ilyen beruházás. A Kandó Kálmán
Alapítvány sikeresen pályázott a Tájház felújítására, tetőcserével. A Polgárőr Egyesület a kamerarendszer kiépítését valósította meg. Az Őszirózsa
Nyugdíjas Szervezet szép új fellépő ruháit is
megcsodálhattuk.
Nagy jelentőségű beruházás a Rákóczi úti járda,
a kerékpártároló, illetve a jelenleg befejeződő
útfelújítás. Régi vágyunk, a szennyvízelvezetés is
előrehaladott állapotban van, hiszen a tervezésre, tanulmányokra jelentős összeget fordítottunk, szintén
pályázati forrásból. Reményeink szerint hamarosan
megalakítjuk a Vízi-közmű Társulatot, s ha támogatják a beruházást, akkor elkezdődik a munka.

Még ebben az esztendőben szeretnénk megvalósítani a játszótér melletti sport, kerékpáros és
gördeszka pályát, amelyre a Polgárőrség pályázott
sikeresen. A Kandó Kálmán Alapítvány megbízásából elkészülhet a „Rózsakert” Pihenőpark, a
település központjában.
Sajnálatos módon ebben az esztendőben sem
találtunk forrást a Falunap megrendezésére,
melyet sokan hiányolunk. Persze azért nincs esemény nélkül a település, hiszen minden egyházi,
társadalmi ünnepet megrendezünk, de egy nagy
lélegzetű, egész napos eseményt nem tudunk
finanszírozni.
A felsorolt beruházások méltó felavatásának,
egy régen várt kiadvány átadó ünnepsége ad megfelelő keretet. 2013. július 12-én, pénteken délután
─ Kandó Kálmán születésnapjához kötődően ─
tartjuk a rendezvényt, a felújított Tájház udvarán,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ez a kis falu az otthonunk és mindannyiunk
érdeke, hogy szép környezetben, jó közösségben
éljünk! Emlékezzünk Tamási Áron soraira, aki távol a hazától, hosszú évek után megállapítja, hogy
„azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
együnk benne!” Legyünk mi is otthon e faluban,
érezzük sajátunknak, s dolgozzunk azért, hogy
fejlődjön Egerfarmos!
Poczokné Blanár Gabriella
Polgármester

Tisztelettel meghívjuk Önt és partnerét
2013. július 12-én, pénteken 16 órára
az egerfarmosi Tájház udvarán tartandó
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Önkormányzati beszámoló
az eltelt időszak munkájáról
Örömök, de gondok is jellemezték a nyár kezdetét
önkormányzatunknál.
Június 8-án megrendeztük a gyermeknapot,
illetve köszöntöttük a
pedagógusokat. A rendezvény jól sikerült, a
helyi pedagógusok és
szülők mellett Mezőtárkányról a Szociális Társulás vezetője, egy kolléga és szülők segítettek a
kézműves foglalkozások
levezetésében. A Gondozási Központban dolgozók főzték az ebédet, ami nagyon finom
volt. Minden közreműködőnek köszönöm a segítséget, hiszen szabadnapjukat áldozták fel a gyermekekért, akiket
az egész nem érdekelt! Nagyon kevesen
voltak, ami elkeserítő. Mezőtárkányból is
meghívtunk 20 gyermeket, s volt olyan
időszak, amikor többen voltak, mint a
helybeliek. Szomorú vagyok, hogy pénzt,
energiát, időt áldoztunk a rendezvény
megszervezésére, kivitelezésére és a rendezvény csak részben érte el célját. Elgondolkodtató, hogy ezek után van-e értelme
programot szervezni.
Sikeresen pályáztunk az ingyenes nyári gyermekétkeztetésre. Június 17-től,
augusztus 31-ig 49 gyermek kap naponta
ingyenesen főtt ételt. Ezen kívül minden

napra foglakozást biztosítunk részükre. A részletes programkiírásról
plakátokon tájékoztatjuk
az érdeklődőket.
Megszülettek
a
LEADER
pályázatok
eredményei is. A Kandó Kálmán Alapítvány
13.576.399.
forintot
nyert a Rózsakert Pihenőpark kialakítására,
az Egerfarmos Községi Polgárőr Egyesület
14.743.096.
forintból
alakíthatja ki a kültéri
sport- és szabadidő /BMX/ pályát a játszótér mellett.
Megvásároltuk, s már széljegyként be
is jegyezték a Vasút úti ingatlant, mely a
szennyvízberuházáshoz szükséges.
Végéhez közeledik az útfelújításos beruházás. Jelenleg az aszfaltozás folyik,
s hamarosan a padka elkészítése, átereszeknél a hiányzó betonozás befejezése
után a műszaki átadás következik.
2013. július 12-én, pénteken 16 órakor
tartjuk az „Egerfarmos és a Kandók kapcsolata” című könyv bemutatóját. Ezen a
bemutatón tervezem ünnepélyesen átadni
a felújított Tájházat, az elkészült kamerarendszert, s az addig elkészülő új utakat is.
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester

Változás az ivóvíz
szolgáltatással kapcsolatban
Mindenki előtt ismert, hogy 2010-ben
saját céget alakítottunk, hogy kiválva a Heves Megyei Vízműből, önállóan
üzemeltessük az egészséges ivóvizet
adó kutunkat, hálózatunkat. A rendszer
mindenki megelégedésére, jól működött,
egészen az elmúlt időszakig.
A törvény változása miatt ezt a rendszert
nem tudjuk tovább működtetni, hiszen az
előírás szerint legalább 50 ezer lakosnak
kell egy ivóvíz rendszeren működni. Fenti
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változás miatt megkerestünk több szolgáltatót, és a tárgyalások során az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
adta a legkedvezőbb ajánlatot, így 2013.
május 01. napjától ez a cég szolgáltatja az
ivóvizet. Természetesen továbbra is az Önkormányzatok tulajdonában lévő kútból
kapjuk a vizet és a rendszer használatáért
a szolgáltató bérleti díjat fizet.
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester

Beszámoló a Kandó
Kálmán Alapítvány
munkájáról
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban az alapítvány az alapító okiratában
megfogalmazottaknak megfelelően az
alábbi programokat és célkitűzéseket valósította meg.
2011 decemberében megrendeztük a
már hagyományosnak mondató Mindenki Karácsonyát, amelyet a gyermekek és
a felnőttek egyaránt szívesen fogadtak és
nagy örömmel léptek fel az általános iskolások is a rendezvényen. 2011 évvégén az
újonnan megalakult Kolonc Ifjúsági Klub
festéséhez járultunk hozzá, festéket vásároltunk 25 ezer forint értékben.
2012-ben az Alapítvány megnyerte a
Tájház felújítására beadott pályázatot,
melynek tervezési díját és a pályaíró
munkadíját a Kandó Kálmán Alapítvány
finanszírozta. Az elnyert pályázat utófinanszírozású, tehát a felújítás költségét
utólag utalják át az alapítványnak. Mivel
a felújítás költségeinek pénzügyi fedezetét
az Alapítvány nem tudta biztosítani, így
az önkormányzat nyújtott segítséget az
építkezés lebonyolításához.
2012-ben támogattuk az iskola és az
óvoda munkáját. A farsangi bál megrendezéséhez 5-5 ezer forinttal járultunk hozzá,
valamint a két intézménybe járó diákok
kirándulásához is segítséget nyújtottunk.
Az általános iskolásoknak 50 ezer, míg az
óvodásoknak 30 ezer forintot adtunk.
Az alapítvány tagjai részt vettek a faluban megrendezett ünnepségeken, a március 15-i koszorúzáson és megemlékezésen, valamint a Hősök napi rendezvényen.
Az Alapítvány 2012-ben is fogadta a
lakosság 1%-os felajánlását, amely az adóhatóság visszaigazolása alapján 194.000
forint. Ez az összeg jelentősen hozzájárul
az Alapítvány további munkájához. Ezúton
is köszönjük mindazoknak, akik felajánlásaikkal segítették és reményeink szerint a
jövőben is segítik munkánkat. Úgy gondoljuk, hogy az erre irányuló tevékenységünk
eredményes volt. Az Alapítvány Kuratóriuma a jövőben is arra törekszik, hogy a
lehetőségeihez képest az Alapító Okiratban
megfogalmazott céljait megvalósítsa!
Kovács József
A kuratórium elnöke
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Egerfarmos település lakosainak közel
két évtizedes törekvése valósulhat meg
azzal, hogy a településen a szennyvízcsatorna-hálózat szinte teljes körűen
kiépüljön és egy új korszerű szennyvíztisztító telep épüljön. Mezőtárkány
és Egerfarmos, települések összefogásával lehetőségünk nyílt a közös szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási
projekt Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program keretén belüli
pályázatára.
A projekt főbb céljai: A felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentése, a talaj,
talajvíz és rétegvíz minőségének megóvása
a további szennyeződésekről, valamint az
eddigi káros folyamatok megfordítása.
A beruházással a település lakosainak
infrastrukturális ellátottsága teljessé, az
egészségesebb, tisztább környezet elérhetővé válik.
A projekt megvalósítása lakossági szerepvállalás és hozzájárulás megfizetése
nélkül elképzelhetetlen.
A lakosság elsősorban Víziközmű Társulat létrehozásával fejezheti ki a szennyvízberuházás iránti igényét.
A projekt előkészítés jelen fázisában
felmérést kell készítenünk a lakossági
igényről, azaz az érintett települések lakosságának minimum 75 %-ának nyilatkozatban kell az önkormányzatok és a
támogató szerv felé igazolni azt, hogy a
beruházás megvalósítását és a rendszer
használatát kívánja.
Miért fontos a szennyvíz elvezetése
és ártalmatlanítása?
Szennyvízcsatorna nélkül...
• A keletkező szennyvizet az esetek
nagy többségében nem vízzáróan kialakított tárolókban, emésztőkben
gyűjtik, ami így a talajba jut, szen�nyezve azt és a talajvizet.
• A magas szippantási költségek miatt a
megtelt emésztőkből a szennyvizet a
kertbe, rosszabb esetben a közterületre
szivattyúzzák ki. Ezzel jelentős károsítást okoznak a talajban és a talajvízben.
A szennyvíz a le nem bomló gyógyszereket, salakanyagokat tartalmazó
emberi ürüléken kívül mosószerekből,
vegyszerekből is áll, amely a szennye-

zett talajban termesztett növényeken,
az azon felnevelt állatokon keresztül
visszakerül az emberi szervezetbe. Ez
számtalan gyógyítható és gyógyíthatatlan betegség forrása lehet. Emellett
jelentős bűzhatást okoznak a maguk és
a szomszédjaik bosszúságára egyaránt.
• Az emésztők, szikkasztók kapacitása
véges. Ezért rendszeresen ellenőrizni
kell a tulajdonosnak ezek teltségi állapotát, és időben meg kell rendelni a
költséges ürítésüket.
• Kellemetlenséget okozhat a vízzáróság
hiánya miatt a magas talajvíz is, hiszen ilyenkor a talajvíz kívülről bejut
az emésztőbe, és hamar megtelíti azt.
• Jelenleg 1 m3 szippantott szennyvíz
elszállításának és kezelésének a díja
többszöröse a kiépülő szennyvízcsatorna szolgáltatási díjnak.
• Ha valaki, aki csatornázott térségben lakik, és nem veszi igénybe a szolgáltatást,
akkor talajterhelési díjat kell fizetnie.
A szennyvízcsatornázással a szennyező források megszűnnek, és a szennyvíz
a szennyvíztisztító telepen, szabályozott
körülmények között megtisztulva juthat
vissza a környezetbe. Nem csak a környezetvédelmi célok az egyedüliek a projekt
megvalósítása során: a települések turisztikai, építészeti és egyéb hagyományai is
fókuszba kerülnek. A jelenleginél alacsonyabb költségekkel lehet számolni.
Miért jó, ha a társulat tagja vagyok?
• Azért, mert ezzel jogot szerzek arra,
hogy a kiépülő szennyvíz-csatorna hálózatra rácsatlakozhassak. Ez – hasonlóan, mint pl. a gáz-beruházásnál - úgy
történik, hogy az ingatlan előtt megépített csatorna-hálózatról az ingatlan
telekhatárán belül 1 m-re beállást biztosítanak, és erre a csonkra csatlakozhat
a tulajdonos.
• Azért, mert az érdekeltségi hozzájárulást nem kell egy összegben megfizetnem, hanem lakástakarék-pénztár
útján akár 96 havi egyenlő, vállalható
részletben tehetek eleget fizetési kötelezettségemnek.
• Azért, mert lakástakarék-pénztári szerződéssel államilag garantált, 30 %-os
mértékű állami támogatást kapok, így

az érdekeltségi hozzájárulás havonta fizetendő összege alacsonyabb.
• Azért, mert lakástakarék-pénztári szerződéssel az érdekeltségi hozzájárulás
havonta fizetendő összege a futamidő
alatt állandó, nem változik, függetlenül
az egyébként változó kamatmértékektől illetve árfolyamváltozásoktól.
Milyen hátrányom származik abból,
ha nem vagyok a társulat tagja?
• Nem szerzek jogot arra, hogy a kiépült
szennyvízhálózatra
rácsatlakozzak,
mindaddig, amíg annak költségét meg
nem fizetem.
• A kiépült szennyvízcsatornára történő
rácsatlakozás hiányában talajterhelési
díjat kell fizetnem minden elfogyasztott m3 víz után, ezzel megdrágul a
közüzemi költségem.
• Ha utólag szeretnék rácsatlakozni a
kiépített szennyvízcsatorna hálózatra,
nagyságrendekkel nagyobb összeget
kell fizetnem, mint a társulati tagoknak,
és nem élvezem azokat az előnyöket,
amiket a lakástakarék-pénztár nyújt.
• Kimaradok egy értéknövelő beruházásból, és a lakóingatlanom kevésbé lesz
értékes.
Mennyi ideig kell fizetni
a hozzájárulást és milyen összegben?
A lakossági hozzájárulás mértékét a létrejövő társulat jogosult eldönteni. A társulat
által igénybevett hitel és egyéb pénzügyi
lehetőségek figyelembevételével a hozzájárulás mértéke várhatóan nem fogja
meghaladni a havi 2.500 forintot.
Van e különbség a hozzájárulás
összegében, ha valaki nem társulati
tagként kíván a szennyvíz hálózatra
csatlakozni?
Igen van, mert az a személy, aki nem
csatlakozik a társulathoz az nem szerez
olyan kedvezményeket és részletfizetési lehetőségeket, mint a társulat tagja.
Ezért amennyiben ezen személy a kiépült
szennyvíz hálózatra kíván rákötni többet
(kb.: 350.000,-Ft-ot) kell egy összegben kifizetnie a csatlakozási jog megszerzéséért.
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester
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Ismét lezárult
egy oktatási év
Bizonyítvány, bizonyítvány,
Vakációt kezdő nyitány,
Legszebb a befejezésed:
„Magasabb osztályba léphet.”

A 2012/2013-as tanév utolsó fontos állomása a tanévzáró ünnepség és a bizonyítványosztás. Ezzel végleg lezárul intézményünk
életének egy hosszú korszaka, hiszen az iskolák nagy része 2013. január elsejétől már
állami fenntartásban működik.
A szülők és a gyermekek nem sok mindent éreztek a változásokból, és ez így is
van rendjén. Történjen bármi, az oktatónevelőmunka zavartalanságát minden
körülmények között biztosítani kell. Nekünk, pedagógusoknak volt inkább embert próbáló feladat a következő tanévre
való felkészülés, hogy szeptembertől változatlan renddel indulhasson az új tanév.
Visszatekintve az eltelt időszakra, kisdiákjaink mindennapjait - legfontosabb tevékenységük, a tanulás mellett - számtalan
egyéb programmal igyekeztünk színesíteni: bábelőadás, koncertek látogatása Szihalmon, Halloween parti Mezőtárkányon,
Télapóvárás, Karácsonyi Játszóház, Farsangi mulatság, tanulmányi kirándulás,
Gyermeknap. Rendszeresen látogatói voltunk az Idősek Otthonának, és örömmel
n … hogy Egerfarmoson a
szervezett oktatásra vonatkozó első adat 1767-ből való,
amikor az egyházlátogatási
jegyzőkönyvben azt jegyezték fel, hogy a 660 lélekszámú falu iskolamestere
Hagymási Lőrinc, a tanító
fizetése pedig „ha valaki két
gyermekét járatta iskolába,
akkor mind a kettő után
csak 1 forintot kellett fizet-
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mondhatjuk, hogy egyre többen jöttek el
megnézni a gyerekek szerepléseit.
Tanulóink - életkorukhoz képest - komoly műsorokat adtak 1956 októberének
és 1848 márciusának tiszteletére, így emlékezve nemzeti hőseinkről.
Immár hagyomány, hogy a Nőnap alkalmából vállalkozó kedvű fiaink végigjárják
a település intézményeit, rövid versösszeállítással tisztelegve a hölgyek előtt.
Megható, szép verses, zenés összeállítással és természetesen igazi virágcsokorral köszöntöttük az édesanyákat és a
nagymamákat.
Minden évben fontos esemény iskolánk
életében a kirándulás. Az idén Jósvafőre
látogattunk 46 természetbaráttal, akik
között dolgozók, szülők, iskolánk régi diákjai is voltak. Minden egerfarmosi diák,
legyen kisebb, vagy nagyobb, ingyen
jöhetett, a Községi Önkormányzat és az
egerfarmosi Kandó Alapítvány támogatásának köszönhetően.
Mindezek mellett tanulóink nem hanyagolták el iskolai kötelezettségeiket

sem, a tanévet szép eredménnyel zártuk. Iskolai átlagunk (tanulmányi munka, magatartás, szorgalom) együttes
értéke: 4,37.
Kis közösségünkben is vannak tanulmányokban, sportban jeleskedő tanulók.
Molnár Krisztina első osztályos tanuló és
Kada Viktor negyedik osztályos tanuló
tiszta ötös bizonyítványt vihetnek haza
példás magatartással és szorgalommal.
Versenyeredményeink:
Kelemen Vanessza Fanni első osztályos tanuló első helyezést ért el Mezőtárkányon az olvasás, szövegértés iskolai
versenyen.
Burai Krisztofer első osztályos tanuló
harmadik helyezett lett Füzesabony körzeti atlétikai versenyen csapatban.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Egerfarmos Község Önkormányzatának, a Kandó Alapítványnak, a település
intézményeiben, szolgáltatásában dolgozóknak, szülőknek, a település segítőkész lakosainak, mindazokért a támogatásokért, amelyekben iskolánk tanulóit
a 2012/2013-as tanévben részesítették,
hozzájárulva ezzel a Télapó ünnepség, a
Falu Karácsonya, az idősekkel szervezett
közös programok, a Farsangi Bál, az iskolai kirándulás és a Gyermeknap megszervezéséhez.
Redele Gézáné
tagintézmény-vezető

Tudja-e Ön?
nie épp úgy, mintha csak
egy gyereket járatna.”
n … hogy 1916-ban a hadifogságban lévő Dravnyik Jenő
tanító helyét egy női tanítóval akarta a római katolikus
iskolaszék betölteni, ám a
politikai község óriási felháborodással fogadta az elképzelést, mivel a női tanítót

alkalmatlannak tartották a
nevelésre és a fegyelem betartására.
n … hogy az új iskola építésének tervrajzát a községi
vezetés 1901 júliusában
elfogadta, de a munkálatok mégsem kezdődhettek
meg, mivel ─ derült ki 1902
áprilisában ─ az Borsod vár-

megye közigazgatásában
elkallódott.
n … hogy az 1850-es években
Grell Gergely plébános a saját költségén az iskolaszobát egy öllel meghosszabbíttatta és ellátta néhány
rendes paddal, állványon
álló vonalazott fekete táblával, így már 50 gyermeket
lehetett elhelyezni az iskolában.
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Kicsi kortól ismerkednek
a kultúrával
Az egerfarmosi óvoda egy vegyes csoporttal működik. A csoport létszáma 24
gyermek, ami 2012 októberében egyel
csökkent, novemberben viszont hárommal növekedett. Felvettünk egy autista
kisgyermeket is, hogy szokja a közösséget, és ha lassan is, de alkalmazkodjon a
többséghez és fogadja el a szabályokat.
Az elmúlt években minden beszámolómban szóltam arról, hogy kevés
a születések száma, de most egy kicsit
optimistább vagyok, hiszen rég volt már
ilyen létszám szeptemberben, mint ami
a következő nevelési évben várható. Az
előre vetített adatok is azt mutatják,
hogy egy kicsit bizakodhatunk, de csak
halkan és csöndben.
Minden halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek jár óvodába. A gyermekek viselkedésén, magatartásán,
játékán látszik, ha valami kedvezőtlen
történt vele. Ha bármi jellegű problémát
tapasztalunk, azt jelezzük a megfelelő
szakember felé és kérjük szülői beleegyezéssel vizsgálatát.
Óvodánkban 2012. február hónaptól
angol tanítása folyik. Igényfelmérés
alapján 17 kisgyermekünk jár az angolra. Elkezdődött a hittan oktatása is. Szintén szülői igényfelméréssel 11 gyermek
jár hitoktatásra.
2012 szeptemberében sikerült az egri
Harlekin Bábszínház idei évadjára 25
bérletet vásárolni, amit a szülők finan-

szíroztak. Négy bábelőadás tartalmaz a
bérlet. A gyerekeknek az előadások igazi
meseélményt jelentenek. Most az előadásokat kihozták Füzesabonyba és a füzesabonyi önkormányzat autóbusza visz és
hoz bennünket.
Ez év januárjában sikerült egy három
részből álló hangverseny sorozatra is
bérletet vásárolnunk. A hangverseny
Szihalmon van. Ide a középső és nagycsoportos gyermekeinket vittük el.
Büszkék vagyunk arra, hogy el tudjunk vinni gyermekeinket ilyen jellegű
kulturális rendezvényekre, mert sok
kisgyermek nem biztos, hogy el tudna jutni. Az előadások után a gyerekek
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mindig élményekben gazdagon térnek
vissza.
Az óvoda 7 órától 16 óráig tart nyitva.
Jól összeszokott kollektíva dolgozik az
intézményben. 2012. december 17-től
új dajka nénit kaptunk, de szerencsére
nem volt ismeretlen számára ez a munka, hiszen korábban már dolgozott óvodánkban.
Fogékonyak és nyitottak vagyunk
az újra, az innovatív dolgokra. A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága
megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz. A tárgyi eszközeink fejlesztése és bővítése mellett
lehetőség nyílt arra, hogy több programot szervezzünk a gyerekek és szülők
részére. Ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szülőket
is bevonjuk az óvodai rendezvényekbe,
hogy nagyobb rálátásuk és betekintésük
legyen az óvoda mindennapi életébe.
Az önkormányzat segítségével idén
év elején pótoltuk tányérjainkat és evőeszközeinket, vásároltunk MP3-as lejátszót, porszívót, egy pedagógus asztalt és
pótoltuk a gyerekágyakat. Nem utolsó
sorban pedig a nyomtatóhoz vásároltunk
patronokat. Köszönjük a lehetőséget!
Az óvodai nevelés alapvető feladata
az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés és az iskolai életmódra
történő felkészítés. A tanulás nemcsak
társadalmilag fontos hasznos ismeretek
elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének
a sokféle módon történő együttélésének
tanulása.
A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva
a mikro- és makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk
a gyermeki gondolkodás fejlődését. A
megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyerekek
sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát és feladataikat
örömmel és önállóan végezzék.
Fontosnak tartjuk a mindennapi mozgást. A tornát mindig játékkal zárjuk le.
Majd jönnek a csendpercek, mely alatt
mindenkinek csöndben, csukott szemmel kell feküdni a szőnyegen.
Vincze Józsefné
tagóvoda vezető
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A Gondozási Központ 2011-2012. évi munkájáról
2009. február 1-jétől mikro-társulás formájában biztosítjuk a szolgáltatásainkat. Az
intézmény tevékenységének célja: a társult
önkormányzatok által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
megvalósítása és gyermekjóléti szolgáltatás
működtetése.
Intézményünkben minden ellátásra szoruló az igényeinek megfelelő, egyénre szóló
ellátásban részesül. Célunk az, hogy a másmás településen lakók is azonos, jó színvonalú ellátásban részesüljenek. Fontos, hogy az
egész lakosság bizalommal fordulhat problémáival intézményünk minden dolgozójához,
ahol a lehető legrövidebb úton megoldást keresünk a hozzánk fordulók számára.
Az egerfarmosi Gondozási Szolgálat
által nyújtott szolgáltatások:
• Nappali ellátás (Idősek klubja)
• Házi segítségnyújtás
• Szociális étkeztetés
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátottak köre, jellemzőik: A házi
segítségnyújtásban az ellátottaink mindegyike nyugdíjas /többnyire egyedülálló,
de házaspárok is megtalálhatóak közöttük/,
segítségre szoruló idős emberek. Egészségi
állapotuk indokolttá teszi az ellátásukat.
Vannak közöttük olyanok is, akik egyáltalán nem hagyják el a lakásukat, és a külvilággal való kapcsolattartás egyetlen formája
számukra a házi segítségnyújtás. A női gondozottjaink létszáma nagyobb a férfi gondozottjaink létszámánál.
A nappali ellátásban az ellátottaink mindegyike nyugdíjas, önellátásra még részben
képes egyén.
A szociális étkezőink többnyire nyugdíjas
idős emberek, de vannak közöttük leromlott
egészségi állapotú középkorú emberek is.
Az ellátottakkal végzett tevékenység:
Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az igénylővel. Alapvető gondozási, ápolási
feladatok ellátása az orvos előírása szerint.
Segítségnyújtás a személyi, valamint környezeti higiénia megtartásában (mosás,
fürdetés, takarítás, bőr-, test- és szépségápolás). Közreműködés az ellátást igénybe vevő
háztartásának vitelében (bevásárlás, mosás,
gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás, takarítás, meleg étel biztosítása, mosogatás). A
közvetlen környezettel való kapcsolattartás
elősegítése.
Mentális gondozás. Vészhelyzet kialakulásának megelőzése, kialakult vészhelyzet
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elhárítása. Egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutás segítése. Az ellátásban részesülő
segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásában. Ügyintézés.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Fizikai ellátás: Ebédszállítás, kitálalás,
mosogatás. Bevásárlás. Hivatalos ügyek in-

tézése. Közvetlen lakókörnyezet takarítása.
Mosás, vasalás. Fürdetés, fürdésben segítés.
Egészségügyi ellátás: A gondozott egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése.
Orvos, nővér házhoz hívása. Gyógyszeríratás, kiváltás, szükség esetén adagolás.
Mentő, betegszállító hívása. Kórházi beteg
látogatása.
Lukács Dezső

Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet tevékenysége
Egerfarmoson 1987-ben alakult nyugdíjas
klubunk, majd 2005 februárjától közhasznú
szervezetté váltunk. Az Őszirózsa Nyugdíjas
Szervezet meghatározó szerepet tölt be a falu
életében. Célunk, hogy a településen élő időskorú nyugdíjasokat összefogjuk, egészségi- és
kulturális szükségleteiket kielégítsük, társadalmi megbecsülésüket erősítésük.
Heti rendszerességgel tartjuk foglalkozásainkat. Hagyományőrző népdalkörünk 13 éve,
tánccsoportunk pedig 7 éve működik. Nagyon
sok felkérésnek teszünk eleget, amit szívesen
vállalunk. Fellépünk a településünk és a környező települések rendezvényein, továbbá megyei és megyén kívüli rendezvényeken, kulturális és hagyományőrző találkozókon.
Több alkalommal rendeztünk mi is kistérségi találkozót, melyre meghívtuk a környék
hagyományőrző csoportjait. Énekkarunk a
„Ködellik a Mátra” elnevezésű népzenei találkozón „Dicséretes” minősítést és különdíjat
kapott.
Tánckarunk 2011-ben először mérettette
meg magát Gyöngyösön a Közép-magyarországi Szenior vetélkedőn. Itt a zsűri döntése
alapján az első hat közé kerültünk és így részt
vehettünk a Békésben megrendezett országos
szenior táncversenyen, ahol oklevelet és tárgyjutalmat kaptunk.
2012-ben felléptünk Budapesten a Syma
csarnokban megrendezett Nyugdíjas Expón,
ahol énekkarunk és tánccsoportunk nagy sikert aratott.
Községünkben a falunapon szerepeltünk,
ahol hagyományőrző kiállítást rendeztünk,
megünnepelve ezzel a falu fennállásának 750.
évfordulóját. Ez alkalomból az önkormányzat
„Egerfarmosért” kitüntető címet, plakettet adományozott szervezetünknek.
Részt vettünk Mátrafüreden a „Kék ibolya”
túrán, Budapesten a Láng Művelődési Központban az „Életet az Éveknek˝ Nyugdíjas
Szövetség által rendezett szellemi vetélkedőn,

Hatvanban a Grassalkovics Művelődési Házban a regionális hagyományőrző fesztiválon
és Poroszlón a Nyugdíjasok Heves Megyei
Szövetsége által rendezett megyei sportnapon,
ahol megtekintettük az Ökocentrumot és környékét. Tagjaink ott voltak a XXII. Berekfürdői Országos Nyugdíjas Találkozón, valamint
Egerben a sportcsarnokban megrendezett Idősek Világnapján.
2013 májusában kiállítottunk és felléptünk
a Füzesabonyban megrendezett Civil Expón.
Csoportunk saját szervezésében színház- és
múzeumlátogatáson, kirándulásokon vett
részt, valamint az Erzsébet utalvány segítségével gyógyfürdőkbe is el tudtunk jutni csoportosan.
Szervezetünket tagdíjból, önkormányzati
támogatásból és pályázati támogatásból tudjuk
fenntartani. Sajnos egyre kevesebb támogatást
kapnak a civil szervezetek, így a mi szervezetünk is egyre nehezebb feltételekkel működik.
Az önkormányzat az utóbbi években az egyre
nehezebb anyagi helyzetben nem tudott támogatni bennünket, de a tagok aktív összefogásával így is működőképesek maradtunk.
Pályázatunk a Leader program keretében
fellépő ruhák készítésére, melyen 250.000 forintot kaptunk, így megvalósulhatott régi vágyunk: 12 darab szép fellépő ruha. Az adó 1%ból is kaptunk 106.000 forintot, melyet 12 pár
fellépő karaktercipő készítésére, és a berekfürdői fellépésre történő utazásra fordítottunk.
Alapító tagjai vagyunk a Füzesabonyi
Kistérségi Civil Tanácsnak, és a Tisza-TarnaRima menti Leader akció csoportnak, a Heves
Megyei Nyugdíjas Szövetségnek valamint a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek”
Országos Szövetségének is.
Jó a kapcsolatunk a helyi önkormányzattal,
intézményekkel, civil szervezetekkel, amit továbbra is szeretnénk ápolni, mert összefogással lehet csak sikereket elérni.
Burgermeister Jánosné, elnök
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EGERFARMOS KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE

Akikre mindig

számíthatnak a lakosok
2001. június 5.-én önkéntes alapon, önszerveződéssel jött létre polgárőrségünk.
Megalakulásunkat az motiválta, hogy
községünkben igen rossz volt a közbiztonság, előfordult olyan éjszaka, hogy 15
helyre is betörtek és elvittek mindent,
ami mozdítható volt. Ezért Egerfarmos
község lakosainak személyi és vagyonbiztonsága, a bűncselekményektől való
visszatartása, a közterületek védelme érdekében létrehoztuk az Egerfarmosi Községi Polgárőrséget.
Tagjai felnőtt korú tiszteletben álló,
büntetlen előéletű magyar állampolgárok, akik társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül vállalják a település
közbiztonságának elősegítését. A szervezet pártsemleges, mely a Füzesabonyi
Rendőrkapitánysággal
együttműködve fejti ki tevékenységét. Minden éjjel
rendszeresen járőrszolgálatot tartunk és
esetenként nappal is a rendőrség által
szervezett bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági akciókon is részt veszünk.
Nyugdíj fizetések alkalmával kísérjük a
pénzes postást és a posta ügyféltérben is
felügyeletet tartunk. Részt veszünk az
OPSZ által kiírt Fokozott Biztonsági Programban. Évente több ezer éjszakai járőr
órát teljesítünk, és van, amikor nappal is.
Működésünk a támogatások miatt lehetséges.
Fő támogatóink: Önkormányzat, OPSZ,
Magyar Posta, vállalkozók. Valamint pályázati támogatások is segítenek abban,
hogy fenn tudjuk tartani szervezetünket.
Tevékenységünket nem csak a lakosság értékeli.
Eredményeink:
• 2004. augusztus 7.-én a parancsnok a
„Polgárőr érdemkereszt bronz fokozatát” kapta.
• 2006. február 25.-én a parancsnok a
„Polgárőr érdemkereszt arany fokozatát” vette át.
• 2006. augusztus 12.-én Csörgő Tibor
„Polgárőr érdemkereszt bronz fokozatát” kapta.

• 2006. október 13.-án Budapesten a Stefánia Palota Goblein termében átadták
az Egerfarmos Községi Polgárőr Egyesületnek „Az év Polgárőr Egyesülete”
kitüntető címet.
• 2007. május 12.-én Poczokné Blanár
Gabriella polgármester asszonynak a
„Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát” adományozták.
• 2009. október 7.-én Burgermeister
János parancsnok a Heves megyei
Rendőr Főkapitányság vezetője által
adományozott „Emléklap és Plakett” kitüntetésben részesült.
A fenti kitüntetések bizonyítják, hogy
polgárőrségünk munkáját elismerik.
Nem csak a rendőrséggel jó a kapcsolatunk, hanem a civil szervezetekkel is.
Egerfarmoson még két civil szervezetnek
vagyunk tagjai. Valamint a Kistérségi
Civil Tanácsban és a Megyei Civil Tanácsban is van képviselőnk. Rendszeres
kapcsolat van az Egri Civil Házzal. Konzultációkon, tanfolyamokon, megbeszéléseken veszünk részt. A Hevesi- és Füzesabonyi Kistérség által közösen létrehozott
Tisza-Tarna-Rima menti Leader akciócsoportnak is tagjai vagyunk. E csoport
pályázatán nyertünk 5 darab térfigyelő
kamera vásárlására pénzt. A kamerák
már működnek, mely szintén nagyban
hozzájárul a falu közbiztonságához. Az
országos és megyei polgárőr napokon
rendszeresen és aktívan részt veszünk.
2010 augusztusában a Budapesti Rendőrfőkapitányságtól a jó munkánk elismeréseként használatra kaptunk egy Lada
Niva 1700 típusú terepjárót, mellyel nem
csak járőrözünk, hanem a rendőrséggel
közös akciókban is részt veszünk. Terepviszonyoktól függetlenül tudunk a bűnözők nyomába eredni. Ennek különösen
a fa tolvajok és határbeli lopások esetén
van jelentőse.
A polgárőrség tagjai rendelkeznek megfelelő formaruhával és bűnmegelőzési, valamint közlekedésrendészeti vizsgával.

Mit kell tudni a
polgárőrségről?
Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, magyar állampolgár
(vagy Magyarországon engedéllyel letelepedett
külföldi), aki egyetért a polgárőrség céljaival és
hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában. Jelentkeznie kell valamelyik (célszerűen
a lakóhelyi) polgárőr szervezetnél, ahol elbeszélgetnek vele arról, hogy miért szeretne polgárőr lenni és mit is jelent a polgárőr feladatok
vállalása. Ezután kitölti a belépési nyilatkozatot és
adatlapot, majd előéletét a Rendőrség leellenőrzi.
Ezután következik a próbaidő, amely alatt önálló
szolgálatot nem teljesíthet. A próbaidő sikeres
teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt és
válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.
Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?
Az eredményes szolgálatellátás érdekében a
jól képzett polgárőrnek rendelkeznie kell az
alapvető jogi-, rendészeti-, vagyonvédelmi-,
kriminalisztikai-, elsősegély nyújtási-, mentési
és katasztrófa elhárítási-, tűzoltási- és vegyvédelmi ismeretekkel. Törekszünk rá, hogy évente
többször legyen képzés szervezve a különböző
témakörökben.
Mire jogosult a polgárőr?
A polgárőr szervezet tagjai megtehetnek mindent,
amit törvény nem tilt, mindent, amit állampolgárként is megtehetnek. Amikor jogos védelmi
helyzetben cselekszenek, nem mint egy különleges hatáskörrel felruházott csoport tagjai, hanem
mint állampolgárok tevékenykednek. A különbség
„csak” annyi, hogy tevékenységük nem véletlenszerű, esetleges, egyéni, hanem szervezett,
tudatos, közös cselekvés. Szolgálatban viszont a
polgárőr „Közfeladatot ellátó személy”-nek minősül, így fokozott jogi védelemben részesül.
A lakosság is számíthat a polgárőrség
munkájára. Rendszeres járőrözésünket a
falu lakossága is igényli. Számtalan esetben éjjel és nappal is segítségünket kérik.
A falu lakossága sajnos elöregedett, ezért
jelenlétünk megnyugtatja az idős embereket, biztonságérzetüket növeli.
A polgárőrségre mindig és mindenkor
számíthatnak az emberek!
Burgermeister János
polgárőrség vezetője
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Kamerarendszer a biztonságért
Az Egerfarmos községi Polgárőr Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében 5.569.458. Ft-ot nyert
kamerarendszer kiépítésére. A pályázat 100%-os támogatású, bár az utófinanszírozás okozott némi likviditási problémát.
A beruházás keretében kamerát helyeztek el a Dobó utcában, a Hunyadi utcában, a Kandó Kálmán utcában, a Petőfi Sándor
utcában és a játszótérnél.
A vezérlőegységet a Művelődési Házban található polgárőr irodában üzemeltetik.
A műszaki átadás-átvétel után a rendszert tesztelték, s ma már teljes kapacitással működik a polgárőrök és a rendőrség nagy
megelégedésére.

Megújult a Tájház
A Kandó Kálmán Alapítvány Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéből, 7.106.556. Ft támogatást
nyert a Tájház teljes felújítására.
Az elnyert pályázat 100%-ban fedezte a költségeket, így teljes cserével megújult a tetőszerkezet, a hátsó
megsüllyedt romos részt, fal kiváltással stabilizáltuk. Külső, belső festés, csatornázás, szilárd burkolatok
készítése és szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása történt.
A szépen felújított épületbe pályázati pénzből vásároltunk korhű tárgyakat. Nagyon fontos megemlíteni,
hogy a lakosság nagy számban ajánlott fel térítés mentesen berendezési tárgyakat, használati eszközöket.

Pályázat a településkép javítására
Egerfarmos Község Önkormányzata lakossági kezdeményezés és önkormányzati fejlesztési cél érdekében pályázatot nyújtott
be 2012 januárjában a ROP-Észak-Magyarországi Operatív Programjához. A „Településkép javítása Egerfarmoson” című és
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0232 azonosítószámú pályázat 2012 augusztusában támogatásban részesült.
Az előkészítés feladatai, úgymint a tervezés (Király László és Somfai Péter tervezők segítségével) szeptember végére lezárultak, így ekkor a közbeszerzési eljárás is megkezdődött. 2012. október 22.-én megindult a projekt a vállalkozói kivitelezői
szerződés aláírásával egyidejűleg. A nyertes vállalkozó a Füzes-Bau Építő, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. lett. A műszaki
ellenőri feladatok a Király Kft. képviseletében Király László ügyvezető igazgató látta el.
A projektmenedzsment feladatait a Goldinfo Bt. képviseletében Márkus János András végzi, mely munkafolyamatokat az
önkormányzat részéről Poczokné Blanár Gabriella polgármester asszony és Jakab Tiborné pénzügyi vezető segítenek. A
szakszerű könyvelés és elszámolás érdekében a könyvvizsgálati ellenőrzéseket a Cseh-Audit Kft égisze alatt Cseh Gábor
ügyvezető úr látja el.
A projekt keretében Egerfarmoson a Kandó Kálmán út déli részének megépítése 218 méteren, a Dobó út megépítése 593
méteren, a Rákóczi út egy járdaszakászának rekonstrukciója 200 méteren és a Művelődési Ház udvarán egy 10 férőhelyes
kerékpártároló kialakítása történt. A forgalomba helyezési eljárás is folyamatba lépett.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Itt a nyár: mire figyeljünk a melegben,
mitől óvjuk gyermekeinket?
Ismét itt a meleg, a kánikula,
nem árt figyelnünk magunkra
és egymásnak. Íme, néhány jó
tanács, hogy ezekben a hónapokba is jól érezzük magukat!

Napozás babával: Az újszülöttek és csecsemők bőre még éretlen, ahhoz hogy tökéletesen meg tudjon felelni funkciójának
hosszasan kell fejlődnie. Születés után a
bőr felső rétege vékonyabb, áteresztőképessége nagyobb, így a baba bőre kön�nyen átereszti a vegyi anyagokat, mosószert, textilfesték maradványokat. A
bababőrt nem védi savköpeny, semleges
vegyhatású, így kevésbé ellenálló gombákkal, baktériumokkal és más fertőzésekkel szemben. A bőr szerkezete 8-9 éves
korra éri el végleges állapotát, de fejlődése
a kamaszkor végére fejeződik be.
Hat hónapos korig nagyon szigorúan
kell venni a napfényvédelmet! Három
hónapos korig a fedett terasz vagy a
nyitott ablak a legalkalmasabb a kánikulai levegőzésre. A kicsik bőre 10
perc közvetlen napfénytől is le tud égni.
Ezért fontos, ha ilyen időben utcára indulunk gyermekünkkel, a magas faktorszámú napozószerek használata. Főleg természetes alapanyagú UV védős
készítményt válasszunk. Ezeknél a készítményeknél kisebb az allergiás bőrreakció lehetősége. A napozó termékek
kb. 20-30 perc felszívódás után fejtik
ki hatásukat, ezért érdemes még a szabadba indulás előtt bekenni a kicsiket.
Strandoláskor figyeljünk arra, hogy vízálló fényvédőkrémet használjunk, illetve fürdés után mindenképpen érdemes
újra krémezni a kicsiket.
Nyáron a verejtékmirigyek működése
sem tökéletes, ezért gyakoriak lehetnek
a melegkiütések, amelyek élénkpiros
kis göböcskék formájában jelentkeznek,
illetve főképpen a hajlatok vöröses elszíneződése figyelhető meg. Fontos a szárazon tartás, a babákat naponta többször
is meg lehet fürdetni illetve lemosdatni
a nagy melegben. A vöröses foltokra jól

használhatóak a cink tartalmú krémek.
Mivel a melegben a verejtékezéssel nagyon sok folyadékot, ásványi anyagot
veszítünk el, nagyon fontos a tudatos
folyadékbevitel. Fontos, hogy ne csak
vizet, de ásványvizet is fogyasszunk
az ásványi anyag pótlására. A csecsemőknek hat hónapos korig csak anyatej
adása javasolt, ezért a nagy melegben az
anyukának több folyadékot kell fogyasztania és akár óránként is meg kell kínálnia anyatejjel csecsemőjét. Amennyiben
szükséges babavizet, vagy felforralt le-

egymástól, könnyen közvetíti fertőzött
kéz, játék, elég, ha a gyermek a fertőzött
kezét beveszi a szájába. Ezért fontos a
megelőzés! Fontos az alapos kézmosás!
Tartsuk tisztán a konyhai és fürdőszobai felületet! Zöldségeket, gyümölcsöket
fogyasztás előtt mindig mossuk meg!
Nyers húst vásárlás után azonnal tegyük be a hűtőszekrénybe, a készételt se
hagyjuk három óránál tovább a tűzhelyen! Az állatok etetésénél használt itatót mindig mossuk el mielőtt friss vizet
öntenénk bele!

hűtött vizet kiskanállal is lehet adni a
csecsemőnek, ezzel a folyadékkal akár
szopások között több alkalommal is meg
lehet kínálni.
Nyáron gyakrabban fordulnak elő hasmenéssel járó megbetegedések. Hasmenés esetén a széklet híg, vizessé válik,
napi mennyisége háromnál több. Mivel a
hasmenés is folyadékvesztéssel jár, fontos a kiszáradás megelőzése, a megfelelő
folyadékbevitel. Fontos a probiotikumok
bevitele a bélflóra helyreállítása miatt,
illetve jótékony hatása van a sárgarépa,
sós burgonya, ropi, koktél-kréker, sós
rizs, keserű csokoládé, banán fogyasztásának ezeken a napokon. A kórokozókat könnyel elkaphatják a gyerekek

Fontos még nyáron a rovarok, legyek,
szúnyogok, kullancsok elleni védelem. A
babák nyugalmát nagyon megzavarhatják ezek a rovarok. A hálószobára lehetőleg szereljünk fel szúnyoghálót, legyek
ellen természetes légyszalaggal védekezzünk. A kullancsok ellen a babáknak
a legújabb készítmény a szúnyog- és kullancsriasztó karkötő. Természetes alapanyagból készült, vízben nem mosódik
le, az izzadás nem befolyásolja hatását,
akár 120 órán keresztül hat, babakocsira is akasztható.
Mindenkinek kellemes, fertőzésektől
és rovaroktól mentes nyarat kívánok!
Fernye Tünde
védőnő
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Az egerfarmosi
templom története

A török hódoltság időszakát átvészelte
a falu Árpád-kori kápolnája, habár az
azt övező és védelmi célokat is szolgáló temető fala elpusztult. Ám a hódoltság után
a vitézkedésben nemességet szerzett új
kisnemesi réteg anyagi lehetőségei nem
engedték, hogy az elmúlt századok alatt
megrongálódott templomon nagyobb felújításokat vagy átépítést végeztessenek.
A templom védőszentje a XVIII. század
elején már Szent Adalbert volt. A keletcsehországi szent tisztelete Magyarországon viszonylag ritka és életútja is kevésbé
ismert. Adalbert (956-997) cseh főúri család sarja, a csehek, a lengyelek, poroszok
és a magyarok közt végzett missziós munkát. Amikor Magyarországra jött (992-994)
megkeresztelte Géza fejedelem fiát, Vajkot.
A poroszok közt szenvedett vártanú-halált 997. április 23-án. Azonnal szentként

kezdték el tisztelni, ereklyéit Prágában,
Esztergomban és a római S. Bartolomeo
templomban őrzik. A magyarok csak ritkán választották templomaik védőszentjének, az országban összesen tizenhat Szent
Adalbertnek szentelt templomról tudunk.
Az 1746-os canonica visitatio szerint
az Eger vize akadályozta a mezőtárkányi
plébánost az átjárásban, ezért felmerült
annak a lehetősége, hogy a Szihalomhoz
tartozó Mezőszemerét önálló plébániává
alakítják, és Egerfarmost leányegyházként hozzácsatolják. Az 1767-es egyházlátogatás során a templom tetejét és tornyát
sérültnek írták le. Utóbbit villámcsapás
tette tönkre. Ez a villámcsapás minden bizonnyal 1766. május 30-án történt, amikor
10 embert sújtott agyon Egerfarmoson az
elektromos kisülés.
1787-ben Egerfarmost azon települések
közé sorolták lélekszáma alapján, ahol helyi káplán működése szükségessé vált. A
település lélekszáma ugyanis elérte a 805
főt. 1804-ben a farmosiak már maguk kértek a helyi káplánt, ám ekkor paphiány miatt utasították el kérésüket.
A templom teljes mértékű átépítését
1832-ben vették tervbe. Ifj. Zwenger József
vázlatot is készített a nagyobbításról és átépítésről, a következő évben pedig a helyi
közbirtokosok is döntöttek a templom jelentős mértékű felújításáról. A szinte paraszti

sorban élő birtokos nemesség anyagi lehetőségeit meghaladó építkezés azonban nem
kezdődött el.
1864-ben Rómer Flóris még eredeti állapotban figyelhette meg a XIII. századi építésű templomot, amelynek ottjártakor az
ajtaja új volt és temetőjét már csak a Subich
család használta.
1872-ben Foltin János jelentése szerint
a „kisszerű románkori templom állapota
igen rongált, kijavítását és megtoldását éppen tervezik.” A munkálatok végül 1874ben kezdődtek meg. A templom tervrajzát
Koczka Nándor építész készítette. A templom fő kivitelezője, építője is Koczka Nándor budai építész volt, aki a szerződését
1872. szeptember 22-én írta alá. Az építkezés végül 6788 forint 77 krajcárba került.
Kelemen János szemerei plébános 1875.
május 20-án jelezte az érseki hivatalnak, a
templom felszentelhető állapotban van.
1897-ben már kisebb felújítást kellett végezni a templomon. 1908-ban ismét felújítás történt, amit Nagy Péter egri kőművesmester, építési vállalkozó végzett el.
1937. május 19-én vitéz Kánya Nándor
építőmester vállalta a templom ismételt
felújítását, majd ezt követően 1960-ban végeztek jelentős munkálatokat az épületen.
Az utolsó külső és belső felújítási munkálatok 1992-ben zajlottak az épületen, ekkor
készült el a fűtési rendszer is.

Tájékoztató a járások kialakításával összefüggő változásokról
Az államigazgatás reformja során
létrehozott járási rendszer 2013.
január 1. napjával változásokat
hozott az Egerfarmos Községi Önkormányzat Hivatalánál intézhető
ügyek esetében is.
Egerfarmos település a füzesabonyi székhelyű Füzesabonyi
Járáshoz tartozik. A járási hivatalnak Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ad helyet, címe: 3390
Füzesabony, Rákóczi u. 48. Utazni
az ügyek intézéshez nem feltétle-
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nül muszáj: heti egy alkalommal
települési ügysegéd tart kihelyezett ügyfélszolgálatot Egerfarmos
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában minden szerdán 13.00 órától 16.00 óráig.
A Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Egerfarmosi Kirendeltségénél intézhető ügyek közül az alábbiak kerülnek a Füzesabonyi Járási Hivatal hatáskörébe:
• lakcímnyilvántartás,
• egyes gyám- és gyermekvédel-

mi ügyek (pl.: védelembe vétel),
• egyes szociális igazgatási
ügyek, pl.
• időskorúak járadéka,
• alanyi jogon járó
közgyógyellátás,
• egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság,
• alanyi jogon járó ápolási díj,
• szabálysértési feladatok
Ezen ügyek intézésére 2013.
január 1. napjától a kihelyezett
ügyfélszolgálatot ellátó települé-

si ügysegédnél településünkön,
vagy a járási hivatal füzesabonyi
székhelyén van lehetőség. Az itt
fel nem sorolt, eddig is Hivatalunk hatáskörébe tartozó ügyek
intézésére továbbra is helyben
van mód.
Annak eldöntésben, melyik
ügyét hol tudja intézni, hivatalunk ügyintézői továbbra is készséggel állnak rendelkezésére.
dr. Tanárki – Fülöp István
körjegyző

Egerfarmosi

2013. június 30.

Tíz évvel ezelőtt jelent
meg az első Hírmondó
Az új évezredet új
információs lehetőségeket és igényeket
hozott Egerfarmoson
is: megnövekedett az
emberek érdeklődése a falu vezetőinek
elképzelései, tervei,
eredményei iránt.
Barnáné Úri Kati – akiről a faluban mindenki tudhatta, hogy
mennyi mondanivalója van a
falu lakóinak – vállalta egy
helyi újság elkészítését és szerkesztését. Ezzel elkezdődött az
„Egerfarmosi Hírmondó” története, az akkor rendelkezésre
álló egyszerű fénymásoló segítségével. Az első szám 2003.
július 1-én jelent meg Poczokné
Blanár Gabriella polgármesterasszony köszöntőjével, a községi intézmények és civilszervezetek írásos bemutatkozásával,
beszámolóival.

Az akkori ismereteken alapuló
falutörténet is megjelent. Úri Kati
már az első számban bemutatta a falu szülötteit, a nemzeti és
nemzetközi hírű Csörgő Sándort,
Csörgő Miklóst, Szalay Pált és
utóbb Nagy Kálmánné Teri nénit.
A Hírmondó minden számában
volt írás a gyerekjóléti-, családsegítő szolgáltatásokról és a kirándulásokról. A Hírmondó megjelenésének hatására hamarosan
jelentkezett a farmosi születésű
id. Poczok Miklós, aki írt a Barátfertőhöz kapcsolódó Csepplényi
György történetéről, a katolikus
templomról, az 1914/18-as hősi
emlékműről, a szentháromság
szoborról és fényképet is küldött
az 1907-ben megalakult „Hangya” szövetkezeti boltról.
Jelent meg értékes írás a szentháromság emlékműről és a régi
iskola falán elhelyezett egykori
domborműről, Kovács Béla nyugalmazott levéltár-igazgató tollából 2005-ben.
Cikkek jelentek meg a régi hidak építéséről, a Kandó család
kötődéséről, Kandó Kálmán vi-

lágraszóló sikereiről, a Brezovay
és az Oláh család történetéről.
Olvashattunk a summás sorsról, az első világháború történetéről, a második világháború
okairól, a Don kanyarról és a helyi eseményekről, Trianonról, nevezetes évfordulókról, a 120 éves
vasútról, az Önkéntes Tűzoltó
Egyletről, a forint 1946-os bevezetéséről, az eszperantó nyelvről,
a népszokásokról. Megjelentek
receptek, cikkek Tóth Erikától az
egészségügyi ellátásról, Petrik
Lászlótól a mezőgazdaság állapotáról és a bűnmegelőzésről.
Rendszeresen megjelent a polgármesterasszony írása a tervekről, az elért eredmények értékeléséről, az intézmények, civilszervezetek, alapítványok vezetői közzétették beszámolóikat. A
Hírmondót vegyes érzelmekkel
fogadták egykor, ám most, hogy
szünetelt, hiányolták azt.
Véleményem szerint a közigazgatás változása még inkább szükségessé teszi az újság rendszeres
megjelenését, az új rendelkezések
ismertetését, az önkormányzat
rendszeres, az intézmények, civil
szervezetek időszakos beszámoltatását, mert a nyilvánosság a
demokráciának fontos része. Van
ugyan internet, de sokan vagyunk
„analfabéták” hozzá. Bíró Károly
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Július 11:
Nursiai Szent
Benedek, Európa
védőszentjének
ünnepe
Benedek (Nursia, 480
körül – Monte Cassino,
547. március 21.) Rómában tanult mielőtt
egy aszkéta életet élő
közösségbe vonult, ahol
a teljes lemondást kereste. Három év múlva
felhagyott a remeteélettel és azoknak a
nőtlen férfiaknak lett
atyja, akik közösségben
kívánták keresni Istent.
Egy régi erőd romjaiból kolostort épített
és benne közösséget
hozott létre. A közösség
tagjai „szent szabály”
szerint éltek, pontosan
meg volt határozva az
imádság, az olvasás és a
munka, az étkezés és az
alvás ideje. Már a VIII.
század végétől ünneplik
a keresztények Szent
Benedek születésnapját.

Előadás az Óbudai Egyetemen Egerfarmosról
2011. november 17-én az Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dísztermében a „Tudományok Világfóruma”
keretében „Nemzetközi Kandó Konferenciá”-t rendeztek.
Eljöttek világot járt akadémikusok,
professzorok, egyetemi tanárok, volt
vezérigazgatók, akik ismerték Kandó
Kálmánt, de keveset tudtak arról, miért
„Egerfarmosy” és hol van Egerfarmos.
Ezeknek a magas képzettségű embereknek beszélt a polgármester asszony a Kandó család Farmoshoz fűződő régi kapcsolatáról és magáról a faluról.
Tudott dolog, hogy Kandó Kálmánt a
villamossági tudományok világa mint

„Egerfarmosy”-t ismeri és jó érzést vált ki
ez a tény a tősgyökeres Farmosiakban is.
Szó volt Egerfarmos történetéről, arról,
hogyan változott a falu neve Fornosról,
Farnosra, majd Egerfarmosra, elhangzott
a Barátfertő története, az 1849-es honvédek hősi helytállása, a vasút építése és a
román stílusú kápolna felújítása, templommá kibővülése.
Fojtán István a „Kandó mozdonyok”
című könyv szerzője is előadást tartott
„Életképek Kandó Kálmánról, az emberről” címmel. A kutató beszélt Kandó Kálmán lányával, Kandó Ilonával (1901-1985),
aki dokumentumokkal segítette könyve
megírását.

Elmondta: a „nagy Kálmán” a munka rabja volt, otthon is sokat ült a rajztábla mellett.
Így maradt fenn egy olyan rajz, amin az
unokájának mesélt a nyúlról és az oroszlánról, de közéjük rácsot rajzolt, s ezzel megmentette a nyulat az unoka kívánságára. E
napon Kandó Juditot is megismerhették a
rendezvényen részt vevők, s megtudhatták,
milyen is volt egy Kandónak a Kandó technikumban tanulni. Ő lett a Kandó Kálmán
hagyaték ápolója és ő lett a kapocs országosan a Kandó rendezvények között.
A Kandók rendszeresen eljárnak az
egerfarmosi falunapokra, adományaikkal
többször támogatták a farmosi Kandó Kálmán Alapítványt. 
Bíró Károly
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Pillanatok
a múltból…

Anyakönyvi hírek
2011.
született
• Szabó Kincső

elhunyt
• Veres Gábor • Polgár Albertné (Kalo
Mária) • Szabó Józsefné (Dudás Erzsébet)
• Veres Gábor • Simon István • Sass
Sándorné (Kun Ida) • Dudás Gábor

Megjelent
a község
monográfiája

Önkormányzati
segítség
árvízkárosultaknak

Június 12-én adjuk át
a község monográfiáját, melynek megírása és kiadása pályázati pénzből vált
lehetségessé. Az önkormányzat minden
egyes családnak kérelemre ingyenesen egy példányt ad át, s reméli,
hogy múltunk megismerése még inkább mélyíti
azokat a gyökereket, amelyek a közösséghez tartozást segítik. A családok a polgármesteri hivatalban vehetik át a község monográfiáját.

Egerfarmos Önkormányzata
az elsők közt volt, akik a Kormány felhívására anyagilag
is támogatták a minden idők
legnagyobb dunai árvízének
károsultjait. A támogatást
mértékét lakosonként 50-100
forint közt határozták meg.
Településünk lakosonként 100
forinttal járult hozzá az országos gyűjtéshez, így 72 ezer forintot utaltunk át a megadott
számlaszámra.

Irtsuk a parlagfüvet!

Ezúton szeretném felhívni figyelmüket arra a tényre, hogy hazánk lakosságának egynegyede, közel 2,5 millió ember szenved valamilyen allergiás megbetegedésben, és mindenki elmondhatja magáról, hogy környezetében nem egy allergiás tünetektől szenvedő
embert ismer.. A legtöbb allergén tünetet sorrendben a parlagfű, a poratka, a pázsitfűfélék és a feketeüröm okozza.
Éppen ezért rendkívül fontos, a rendezett, esztétikus környezethez való igényen túl, hogy
portáját, udvarát, földterületét rendben tartsa, rendszeresen, a fűfélék növekedése által
megkívánt gyakorisággal kaszálja, parlagfű esetében pedig akár gyökerestül kihúzza.
Az allergén fűfélék elleni leghatásosabb védekezés a gyökerükkel való eltávolítás mellett azok virágzás előtti kaszálása. Ezért rendkívül fontos, hogy még júniusban, legkésőbb július elején megtörténjen, a parlagfű virágzása előtt, megkönnyítve ezzel a pollentől szenvedő embertársaink életét, és védve saját egészségünket. Sajnos elmondható,
hogy a parlagfű pollenje már alacsonyabb koncentrációban is képes allergizálni akár
felnőtt embereket is, így rendkívül veszélyes az a gyermekekre, valamint az idősekre
nézve, de a felnőtt lakosság sem érezheti magát védve a parlagfű-allergiával szemben.
Embertársaikra is tekintettel kérem, hogy az Önök által használt földterületet a gaztól,
gyomtól, és főleg a parlagfűtől mentesíteni szíveskedjenek.
dr. Tanárki - Fülöp István, jegyző
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2012.
született
• Dudás Dániel • Sebestyén Dominika
• Molnár Kristóf • Nagy Dániel Sándor
• Palmer Ádám • Szombati Zalán • Vincze
Botond Konrád • Rófusz Imre • Váradi
László Kevin • Horváth Attila László • Polgár
Leila Liliána • Bús Viktor • Sass Miklós

házasságot kötött
• Váradi Attila és Barta Anita
• Poczok Barnabás és Szatlóczky Bernadett

elhunyt
• Virág István • Polgár Sándorné (Ferencz
Teréz) • Csörgő Tiborné (Ferencz Matild)
• Ferencz Gábor • Bajzáth Dezsőné (Tóth
Erzsébet) • Dudás József • Nemes András
• Bencsik Józsefné (Kufa Erzsébet) • Antal
Andrásné (Veres Erzsébet Mária) • Molnár
Gáborné (Polgár Margit) • Kolláth Károlyné
(Kaló Ilona) • Tóth Pál • Veres Gézáné
(Orosz Alfonza) • Kovács Tibor • Veres
Sándorné (Bajzát Eszter) • Veres Károly
• Joó István • Szabó Istvánné (Tóth Margit)
• Joó János • Kun Miklósné (Nagy Cecília)
• Dudás Elemérné (Tőzsér Mária)

2013.
született
• Váradi Attila • Hajdu Attila • Jónás
Dominik Noel • Vizkeleti Viktória

házasságot kötött
• Vizkeleti Gábor és Bene Aida

elhunyt
• Ferencz Gábor • Kolozsvári Attila
• Kovács György • Pataki Endre
• Somogyi Ferenc • Nagy Sándor Győző
• Sass Gézáné (Ferencz Irén) • Sass Ernőné
(Kun Erzsébet) • Veres Albert • Tóth Albert
• Csesznok János Flórián

