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Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!
A
nyár
közepén
megjelent Hírmondó óta
eltelt időszak eseményeit
olvashatják lapunk karácsonyi számában. Remélem, mindenki örömmel
veszi kézbe e lapot, hiszen
nekünk-rólunk szól.
Az ősz folyamán
elkezdődött a játszótér
melletti BMX, kerékpáros, sportpálya építése,
de a beköszöntött ősz miatt a folytatás csak tavasszal várható. Bízom benne, hogy a
Polgárőrség segítségével kivitelezhető sportpálya sok ember egészséges életmódjának
kialakításához nyújt segítséget. A Kandó Alapítvány által készítendő Rózsakert
munkálatai kora tavasszal indulnak, mely által egy szép, rendezett mini főtér alakul a
falu központjában.
A közelgő ünnepek alkalmából mindenki erre készül, csinosítja otthonát, s a lelkét,
így várva az ünnepet. Kívánom mindenkinek, hogy szerettei körében, békességben, sok
vidámsággal töltsék el a Karácsonyt, és az évbúcsúztatót!
Az ünnepek előtt még felhívom figyelmüket az egészséges életmódra nevelő
programunkra, melyről részletes beszámoló olvasható a lapban.
December 20-án, pénteken, a hagyományoknak megfelelően ismét
közösen ünnepelünk a Művelődési Ház előtt feldíszített „mindenki
karácsonyfája” alatt, ahol egy pohár forralt bor, te és szaloncukor mellett,
karácsonyi énekeket énekelve készülhetünk az ünnepre, s köszönthetjük
egymást a szeretet, a család ünnepén. Várunk mindenkit, hogy ez a
rendezvény valóban a falué legyen. Ezen a napon sok program várja a
fiatalabb és idősebb nemzedéket, melyről plakátokon tájékoztatunk
mindenkit.
Az év talán legszebb ünnepén egy kevesek által ismert verssel
kívánok mindenkinek Áldott Békés Ünnepet,
s Boldog, eredményekben gazdag Új Esztendőt!
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester

Karácsony szelleme
Ne csak karácsonykor adakozzatok,
ne csak karácsonykor legyetek jók.
Legyen a szívetek mindig nyitott,
ne csak a karácsony tartson
benneteket össze.
Ne csak a karácsony szelleme
legyen a szeretet tükre.
Ne csak karácsonykor tegyetek jót,
minden nap legyen karácsony.
Szeretet járjon köztetek mindörökre,
minden nap legyen szívetekben ünnep.
Egymást szeressétek!
Vegyétek észre a más gondját,
osztozzatok véle bajában.
Karácsony szelleme járjon át
minden áldott jó szívet.
Karácsony szelleme maradjon
örökre veletek.
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Egerfarmos Községi Önkormányzat

Egészségre nevelő és Szemléletformáló Életmód Programja
2013-2014
Kedves Egerfarmoson élők!

egy kis akaraterő, egy kis kíváncsiság, tenni akarás,
közösségi szellem!

A XXI-dik század hajnalán, rohanó világunkban egyre

Most ez a lehetőség itt van, csak nem szabad veszni

kevesebb időt fordítunk az egészségünkre, a kondíciónkra,

hagyni sem a fiataloknak, sem az aktív korúaknak, sem a

a vitalitásunkra. Egy mondás szerint: „amíg az ember fiatal,

szépkorúaknak!

az egészségét is feláldozza a pénzért, s később minden

Várom Önöket a rendezvényeken, figyeljenek

pénzét feláldozza az egészségéért”. Tegyünk ellene, ne

magukra, hiszen Egerfarmos jövője elképzelhetetlen

nyugodjunk bele, próbáljunk változtatni!

Önök nélkül, és ne feledjük:

Önkormányzatunk pályázott, s a TÁMOP-6.1.2-11/1-

„Ember és ember között sem az intelligencia, sem a

2012-0781 számú támogatási okirat szerint jelentős

származás nem jelent olyan mélyreható különbséget, mint

összeget nyert, az Egészségre Nevelő és Életmód

az, hogy beteg-e valaki vagy egészséges.”
Francis Scott Fitzgerald

Programjának megvalósítására.
Sokan felismerték már, hogy a rohanó élet, a helytelen
Egerfarmos, 2013. szeptember

táplálkozás és a mozgásszegény életmód nem tesz jót a
közérzetünknek, az egészségünknek, de mégis nagyon

Poczokné Blanár Gabriella

nehezen változtatunk ezeken a szokásainkon.

polgármester

Most a Program keretében van lehetőség mindezt
megpróbálni, megszeretni, s megvalósítani. A program
hossza biztosítja, hogy a megismert tudássá, szokássá,

Egerfarmos Községi Önkormányzat
Egészségre nevelő és Szemléletformáló
Életmód Programja:

természetessé váljon, biztosítva ezzel az elkövetkezendő
években is az egészséges életmód folytatását.
A Program keretében ingyenes szűrések, előadások,
sportfoglalkozások, versenyek, életmód tábor, és egész
napos „Egészség-nap” kerül megrendezésre. Már folyik a
lakosság

egészére

kiható

egészségterv,

mely

Mozgás, játék, vidámság, jó társaság együtt a családdal,

az

barátokkal,

állapotfelméréstől, a megvalósulásig, illetve a nyomon

szomszédokkal!

Az

elkövetkezendő

hónapokban az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

követésig felöleli ezt a témát. Ezt a munkát segítik a

Egészségtervünk elsődleges célja a lakosság fizikai,

különféle kérdőívek, melyeket névtelenül kérünk kitölteni.

szellemi és szociális közérzetének javítása, fejlesztése. Az

Kivételt képez a szűrések alkalmával, személyre szabott,

egészségterv elkészítéséhez egy kérdőív kitöltését kérjük

egyedi adatlap, melybe viszont csak a háziorvos tekinthet

minél több lakostól. A kérdésekre névtelenül kell

bele.

válaszolni, biztosítva ezzel, hogy senki ne érezze

Természetesen a pályázati pénz elszámolásához minden

kényelmetlenül magát:

tevékenységet megfelelően dokumentálni kell, ezért kérem,
senki ne lepődjön meg, hogy a foglalkozásokon,

Az egészségügyi állapotfelmérés elengedhetetlen

eseményeken jelenléti ív aláírására kérjük Önöket, illetve

feltétele, hogy mérni tudjuk a változásokat. A program

fotódokumentációval örökítjük meg az ott történteket.

elején, illetve a befejezéshez közelítve egy kérdőív és

Kérem, minél többen vegyenek részt a programokban,

szűrőlap szerinti szűrések, személyes tanácsadások,

hiszen ez egy rendkívüli lehetőség, mely helyben,

beszélgetések lesznek a háziorvossal a rendelőintézetben.

díjmentesen igénybe vehető és nem kell hozzá más, csak
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Az

ősz-tél

folyamán

sportfoglalkozás

sorozatot

16

álló

váltóversenyek kivitelezésére, valamint zumba bemutatóra.

külön

Az egész napos programon a falu apraja-nagyja talál

alkalomból

indítunk,

ahol

magának hasznos időtöltést.

foglakozások lesznek a hölgyek, kismamák részére,

Tavasszal 5 napos táborban a kerékpározással

aerobik, alakformáló torna, a gerinc védelme és játékos

kapcsolatos ismeretek, a KRESZ változásai, egyéb fontos

gyermektorna valósul meg.

tudnivalók, ügyességi versenyek keretében 40 főnek

A sportfoglalkozások lezárásaként sportvetélkedők,

kínálunk tartós kikapcsolódást. Egészséggel kapcsolatos

díjazással.

előadások színesítik a programot, az alábbi témákban:
életvitel, életmód, egészséges táplálkozás, sportolás

Különféle előadásokon beszélgetünk a közben felmerülő

fontossága.

egészségüggyel, sporttal, egészséges étkezéssel, életmóddal

Mindent összevetve, most van lehetőség egy átfogó,

kapcsolatos témákról.

minden témát felölelő, színes, érdekes és ingyenes
programban részt venni.

Tanácsadáson a rendszeres testmozgás, valamint az
egészséges táplálkozás pozitív élettani hatásairól esik szó.

Legyen a jelszavunk: Hajrá Egerfarmos, mozdulj az
A

„Falu

szabadidős

Egészségnapon”szórakoztató
és

kulturális

programokkal

egészségért!

módon,
színesítve

Egerfarmos, 2013. szeptember

előadások, bemutatók lesznek az életvitel, egészséges
életmód, egészséges táplálkozás, sportolás fontossága, az

Poczokné Blanár Gabriella
projektmenedzser

aktív életre nevelés témakörben. Sor kerül kerékpáros
ügyességi

/BMX/

bemutatók,

családi

vetélkedők,

Töredék intézményünk életéből.
Az Egerfarmoson működő Gondozási központ évente

A számokból kiderül, hogy a településünkön élők

számos eseménynek ad otthont. Ahol jó színvonalú

számítanak ránk és igénylik a szolgáltatásainkat. A

rendezvények és jó érzéssel távozó emberek jelennek meg

statisztikai számokat nézve azt tapasztalom, hogy ekkora

intézményünk életében. Minden évben megrendezzük

létszámú ellátottal még nem rendelkeztünk. A mai világban

Farsangot, Tavaszköszöntőt, Anyák napját, Őszköszöntőt,

nagyon fontos, hogy az elesett, rászorult és egyedül élő

Idősek napját Önkormányzattal karöltve, Miklós napját,

emberek valakire számíthatnak. Bizalmukat ez úton

illetve a Karácsonyt. Részt veszünk a településünkön

szeretném megköszönni, hogy minket választottak

megrendezett egyéb eseményeken.

segítőiknek. A jövőre tekintettel bizton merem ígérni, hogy
ha rajtunk múlik, akkor a szolgáltatásunk színvonala

A dolgozók elhívatottak a felöl, hogy aki hozzánk betér,

javulni fog és továbbra is számíthatnak ránk.

az megfelelő bánásmódban és számára a legmegfelelőbb
ellátásban részesüljön. Szemléletünkhöz hozzátartozik az

Szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy a legközelebbi

is, hogy mi is azt adjuk amit mi is elvárnánk, ha hasonló

rendezvényünk (2013.12 20-án. délután 13 órakor, a

közegbe tévednénk. Az is megelégedésünkre szolgál, hogy

Egerfarmos, Dózsa György út 2.) a Karácsonyról való

a településünkön élők között az ellátotti létszámunk Házi

megemlékezésünk, ahová minden kedves ellátottunkat

segítség nyújtás terén 54 fő, a Szociális Étkeztetés terén 45

szeretettel várunk.
Lukács Dezső

fő, illetve Nappali Ellátásban részesülők száma 25 fő.

Gondozási Szolgálat Vezetője
.
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Tájékoztató!
Ez úton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Egerfarmos

Tájékoztatom, amennyiben 2014. január 1. napját

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális

követően nem adta le a támogatás kifizetése céljából

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2013.

számlaszámát a Hivatalnál, és a támogatás folyósítása ez

(XII.10.)

(2)

okból nem volt lehetséges, azt a számlaszám közléséig

bekezdésének értelmében a 2014. január 1. napjától

Egerfarmos Községi Önkormányzat letéti számláján

Egerfarmos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

kezeljük.

önkormányzati

rendeletének

17.

§

Tájékoztatom, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás

a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások kifizetését

nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A.

folyószámlára utalással teljesíti.
Ezek a támogatások a következők:

szabályai értelmében februártól minden lakossági ügyfél

•

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás;

havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintig

•

Rendszeres szociális segély;

díjmentesen veheti fel a pénzét bármelyik hazai

•

Lakásfenntartási támogatás;

készpénzkiadó automatából és feltehetően a Postán is. Az

•

Óvodáztatási támogatás;

ingyenes készpénzfelvétel azoknak is jár, akiknek a

•

Arany

János

Tehetséggondozó

számlája már mínuszban van. A kedvezmény csak egy

Program

számla esetében jár, így mindenkinek nyilatkoznia kell

keretében nyújtott ösztöndíj

arról, hogy melyiknél kíván élni a lehetőséggel. Ezt

Ezen támogatások tekintetében 2014. január 1.

személyesen a bankfiókban lehet megtenni, illetve

napjától kezdődően megszűnik a pénztári kifizetés.
Az említett támogatások folyószámlára utalással

elektronikus úton, internetbankon keresztül. Nyilatkozni

kerülnek kifizetésre, így ennek lebonyolítása érdekében

első alkalommal december elsejétől jövő január 20-ig lehet,

kérjük, hogy pénzintézeti folyószámla – számát

azt követően minden hónap 20-áig kell ezt megtenni ahhoz,

legkésőbb 2013. december 31. napján 1200 óráig a

hogy a következő hónaptól már ne kelljen fizetni a

Polgármesteri Hivatalban (3379 Egerfarmos, Dózsa

pénzfelvétel után.

György út 1.) írásban adja le.

Egerfarmos, 2013. december 17.
dr. Tanárki – Fülöp István
jegyző

Egerfarmos Község Önkormányzatának hivatalos lapja
XI. évfolyam 2. szám 2013. december
Kiadja: Egerfarmos Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Poczokné Blanár Gabriella polgármester
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Segítség a rászorulóknak!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzat szociális tűzifa juttatással segíti a rászorultakat. Ahhoz, hogy
a támogatást oda tudjuk ítélni, az alábbi tartalmú kérelmet kell benyújtani az Önkormányzathoz, a szükséges
mellékletekkel együtt. A nyomtatvány beszerezhető a Gondozási Szolgálatnál.
A benyújtás határideje: december 20. 12 óra.

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa – támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Születés helye, ideje...................................................................................................
Lakóhely: 3379 irányítószám Egerfarmos település ........................................ út .......... házszám
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma:............. fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

............................................................

............................................

...............................................................................

............................................................

............................................

...............................................................................

............................................................

............................................

...............................................................................

............................................................

............................................

...............................................................................

............................................................

............................................

...............................................................................
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4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:
- fatüzelésre alkalmas fűtési rendszerrel rendelkezek, és azzal is fűtök;
- Egerfarmos Községi Önkormányzat irányába semmilyen lejárt fizetési határidejű követeléssel nem
tartozok;
- időskorúak járadékában részesülök;
- háztartásomban az egy főre jutó jövedelem (tekintet nélkül annak forrására) nem haladja meg fejenként
a 35 000 Ft-ot;
- egyedül élő 65 év feletti személy vagyok;
- olyan 65 év feletti házaspár vagy élettársak egyik tagja vagyok, akik azonos állandó bejelentett
lakcímmel rendelkeznek és életvitel – szerűen közös háztartásban élnek, de háztartásukban más
személy nem tartózkodik, valamint az egy főre eső jövedelmünk nem haladja meg havonta az 50 000
Ft-ot.
- kötelező kéményseprőipari tisztítás és ellenőrzés elvégeztetéséről szóló bizonylattal igazolom, hogy
tüzelőberendezésem, valamint égéstermék – elvezetőm a jogszabályban előírt biztonságos üzemeltetési
követelményeknek megfelel.
II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
...........................................
Be kell nyújtani a kérelmező és a családtagok jövedelemigazolását!
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester

Anyakönyvi hírek

ELHuNYTAK:
Csingér Istvánné Klész Izolda Margit
Fekete György Imre
Hajdú Györgyné Somogyi Erzsébet
Kaló János Károlyné Pázmándi Mária
Papp Ernő
Pók János
Sass Gábor
Sass Gábor Tiborné Kun Terézia
Tóth Albert
Tóth Ignácné Bajzáth Gizella
Tuza József
Valenda Béláné Dudás Eszter

SZÜLETETT:
Nagy Milán Viktor
Orosz Bálint
Polgár Adrián
Váradi Liliána

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT!
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OVIS – HÍREK
November
11-12-én
MÁRTON
NAPI
VIGASSÁGOKAT rendeztünk. Libás verseket tanultuk,
libás éneket énekeltünk és libás lámpásokkal megkerestük
MÁRTONT, aki a monda szerint elbújt a liba ólban.
November utolsó hetében Makk Marci szlogenje
szerint:”
Egészséges,
mint
a
makk”
EGÉSZSÉGNAPOKAT tartottunk. A védő néni tartott
nekünk előadást a helyes fogápolásról és vetített egy
kisfilmet ennek fontosságáról. Megízleltük a különféle
zöldségeket, készítettünk gyümölcssalátát , sokat
tornáztunk és sok időt töltöttünk a friss levegőn, tehát
egészségesen éltünk.
25 bábszínházi bérlete van gyerekeinknek, az első
előadást már meg is tekintettük Füzesabonyban a Harlekin
előadásában.
Óvodásaink közül a nagy és középső csoportosainknak
hangverseny bérlete is van, melynek megvásárlásával a
zenei élményhez juttatás és a zene szeretetére nevelés a cél.
Az adventi készülődés közepette már a múlt héten
elérkezett hozzánk a Télapó, aki puttonyából sok csomaggal
ajándékozta meg a kicsiket. A hét folyamán a szülőkkel
közösen ajándékokat készítettünk a gyerekeknek egy
munkadélután keretén belül.
Az évet fenyőünneppel zárjuk, ahol a gyerekeink
műsorral köszöntik a szüleiket. A következő héten még
három bábelőadást nézhetnek meg a gyerekeink, amit már
nagyon várnak.

Óvodánkba 27 kisgyermek jár. Csoportonkénti
megoszlás:
- nagycsoportos kisgyermek: 9 fő
- középső csoportos: 8 fő
- kiscsoportos: 10 fő
A szeptemberi hónap főleg az újonnan beérkező
gyermekek beszoktatásával telt el. A gyerekeknek időt
hagyunk arra, hogy megszokják az új környezetet, a
napirendet, hogy alkalmazkodjanak az óvodai élet
szabályaihoz.
Ennek a nevelési évnek kiemelt feladata, hogy a szülői
találkozások gyakoriságát megnöveljük, több óvodai
rendezvényre meghívjuk őket és többször tájékoztassuk
gyermekük fejlődéséről. Ezért minden hónapban
szervezünk olyan programokat, amelyeken a szülők is részt
vehetnek és segíthetnek annak lebonyolításban.
Éppen ezért októberben a szülők közreműködésével
sikeresen megrendeztük a már hagyománnyá vált
közlekedési vetélkedőnket. A helyszín a Művelődési Ház
volt, ahol a gyerekek csoportokban, szülői vezetéssel
különféle feladatokat oldottak meg. Segítségünkre volt a
verseny lebonyolításában polgármesterünk is, aki vállalta
az egyik állomás vezetését. A rendezvény végét egy
rendőrautó bemutatója zárta. Izgalmas nap volt, a gyerekek
igen jól érezték magukat.
Ezt megelőzően Besenyőtelken voltunk négy
kisgyermekkel szintén közlekedési versenyen, ahol
gyerekeink igen eredményesen szerepeltek és sok
ajándékkal tértek haza.
Az Állatok Világnapja alkalmából az egyik helyi
családhoz látogattunk el állatsimogatásra.
A gyerekeknek nagyon tetszett, ezért szeretnénk a
tavasszal elvinni őket a Jászberényi Állat és Növénykertbe,
ahol lehetőség nyílik arra, hogy közelebbről tekinthessék
meg az állatokat.
Október végén szülői fogadóórát tartottunk, ahol külön
minden szülőt tájékoztattunk gyermekük fejlődéséről, az
érdeklődés 98%-os volt.
Igaz, hogy nem magyar hagyomány, de mi is készítettünk
töklámpást óvodánkba, mely délután a fektetés ideje alatt
kellemes és különös hangulatot árasztott.
November elején első alkalommal kezdeményeztük a
„MAGYAR NÉPMESEI NAPOKAT” Célunk az volt, hogy
a gyerekek magyar népmesét hallgassanak különböző
előadók tolmácsolásában. Három napon keresztül repített el
bennünket öt meseanyó meseországba.

A jövő évi programjaink közül:

Versmondó vetélkedő

Farsangi bál és pizsama parti

Víz napja és föld napja

Megemlékezés március 15.-ről

húsvétolás

Kirándulás

Népzenei napok a Tekergő zenekar
közreműködésével

Anyák napja

Gyermeknap

Évzáró és ballagás
Szeretnénk ezeket a programokat megvalósítani és minél
változatosabb élményekhez juttatni gyermekeinket.

Vincze Józsefné és Gulyás Anikó
óvónénik
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Karácsonyvárás

ISKOLAI HÍREK
Az ősz beköszöntével az idén is megnyitotta iskolánk a kapuit. Újra gyerekektől lett
hangos a hosszú, forró nyár után.
A legnagyobb várakozás és izgalom mindig az első osztályosok része. Rájuk az
óvoda gondtalan évei után az iskolában már igazi komoly erőpróba vár. Megismerkednek
a betűk, számok világával, ami nem könnyű feladat. Az eltelt idő azonban azt bizonyítja,
hogy az akadályokat szépen veszik a legfiatalabb tanulók is. Bekapcsolódtak az iskolai
életbe, szerves részeivé váltak a közösségünknek.
A tanulás mellett fontos a játék, sport, közösségi élet.
Szeptember 27-én, Szihalmon a Kisrendőr Napon egy kis gyerekcsapat bizonyíthatta
ügyességét. Büszkék vagyunk arra, hogy nagyobb társaik mellett is sikeresen helytálltak
tanulóink.
Szeptember végén tanulóink az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötték a település
szépkorúit. Hangulatos műsorral fejezték ki tiszteletüket az idősek iránt. Október 24-én
mindannyian részt vehettünk a Mezőtárkányon rendezett Halloween bulin.
A dolgos hétköznapokban igazi felüdülést jelentett egy kellemes délelőtt Szihalmon.
Tanulóinknak hangversenybérleteket vásároltunk, amely egy zenei sorozat
megtekintését, meghallgatását teszi lehetővé. Az első alkalommal rézfúvós
hangszerekkel, elsősorban a tubával ismertetett meg bennünket a Nehézfiúk Rézfúvós
Együttes. A gyerekek élvezettel hallgatták, hiszen az együttes igyekezett gyermekközelivé varázsolni a komolyzenei műveket.
Nemrégiben nálunk járt a Mikulás. Már előtte több nappal készülődtünk, verseket,
jelenetet, dalokat tanultunk, hogy illően tudjuk őt köszönteni. A „nagyszakállú” hálás
volt minden kedves versért és dalért. Minden kisdiák csomagot kapott virgács helyett,
mert nálunk csak jó gyerek van. Köszönjük a tartalmas ajándékot Egerfarmos Község
Önkormányzatának.
Tanulóink ebben a tanévben is ellátogattak az Idősek Otthonába, verses, zenés
műsorral színesítve az idősek hétköznapjait, és vár még ránk egy közösen eltöltött
karácsonyi délután. Az év utolsó tanítási napján játszóház lesz a gyermekeknek a Kisbocs
Baba-Mama egyesület közreműködésével, december 20-án, délután pedig a Babszem
Jankó Gyermekszíntársulat szórakoztatja a falu aprónépét. Hagyományainkhoz híven, a
Falu Karácsonyán műsorral köszöntik a gyermekek az ünnepet.
A napokban éljük advent időszakát. Tudjuk, hogy ez a várakozás ideje. A
legbensőségesebb, legszebb ünnepet várjuk. Készülünk, és ünnepi díszbe öltöztetjük a
lelkünket is. Mielőtt a gyerekek családjukkal együtt ünnepelnek, az iskolában játszóház,
bábszínház várja őket.
Tisztelt Olvasók! E néhány sorverssel kívánunk Önöknek áldott, békés ünnepet és
boldog új esztendőt!

Szellemlábakon jön a karácsony,
fagy marta úton így érkezik.
Őzcsorda jár kinn a fagyos határon,
didergő cinkék a magot lesik.

Hópihe szunnyad meztelen ágon,
alvó rügy szerelmes tavaszt remél,
gyermekeikkel gyermekké válunk,
míg hó bunda alatt alszik a tél.

Meleg szobában hosszú az éjjel,
parázs sző színes, szép álmokat,
tűzkígyók táncolnak bársonyos fénnyel,
kisgyermek ajándék után kutat.

Megáll az idő egyetlen este.
Múlt és jövendő összevegyül,
Betlehem, jászol, két árva ember
isteni gyermeknek csendben örül.

Örök a csillag, örök a fénye.
Áldott legyen a szent születés!
Megváltani jött bűntől a Kisded,
glória fonta szép jelenés.

Karácsonyeste legszebb az évben,
csendes az éj és oly boldog a szív.
Angyali kar zendül mennyei égben,
harangszó éjféli misére hív.

„Szikrázó szép téli éjen
harang kondul majd éjfélben.
Kulcsra zárt kézben áhítat lüktet:
Csendes éjben messze hangzik,
utat talál a szívünkig.

„Dicsőség Istennek a mennyben fenn!”

templomba hív látni csodát:
ma született kis Jézuskát.”
(Weinrauch Katalin: Karácsonyéj)
Molnárné Vincze Judit
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Énekszó szárnyal, és szent igét hirdet:
„Békesség az embernek
a földön lenn!”
Redele Gézáné Éva néni
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Egerfarmos Községi Polgárőr Egyesület
2013. évi évértékelő beszámolója
22-én 2 fő 8 óra
26-án 2 fő 8 óra
Összesen 32 óra közös szolgálat a rendőrséggel.
Június 21. Rendkívüli Közgyűlés (fegyelmi ügyek)
Július 07. Dormánd falunap (rendezvénybiztosítás,
forgalomirányítás 4fő 36 óra)
Július 26. Tini disco Egerfarmos 3fő, 15 óra (biztosítás,
felügyelet)
Augusztus 03. Hatvan, Megyei Polgárőr Találkozó részvétel
két kocsival 7 fő. Horváth Miklós kitüntetésben részesült kiváló
polgárőr érdem plakettet és oklevél kitüntetést kapott.
Dobó Tiborné Csizmadobó versenyen első helyezést ért el.
Szeptember 27. Kompolt Kistérségi Polgárőr parancsnoki
értekezlet (támogató mentő egység alakul a Katasztrófavédelem
irányításával) Egerfarmosról négy fő jelentkezett: Dobó Tibor,
Hídvégi Dániel, ifj. Balogh Sándor, ifj. Tuza Zoltán. A fiataloknak
sok sikert kívánunk az újabb vállalt feladatokhoz.
Polgárőrségünk az előírt vizsgákat hat fő kivételével sikeresen
letette.
Az OPSZ által kiírt pályázattal elszámoltunk hiánytalanul.
Pályáztunk a Leader akciócsoportnál kültéri kerékpáros Bmx
és gördeszka pályára, valamint pingpong asztal kialakítására.
Reméljük ezzel a fiataloknak hasznos időtöltést biztosíthatunk.
Az elmúlt időszakban látható és tapasztalható, hogy
polgárőrségünk mindent megtett és megtesz a biztonságunk
érdekében.

12 éve alakultunk meg, éjjel és nappal vigyázunk a falu
biztonságára, illetve nyugalmára. Az elmúlt időszakban 2500 óra
éjszakai járőrórát teljesítettünk.
A pénzes postást 30 napon kísértük, 30 napon tartottunk
ügyeletet a Posta ügyfélterében. A plusz szolgáltatást Bencsik
József 12 nap, id. Balogh Sándor 12 nap, Horváth Miklós 18 nap,
Kovács Ernő 18 nap végezték. Köszönet a plusz munkáért!
Nem csak a faluban járőrözünk, alkalmanként a rendőrséggel
közösen is, akcióban veszünk részt.
Mivel kettőst könyvelést kell vezetni több ízben Kerecsendre
kell utazni, mivel a könyvelést ott végzik. Január 17-én és Január
21-én könyvelés ügyben oda kellett utazni.
Civil Tanács szervezésében önkéntes munkavégzés Civil
Szervezeteknél című projektben is részt vettünk február 1-jén
Füzesabonyban.
Február 27-én Kistérségi Civil Tanács ülés.
Március 26. Gyermekjóléti megbeszélés Egerfarmoson.
Március 26. Füzesabony Rendőrkapitányság polgárőr
parancsnoki értekezlet.
Március 28. Tenk Leader csoportülés.
Április 11. Átány Leader közgyűlés (tisztújítás, választás).
Április 27-e Verpelét polgárőr közgyűlés (beszámolók,
alapszabály módosítás).
Május 13-a Lada Niva gépkocsi egyre több javítási költségbe
kerül, ahhoz, hogy járőrözzünk, szükség van rá. Ha lehetőség
nyílik rá, jó lenne kicserélni.
Május Civil Expo Füzesabony.
Május 29. Füzesabony Kistérségi Civil Tanácsülés.
Június 6-án 2 fő 8 óra
10-én 2 fő 8 óra

Egerfarmos, 2013. október 25.
Burgermeister János
polgárőrség elnöke

Beszámoló a Kandó Kálmán Alapítvány
2012-2013. évi munkájáról
Az Alapítvány 2012-2013. évben is az előző évekhez
hasonlóan végezte munkáját. A legutóbbi beszámoló óta az alábbi
programokat és célkitűzéseket valósítottuk meg.
2012. év decemberében, mint már több évben is megrendeztük
a Mindenki Karácsonyát, melyen megítélésünk és a
visszajelzések szerint, mind a gyerekek, mind a megjelent
felnőttek örömmel vettek részt.
2011. évben az Önormányzat segítségével a Tájház felújítására
az Alapítvány pályázatot nyújtott be. A felújítási munkálatok
befejeződtek, az Alapítvány a pályázati összeggel elszámolt. A
Tájház átadása 2013. évben ünnepélyes keretek között
megtörtént.
2012. évben az Alapítvány pályázott a Rózsakertben
létrehozandó park létesítésére is, melyről megkaptuk az értesítést,
hogy sikeres elbírálást nyert. Megvalósítása a közeljövőben fog
történni.
Alapítványunk munkáját végezve 2013. évben is több községi
intézmény támogatását is felvállalta. Így hozzájárult az idén is az
Általános Iskola és az Óvoda farsangi báljának megrendezéséhez
5.000.-5.000.- Ft-tal, valamint a két intézménybe járó gyerekek
kirándulásához is 50.000-50.000.- Ft-tal. Az általános iskolások

Aggtelekre láttogattak el, az óvodások a poroszlói Öko-centrumot
tekintették meg az Alapítvány által nyújtott anyagi segítség révén.
2013. évben a község templomának felújítására az Alapítvány
200.000.-Ft-ot adományozott.
Az Alapítvány 2013-ban is fogadta a lakosságtól az SZJA 1%át, melyből az adóhatóság értesítése szerint közel 100.000.-Ft-ot
kaptunk. Alapítványunk főleg a kapott felajánlásokból
gazdálkodik, ezért ezúton is köszönjük mindazoknak, akik adójuk
1 %-val segítették, és amennyiben tehetik a jövőben is segítik
munkánkat.
Az Alapítvány kuratóriuma úgy ítéli meg, hogy az alapító
okiratban megfogalmazott célok megvalósítására irányuló
tevékenysége az eltelt időszakban, a lehetőségekhez képest
eredményes volt.
Az Alapítvány kuratóriuma továbbra is törekszik ezen
célkitűzések megvalósítására.
Egerfarmos, 2013. október 19.
Kovács József
Kandó Kálmán Alapírvány
Kuratórium Elnöke
9

XI. évfolyam 2. szám

Beszámoló az Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet 2013. évi munkájáról
Az Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet klubfoglalkozásait

megrendezésében nyugdíjas amatőr művészeti együttesek

heti rendszerességgel továbbra is hétfői napon tartjuk. A

II. Országos Táncfesztiválján elért kiváló művészeti

szervezeten belül működik ének – és tánccsoport. Részt

elismerésben részesültünk. A polgármester asszony is

veszünk

elkísért bennünket. Együtt örültünk a sikerünknek. Utánna

regionális,

rendezvényeken.

megyei,

Időrendi

kistérségi

sorrendben

és

helyi

ismertetem

elmentünk

fellépéseinket.

a

szomszédságában

lévő

UFO

show

bemutatójára, ami nagy élmény volt. Részt vettünk október

Februárban Dormándra meghívtak bennünket a

3-án Egerben a Körcsarnokban megrendezett Megyei

Farsangi Vigasságok rendezvényére. Felléptünk énekkel és

Idősek Világnapján, ahol a polgármester asszonyunk

tánccal, jól éreztük magunkat. Ebben a hónapban voltunk a

„Idősbarát polgármester” kitüntetésben részesült.

Megyei Szövetség által rendezett Megyebálon, Egerben.

Novemberben megyünk Nyíregyházára a Sóstó üdülőbe

Márciusban megnéztük Budapesten a Műcsarnokban

az Erzsébet utalvánnyal kedvezményesen 6fő, 2 fő már

Bukta Imre festőművész Másik Magyarország című

előzőleg volt Alsógödön. Pályáztunk 2014. évi falunapra a

kiállítását.

LEADER-től 1.100.000.- Ft-ra. Az adó 1%-ból is kaptunk

Áprilisban Hatvanban részt vettünk a Tavaszi Fesztivál

153.000.-Ft-ot. Ez évtől kettős könyvelést kell vezetni a

keretében megrendezett Csendül a nóta rendezvényen

civil szervezeteknek, amiért sajnos fizetni kell. Más

Májusban a füzesabonyi Expón sátrat állítottunk,

pályázati lehetőség nincs, még a tagdíj, amiből

bemutattuk a szervezetünk életét, felléptünk énekkel és

gazdálkodunk. Sok fellépésnek nem tudunk eleget tenni,

táncműsorral

mivel az utiköltséget nem tudjuk finanszírozni. A fellépőket

Júniusban Besenyőtelken részt vettünk a Nótakörök

általában füzesabonyig kocsikkal visszük, onnan pedig

Járási Találkozóján.

vonattal utazunk a fellépés helyszínére. Köszönet a

Júliusban Mezőszemerén a XI. Görhenapon felléptünk a

gépkocsivezetőknek

falunap megrendezése alkalmából.

az

ellenszolgáltatás

nélküli

utaztatásért: Poczok Sándornénak, Nagy Kálmánnak,

Részt vettünk a Tájház avatón, a Kandó napi ünnepségen.

Burgermeister Jánosnak és több alkalommal besegített már

Augusztusban Poroszlón felléptünk a Népdalkörök

Poczokné Blanár Gabriella polgármester asszony is.

találkozóján, és megnéztük az Öko Centrumot is.

Elmondhatom, hogy a szűkös anyagi helyzetben is

Szeptemberben ellátogattunk a gyöngyösi Mátra

igyekszünk helyt állni a jó közösségi munkának

Múzeumba, továbbá felléptünk a füzesabonyi Füzes

köszönhetően. Kapcsolatunk jó az Országos és Megyei

Egészségfesztivál Népdalkörök találkozóján. Még ebben a

Szövetségekkel, a környékbeli klubbokkal és a helyi

hónapban több számban is eredményesen versenyeztünk az

vezetőkkel, amit továbbra is szeretnénk fenntartani, mert

egerszóláti Sportnapok keretében a klubok versenyén.

összefogással lehet eredményt elérni.

Ezenkívül felléptünk a besenyőtelki Rétesnapokon is.
Egerfarmos, 2013. október 25.

Szeptember végén részt vettünk az Egerfarmosi Idősek
Világnapján.
Művelődési

Burgermeister Jánosné

Központban az „Életet az éveknek” Országos Szövetség

elnök

Októberben

Budapesten

a

Láng
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„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt.
Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, kinek ne tetszenék a tánc…”
/Kalidásza/

BESZÁMOLÓ A
Tűzkerék Néptánc Egyesület 2013 évi munkájáról
Egyesületünk 2012-ben is
október végén tájékoztatta a
Testületet az elvégzett feladatokról,
a vállalások teljesítéséről. Már
abban
a
beszámolóban
is
megemlítettük, hogy több fiatal
távozott
sorainkból,
hiszen
tanulmányaik elszólították Őket, s
nem tudják megoldani a próbákon
való részvételt, illetve a fellépések
időpontja is gondot okoz.
Rendszeresen toborozzuk új
tagjainkat, s örülünk minden
jelentkezőnek. Kiemelendő, hogy
vannak közöttünk egészen fiatalok,
akik jól haladnak a tanulással, és
már fellépésen is bemutatták
tudásukat.
A szakmai munkát Biró-Szabó
Krisztina távolléte miatt átmenetileg Varró Petra irányítja,
nagy sikerrel.
Gyakoroljuk a régebben tanult táncokat, de a júliusi
ünnepségre egy új tánccal is készültünk, reméljük tetszett a
közönségnek.
Az elmúlt időszakban több-kevesebb rendszerességgel
folytak a próbák, de több esemény akadályozta a munkát.
Nagy változás volt egyesületünk életében, hogy vezetőnk
Bözödi Mária a nyár végén elköltözött Egerfarmosról, s így
lemondott a vezetőségről és a tagságról is. Ezzel együtt két
táncost is veszítettünk.
Mint a képen is látszik, jelenleg három pár táncol, így
fontos az új tagok felkutatása. Kérjük a Képviselő-testület
tagjait, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy
ismerőseiknek, családtagjaiknak ajánlják a néptáncot,
illetve egyesületünket. Szívesen fogadunk más településről
is tagokat.
A szakmai munka mellett fontos a gazdálkodásról is
beszélnünk.
Egyesületünk minden fellépést térítés nélkül vállal,
illetve az utazást is saját költségünkön oldjuk meg. Az
elmúlt években az Önkormányzat anyagilag támogatott
bennünket, de a válság miatt ez a támogatás 2012-13-ban
már hiányzott. Bevételeink kizárólag a tagdíjakból

származnak, mely havi 500.- forintot jelent. Ezt a táncoló
tagokon kívül, a pártoló tagok is megfizetik.
Bízunk benne, hogy sikerül valamilyen szponzort
felkutatni, hiszen a növekvő üzemanyag árak miatt az
utazás komoly költséget jelent.
Továbbra is fellépünk minden helyi és környező
rendezvényen, de keressük a lehetőséget esetleges hasonló
jellegű külföldi együttesekkel is.
Nagyon szeretnénk egy másik garnitúra fellépő ruhát
varratni, s a szükséges forrást igyekszünk pályázati pénzből
előteremteni. Természetesen örülnénk, ha településünkön is
volna támogatónk, az Önkormányzat és a lakosság
segítségére is számítunk.
Bízunk benne, hogy közösségünkben tovább él a
néphagyomány, a néptánc és népzene szeretete, s így
Egyesületünk még hosszú évekig tölti be vállalt szerepét a
közelebbi és távolabbi környezetünkben!
Egerfarmos, 2013. október 25.
Tisztelettel:
Poczokné Blanár Gabriella
az Egyesület elnöke
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