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A civilekkel 
együttműködve 
dolgoznak
– Harmadik ciklusom vé-
gén látom csak igazán, hogy 
ha hatékonyan akarunk 
dolgozni, akkor hosszú táv-
ra kell tervezni. Az ember 
soha nem lehet teljesen 
elégedett, mindig többre vá-
gyik, ezért dolgozik, s csak 
ritkán pihen meg. A pilla-
natnyi öröm után rögtön a 
következő lehetőségen kell 
gondolkodni, illetve dolgoz-
ni a megvalósításon – vallja 
Poczokné Blanár Gabriella 
polgármester.
– Egerfarmoson az elmúlt 
időszakban szép számban 
újultak meg intézmények, 
valósultak meg beruhá-
zások, melyek nem jöhet-
tek volna létre az itt élők 
összefogása, támogatása 
nélkül. A képviselő-testület 
pártállás nélkül, mindig a 
falu fejlődését tartotta szem 
előtt. A civil szervezetek 
élen jártak-járnak a telepü-
lés fejlesztésében, hiszen 
több projektre sikeresen 
pályáztak, s kulturális 
rendezvényeink elképzel-
hetetlenek az ő segítségük, 
részvételük nélkül. Ahhoz, 
hogy a sokszor nehéz hely-
zetben is jól működjön Eger-
farmos, nagy segítség volt 
az adósságrendezés, illetve 
az úgynevezett ÖNHIKI tá-
mogatás – tette hozzá.
A település méretének meg-
felelő, felújított intézmény-
rendszer, játszótér, BMX-pá-
lya, kamerarendszer, tájház 
és park szolgálja a helyie-
ket. A polgármester szerint 
az elkövetkezendő időszak-
ban három nagyon fontos 
feladatra kell koncentrálni-
uk: a szennyvízberuházás 
megvalósítása és az ehhez 
szorosan kapcsolódó út- és 
járdafelújítás.

Poczokné Blanár Gabriella

A Rózsakert pihenőpark létrejöttének együtt örül kicsi és nagy. Hangulatosabbá vált a park létrejöttével a falu központja

Fókuszban a csatornázás
EREDMÉNYEK Sikeres fejlesztések után újabb tervek megvalósításán dolgoznak
Egerfarmos Önkormányzata 
az elmúlt időszakban folytat-
ta az igen takarékos, bizton-
ságos gazdálkodáson alapuló 
tevékenységét. Mindig elsőd-
leges cél volt az intézmények 
biztonságos működtetése, 
biztosítva ezzel az élhető vi-
dék előnyeit.

– Öröm számomra, hogy sok 
kisgyerek jár a szépen felújított 
óvodába, az iskoláskorúak tíz-
éves korig helyben tanulhat-
nak, s mivel a lakosság elörege-
dőben van, ezért több feladattal 
működtetjük az idősellátást, 
segítve ezzel a mindennapi 
problémák megoldását. Jól mű-
ködő művelődési házunkban 
rendszeres foglalkozások, ját-
szóház, próbák, tornaóra, s jól 
felszerelt könyvtár várja az 
érdeklődőket. A hivatalban 
jól képzett szakembergárda 
várja az ügyfeleket, s intézi 
ügyes-bajos dolgaikat – össze-
gezte Poczokné Blanár Gabriel-
la polgármester.
Fontos számukra a népesség 
megtartása, a hagyományok 
ápolása, összhangban az új, 
modern, minden igényt ki-

elégítő fejlesztésekkel. A haté-
kony munkát, az összefogást, 
az együtt gondolkodást mi sem 
bizonyítja jobban, hogy telepü-
lésükön az elmúlt négy évben 
közel 169 millió forint érték-
ben hajtottak végre fejlesztést. 
Ebből a civil szervezetek közel 
43 millió forintért végeztek be-
ruházást.

– Komoly költséget jelentett 
az utófinanszírozott pályázatok 
miatt felvett hitelek kamata, de 
végigsétálva a falun, elégedet-
ten mondhatjuk, hogy megérte 
ez a pluszkiadás. Az  össze-
fogásnak köszönhetően meg-
újult, megszépült, elkészült, a 
tájház, az óvoda, a Kandó és a 
Dobó út, illetve kisebb útfelújí-
tások is, a játszótér, a Rózsakert 
pihenőpark, a BMX-pálya és 

az Egerfarmosról szóló könyv. 
Megvásároltuk az orvosi ren-
delőt, a Vasút út 16. és 70., va-
lamint a Rákóczi út 22. számú 
ingatlant. Vásároltunk egy kis-
teherautót, illetve több millió 
forint értékben gépeket, eszkö-
zöket is. A sok munka mellett 
gondot fordítottunk az egész-
ségünkre és a szórakozásra is, 
hiszen „nem csak kenyérrel él 
az ember”. Az egészségre neve-
lő pályázat keretében nagyon 
sok ember figyelmét hívtuk fel 
különböző programokkal, ren-
dezvényekkel, hogy a mozgás 
és az egészséges táplálkozás 
a záloga a későbbi egészség-
ügyi problémák elkerülésének. 
A  kikapcsolódást szolgálta a 
közelmúltban megrendezett 
térségi népművészeti találko-

zó, melyet szintén egy civil 
szervezet bonyolított – tette 
hozzá a polgármester.

Az Egerfarmos Községi Pol-
gárőr Egyesület nagyban javít-
ja a lakosság biztonságérzetét-
,emellett pályáztak és megva-
lósították a kamerarendszer ki-
építését, és a BMX kültéri sport 
és szabadidőparkot. A Kandó 
Kálmán Alapítvány rendszere-
sen támogatja a gyermekeket, 
a nagycsaládosokat és az idő-
seket. Az Őszirózsa Nyugdíjas 
Szervezet nélkül elképzelhetet-
len a települési és a környékbe-
li rendezvények lebonyolítása. 
A Tűzkerék Néptánc Egyesület 
fiatal táncosai minden rendez-
vényünket színesítik, s gyak-
ran lépnek fel a járás többi te-
lepülésén is.

EgERfaRMos

Veres 
László
gazDálKoDó
– Több évtizede mezőgaz-
dasággal foglalkozom, erre 
alapítottuk a családi vállal-
kozásunkat, ebből élünk. 
Továbbra is úgy gondolom, 
hogy ezen a vidéken ez az 
ágazat lehet a kitörési pont, s 
remélem, hogy az agrárpoli-
tika is egyre inkább mellénk 
áll. Az elmúlt négy évben 
azt tapasztaltam, egyre több 
a pályázati lehetőség, sike-
rült is élnünk vele, ki tudtuk 
használni az elénk kerülő 
lehetőségeket. Ez lehet a 
jövő, a fiatal gazdák támo-
gatása, az állattartó telepek 
fejlesztése.

Kovács 
József
ElNöK
– A Kandó alapítvány kurató-
riumi elnökeként dolgozom, 
ma már nyugdíjasként, és 
azt látom, szüksége van az 
önkormányzatnak a civilek 
támogatására. Az elmúlt 
időszakban is több ízben pá-
lyáztunk. Felújíhattuk így a 
tájházat, a Rózsakert parkot, 
a ravatalozót, a temető kör-
nyékét is rendbe hozhattuk. 
Szívesen támogatjuk a hely-
beli iskolát, óvodát. Nagy 
öröm számunkra, hogy a tá-
mogatásunkkal kirándulhat-
tak a gyerekek, akik enélkül 
valószínűleg nem tehették 
volna ezt meg.

Burgermeister 
János
polgáRőRvEzEtő
– Az Egerfarmos Községi 
Polgárőr Egyesület alapítója-
ként dolgozom, már több mint 
tíz éve. Az egyik első ilyen 
szervezet volt a miénk, és visz-
szatekintve úgy látom: nagy 
szükség van ránk, hasznos 
a tevékenységünk, hiszen a 
mi falunkban is elég sok idős 
ember él. A pályázatoknak kö-
szönhetően ma már térfigyelő 
kamerák is segítik a mun-
kánkat, s így valóban bizton-
ságban érezhetik magukat a 
helyiek. Külön öröm, hogy civil 
szervezetként az önkormány-
zatot is tudjuk segíteni pályá-
zatainkkal.

Burgermeister 
Jánosné
NYugDíjasKlub-vEzEtő
– Már 1987-ig nyúlik vissza 
Egerfarmoson az Őszirózsa 
Nyugdíjas Szervezet múlt-
ja. Igazán aktívan a 2002-es 
újraszervezés óta működik, s 
2005 óta egyre több nyertes 
pályázatnak köszönhetően 
berendeztük a helyiségünket, 
fellépőruhákat csináltattunk, 
rendezvényeket, találkozókat 
szervezünk folyamatosan. 
A megyében többfelé fellépünk 
dalcsokorral, táncműsorral. 
Több elismerésünk van, töb-
bek között a Ködellik a Mát-
ra-találkozón is dicséretet kap-
tunk, továbbjutottunk még a 
Békési Táncfesztiválra is.

Szabó 
Róbert,
a MEgYEi KözgYűlÉs ElNöKE
A meglévő adottságok minél 
hatékonyabb kihasználása az 
egyik legfontosabb feladat, fő-
ként most, amikor a megyehá-
zán a területfejlesztési szakmai 
koncepciót készítjük, amely a 
következő uniós költségvetési 
ciklus pályázatainak alapja lesz. 
Egerfarmoson az adottságok ki-
válóak, már földrajzi elhelyez-
kedése okán is – Egerhez, a Ti-
sza-tóhoz és a szintén turistákat 
vonzó Zsóry fürdőhöz egyaránt 
közel, ugyanakkor csodás ter-
mészeti környezetben fekszik. 
Vonzó hely, és nemcsak a ki-
rándulók, hanem a letelepedni 
vágyók számára is. Igyekeztek 

eddig is minél több lehetőséget 
kihasználni a településen, elég 
a főtér megújítására vagy a pi-
henőparkra gondolni. Utóbbira 
civilek, a Kandó Kálmán Ala-
pítvány pályázott, hiszen a vil-
lanymozdony feltalálója ebben a 
faluban született.

A megyei önkormányzatnál 
támogatjuk e kezdeményezése-
ket, mert pont az a legfőbb cél, 
hogy egy élhető Heves megyét 
építsünk, és ahhoz kellenek a jó 
ötletek, bárkié is legyen. Várjuk 
ezeket Egerfarmosról is, hiszen 
a területfejlesztési csatornákon 
közel 45 milliárd forint érkezik 
majd a megyébe, ám ehhez tá-
mogatható, akár a településeken 
is túlmutató, egymásra épülő 
fejlesztési ötletek kellenek. Ha 
rajtunk múlik, a következő cik-
lusban is támogatjuk az egerfar-
mosi elképzeléseket.

Mit tartanak fontosnak a településen élő isMert, elisMert eMberek?az adottságok és a híres ős kötelez

Az oldalt szerkesztette:
Guti Rita
Fotózta:

Gál Gábor

a község élén

EgERfaRMosoN a legnagyobb 
munkáltató az önkormányzat, 
s jelentős számú közfoglalkoz-
tatottnak is tudnak munkát 
biztosítani. Ők tartják tisztán, 
rendben a közterületeket, ap-
róbb javításokat, s mezőgaz-
dasági munkát is végeznek, 
mellyel segítik a szociális ét-
keztetést. Az elkövetkezendő 

évek nagy feladata a hiányzó 
infrastruktúra, a szennyvízel-
vezetés megoldása. A tervek 
már elkészültek, az elvi víz-
jogi létesítési engedélyt is be-
szereztük, a pályázati anyag 
készen van, a lakosság el-
kezdte az önerő gyűjtögetését, 
már csak a kiírás megjelené-
sére várunk. Ha ez a beruhá-

zás elkészül, akkor elengedhe-
tetlen az utak, járdák felújítá-
sa, s ezért kell dolgozni, lob-
bizni, forrást keresni. A pol-
gármester asszony szerint az 
elmúlt évek sikere nem jogosít-
ja fel őket a pihenésre, hiszen 
sok szép, bár nehéz feladat 
vár még rájuk az elkövetke-
zendő években is.

Polgármester:
Poczokné Blanár Gabriella

Alpolgármester:
Dobó Tibor

Jegyző:
dr. Tanárki-Fülöp István

A képviselő-testület tagjai:
Dobó Tibor,
Dudás Jánosné,
Hegedűs Rafael

A polgármesteri hivatal  
címe: 

3379 Egerfarmos, Dózsa 
György út 1.
Tel./fax: 36/490-910, 
36/590-004,
e-mail: egerfarmos@ 
egerfarmos.hu

A lakosság lélekszáma:
719 fő,
ebből 0–17 év: 143 fő,
18–60 év: 399 fő,
61 felett: 177 fő

Civil szervezetek:
Egerfarmos Községi  
Polgárőr Egyesület,
Kandó Kálmán Alapítvány,
Őszirózsa Nyugdíjas  
Szervezet,
Szőke Nonprofit Kft.,
Tűzkerék Néptánc  
Egyesület

Látnivalók:
római katolikus templom
Kandó Kálmán mellszobra
Nepomuki Szent János 
szobra
tájház
Rózsakert pihenőpark
játszótér
BMX-pálya


