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TISZTELT EGERFARMOSI 

POLGÁROK!
Először is szeretném megkö-

szönni magam és a megválasztott 
képviselők nevében a belénk ve-
tett bizalmukat, amelyet az önkor-
mányzati választáson szavazatuk-
kal bizonyítottak. E bizalmat mun-
kánkkal, magatartásunkkal, hozzá-
állásunkkal szeretnénk meghálál-
ni, szolgálni a települést. 

Megválasztásomat követően 
körbejártam az intézményeket, 
és sajnos azzal kellett szembesül-
nöm, hogy a beázások miatt szin-
te minden intézményen van mit ja-
vítani. Először a további beázások 
megelőzése érdekében az épüle-
tektől elvezettük a vizet, mely eze-
ket a problémákat előidézte. A te-
tőkön a cserepeket kijavítottuk, a 
csatornákat többször kitisztítot-
tuk, pótoltuk, ahol kellett. 

Legsürgetőbb megoldandó fel-
adatnak az iskola hátsó részén a 
két sarok megsüllyedését ítéltük. 
Megbíztunk egy statikust, aki elő-
készítette a kiviteli tervet. A terv 
alapján megvettük a szükséges 
vasanyagot, betont. Az alap meg-
erősítésének minden munkálatát 
a közmunkások végezték. Így csak 
anyagköltségbe került, ami így 
sem kevés, 367.368 forintot kellett 
ráfordítanunk.

Látva azt, hogy mennyi javítan-
dó feladat van, létrehoztunk a köz-
munkások közül egy karbantar-
tó brigádot. Az időjárás miatt csak 
belső munkálatokra van lehető-

ség, ezért úgy próbáljuk az épüle-
teink kisebb javítási munkálatait 
elvégezni, hogy az intézményeink-
ben dolgozókat ne zavarjuk.

A Polgármesteri Hivatal épületé-
nek folyosóján el lett távolítva a sa-
létromos vakolat és megfelelő anya-
gokkal újra lett építve és festve.

A Gondozási Központnál szin-
tén el lett távolítva az évek óta tar-
tó beázások nyoma. A falak újra 
vakolása után új festést kapott az 
épületrész.

A Védőnői Szolgálat helyiségé-
ben a jelentős vakolat pótlásán túl 
azzal is szembesülni kellett, hogy a 
külső fal távolodik a belső főfaltól. 
A két falat vaskengyellel összehú-
zattuk, megakadályozva az esetle-
ges teljes elszakadást. Ez a helyi-
ség is javítva és festve lett.

Az iskolában és a napköziben 
elvégzendő felújításoknál hétvé-
gi munkavégzéssel kerüljük el az 
intézményekben folyó szakmai 
munka zavarását. Rövidesen ezzel 
is készen leszünk. Szintén hamaro-
san be tudjuk fejezni az óvodában 
folyó munkát is. 

Mivel a közmunkások bérét, já-
rulékát lefedezi az állam, így csak 
a szükséges eszközök és anyagok 
vásárlása az önkormányzat kiadá-
sa. Így lehet kevés pénzzel nagy 
értékű munkákat elvégezni.

A felsorolt épületkárokkal kap-
csolatban bejelentést tettem a biz-
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tosítónál. A biztosító szakértője ki is jött, megszem-
lélte az épületekben lévő károkat, de rögtön hozzá 
is fűzte: ezek a károk már régóta fenn állnak. Méltá-
nyosságból mégis kaptunk 95 ezer forintot, így szin-
te teljesen ingyenes lett az épületek javítása.

Befejeződött a START munka keretein belül meg-
valósított kertészeti növénytermesztés. Eredményes-
ségi mutatói sajnos elmaradtak az elvárttól. Össze-
sen eladott termékeink értéke 419.770.- Ft, melyet az 
ebédet szolgáltató vállalkozónak adtunk el. 

Szerettük volna a tavakból kitakaríttatni a nádat, 
de kora ősz óta víz van bennük. A nagyobb fagy al-
kalmával 2 napot sikerült ott dolgozni. Most pedig 
már nagyon sok víz van benne, valószínű, hogy ta-
vasszal sem tudjuk kitakarítani.

A közmunkások nagy része a földutak mellett ta-
lálható árkokból takarítja a fákat, cserjéket, hiszen az 
elkövetkezendő időkben szeretnénk a földutakat is 
járhatóvá tenni.

Szintén közmunkásokkal kivágtuk az elszáradt fe-
nyőfát a fodrász üzlet mellett, valamint kosaras kocsi 
segítségével ki lett vágva a 3 darab japán akác fa is 
a Gondozási Központ és a Napközi között. Ezek a fák 
súlyuk és állapotuk miatt veszélyesek voltak a gyere-
kekre, a járókelőkre és az intézményekre is. Helyet-
tük természetesen újakat fogunk ültetni. Nem volt 
veszélytelen feladat, de nagyon jól megoldották ezt 
a feladatot is a közmunkásaink.

Folyamatban van egy gyógyszerszoba kialakítása 
az orvosi rendelőben. A füzesabonyi telepi gyógy-
szertár vezetője, Kotánné Dr. Orsó Erzsébet vállalta 
ennek működtetését. A doktor úr támogatja a meg-
valósítási ötletet, a testület pedig vállalta ennek ki-
alakítását és a felmerülő költségeket. A létesítési en-
gedélyt már megkérték. Amennyiben ezt az enge-
délyt megkapják, akkor kezdhetjük el átalakítani az 
épületet annak érdekében, hogy az előírásoknak 
megfeleljen. 

Örömmel számolhatunk be arról is, hogy elindult 
a Művelődési Házban az élet. Rendezvényeket szer-
vezünk (Mikulás, Mindenki Karácsonya, Farsangi ját-
szóház, tiniknek diszkó), valamint megemlékezése-
ket tartottunk (október 23., január 12.: Doni kataszt-
rófa). Délutánonként Dudás Zita tart minden korosz-
tálynak táncoktatást, valamint a felnőtteknek tornát. 
Jelenleg a Művelődési Ház, könyvtár nyitva tartását, 
szolgáltatását napi 8 órában biztosítjuk. Február vé-
géig kiderül, hogy szükséges-e a napi nyolcórás nyit-
va tartás, vagy a csökkentett idejű nyitva tartás is ele-
gendő /látogatottságtól függően/.

A november 30-ára ígért szélessávú körzethálóza-
ti fejlesztés sajnos jelenleg még csak az engedélyez-

tetés fázisában van. A Ponet Optikai Hálózatfejlesztő 
Kft. tájékoztatása szerint várhatóan 2015 nyarán va-
lósul meg ez a beruházás. 

Befejeződtek a Civil Szervezetek pályázatainak el-
számolásai. Elsőként a Kandó Kálmán Alapítvány szá-
molt el (a Rózsakert kialakításával kapcsolatban). A 
beruházást az önkormányzatnak 63.052.-Ft-tal kel-
lett kiegészítenie. A polgárőrség által megvalósí-
tott pályázathoz (BMX pálya megvalósítása) az ön-
kormányzatnak 737.489.-Ft-ot kellett hozzátennie 
(hitelbírálat, kamat, el nem fogadott elszámolások). 
Utoljára az Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet által meg-
valósított Népművészeti Találkozó elszámolása tör-
tént meg. Ezt 175.000.-Ft-tal kellett kiegészítenünk. 

 A Csepelényi megemlékezés és az Idősek napja 
rendezvényeinek költsége (hidegtál, vacsora) nem 
volt elszámolva 419.770-Ft értékben, ezt is kiegyen-
lítettük. 

Intézményeink védelmében felszereltettünk 15 
darab mozgásérzékelő lámpát, melynek költsége 
278.130.-Ft. 

Ígéreteink és terveink között szerepel a vasútállo-
más épületének tulajdonba vétele, vagy egy meg-
állapodás létrehozása a tulajdonossal. Ha ez meg-
történt, akkor kezdődhetne az épület helyreállítása, 
szolgálati lakás kialakítása és egy korszerűbb váróte-
rem létesítése, mely megfelelően szolgálja majd az 
utazók igényeit. Bízom benne, hogy tervünket sike-
rül megvalósítani. A kérelmet elküldtük, várjuk a visz-
szajelzést.

Gyulay Zsolt által kezdeményezett egyházi ruha-
osztást szerveztünk Egerfarmoson. Köszönjük a fel-
ajánlást. A ruhák szétosztását Tóth Józsefné, a Vörös-
kereszt helyi vezetője irányította. A lakosság számára 
már fel nem használható ruhákat géprongyként ad-
tuk ki ingyenesen vállalkozások részére.

Visszafizettük a beruházásokra felvett hitel még 
fennálló összegét és kamatait 8.867.250.-Ft összeg-
ben. Jelenleg az önkormányzatnak nincs hitele.

Másodfokon is megnyerte a két önkormányzat tu-
lajdonában lévő MEFAVÍZ Kft. a Heves Megyei Vízmű-
vel folytatott pert. A jogerősen megítélt összeg ka-
mat és járulékai összege 14.144.990.-Ft, mely a két 
önkormányzat között egyenlő arányban oszlik meg. 
A cég évek óta nem fizet sem bért, sem járulékot, 
sem adókat. Visszafizette a tulajdonosi hozzájárulást 
/tagi kölcsön/, eleget tett mindenféle fizetési kötele-
zettségének, így körülbelül 7 millió forint maradt a 
két önkormányzatnak. Ezt az összeget csak víziköz-
mű-szolgáltatás bővítésére, fejlesztésére, vagy ivóvíz 
minőségének javítására lehet fordítani. A két testü-
let úgy döntött, hogy fejleszti a jelenleg elavult in-
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formatikai rendszert, melyet már meg is rendelt az 
ügyvezető igazgató. Vettünk kettő tartalékszivaty-
tyút a kutakhoz, felújítottuk a kutakhoz vezető utat, 
valamint három talajfelszín fölé kiemelt tűzcsapot 
rendeltünk meg Egerfarmosra, mely tűz esetén lát-
ható és jól elérhető. Ennek felszerelése a közeljövő-
ben meg fog történni. Megrendeltünk továbbá olyan 
táblákat, amely jelzi, hogy talajfelszín alatt hol talál-
hatók a tűzcsapok. Két Honda szivattyút is vásárolt a 
MEFAVÍZ Kft., melyeket adott esetben az önkormány-
zatok is tudnak használni. A maradék forrás felhasz-
nálásáról ebben az évben dönt a két testület. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat és 
Egerfarmos Községi Önkormányzat kérelemmel for-
dult az ivóvíz-szolgáltatóhoz, amelyben kérik, hogy 
vizsgálják felül az ivóvíz klórozását, mely jelen eset-
ben élvezhetetlenné teszi ivóvizünket. Szeretnénk 
újra élvezni jó minőségű ivóvizünket. Kértük, kéré-
sünket továbbítsák az ÁNTSZ felé, aki elrendelte a fo-
lyamatos klórozást, ami ennek az élvezhetetlen víz-
nek az előidézője.

Egerfarmos Községi Önkormányzat képvise-
lő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőtárkány – 
Egerfarmos tervezett szennyvízcsatorna- és tisztító-
mű-beruházás áttekintése céljából eseti bizottságot 
hoz létre. A bizottság munkája még nem ért véget.

Elfogadásra került a 2015. évi költségvetési kon-
cepció. A múlt évben beadott Művelődési Ház több-
funkcióssá tételét célzó pályázat elutasításra került, 
de keressük a megvalósítás lehetőségét. Elutasítás-
ra került a térfigyelő kamera rendszerének bővítésé-

re beadott pályázat is. A Könyvtár bővítése és új bú-
torok beszerzése 10% önrésszel 120 ezer forinttal ke-
rült a költségvetésbe, melyhez a pályázat benyújtása 
folyamatban van.

Testvér települési kapcsolatot építettünk ki az Er-
délyben található Vágás nevű településsel, a szán-
déknyilatkozat aláírása Egerfarmos részéről már 
megtörtént, Vágás részéről még folyamatban van.

Szabóné Dobó Erika képviselő és Kiss Zsolt alpol-
gármester fel nem vett tiszteletdíjából, valamint a 
polgármesteri munkabér fel nem vett feléből és a 
költségtérítés fel nem vett ¾ részéből éves szinten 
megközelítőleg 4 millió forint marad az Önkormány-
zat kasszájában. Ezt az összeget a település javára 
fordítjuk. 

Úgy gondolom, hogy ígéreteinket részben telje-
sítettük. A jövőt illetően természetesen folytatni kí-
vánjuk terveink megvalósítását. Azt tesszük, ami a la-
kosság számára fontos, nélkülözhetetlen, ami előse-
gíti a település élhetőségét. Szívesen várjuk a lakos-
ság észrevételeit, javaslatait, hiszen közös gondol-
kozással, közös cselekvéssel tudunk igazán komoly 
eredményt elérni. 

„Ha megtanuljuk elfogadni egymás nézeteit, és kö-
zösen keresünk megoldást a problémákra, akkor nem 
ellenfélként, hanem szövetségesként tekintünk egy-
másra.”

/Gary Chapman/

Petrik László
polgármester

TISZTELT EGERFARMOSI POLGÁROK!
Engedjék meg, hogy mint a település országgyűlési képviselője, megra-

gadva a helyi nyilvánosság adta lehetőséget, köszöntsem Önöket, egyben 
az idei évre is sok sikert és eredményes munkát kívánjak a település min-
den lakójának! Eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen 
a rezsicsökkentés, valamint a devizahitelesek megsegítése, a bankok el-
számoltatása jelentősen csökkentette, illetve csökkenti a családok anyagi 
terheit. Ugyanakkor ez a folyamat nem zárult le, a kormány tovább folytat-
ja a rezsicsökkentést, így segítve az emberek mindennapi életét. Az előt-
tünk álló időszak számos feladatot tartogat számunkra: továbbra is leg-
fontosabb teendőnk a munkahelyek védelme és megteremtése, valamint 
az infrastruktúra fejlesztése. Közös munkával minden esélyünk megvan 
arra, hogy az elkezdődött hét esztendős európai uniós fejlesztési ciklus-
ban élni tudjunk a lehetőségekkel, és jól előkészített pályázatokkal a tá-
mogatások nyertesei legyünk a megyében és Egerfarmoson egyaránt.

Nyitrai Zsolt
Egerfarmos országgyűlési képviselője
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Tájékoztató az önkormányzat 
társulásban ellátott feladatairól

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő
2015. március 1-jétől hatályos változásokról

Tisztelt egerfarmosi lakosok!

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sok rendszere 2015. évben jelentős mértékben át-
alakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek, 
így egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos ha-
táskörök és módosul a szociális törvény alapján kö-
telezően biztosítandó ellátások köre.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei át-
alakításával összefüggésben az állam és az önkor-
mányzatok közötti feladat-megosztás a szociális el-
látások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak 
ellátásának megállapítása a járási hivatal hatásköré-
be kerül. Az aktív korúak ellátása keretében két-
féle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti tá-

mogatás (új ellátás a korábban rendszeres szoci-
ális segélyre jogosultak egy részre erre válik jo-
gosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő 
aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivata-
lok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápo-
lási szükségletre tekintettel megállapított emelt 
összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítás a jelenleg szabályozott ellátások 
közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozó-
an az Szt. (1993. évi III. törvény a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról) 2015. márci-
us 1-jétől nem tartalmaz szabályozást, így meg-
szűnnek:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre 
tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

dr. Tanárki-Fülöp István jegyző

Tisztelt egerfarmosi lakosok!

A kezükben tartott újság hasáb-
jainak jelentős az elmúlt hónapok 
eseményeiről számot vető, és egy 
lassan szívósan, ámde töretlenül 
fejlődő település képét kirajzoló 
írásokat olvashatnak.

Egy település fejlődésének kéz-
zel fogható, mindenki előtt világos 
jele a közintézmények megújulása, 
a különféle rendezvények gyakori-
sága, színvonala, a közterületek ál-
lapota, és egyéb, az azonnal és jól 

látható eredményekben tárgyiasu-
ló beruházások sora.

Van azonban egy település elő-
rehaladásának, jelentőségének és 
fejlődésének egy lényegesen ne-
hezebben észrevehető, az előző-
ekben említett látványos eredmé-
nyekhez képest mindig a háttér-
ben húzódó, mintegy „megbúvó”, 
ámde annál jelentékenyebb vonu-
lata, jele is, amivel nem minden-
nap találkozunk, és amikor még-
is – ha minden jól működik – gya-

korlatilag észre sem lehet venni. Ez 
pedig Egerfarmos fejlődését is ko-
ordináló, az egerfarmosi – és büsz-
kén mondhatjuk, a környező tele-
pülések – lakosságát közszolgálta-
tásokkal ellátó, meglehetősen sok-
rétű és szerteágazó feladatokat el-
látó intézményrendszer.

Megítélésem szerint mindenki-
nek alapvető, jogos érdeke, hogy 
gyermekeink jó körülmények kö-
zött, felkészült pedagógusgárda 
segítségével fejlődjenek az óvo-
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dában, iskolában, ott a megfelelő 
minőségű és mennyiségű élelme-
zésben részesülhessenek. Hogy 
idős koruk, vagy egészségi állapo-
tuk miatt több segítségre, esetleg 
gyámolításra szoruló rokonaink 
megfelelő ellátásban részesülhes-
senek, és ne legyen olyan, aki ma-
gára marad, ha már nem tud senki 
másra támaszkodni. Hogy amely 
hivatalos ügyeket helyben is lehet 
intézni, azt kellő rugalmassággal 
és hatékonysággal tudja minden-
ki bonyolítani.

Ezen feladatok ellátása egy ösz-
szehangoltan működő, összetett 
szakembergárda és intézményhá-
lózat feladata, amely valóban ak-
kor működik megfelelően, ha gya-
korlatilag nem is tudunk a háttér-
ben folyamatosan jelentős meny-
nyiségű munkát adó koordinációs 
feladatokról semmit.

Az együttműködés a környe-
ző településekkel kronológiai sor-
rendben először az azóta állami 
fenntartásba került általános isko-
la Mezőtárkány községgel közös 
társulásban való működtetésével 
kezdődött 2007. január 1. napjá-
tól, amely feladatellátását a két 
önkormányzat augusztus 1. nap-
jától az óvodák közös működteté-
sével bővítette. Ehhez a mind gaz-
dasági, mind szakmai szempont-
ból sikeres társuláshoz csatlako-
zott 2009. szeptember 1. napjá-
val Sarud Község Önkormányza-
ta két évre, így 2011. szeptember 
1. napjáig a Sarud általános isko-
la fenntartója is társulásunk lett. 
Ezen időponttal a felső tagozat 
megszűntetése miatt Sarud kivált 
társulásunkból, és a két település 
egészen 2012. december 31. nap-
jáig közösen tartotta fenn általá-
nos iskoláit és óvodáit. Az általá-
nos iskolák 2013. január 1. nap-
jától történő állami fenntartásba 
vétele sem szakította meg a már 
kialakult jó együttműködést, az 
egerfarmosi általános iskola je-
lenleg is a mezőtárkányi általá-

nos iskola tagintézménye, annak 
szakmai irányítása alatt áll. A két 
település együttműködése ter-
mészetesen nem szakadt meg, a 
Mezőtárkányi Mesevár Óvoda és 
annak Egerfarmosi Tagóvodája a 
Mezőtárkány – Egerfarmos Közne-
velési Mikrotársulás fenntartásá-
ban működik.

Szintén jelentős, az ellátottak 
és a foglalkoztattak számát tekint-
ve legnagyobb létszámú, legtöbb 
önkormányzatot összefogó, tár-
sulás a Laskó – Rima menti Szo-
ciális Ellátó- és Intézményfenn-
tartó Mikrotársulás. A társulást 
2009. január 1. napjával hozták 
létre Besenyőtelek, Egerfarmos, 
és Mezőtárkány községek önkor-
mányzatainak képviselő – testü-
letei a szociális ellátások szakmai 
színvonalának emelése, és minél 
költséghatékonyabb megszerve-
zése érdekében. Ennek következ-
tében a három település területén 
közösen nyújtották a gyermek-
jóléti szolgáltatás, házi segítség-
nyújtás, jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás, étkeztetés, és a sza-
badon vállalt, nem kötelező csa-
ládsegítés szociális ellátásokat. 
Az együttműködés sikerét jól mu-
tatja, hogy különböző feladatel-
látásaival két ütemben, 2012. ja-
nuár 1., illetve 2012. szeptember 
1. napjával a társuláshoz tagként 
csatlakozott Dormánd község és 
Füzesabony város önkormányzata 
is, így napjainkban a társulás már 
az öt település területén nyújtja 
széleskörű szociális és gyermekjó-
léti szolgáltatásait.

Az idei év február 15. napjá-
val csatlakozik a szociális ellátá-
sokat nyújtó és szervező társulás-
hoz Mezőszemere Községi Önkor-
mányzat is.

Szintén 2008. évben, december 
1. napjával jött létre Dormánd és 
Mezőtárkány községek alapításá-
val Mezőtárkány – Dormánd Köz-
ségek Körjegyzősége. A koráb-

bi, önálló polgármesteri hivatalok 
egyesülésével létrejött körjegyző-
séghez 2012. január 1. napjával 
csatlakozott Egerfarmos Községi 
Önkormányzat is. Jelentős mérté-
kű átalakulások következtek 2013. 
év elejétől nem csak a közoktatás-
ban, hanem (többek között) a he-
lyi szintű közigazgatásban is. A já-
rási hivatalok megalakulásával je-
lentős mértékű átszervezéseket 
kellett végrehajtani az immár há-
rom települést felölelő körjegy-
zőséget érintően is, amely ellen-
ben a települések közötti együtt-
működést nem rontotta meg, 
így a Mezőtárkány – Dormánd – 
Egerfarmos községek Körjegyző-
ségének jogutódjaként létrejött 
Mezőtárkányi Közös Önkormány-
zati Hivatal keretén belül tovább-
ra is ugyanúgy együttműködtek.

Idén, 2015. január 1. napjá-
val Hivatalunkhoz csatlakozott 
Mezőszemere Községi Önkor-
mányzat, így már négy települést 
átfogó közös önkormányzati hiva-
talnak tagja Egerfarmos Községi 
Önkormányzat.

Az orvosi ellátás, és a védő-
női ellátás tekintetében szintén 
elmondható, hogy Önkormány-
zatunk a partneri együttműkö-
dés kiterjesztésére törekszik el-
látás-szervezési és költséghaté-
konysági szempontokat is figye-
lembe véve, hiszen mindkét ellá-
tást Mezőtárkány Községi Önkor-
mányzattal közösen nyújtja tele-
pülésünkön.

Egerfarmos és Mezőtárkány 
községek közösen törekszenek a 
két településen található ingatla-
nok szennyvízkezelési problémái-
nak megoldására is (csatorna).

Az idei évben Önkormányzatunk 
törekszik közmunkaprogramjai egy 
részének a környező településekkel 
való összehangolására, illetve közös 
területfejlesztési stratégia megalko-
tásán munkálkodik a mikrotérség 
vonatkozásában.
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Röviden áttekintve az intéz-
ményhálózat fejlődését, két kö-
vetkeztetés szűrhető le belőle.

Egyrészt látható, hogy a két ön-
kormányzati ciklussal korábban 
indult törekvések túlmutatnak te-
lepülésünk határain, jellemzi azt a 
kezdeményező, újító hozzáállást, 
amely során Egerfarmos Községi 
Önkormányzat partnerként tekint 
mindenkire, aki a környező tele-
pülések lakosságának helyzetén 
javítani szeretne, és példa muta-
tató módon törekszik az összefo-
gás megteremtésére a környező 
települések önkormányzatai kö-
zött.

Másrészt, figyelembe véve az 
időben párhuzamosan zajló gaz-
dasági – jogi környezet változása-
it elmondható, hogy Önkormány-
zatunk mindig jól érzékelte a vál-
toztatási szükségleteket, és meg-
felelő módon, időben tette meg 
azokat az intézkedéseket, amik a 
romló gazdasági helyzet ellenére 
a munkahelyek megőrzését, sőt, 
az önkormányzati feladatellátás 
bővítésével összességében azok 
bővítését eredményezte.

Önkormányzatunkról elmond-
ható, hogy felismerve a (mikro)
térségi együttműködés fontossá-
gát, mindig ezen közös munka, 
közös gondolkozás szorgalmazó-
jaként lépett föl, és azóta is a szer-
vezési feladatok fő végrehajtója-
ként törekszik elmélyíteni a fenn-
álló kapcsolatokat a környező te-
lepülések önkormányzataival.

Megítélésen szerint ez kiválón 
jellemzi Egerfarmos Községi Ön-
kormányzat felelősségvállalását 
mind a saját, mind pedig lehető-
ségeihez mérten a környező tele-
pülések lakosai irányába.

dr. Tanárki – Fülöp István
jegyző

(* az írás a Mezőtárkányi Hírek 2014 . 
októberi számában megjelent cikken alapul)

Született:
Lakatos Jázmin Nikolett

Németh Dorián
Palmer Dorina
Váradi Róbert
Veréb Viktória

Váradi Rajmund

Gratulálunk!

Házasságkötés:
Veréb Sándor – Májer Marietta

Ferencz István - Tóth Katalin 
Dománszky Dénes – Poczok Zsuzsanna

Juhász Miklós – Soós Judit 
Czövek Zoltán – Korpás Anita

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak:
Kása István

Drenda Mihály
Veres Albert
Polgár Andor
Borsó Antal
Bíró Zoltán

Oláh Gáborné Cserép Juliánna
Tóth Sándorné Besenyei Rozália

Orosz Kálmán
Köböl Mihály

Keresztesi István Antalné Ficsór Irén
Sass Lajos

Kovács Lajos

Csőke Tibor Zoltán
Nagy Kálmánné Veres Terézia

Nagy István
Hideg Tamás Ottó

Poczok Béla
Dudás Sándor

Kovács Ágostonné Veres Gizella Mária
Tuza Bálint

Bajzáth Józsefné Veres Ida Terézia
Veréb Tibor

Fájó szívvel  
búcsúzunk!

Anyakönyvi hírek
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OVIS HÍREK
Óvodánkba 28 kisgyermek jár.
Csoportonkénti megoszlás: 

nagycsoportos 12 fő
középsőcsoportos 6 fő
kiscsoportos 10 fő

Szeptember hónap főleg az újonnan érkező gyermekek 
beszoktatásával telt el. A kicsiknek időt kell hagynunk arra, 
hogy megszokják az új környezetet, alkalmazkodjanak az 
óvodai élet szabályaihoz és napirendjéhez. 

A 2014/2015-ös nevelési év kiemelt feladatának tekint-
jük, hogy a szülői találkozások gyakoriságát növeljük, mi-
nél nagyobb rálátásuk és betekintésük legyen az óvodai 
élet mindennapjaiba.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket háromhavonta tájé-
koztassuk gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretén be-
lül, ahol a négyszemközti beszélgetésen az esetlegesen 
felmerülő problémákról és azok megoldásáról is tudunk 
beszélgetni.

Eddig történt:
Szeptemberben Gyöngyösre kirándultunk ovisaink-

kal, ahol először az állatkertet néztük meg. Ezután kisvas-
úttal felmentünk Mátrafüredre és megtekintettük a Pa-
lóc Baba Múzeumot. Itt egy nagyon aranyos idegenve-
zető kalauzolt bennünket, és mutatta meg nekünk a kü-
lönböző korok népviseletét. A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat, élményekkel gazdagodva tértek haza. Szo-
kásainkhoz tartozik, hogy minden hónap utolsó péntekén 
szülinapozunk, ahol azokat a gyerekeket köszöntjük, akik 
abban az adott hónapban születtek.

Intézményünkben októbertől NÉPTÁNC oktatása fo-
lyik, 15 kisgyermek jár és táncol.

Logopédiai ellátásunk is megoldott, heti egy alkalom-
mal szakember foglalkozik a gyerekekkel. 

Immár két éve angol tanítása is folyik óvodánkban, van 
rá igény, hiszen 17 kisgyermek veszi igénybe.

Október elején immár hagyománynak számító közleke-
dési vetélkedőt szerveztünk a Művelődési Házban a szülők 
közreműködésével. A gyerekeink sikeresen teljesítették a 
feladatokat az 5 állomáson.

Részt vettünk hat nagycsoportossal az október 23-ai 
megemlékezésen. A hónap végén a középső- és nagycso-
portos gyerekek szüleinek fogadóórát tartottunk, mely-
nek témája a gyermekük fejlődése volt.

November hónapban „MÁRTON NAPI VIGASSÁGOK” 
címmel kétnapos rendezvényt szerveztünk, melynek cél-
ja volt, hogy a kicsik megismerkedjenek a régi hagyomá-
nyokkal. Elmeséltük a Mártonról szóló legendát, és külön-
böző libás éneket és mondókát tanultunk. A legizgalma-
sabb része az volt, hogy lámpásokat készítettünk és meg-
kerestük Mártont, aki a monda szerint elbújt a libaólban.

November közepén ovisaink őszi munkáiból nyílt kiál-
lítás a fejlesztőszobánkban. A kiállítást nagyon sokan lá-
togatták.

November hónap utolsó hetében MAGYAR NÉPME-
SEI NAPOKAT tartottunk. Három napon keresztül hat ma-
gyar népmesét hallgattak a gyerekek a szülők előadá-
sában. Lezárásként a gyerekek szülei „A KISKAKAS GYÉ-
MÁNT FÉLKRAJCÁRJÁT” játszották el a gyerekeknek, na-
gyon jó volt.

December hónap már az ADVENTI készülődés jegyében 
zajlott. December 5-én járt nálunk a Télapó. Ezen a napon 
délután egy bűvész show-t láthattak a gyerekek.

A hónap közepén munkadélutánt szerveztünk a szülők 
részére, ahol karácsonyi asztaldíszeket készítettek.

December 3. hete már a karácsony hangulatában telt el. 
Volt bábszínház, adventi előadás, mesehallgatás, mézes-
kalácssütés. 

Óvodánkban a fenyőünnepet december 19-én tartot-
tuk, ahol versekkel és énekekkel köszöntöttük az ünnepet.

Ezekkel az eseményekkel zártuk le a 2014-es évet, és ez-
zel az idézettel fejezném be 

 „Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
Hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
Hogy kezükbe tehesd a szeretetet”

/RÓTH MÁRTA/
Tisztelettel: Vincze Józsefné

tagóvoda vezető
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A Művelődési Ház hírei
2014-ben a könyvtár heti 8 órá-

ban tartott nyitva, ami azt jelentet-
te, hogy a hétfő, szerda és szomba-
ti napon állt rendelkezésre a község 
lakosságának! Ez azonban változott, 
mert 2014 decemberétől napi 8 órá-
ban látogatható az intézmény. 

A könyvtári tagok és látogatók 
időszaki eloszlása nagyon jó volt. A 
könyvtár kihasználtságát tekintve 
számomra azt tükrözték a statisztikai 
adatok és tapasztalatok, hogy min-
denképp megéri fönntartani és fej-
leszteni az intézményt. A fejleszté-
si tervek körvonalazódnak, melyhez 
segítséget nyújthat a mozgókönyv-
tárat működtető Bródy Sándor Me-
gyei Könyvtár is.

2015-ben a könyvtári nyitva tartás:
Hétfő 11.00–19.00
Kedd 11.00–19.00
Szerda 11.00–19.00
Csütörtök 11.00–19.00
Péntek 11.00–19.00

Örömmel tapasztalom, hogy nagy 
szükség van a sűrű nyitva tartásra, 
hiszen igen sok gyermek, fiatal és 
felnőtt látogatja a könyvtárat nap 
mint nap. A látogatók korosztálybe-
li összetétele ugrásszerűen változott 
2014 közepe óta. Míg ekkor a 14 év 
alatti korosztály volt a leginkább elő-
forduló látogató, mára megnőtt a 14 
és 18 év közötti fiatalok létszáma és 
a felnőttek látogatásai is megsokszo-
rozódott.

Ovisok próbálnak a színpadon

A tavalyi év közepén elsősorban 
az internetes hozzáférés miatt láto-
gatták sokan a könyvtárat. 2014 ok-
tóbere óta jelentős változást érzékel-
tem e témában: még mindig nagy 
az érdeklődés az internet használa-
tára, de egyre szívesebben forgatják 
könyveinket, valamint folyóiratain-
kat is.

2015 januárjától a T-Home nagy 
szélessávú kapcsolata ad internet-
hozzáférést minden korosztálynak, 
mellyel javult a szolgáltatás minő-
sége.

A Megyei Könyvtárral folyama-
tos a szakmai kapcsolat, mely jelen-
tősen segíti a megfelelő folyóirat- és 
könyvellátást, illetve a programszer-
vezést.

A Művelődési Ház  
programjai és eseményei

2014 októberétől a Művelődési 
Ház átalakult egyfajta ifjúsági sza-
badidőközponttá, ahol egy helyen 
megtalálhatóvá vált a kultúra, a szó-
rakozás, a művelődés, a sport és a 
társasági élet is. Kéthavonta meg-
rendezésre kerül az úgynevezett „Tini 
disco” Barnáné Úri Katalin szervezé-
sében, amit hónapról hónapra egyre 
nagyobb lelkesedéssel várnak a gye-
rekek.

A gyerekek szabadidejének hasz-
nosabbá tétele céljából pingpong-
versenyeket, röplabda-, kézilabda-
versenyeket tartunk, mert a sport is 

nagyon fontos egy fejlődő gyerek 
életében. A kézműves foglalkozáso-
kat is szívesen látogatják a gyerekek 
és felnőttek egyaránt.

A nagyteremben zajlanak az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Szervezet, illetve 
a Tűzkerék Néptánc Egyesület ösz-
szejövetelei és próbái, valamint Du-
dás Zita tánc- és tornafoglalkozásai, 
amelyek lehetőséget nyitnak min-
den korosztály számára.

Igény esetén itt zajlanak az iskolás 
és óvodás rendezvények is. Az isko-
lás gyerek tornaóráinak is a nagyte-
rem ad otthont.

Szokásainkhoz híven megünne-
peltük decemberben a falu karácso-
nyát, ahol minden korosztály megta-
lálta magának a szívéhez közzel álló 
tevékenységet. A színpadon zenés és 
szórakoztató műsort láthattuk, kará-
csonyi díszeket készítettünk, a gye-
rekek az arcfestők segítségével át-
változhattak. Felállítottunk egy ka-
rácsonyfát a Rózsakertben, nagyon 
szép látványt és hangulatot nyújtott 
a falu központjában.

Januárban emlékeztünk a Don-ka-
nyarban elesett hősökre.

Megrendezésre került a falu far-
sangja. A zord időjárás ellenére szép 
számmal látogattak el a program-
ra, ahol az Őszrózsa Nyugdíjas Szer-
vezet tagjai által készített farsangi 
fánkkal, valamint a Gondozási Szol-
gálat munkatársai által kínált teával, 
forralt borral és színes programokkal 
tölthették kellemesen a délutánt.

Február 21-én ad otthont a Műve-
lődési Ház nagyterme az óvoda jóté-
konysági báljának.

Márciusban megemlékezünk az 
1848–49-es szabadságharc esemé-
nyeire.

Fontos feladat, hogy a település 
minden lakója számára megfelelő és 
elérhető szabadidős, kulturális, szó-
rakozási lehetőségeket nyújtó nyitott 
intézmény működjön Egerfarmoson.

Bakó Enikő 
művelődésszervező
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Iskola, iskola, iskolapad...
A Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Isko-

la Egerfarmosi Tagiskolája 15 tanulóval kezdte a 
2014/2015-ös tanévet. Annak ellenére, hogy új kisdiák 
érkezett intézményünkbe, és három kis elsős iratkozott 
be iskolánkba – negyedikesünk viszont csak egy volt –, 
sajnos nem nőtt a diákok száma. Három tanulónk került 
átmeneti nevelésbe, őket elvesztettük.

Minden év október 1-jén az iskolák kötelező statisz-
tikai adatszolgáltatáson „esnek át”, amelyből több jel-
lemző adat kiemelhető.    

Először is a fiúk „nagy” száma. Az idei tanévben ettől 
azért tartottunk, mert féltünk, hogy lányaink majd nem 
érzik jól magukat a fiús közegben. Szerencsére eddig ez 
nem okozott problémát, megértették egymást.

Mivel a hátrányos és a halmozottan hátrányos hely-
zet kritériumai változtak, szigorodtak, így az arány eb-
ben a tanévben jelentősen csökkent. A statisztikai tény 
viszont a valóságon nem változtat. Továbbra is úgy lát-
juk, hogy tanulóink többsége valamilyen hátránnyal in-
dul (anyagi, szociális, családi körülményeiből adódóan, 
vagy tanulási nehézsége miatt).

Ebben a tanévben is magas a gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülő tanulók száma. Továbbra is minden 
lehetőséget meg kell ragadnunk a segítésükre.

Tanulóink kétharmada nagycsaládban él, ami a kö-
zösség szempontjából részben előnyös lehet (munka-
megosztás a családban, alkalmazkodás, egymásra fi-
gyelés), részben viszont problémákat is rejthet (szere-
tethiány, vetélkedés a testvérek között, „védd a kiseb-
bet”, a figyelem súlypontozásának problémái). A csa-
ládokkal való rendszeres kapcsolattartással megelőz-
hetők és kezelhetők a problémák, viszont nem ártana 
szakember segítsége a szülőknek.

Bár a helybeliek sokszor fenntartásokkal viseltet-
nek intézményünk irányában, úgy tűnik, senki nem 
próféta a maga hazájában, mert három bejáró tanu-
lónk van: ketten Mezőszemeréről, egy tanuló pedig 
Mezőtárkányról. Érdekesség, hogy a mezőtárkányi be-
járó kisfiú elsős, ugyanakkor Egerfarmosról egy kis el-
sős Mezőtárkányra jár.

Számunkra az iskolaválasztásban azzal nehéz szem-
besülni, ha tanév közben, netán már első osztályban, 
vagy a negyedik osztály befejezése előtt távozik vala-
melyik tanulónk. Bármilyen is legyen azonban a kör-
nyékbeli, vagy távolabbi iskolák elszívó ereje, tudomá-
sul kell vennünk, hogy a szabad iskolaválasztás jogát 
nem korlátozhatjuk.

Sajátos nevelési igényű tanulónk ebben a tanévben 
nincs, viszont öt tanulónk küzd tanulási nehézséggel, 
ami az összlétszám 33,3 százaléka. Az utóbbi években a 
szülők általában elfogadták gyermekük problémáit, kü-
lönösen kényes helyzet maradt viszont a tanulók hala-
dási üteme. A tanulási nehézség nem betegség, azzal 
azonban számolni kell, hogy a gyermek lassabban ha-
lad, lemarad társaitól. Egyéni haladási üteme miatt is-
kolaváltoztatásnál sokkal nehezebb őt képességeinek 
megfelelően kezelni. Ezért célszerű a kis közösségben 
megkezdett tanulmányokat itt befejezni, mert az alsó 
négy évfolyam egy hosszabb fejlesztési szakasz. Igazán 
negyedik osztály év végére „érnek be” a gyerekek. 

Tanulóink közül átlagosan minden harmadik kisdiák 
küzd tanulási nehézséggel. Ellátásuk heti két órában, 
fejlesztő foglalkozásokon történik.

Még a szorgalmi időszakban, 2015. január 5-én érke-
zett új tanulónk a harmadik osztályba, ha kislányt vár-
tunk is, fiú lett. Természetesen szívesen fogadtuk, és re-

méljük, minél hamarabb beilleszkedik kis 
közösségünkbe.

Két főállású pedagógus dolgozik az intéz-
ményben. Angol nyelvet tanulnak a gyerekek 
4. osztálytól kötelező órakeretben, 1. 2. és 3. 
osztályban szakköri szinten Malik Andrásné 
mezőtárkányi kolléganő irányításával. Be-
szédhibás tanulók segítésére logopédiai fog-
lalkozásokat tartunk heti egy alkalommal. A 
testnevelés tanítására Mezőtárkányról jár be 
pedagógus, Takács Péter. A fejlesztő foglalko-
zásokat az idén egy helyi és egy külsős peda-
gógus látja el. Ebben a tanévben három kis-
diák igényelte a hit- és erkölcstan órát, vala-
mint fakultatív hitoktatásra két tanulónk jár. 
Számukra mezőtárkányi kolléga, Nagy Péter 
tartja a foglalkozásokat. Fellépés az Idősek napján
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Intézményünkben összesen (fő-
állásban és más formában) 7 peda-
gógus foglalkozik a tanulókkal. 

Az intézmény infrastrukturális 
feltételei megfelelnek a törvény-
ben előírtaknak.

Jelenleg a Művelődési Ház 
nagyterme áll rendelkezésre a 
testnevelésórák megtartására. A 
fűtés megoldott, megfelelően tá-
gas helye van a diákoknak. A taní-
tási órához szükséges eszközök ál-
talában rendelkezésre állnak, bor-
dásfal kellene több. A labdák, ug-
ráló kötelek folyamatos pótlásáról 
gondoskodni kell. Az udvaron ug-
rógödröt tudunk kialakítani.    

A fejlesztő foglalkozások, logo-
pédiai foglalkozás és a hitoktatás 
megoldható az intézményen belül.

Az iskola épülete szerkezeti megerősítésen esett át 
novemberben, ugyanis a hátsó fal két oldalt megsüly-
lyedt és meg is repedt. Településünk polgármestere el-
sődleges feladatként kezelte a helyreállítást. 

Tárgyi feltételeink ideálisak, tiszta, barátságos kör-
nyezetben dolgozhatunk.

Berendezési tárgyaink modernek, esztétikusak. A 
2014/2015-ös tanévben pályázat keretében 16 tanulói 
laptopot kaptunk, amelyek már használatra készen áll-
nak diákjaink és jómagunk végtelen örömére. Informa-
tikai eszközellátottságunk mostanra a kis létszámunk-
nak köszönhetően valóban egy reménybeli XXI. századi 
iskola képét mutatja. A használatra számtalan ötletünk 
van, amellett hogy mindenképpen szeretnénk meg-
őrizni az írásbeliséget és az olvasás szeretetét is. Az in-
teraktív táblát rendszeresen használjuk.

Tekintve, hogy sok nehézséggel küzdő tanulónk van, 
fejlesztőeszköz-állományunkat folyamatosan szeret-
nénk tovább bővíteni. Interaktív tananyagok beszerzé-
sét is tervezzük pályázati forrásból. Az oktatás finanszí-
rozása elsődlegesen a fenntartó feladata, de a források 
mindenütt szűkösek. Az intézmény vezetőire komoly 
felelősség hárul a pályázatokban való részvétellel, ami 
nem kevés pluszfeladatot ró a tantestületre. 

Ebben a tanévben az intézmény 1.–4. osztályos ösz-
szevont tanulócsoportra kapott működési engedélyt. 
A tanítási időkeretünk azonban lehetővé tette a cso-
portbontásokat, „valódi” teljes összevonás csak a kész-
ségtárgyi órákon valósul meg. Kis létszámunk mellett 
az eredményes oktatás maximálisan megvalósítható. A 
tanulóknak délután 4 óráig kötelező az intézményben 

tartózkodni. Iskolaotthonos rendszerben dolgozunk 
évek óta, így számunkra változást nem jelentett a má-
sok számára újdonságként jelentkező meghosszabbí-
tott idő.  

Reggel a korábban érkezők játékkal kezdhetik a na-
pot, és kézműves foglalkozással, szakkörökkel, játékkal 
zárunk.

Mivel egy csoportos intézmény lettünk, alaposan át 
kellett gondolnunk az órarendünket. A kevés létszám 
ellenére négy osztályfokon oktatunk, a kötelezően elő-
írt óraszámokat úgy kell tartanunk, hogy mindenki 
megkapja a számára törvény által előírt tantárgyi ok-
tatást. A fő tárgyakat semmiképpen sem lehetett telje-
sen, minden osztályfokra összevonni. Itt használtuk ki a 
bővebben biztosított időkeretet a csoportbontásokra. 
Ahol ez nem volt lehetséges, korrepetálásokkal, felzár-
kóztatással bontottunk. 

Az órarend megalkotásánál figyelni kellett az óra-
számok mellett az egyenletes elosztásra is. A tanulók 
tapasztalataink szerint a délelőtt 8–11 óra között ter-
helhetők leginkább. A főtárgyak óráit a nagyobbaknak 
többségében, a kicsiknek kizárólag erre az időszakra 
csoportosítottuk. Két óra után csak készségtárgyi órá-
kat iktattunk be. A délelőttöket igyekszünk úgy szer-
vezni, hogy a tanulók minél többet tartózkodhassanak 
a szabad levegőn, utána mindig könnyebben megy a 
munka. A szabadidős tevékenységek a kikapcsolódást, 
a szocializáció és a közösségtudat erősítését, az önálló 
tanulás órái a differenciált foglalkoztatást segítik.

Pedagógusaink több évtizedes szakmai gyakorlata, 
hozzáértése az eredményes munka garanciája. 

Vártuk a Mikulást!
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Sokan nem is gondolnánk, hogy 
mit is jelent az a szó, hogy „szociális 
segítő”. Néhányunkban tévesen fo-
galmazódnak fals valótlanságot ala-
pul vevő elgondolások. Nem téve-
dek, ha azt állítom, a fogalom a jelen-
tésén túlmutat. Igazán az érzi és érti 
át teljes egészében, aki maga is e te-
rületen tevékenykedik. 

Azért is írok erről, hogy néhány 
tévhitet eloszlassak. A „szociális se-
gítők”, esetünkben a házi gondo-
zók nem azért vannak, hogy bármit 
megcsináltassunk velük. Feladatukat 
részletesen tartalmazza egy rende-
let (lentebb olvashatják), egyéb fel-
adatokra nem kérhetőek és kötelez-
hetőek. Ezek az emberek érző lények, 
akik tiszteletet, megbecsülést érdem-
lő módon segítenek az embereknek. 

Az ő munkájuk nélkül azt érezhet-
nék azok, akik igazán egyedül élnek, 
más emberek segítségére szorulnak, 
az egyre inkább elöregedő társada-
lom tagjai, hogy nem számíthatnak 
senkire, magukra maradtak és kiszol-
gáltatottá váltak. 

Egyre inkább azt tapasztalom a 
mai nehéz világban, hogy egyre na-
gyobb szükség van a szociális segítő 
emberek munkájára. A területen dol-
gozók elhívatottságán túl mutat az, 
hogy ez is csak egy munka, amit va-
lakinek el kell végezni. 

Mélységében nézve ez egy élet-
re szóló elhívatottság, ahol a segítő 
nem nézi azt, hogy esik az eső, fúj a 
szél, vagy sárban, fagyban, hóban, 
melegben dolgozik. Nem a minden 
nehézséggel, problémával átszőtt 
saját életét nézi, hanem gondolko-
dás nélkül segít az épp arra rászoru-
ló embertársán. Néhányan, ha ven-
nék a szívességet és elgondolkod-
nának az előtt, mielőtt ilyen kijelen-
téssel élnek azon embertársaik felé, 
akik épp rajta, vagy hozzátartozóján 
segítenek.

Az is abszurditás, aki azt hiszi, 
hogy e területen dolgozó emberek 

jól meg vannak fizetve. Fel kell hív-
nom figyelmüket arra, hogy téved-
nek. A KSH adatai szerint a szociális 
területen dolgozók azok, akik a leg-
kevesebb fizetést viszik haza az or-
szágban. Pedig a munkájuk ugyan 
olyan fontos, mint más szakterüle-
ten dolgozóké. Jogosan gondolják 
akkor azt, miért is dolgozunk e te-
rületen, ha nem is éri meg, illetve 
akarva akaratlanul hátrányos meg-
különböztetéssel élnek feléjük a tár-
sadalom tagjai. Erre nagyon egysze-
rű a válasz „a feltétel nélküli em-
bertársaink iránt érzett tiszta sze-
retet”. Azon gondolat mentén, hogy 
„azt tedd másokkal, amit te is el-
várnál másoktól, hogy tegyenek 
veled”. Ezek lehet, hogy egy melan-
kolikus ember szavai, de alapul szol-
gálhatnak másoknak is. Bízva az em-
berek szolidaritásában és az egymás 
iránti odaadásában ezen gondola-
tokkal zárom soraimat

Lukács Dezső
Gondozási Szolgálat Vezetője

„A Kósza Szél”

 A szülők biztosabbnak és a munkájukkal, teendőik-
kel összeegyeztethetőbbnek látják, ha a gyermek nem 
otthon kezd el másnapra készülni, sokan pedig nem is 
tudják gyermekeiket a tanulásban segíteni. Ezért arra 
törekszünk, hogy tanulóink ne vigyenek haza leckét. 

A TÁMOP 3.1.4. B -13/1-2013-0001 számú „Közneve-
lés az iskolában” pályázat keretén belül egyik fontos fel-
adat a kompetenciafejlesztés beépítése a tanórákba. 
Kiemelten foglalkozunk a szövegértés és az alapvető 
matematikai készségek fejlesztésével. Minden tantárgy 
kompetenciaterületei kiemelésre kerültek évfolyamon-
ként, és a kompetenciafejlesztéshez szükséges segéd-
letek, feladatbankok folyamatosan készülnek.

A pályázat keretében induló – különösen a mérési-
értékelési kompetenciák fejlesztését segítő – tovább-
képzéseken való részvétellel bővítjük szakmai ismere-
teinket. A tantestület minden tagja kiemelten kezeli a 
kompetenciafejlesztést a tanóráin, pontos módszerta-
ni ismeretekkel rendelkezik a tantárgyi kompetenciákat 
illetően és a fejlesztési lehetőségekről. Pozitív, fejlesztő 
hatású tanórai légkör megteremtésével, a tanulók ön-
magukhoz mért fejlődésének elismerésével motiváljuk 
diákjainkat.

Kapcsolatrendszerünket hagyományaink alapján 
ápoljuk. Segítőnk és támogatónk a Kandó Alapítvány. 

Az Idősek Klubjában, az Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet 
részvételével ősszel is szerepeltek a gyerekek, színesít-
ve az idős emberek mindennapjait. Hagyományosan jó 
személyes és munkakapcsolatot ápolunk az óvó nénik-
kel. Munkánk szerves része a Gyermekjóléti Szolgálat-
tal való kapcsolattartás. Rendszeres látogatónk a védő-
nő, közös előadásunk is volt a novemberi egészséghó-
napban. A nevelési tanácsadó segíti, mentorálja a ta-
nulók fejlesztését. Nyitottak vagyunk a hitoktatásra. A 
hit- és erkölcstanoktatás mellett támogatjuk a fakulta-
tív hitoktatást. 

Bár a fenntartónk megváltozott, ez nem befolyásol-
ja a település közéletében való aktív részvételt, és a te-
lepülési önkormányzattal való rendszeres kapcsolattar-
tást. 

     Kis iskola vagyunk, de még élünk, és élni akarunk. 
Csodákat tenni nem tudunk. A gyermekek nem egyfor-
mák, ki könnyebben, ki nehezebben birkózik meg a ta-
nulással. 

Csodákat tenni nem is kell, mert mindenki az adott-
ságai, képességei szerint lesz a társadalom hasznos 
tagja, kötelességtudattal, felelősségérzettel bíró em-
ber. Olyan ember, aki a lehetőségeit hasznosítani tudja. 
„Csak” ennyit szeretnénk minden erőnkkel.

Redele Gézáné
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A Kandó Kálmán Alapítvány 2014. évi munkája
Alapítványunk elmondhatja, hogy a 2014. 

évet is eredményesen zárta. Igyekeztünk egész 
évben célkitűzéseinknek eleget tenni, bár nem 
minden tervünket sikerült megvalósítani. Nagy 
kihívás volt számunkra még a 2012. évben pá-
lyázaton benyújtott Rózsakertben megvalósu-
ló pihenőpark építése, melyet 2014-ben sike-
rült eredményesen átadni. Az átadás–átvétel–
elszámolás sikeresen megtörtént. Reméljük, a 
lakosság megelégedésére, pihenésére szolgál.

Az általános iskolásoknak és az óvodások-
nak kirándulásuk megvalósításához pénzbeli 
támogatást adtunk.

A templom felújításához 2 alkalommal ösz-
szesen 350.000.-Ft-tal járultunk hozzá.

Alapítványunk főleg a kapott felajánlások-
ból gazdálkodik, ezért ezúton is köszönjük 
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával segítet-

ték munkánkat. Kiemelten megköszönjük egy  
Egerfarmoshoz kötődő személy szívből adott 
adományát, mellyel rendezvényünk sikerét fo-
kozta.

Amennyiben tehetik, kérjük,  
hogy a jövőben is segítsék munkánkat.

Kandó Kálmán Alapítvány Adószáma:  
19135447-1-10.

Az alapítvány kuratóriuma úgy ítéli meg, 
hogy az alapító okiratban megfogalmazott 
célok megvalósítására irányuló tevékenysége 
az eltelt időszakban a lehetőségekhez képest 
eredményes volt. Az alapítványunk kuratóri-
uma továbbra is törekszik ezen célkitűzések 
megvalósítására.

Kovács József
Az Alapítvány elnöke

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei
a hatályos I/2000 SZCSM rendelet 5.sz. melléklete szerint

1. Az ellátást igénybe vevővel segí-
tő kapcsolat kialakítása és fenn-
tartása körében:

1.1. információnyújtás, tanácsadás
1.2. mentális támogatás
1.3. családdal, ismerősökkel való 

kapcsolattartás segítése
1.4. az egészség megőrzésére irá-

nyuló aktív szabadidős tevékeny-
ségben való közreműködés

1.5. ügyintézés az ellátott érdekei-
nek védelmében

1.6. segítségnyújtás veszélyhely-
zet kialakulásának megelőzésé-
ben és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában

2. A személyi higiénia megtartásá-
ban való közreműködés körében:

2.1. mosdatás
2.2. fürdetés
2.3. öltöztetés
2.4. ágyazás, ágyhúzás
2.5. inkontinens beteg ellátása
2.6. haj, arcszőrzet ápolás

2.7. száj, fog és protézis ápolás
2.8. körömápolás, bőrápolás
3. A lakókörnyezeti higiénia meg-

tartásában való közreműködés 
körében:

3.1. takarítás a lakás életvitelszerű-
en használt helyiségeiben (háló-
szobában, fürdőszobában, kony-
hában és illemhelyiségben)

3.2. mosás
3.3. vasalás

4. A háztartási tevékenységben 
való közreműködés körében:

4.1. bevásárlás (személyes szükség-
let mértékében)

4.2. segítségnyújtás ételkészítés-
ben és az étkezés előkészítésé-
ben

4.3. mosogatás
4.4. ruhajavítás
4.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás
4.6. befűtés, tüzelő behordása kály-

hához

4.7. télen hó eltakarítás és síkos-
ság-mentesítés a lakás bejárata 
előtt

5. A fizikai támogatás körében:
5.1. etetés, itatás
5.2. mozgatás ágyban
5.3. felfekvéskezelése
5.4. sebellátás
5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, 

szedésének ellenőrzése
5.6. vérnyomás és vércukor mérése
5.7. hely- és helyzetváltoztatás se-

gítése lakáson belül és kívül
5.8. kényelmi és gyógyászati se-

gédeszközök beszerzésében való 
közreműködés, használat betaní-
tása, karbantartásában való se-
gítségnyújtás

6. A háziorvos írásos rendelésén 
alapuló terápiakövetése

7. Szükség esetén a bentlakásos 
szociális intézménybe történő 
beköltözés segítése
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Ismét eltelt egy év, kis csapatunk 
már 14 éve tevékenykedik együtt a 
rendőrséggel a falu biztonságáért.

Településünk egyre jobban elöre-
gedik, így egyre inkább szükség van 
a polgárőrség jelenlétére, munkájára.

2014-ben nagyon sok éjszakai őr-
járatot teljesítettünk. Több ízben kí-
sértük a pénzes postást. Fizeté-
si napokon a posta ügyfélterében is 
ügyeletet tartunk.

Az Országos Polgárőr Szövetség 
utasítására a régi polgárőr-igazolvá-
nyokat újracseréltük, újra levizsgá-
zott a tagság.

Az OPSZ által kiírt pályázaton a 
múlt év elején nyertünk 165 000 fo-
rint vissza nem térítendő támoga-
tást, melyet működésre használtunk 
fel. Vásároltunk láthatósági mellé-
nyeket, távcsövet és egyéb műkö-
déshez elengedhetetlen eszközöket.

Lada Niva gépkocsinkat, amit a 
szövetségtől kaptunk, le kellett állí-
tani, mivel sokba került az üzemel-
tetése. Ígéretet kaptunk, hogy lecse-
rélik egy kisebb fogyasztású gépjár-
műre.

A járőrözést tovább folytatjuk sa-
ját gépkocsival, saját benzinnel, ki 
gyalogosan, ki kerékpárral. Mindez a 
polgárőrök hozzáállását dicséri. A hi-
deg idő dacára is vállalják a szolgá-
latot.

Július 12 egy különleges nap volt 
polgárőrségünk életében, mivel a 
Leader program keretében az egye-
sület sikeresen pályázott és 14 millió 
forintot nyert. Az elnyert nagy ösz-
szegű pályázati támogatásból közsé-
günkben BMX kerékpár-akadálypá-
lyát építtettünk. Ez a pályázat is bi-
zonyítja, hogyha egyesületünk értel-
mes, közösséget szolgáló célt tűz ki 

maga elé és annak megvalósításáért 
dolgozik, akkor olyan új eredményt 
érhet el, mint a BMX-pálya megépí-
tése.

Ez a többi polgárőr-egyesület szá-
mára is példaértékű lehet. Az elké-
szült pályát átadtuk, a fiatalok és az 
idősebbek számára egyaránt nyújt 
sportolási és mozgási lehetőséget.

Augusztus 9-én volt Abasáron a 
Megyei Polgárőr Találkozó, melyen 
mi is részt vettünk. Dobó Tibor pol-
gárőr ezüst érdemérem kitüntetés-
ben részesült, gratulálunk a megér-
demelt kitüntetéshez.

A faluban felszerelt térfigyelő ka-
merák jól működnek, melyek a biz-
tonságot növelik.

Polgárőreink éjjel-nappal a falu la-
kosságának rendelkezésére állnak.

Burgermeister János  
A Polgárőrség vezetője

Értékelés a polgárőrség 2014. évi munkájáról

Amint tapasztalhattuk, szegényebb volt 2014 Min-
denki karácsonya az előző éveknél anyagiak hiányá-
ban. 

Ismert, hogy a rendszerváltás következtében – mi-
vel a magántulajdon a lényege – az eddigi állami tá-
mogatás fokozatosan csökken.

A társadalom tagjainak az öngondoskodáson túl 
nagyobb szüksége lesz az összetartásra, egymás tá-
mogatására, a szolidaritásra, közadakozásra, mint ed-
dig, ami nem új és a kereszténység ebben mindig elől 
járt.

Assisi Szent Ferenc is az 1200-as években azt hir-
dette:

„Nemcsak magunk hasznára, hanem mások javára 
éljünk.”, de Szent Erzsébet is sokat jótékonykodott.

Egerfarmoson is „nemes szívű adakozóknak” mond-
tak köszönetet az 1849-es emlékkőért, a turulos Hősi 
emlékműért, de a Kandó szobor és park, a ravatalozó 
is tartalmaz közadakozást.

A harangok is a bronzból öntött feliratuk szerint az 
egerfarmosiak áldozatkészségét dicsérik és zengik.

Az adakozás önkéntes lehet az adó 1%-ával, de 
készpénzben is mindenki lehetőség szerint tegye 
meg. Én ebben az évben is megtettem.

Akik megengedhetik maguknak, adakozzanak a 
Kandó Kálmán Alapítvány tisztségviselői útján (Ko-
vács József ).

Az alapítvány 2009-ben egyesült „Az Idős Kor Biz-
tonságáért” Alapítvánnyal. Akkor vállalta, hogy a köz-
ség társadalmi és gazdasági fejlesztésén túl „az idős-
korúak szociális és egészségügyi ellátásának elősegí-
tését” is támogatja.

Ehhez a célkitűzéshez nyújtsunk adakozással támo-
gatást mi is!

Az adakozást, ha nem is mindig köszönet, de áldás 
kíséri, belső öröm tölti el az embert és addig jó, amíg 
adhatok.

Jó tudni, hogy a gyermekek, unokák nyári tábo-
rozását, a Mindenki karácsonyát, az idősek ellátását, 
rendezvényeket, a templom befedését tudják segíte-
ni az adományokból, amiről a Kandó Kálmán Alapít-
vány beszámolói adnak tájékoztatást.

Legyen az adakozás érdem!
Bíró Károly

Felhívás közadakozásra!
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Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet
Községünkben tovább-

ra is sikeresen működik az 
Őszirózsa Nyugdíjas Szer-
vezet, meghatározó szere-
pet tölt be a falu életében. 
Heti rendszerességgel, hét-
fői napon tartjuk összejö-
veteleinket, megbeszéljük 
közös programjainkat. 

Az elmúlt év is bővelke-
dett színes, tartalmas prog-
ramokban. Hagyományőr-
ző népdalkörünk részt vett 
megyei kistérségi, és helyi rendezvényeken, fesztiválo-
kon, falunapokon. Sok meghívást kaptunk, melyeknek 
lehetőségeinkhez képest igyekeztünk eleget tenni. Szí-
vesen megyünk, hogy kis falunk hírnevét öregbítsük. Az 
alábbi rendezvényeken vettünk rész 2014. évben:

- Februárban Füzesabonyban hat település összevont 
kórusaival való összéneklés a Füzes Fesztivál I. Népdalkö-
rök Találkozóján. 

- Áprilisban az Egészségnap záró programján való fel-
lépés.

- Májusban Karcagon a Nyugdíjasok Művészeti Feszti-
válján énekkarunk szerepelt, ahová a polgármester asz-
szony is elkísért bennünket, besegített a gépkocsival tör-
ténő utaztatásunkba.

- Júniusban Dormándon Hősi Napi Megemlékezés hat 
település kórusaival

- Júliusban részt vettünk Gyöngyösön a Tekeverseny 
Heves Megyei Szövetség jubileumi versenyén. Fellép-
tünk Mezőszemerén, a Görhe Napon. Egerfarmoson 
megrendeztük a Népművészeti Találkozót hat község 
részvételével, melyre meghívtuk a megyei vezetőket, a 
környék polgármestereit és a falu lakosságát. Felléptek 
az óvodások, iskolások, táncosok és a hat település nép-
dalkórusai. A kórusokat Kissné Bozó Sarolta énektanár 
tanította be nagy sikerrel. A találkozó megrendezésére a 
LEADER Csoporthoz nyújtottunk be pályázatot, és nyer-
tünk 1.100.000 forintot, amiből lebonyolítottuk a ren-
dezvényt az önkormányzattal közösen. Berendeztük a 
tájházat, különböző vetélkedőket szerveztünk. Délután 
magyar nótákat éneklő énekesnő lépett fel. Színes, moz-
galmas nap volt, ami utcabállal zárult. 

- Augusztusban a mezőszemerei Szivárvány Tánc-
csoport 10 éves évfordulójára kaptunk meghívást, ahol 
énekkarunk fellépett. 

- Szeptemberben Füzesabonyban a VII. Füzes Fesztivál 
II. Népdalkörök Találkozóján összéneklésen vettünk részt 
mind a hat kórussal. Részt vettünk Demjénben a Heves 
Megyei Nyugdíjas Szövetség által rendezett sportnapon. 
Szintén összéneklésen vettünk részt Mezőtárkányon az 
I. világháború 100 éves évfordulójának megemlékezé-

sén. Az első világháború-
ban elesett hősök emléké-
re katonadalokat énekel-
tünk Egerfarmoson az Idő-
sek napi rendezvényen.

- Októberben részt vet-
tünk Füzesabonyban az 
Idősek Világnapjának meg-
emlékezésén, valamint az 
Egészségre nevelő prog-
ram záróünnepségén. Ok-
tóber 5-től 10-ig szerve-
zetünk hat tagja Siófokon 

üdült az Erzsébet Program keretében. Idén is beadtuk 
pályázatunkat az Erzsébet Programra, 10 fővel. 

- Novemberben Verpeléten az Idősek Megyei Feszti-
válján léptünk fel. Egerben a Palócgálán Országos Nép-
zenei Minősítő keretében térségi szintű minősítőn vet-
tünk részt, ahol „Dicséretes fokozatot” ért el énekka-
runk. A polgármester úr is elkísért bennünket és bese-
gített az utaztatásba. A fellépésre Kissné Saci készítette 
fel az énekkart, akinek köszönjük önzetlen munkáját, az 
önkormányzatnak pedig az anyagi támogatását. Voltunk 
még Budapesten, a Zeneakadémián a Nyugdíjas Klu-
bok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség 25. 
éves jubileumi és egyben az Idősek világnapi rendezvé-
nyén, ahol kitüntetéseket adtak át és szép műsorral szó-
rakoztatták a szépkorúakat. 

- Decemberben megtartottuk évzáró rendezvényün-
ket finom vacsorával, süteménnyel, melyhez a klubtagok 
is hozzájárultak. Koccintottuk az új év sikerére, köszön-
töttük a névnaposokat és a kerek évfordulós születésna-
posokat. Jó hangulatban búcsúztattuk a 2014-es évet, 
énekeltünk, beszélgettünk, a polgármester úr is köszön-
tött bennünket. Részt vettünk a Mindenki karácsonyán, 
ahol karácsonyi éneket énekeltünk. 

Negyedévente összeülünk az Életet az Éveknek Me-
gyei Szervezetének tanácskozásán. Ezt a tanácskozást 
minden negyedévente más klub szervezi, így jobban 
meg tudjuk ismerni a Megyei Klubokat. Kéthavonta pe-
dig a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség fórumain ve-
szünk részt Egerben. Rendszeresen járunk színházba, 12 
főnek van színházbérlete. Szervezetünk tagdíjból, az adó 
1%-ából és támogatásból működik. Az önkormányza-
ti támogatást működésre fordítottuk (utazás, rendezvé-
nyek szervezése, tagdíjak).

Szervezetünk jó kapcsolatot tart a környező települé-
sek klubjaival, Országos és Megyei Szövetségekkel, a he-
lyi Önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetek-
kel, amit továbbra is szeretnénk ápolni, hiszen összefo-
gással lehet sikeres eredményeket elérni.

Burgermeister Jánosné
elnök
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Rögös úton emelkedőhöz ért a Tűzkerék
Egyesületünk az elmúlt időszakban átala-

kuláson ment át. A napokban kerül lezárás-
ra a tisztségviselő-váltás. Ismeretes, hogy az 
egyesület korábbi vezetője, Bözödi Mária el-
költözött településünkről és a távolság miatt 
nem tudta vállalni a feladatellátást. A vezető-
ség többi tagja élethelyzetük változása mi-
att nem vállalt már aktív szerepet az egyesü-
let életében. Ezt követően a tagok felelőssé-
ge lett, hogy a törvényes működés feltételeit 
megteremtse. Ebben a folyamatban nagy se-
gítségünkre volt Dr. Joó Csaba, aki a jogi lé-
pések koordinálása mellett, mint a Tobán Ha-
gyományőrző Egyesület vezetője, szakmai ta-
nácsokkal is ellátta, ellátja az egyesületet.

Megválasztásra került az új vezetőség, és 
folyamatban van a 2015-ös év programjainak 
összeállítása. 

Az egyesület fontos feladatának tekinti a 
néptáncok tanulása mellett a népi hagyomá-
nyok megismerését és azok megismerteté-
sét. Terveink között szerepel a tájegységünk-
re jellemző népszokások felélesztése. Törek-
vésünk, hogy megismerjük gyökereinket. 

Folyamatban van új fellépő ruhák beszer-
zése, melyek igazodnak a megtanult tájegy-
ségi táncokhoz. Ezzel fontos előrelépést te-
hetünk a tánccsoport szakmai elismeré-
se felé, hiszen megfelelő megjelenéssel és 
tánctudással teret és lehetőségeket kapha-
tunk rangos eseményeken is. A korábbi idő-
szakban Bíró-Szabó Krisztina, Varró Petra és 
Almási Zoltán koordinálta a szakmai munkát.  
A jelenleg zajló átalakulás miatt átmenetileg 
nincs szakmai vezetőnk, de a tánctanulás és 
gyakorlás folyamatos, tavaszra ismét bővül 
repertoárunk.

Fejlődésünkhöz a szakmai munkán és a lel-
kesedésen túl fontos szerepet tölt be az anya-
gi források előteremtése. Bevételeink elsősor-
ban a tagdíjakból adódnak össze, de emellett 
folyamatosan kutatjuk a támogatókat és a pá-
lyázati lehetőségeket. Az önkormányzat lehe-
tőségeihez mérten támogatja szervezetün-
ket. A 2014-es évben szervezeti gondok miatt 
fel nem használt önkormányzati támogatás 

nem veszett el, 2015-ben számíthatunk erre 
a forrásra. A sikeres lobbinak köszönhetően a 
2015-ös évben szponzori támogatásra is ígé-
retet kaptunk. Tervezzük továbbá jótékonysá-
gi bál, valamint egyéb bevételt eredményező 
program lebonyolítását is. A részünkre nyúj-
tott támogatásokat igyekszünk színvonalas 
munkával és előadással meghálálni.

A 2014-es évben változott a tagság életko-
ri összetétele. A tánccsoport fele már a 12–18 
éves korosztályból kerül ki. Nagy öröm, hogy 
fiatalok is érdeklődnek a néptánc, a népi ha-
gyományok iránt. 

A jó hangulatban zajló próbákon elsajátí-
tott táncokat az előző évben több fórumon 
is meg tudtuk mutatni. Jelentős előrelépés, 
hogy már 2015-re is érkeznek a megkeresé-
sek.

Folyamatosan keressük a bemutatkozási, 
fellépési lehetőségeket, melyek során nem 
csak az egyesületet ismertetjük meg, hanem 
a település jó hírét is elvihetjük. 

Várjuk új tagok jelentkezését is, akik része-
sei kívánnak lenni egy jó hangulatú, a szóra-
kozás mellett az értékteremtést is szem előtt 
tartó csapatnak.

Cseh Józsefné
Az egyesület megbízott vezetője
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Akikre büszkék lehetünk...
A szerkesztőbizottság megalakulását követően a kiad-

vány tervezésének folyamatában felmerült az ötlet egy ro-
vat indítására, melyben olyan személyeket kívánunk be-
mutatni, akik kötődnek településünkhöz és tevékenysé-
gükkel öregbítik Egerfarmos hírnevét.

Teret és megjelenést kívánunk biztosítani művészek-
nek, sportolóknak, az élet bármely területén tevékeny-
kedő, eredményeket elérő, sikeres embereknek, hogy be-
mutatkozzanak. Hiszen sok esetben nem is tudjuk, hogy 
szomszédunk, utcabelink a falu határain kívül milyen sike-
reket ér el, mennyire eredményes.  Elképzelésünk szerint 
itt helyet kaphat bárki, aki Egerfarmoshoz bármilyen mó-
don kapcsolódik, itt született, itt lakik vagy lakott és büsz-
kén vállalja kis falunkhoz való kötődését. 

Várjuk azon személyek jelentkezését, akik szívesen mu-
tatkoznának be az újságban, illetve a javaslatokat is.

Első alkalommal egy olyan lány bemutatkozását olvas-
hatják, aki fiatal kora ellenére már nemzetközi szinten is 
bemutathatta tudását, nem kis eredménnyel.

Márton Dominika: Egy pár szót magamról....
A nevem Márton Dominika, és az Egri Dobó István Gim-

názium 9.e osztályos tanulója vagyok.
Mióta az eszemet tudom, szeretek rajzolni és festeni, vi-

szont komolyabban csak az elmúlt pár évben kezdtem el 
a tehetségemet fejleszteni. Eleinte csak egy kedvtelésből 
űzött hobbi volt számomra, amit az idézett elő, hogy sok 
ember nem értette meg a gondolkodásmódomat, ezért 
így akartam kifejezni, én hogyan látom a világot. Már álta-
lános iskolásként részt vettem a füzesabonyi Képzőművé-
szeti Iskola délutáni óráin, most pedig a Dobóban vagyok 
rajzszakkörös. 

Szerintem nagyon jó dolog, ha 
az embernek van egy olyan elfog-
laltsága, amit szeret csinálni, fő-
leg ha az művészi értékű, hiszen 
ezzel valami különlegeset adha-
tunk a világnak. Nagyon örülök 
annak, hogy bár még fiatal va-
gyok, sokan elismerik a munkái-
mat.

Mióta rajzolok, sok rajzpá-
lyázaton és versenyen értem 
el helyezést, de ami megemlí-
tésre méltó az az, hogy tavaly a IX. Országos Középisko-
lás Képzőművészeti diáktárlaton a „Dávid tükörrel” című 
képem különdíjas lett. Az alkotást Hajdúszoboszlón és 
Debrecenben is meg lehetett tekinteni egy kiállítás kere-
tei közt. Szintén tavaly részt vettem iskolánk Comenius-
programjában. (ez a program 8 ország iskolái között létre-
jött cserekapcsolat). A feladatom pedig a 8 ország egy-egy 
legendájának illusztrálása volt. Nagy örömömre szolgált, 
hogy nagy sikere volt, sőt a munkámért egy hétre Török-
országba utazhatok az iskola diákcsoportjával. Iskolánk 
nemrég logópályázatot is indított, aminek a közönségdí-
ját magas fölénnyel megnyertem. A múlt nyáron pedig le-
hetőségem volt egy kisebb kiállítást csinálni a rajzaimból 
Egerfarmoson, majd Mezőtárkányban.

Mennyi mindent elértem már, pedig én csak azt csiná-
lom, amit szeretek: rajzolni. Szeretnék mindenkire ösztön-
ző hatással lenni, aki valamilyen művészettel foglalkozik, 
hiszen lehet, hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni, 
de megéri a fáradtságot, főleg ha ez nem is fáradtság, ha-
nem az, amihez a legjobban értünk.

A mezőtárkányi kiállítás képei

A logó
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A doni emlékmű 

A Don-kanyar fájó emlékezete
2015. január 13-án Egerfarmoson 

is megemlékezést tartottak a Don-
kanyarban vívott harcokról, mely a 
magyar hadtörténelem legszomo-
rúbb fejezetei közé tartozik: a meg-
felelő fegyverzet és felszerelés nélkül 
kiküldött, lehetetlen feladattal meg-
bízott honvédek ezrei szenvedtek és 
vesztek oda a -40 fokos orosz télben.

Bíró Károly, aki Egerfarmos törté-
nelmén túl a magyarság történelmé-
ben is igen jártas, az alábbi beszéd-
ben emlékezett meg a hősökről az 
ünnepség keretében: 

„Ritka, talán eddig elő nem for-
duló eseménynek vagyunk részesei, 
aminek az oka a HÁBORÚ-ra emléke-
zés az 1943. január 13-i Doni kataszt-
rófa kapcsán.

A magyar kormány a múlt évben 
elhatározta az 1914-es NAGY HÁ-
BORÚ 100. évfordulójáról a 2014-es 
megemlékezést.

Ilyenre Egerfarmoson csak a Hő-
sök napján került sor, a leadott írá-
som sem jelent meg, de a Honvédel-
mi Minisztérium felmérést végezte-
tett a katonasírokról. Azonban az I. 
világháborúból ilyen nincs, mert az 
a háború a mai Magyarország terü-
letén kívül zajlott le. Az akkor meg-
halt egerfarmosi katonák is idegen 
földben nyugszanak. Emléküket őrzi 
az 1933-ban felszentelt turulos em-
lékkő, a mostani fiatalok déd- és ük-
apjuk nevével.  Ebből az időből ma-
radtak fent olyan fogalmak, mint 
Doberdó, Isonzó vagy Piave. Helyes 
volt a katonanóták éneklése az Idő-
sek napján (Ezzel emlékezhettünk az 
I. világháború hőseire.)

A Nagy Háború azért tört ki 1914-
ben, mert a német fejedelemségek 
1870-es egyesülése következtében 
megerősödtek és a további fejlődé-
sükhöz gyarmatokat akartak szerez-
ni a franciáktól, az angoloktól, akik-
nek szövetségese volt Oroszország.

Mi Németország szövetsége-
sei voltunk az Osztrák Monarchián 
belül, és úgy hozta a történelem, 
hogy Ferdinánd trónörökös szerbiai 
meggyilkolása miatt Magyarország 

üzent hadat, ami megbosszulta ma-
gát Trianonnal.

Ez a kis helyi háború világháború 
lett és 4 hónap helyett 4 évig tartott. 
Részesei lettek európai országokon 
kívül afrikai, ausztráliai, sőt a végén 
amerikai katonák, ugyanis Oroszor-
szág 1916-os kilépése után állóhá-
ború lett. Kilátásba volt a megegye-
zés, de 1917 decemberében Ame-
rika anyagi segítséggel belépett az 
angolok oldalán, ezért Németország 
és a Monarchia vesztes lett, Magyar-
országot „kárpótlásként” megcsonkí-
tották.

Az I. világháború embervesztesé-
ge 8 millió fő, ebből 530 ezer fő ma-
gyar és 36 fő egerfarmosi volt a harc-
mezőn. Ezen felül 6 millió volt a spa-
nyolnátha áldozata a háború után a 
civilek között. Amerikának csak ezer 
halottja volt.

A Nagy Háború második része a II. 
világháború, aminek a megemléke-
zésére 2015-ben kerül sor, mert tör-
ténelmileg 1945-ben, azaz 70 éve 
lett vége, de a lelkemben még sok 
helyen ma is elevenen él.

Ennek az országos megemléke-
zésnek az első aktusa a mai nap, 
ugyanis 1943. január 12-én a hide-
get jobban tűrő, jól felszerelt Vörös 
Hadsereg a Voronyezs közelében 
lévő Don-kanyarnál áttörte a magyar 
harcvonalakat, katasztrofális veresé-
get okozva a 2. Magyar Hadtestnek. 
Ez történt a mellettük lévő német és 

olasz katonai egységgel is. Erről a 70. 
évfordulón 2013-ban is megemlé-
keztünk.

De hogyan kerültek a magyarok 
a nagy Oroszországba, a Don folyó 
partjára? – mert a Don-kanyar csak a 
magyarok tudatában él, mint földraj-
zi hely fogalomként.

Úgy kerültek oda, hogy háború 
volt újra, az I. világháborúnak a foly-
tatása, mert a politika nem tudta a 
fejlődő Nyugat-Európa problémá-
ját megoldani (a világ újrafelosztása) 
és Németországnak lett egy fanati-
kus vezére, aki gátlástalanul megtá-
madta

- 1939-ben Lengyelországot,
- 1941. június 22-én hadüzenet 

nélkül a Szovjetuniót. Ebben a hó-
napban a magyarok Angliának, év 
végére az USA-nak is hadat üzentek.

- A Trianonban elcsatolt magyar 
területek visszaszerzésének remé-
nyében a németekhez csatlakoz-
tunk, akik mindjárt kérték is a ka-
tonai segítséget, mert az USA által 
anyagilag felerősített szovjet csapa-
tok megálljt parancsoltak a néme-
teknek.

Hitler kérésére Horthy hadúr 1942-
ben kivezényelte az állítólag legjobb 
hadseregét, a 2. Magyar Hadsereget, 
akik áprilisban Egerből, Kaposvárról, 
Kiskunfélegyházáról be is vagoníroz-
tak Jány Gusztáv ezredes parancs-
noksága alatt. A parancsnok, miután 
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megismerte a rájuk bízott frontvona-
lat, le akart mondani.

A 200 ezer magyar katonának 200 
kilométer harcvonalat kellett véde-
ni mocsaras terepen. A már említett 
1943. január 12-én -31, -40 Celsius-
fok hidegben erős tüzérségi előké-
szítés után támadtak a szovjetek (tíz-
szer ilyen hideg volt, mint most).

Akkor ott, a harcokban 17 ezer 
magyar esett el, 28 ezer sebesült 
meg, 80 ezren eltűntek, 28 ezer fog-
ságba esett, 23 ezer katona fagyha-
lált szenvedett.

1943 áprilisában 52 ezren érkez-
tek haza a 200 ezerből, túlnyomó 
részt egészségügyiek, hadtáposok. 
Szomorú, hogy a határon is, és a ki-
induló pontokon is gyászos fogadta-
tásban volt részük. Pedig a magya-
rok helytálltak, ők utolsónak hagy-
ták el az állásukat, fedezve a néme-
tek visszavonulását.

Három egerfarmosi elestéről van 
tudomásunk:

- Misz János 1942. szeptember 
9-én esett el, a Vasút utcai Mária 
szobrot édesanyja állíttatta fia em-
lékére,

- 1942. december 12-én halt meg 
Hanzi Bukta József, aki fejlövés áldo-
zata lett,

- 1943. február 15-én Bajnok Jó-
zsef.

Ma már csak a névtábla őrzi em-
léküket és a „Béke poraikra” című 
könyv.

Ismereteim szerint ebben az év-
ben még lesz a HÁBORÚ-ra emléke-
zés, mert május 9. a Győzelem napja. 

A falu orosz megszállásáról is meg 
kell emlékeznünk november 9-én, 
és ha minden igaz, várható, hogy a 
Pupu tanyán elesett 7 székely kato-
na is kaphat síremléket! 2002-ben 
volt kezdeményezés kopjafára. Őket 
és több, itt elesett magyar honvédet 
70 éve, 1945 márciusában temették 
el a sírkertben és a Hősök kertjében.

Tudom, a gyerekeknek ezek a dol-
gok alig érthetőek, de szívből kívá-
nom, hogy nekik ne kelljen hősi em-
léket állítaniuk, ne legyen háborús-
kodásban részük, de ezért nekik is 
tenniük kell majd.

Habár most is vannak háborúk, 
a terrorizmus is az. „Új típusú há-
ború, mert nem egymással szem-

ben álló felek vívják, de ellenségek, 
a szegényedésük ellen küzdenek a 
globalizációs világban”, szuperfegy-
verzet ellen a váratlanság erejével, 
az önfeláldozási készség az internet 
segítségével, vallási jelleggel. Pedig 
ugyanaz az Istene zsidónak, keresz-
ténynek, az iszlám hívőnek. Egyen-
súlyt kellene teremteni és békessé-
get. Ezt mondják tudós emberek és 
a politikusok?”

„Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.
S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke!”

/Babits Mihály:  
Zsoltár gyermekhangra – idézet/

Felhívás!
Az Egerfarmosi Hírmondó vers- és novellaíró pályázatot hirdet. 
Pályázni lehet:
1. Vers kategóriában
Amatőr, elismerésre és megmérettetésre vágyó, alkotószellemű versírók 

szabadon választott témában, eddig még nem publikált költeménnyel, élet-
kori megkötés nélkül.

2. Novella kategóriában
Amatőr írói vénával rendelkező alkotók szabadon választott témával, ma-

ximum három oldal (A/4) terjedelemben életkori megkötés nélkül.
A pályaművek benyújtási határideje: 2015. május 31. 

A beérkezett írások elbírálását független zsűri végzi.  Kategóriánként az 
első három helyezett értékes díjazásban részesül. A legjobb írásokat újsá-
gunkban megjelentetjük.

Elérhetőségeink: 
hirmondo.egerfarmos@gmail.com,  
Gyűjtőláda a Polgármesteri Hivatal folyosóján  

Várjuk írásaikat!

Kedvcsináló az alkotásokhoz: egy besenyőtelki édesanya szárnypróbálga-
tásainak egyik „terméke” ez a vers. 

Nagy Jánosné

CSATANGOLÁS 

Tücsköm, tücsköm, katicám
Csatangolni rajta hát!
Huncut  mosoly amit látok
Cserebogár várjon rátok  
Induljunk, mert mindjárt vége 
Naplemente sötét  égre 
Játsszál nekünk tücsök koma 
Jó a kedvünk, mint  még  soha 
Erdő mező virágai, csiripelő madarai
Kicsik és nagyok ezek  örömteli pillantok
Zúg  az erdő táncolunk 
Pillangókkal szárnyalunk 
Elfáradtunk kellemesen 
Jót mulattunk együttesen!  
Fenn az égen a holdacska 
Fületekbe azt suttogja
Álmod  szép lesz  ragyogó 
Szíved-lelked csillogó.

Hősök emlékműve Egerfarmoson
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A farsang hossza évről évre vál-
tozik, mivel zárónapja a húsvét idő-
pontjához kötődik. Vízkereszttől (ja-
nuár 6.) a húsvétot megelőző 40 na-
pos nagyböjt kezdetéig, azaz hamva-
zószerdáig tart. Farsang a tavaszvá-
rás pogány kori, igen változatos ké-
pet mutató ünnepeiből nőtt ki, gya-
korlatilag a zajos mulatozás, a tréfa-
csinálás, bolondozás, eszem-iszom 
és az advent lezárulásával, a párkere-
sés, udvarlás időszaka. Magyarorszá-
gon a farsangi szokások a középkor-
ban honosodtak meg, és számos ide-
gen nép hatása érvényesült bennük.

 A farsanghoz fűződő szokások számos nép rítusainak 
emlékét őrzik. A szokások és hiedelmek többsége, és így 
a maskarás farsangi felvonulás is a vigasság utolsó napja-
ira, farsangvasárnapra, farsanghétfőre, húshagyókeddre, 
az ún. "farsangfarkára" összpontosulnak. Ezeken a napo-
kon a felszabadult mókázásé volt a főszerep, vagy aho-
gyan egyesek mondták, ez volt a "fordított világ" napjai. 
Ezt mutatták a zártkörű kocsmai asszonymulatságok, a 
farsangi paródiák, a farsangi álesküvők. Ebben az időben 
a mezőgazdasági munkák szüneteltek, hiszen ez volt a 
szórakozás legfőbb ideje. A hamvazószerdát követő na-
pon, az egynapos böjt után a böjtöt felfüggesztették, 
hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák a farsang-
ban megfáradt emberek. 

 A farsangi mulatságok Magyarországon a XV. század 
óta ismertek. A hosszú böjtre való felkészülésnek meg-
felelően ebben az időszakban az evés-ivás, a mulatozás 

szinte kötelező volt. A táncmulatság-
ok mellett különböző játékokat, ve-
télkedőket rendeztek, de ilyenkor 
volt a legtöbb lakodalom is a falvak-
ban. Világszerte, így a magyar nyelv-
területen is a farsang adott alkalmat 
a különféle jelmezek, maszkok fel-
öltésére, s az ezekben való vigado-
zásra. A farsang időszaka a táncmu-
latságok legfőbb ideje volt, a falvak-
ban a bálok többsége a kocsmákban, 
vagy bérelt házakban zajlott. Minden 
társadalmi réteg megrendezte ilyen-
kor a maga bálját, a szervezők általá-
ban a legények voltak. A "batyus-bá-

lokra" az ételt a lányok, az italt pedig a fiúk vitték, a ze-
nészeket pedig a bálozók közösen fizették ki. Fontos sze-
repük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasz-
tásban. A lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt le-
génynek, aki ha tetszett neki a lány, kitűzte a kis csokrot a 
kalapjára. Aki pedig pártában maradt, azt a farsang idő-
szakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyol-
ták. Magyarországon a legismertebb farsangi ünnep és 
felvonulás a busójárás.

Mára változtak ezek a szokások. A báli szezon ugyan 
ekkorra tehető napjainkban is, de a néphagyományok 
kivesztek a társadalmi átrendeződés miatt.

Azonban vannak hagyományosnak tekinthető ételek, 
melyek a régi időkből átöröklődtek és napjainkban a far-
sangi időszak idején gyakran fellelhetőek egy-egy csa-
ládi ebéd vagy vacsora alkalmával. Ilyen hagyományos 
ételek a kocsonya vagy a farsangi fánk.

A farsang

Farsangi fánk
Hozzávalók 4 személy részére:
• 50 dkg finomliszt

• 3 dkg élesztő

• 5 dkg margarin

• 2 db tojássárgája

• 3 dl tej

• 0.5 teáskanál rum 

• 1 csipet só

• 2 ek. porcukor

• napraforgó olaj

Elkészítés:
A lisztet összekeverjük a porcukorral, közepébe mé-

lyedést készítünk, és beleütjük a tojások sárgáját. Hoz-
záadjuk a tejben felfuttatott élesztőt, csipet sót, kevés 
rumot. Lágyabb tésztát kell kapnunk. Amikor összeállt, 
hozzáadjuk az 5 dkg olvasztott margarint. Jól ki kell dol-
gozni, majd a duplájára kelesztjük.

Amint megkelt a tészta, kb. 2 cm vastagságúra  el-
nyújtjuk. Fánkszaggatóval kiszaggatjuk, hagyjuk még pi-
henni kevés ideig. Közben az olajat felforrósítjuk, és lehet 
kezdeni a sütést. Közepes lángon sütjük, az első felét le-
fedve. Ha megfordítottuk, már nem kell lefedni. Fontos, 
hogy az a fele kerüljön az olajba  először, amelyik pihen-
tetésnél a teteje volt, ujjunkkal kis mélyedést csináljunk, 
és úgy tegyük az olajba. Így szép szalagos lesz, és lesz he-
lye a lekvárnak is.

A kész fánkokat lekvárral ízesítjük, porcukrozzuk.

Jó étvágyat kívánunk!
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Egerfarmos Önkormányzatának időszakos kiadványa

Készült: 350 példányban

Felelős kiadó: Petrik László polgármester

Szerkesztő: Barnáné Úri Katalin, Cseh Józsefné, Kiss Gergő, Szabóné Dobó Erika

Tördelés, nyomdai munkák: Pető Nyomda Mezőkövesd.
Tel.: 49/414-000

KEDVES OLVASó!
A most kézbe vett újság lapoz-

gatása közben feltűnhetett, hogy 
számos „megszokott” hírt talál-
tak lapunkban. Értjük ez alatt az 
intézmények írásait, vagy a civil 
szervezetek beszámolóit. Elsőre 
talán már sablonosnak is tűnhet, 
és mondhatja a kedves olvasó: 
„Már megint ugyanazt írják!” 

Azonban, ha figyelmesen for-
gatták a lapokat, reményeink 
szerint találtak benne néhány új-

donságot is. Ez nem véletlen. Az 
Egerfarmosi Hírmondó szerkesz-
tőbizottsága ismét megkezdte 
működését. Elindultunk egy új 
úton, melyen még akadnak ne-
hézségek, de reményeink szerint 
ezeken túllépve egy újszerű, ér-
dekes kiadvány kerülhet a tisz-
telt olvasó kezébe.

Törekvésünk, hogy a telepü-
lés és mikrokörnyezetének híre-
it eljuttassuk a lakosság számára. 

Kutatjuk az információkat, igyek-
szünk új rovatokat, érdekessége-
ket belecsempészni a kiadvány-
ba. 

Ahhoz, hogy a Hírmondó való-
jában is az emberekhez, az em-
berekről szóljon, várjuk építő jel-
legű véleményüket, javaslatukat, 
hogy az elkövetkezendőkben 
még színesebbé, olvasóbaráttá 
formálhassuk lapunkat.

HÍRMONDÓ

Elérhetőségeink:
hirmondo.egerfarmos@gmail.com

Gyűjtőláda a Polgármesteri Hivatal folyosóján

Kellemes időtöltés kívánnak a szerkesztő bizottság 

tagjai: Petrik László, Szabóné Dobó Erika, Kiss Gergő, 

Barnáné Úri Katalin, Cseh Józsefné

Születés- és névnapja alkalmából köszöntötték  
Egerfarmos legidősebb polgárát

Egerfarmos legidősebb polgára Nagy Miklósné, 
Juli néni február 16-án ünnepelte  95. születés-
napját. Ennek alkalmából Petrik László polgármes-
ter, dr. Tanárki Fülöp István jegyző, Lukács Dezső a 
Gondozási Szolgálat vezetője és Bíró Tímea gondo-
zónő (aki hosszú éveken keresztül gondozója volt 
Egerfarmoson)  látogatott el hozzá Egerbe. Juli néni 
népes családja körében kettős ünnepet ült. Két lá-
nya, négy unokája, nyolc dédunokája és három ük-
unokája, valamint az egerfarmosi látogatók Julian-
na névnap alkalmából is köszöntötték.

Minden egerfarmosi lakos nevében kívánunk jó 
egészséget és sok boldogságot családja körében.


