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2015- 2016 eseményei
Fülöp Sándor festõmûvész állandó kiállítása
2016. december 10-én településünkön megnyílt Fülöp Sándor festõmûvész állandó kiállítása. A
család önzetlen felajánlásának köszönhetõen 14 darab festmény látható a mûvelõdési központ nagytermében. Az ünnepélyes megnyitót
Fülöp István a Mátészalkai Járási
Hivatal vezetõje, a Reformátusok
Szatmárért Közhasznú Egyesület
elnöke és Jármi Község Önkormányzata szervezte. A kiállítást
megnyitotta Rácz Imre festõmûvész, áldást mondott Koós Csaba Levente a
Református Egyházközség lelkipásztora, a mûsorban közremûködtek: Losonczi
Léna költõnõ, a Tordai-Fülöp Band, és a helyi cserkészcsapat tagjai.
Polgármesteri köszöntõ Fülöp Sándor állandó kiállításának megnyitójára:
Szép délutánt kívánok a mûvészetet szeretõ megjelenteknek, Fülöp Sándor festõmûvész állandó kiállításának megnyitása alkalmából, aki 1959-ben a helyi
általános iskolában dolgozott!
Szeretettel köszöntöm vendégeinket! Endedjék meg, hogy külön köszöntsem
Losonczi Léna költõ Nõt, Rácz Imre festõmûvészt, a Tordai-Fülöp Bendet, Koós
Csaba Levente alpolgármester úrat a Református Egyházközség lelkipásztorát, a
Reményik Sándor cserkészcsapat vezetõjét Koós Ildikót, valamint a cserkészcsapat
közremûködõ tagjait, megjelent képviselõ társaimat.
Engedjék meg, hogy nagy szeretettel külön köszöntsem a Fülöp család tagjait és
kifejezzem köszönetünket azért a nagylelkûségért, aminek köszönhetõen ma részesei lehetünk e kulturális eseménynek.
Egy Gogol gondolatot szeretnék idézni.
"Magasra emeli a mûvészet az embert, nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja
lelkének minden rezdülését."
Úgy gondolom, Gogol szavai tökéletes módon leírja, hogy a mûvészet miként is tud
részévé válni az életünknek, mind a mûvelõknek, mind a csodálóknak egyaránt.
Komoly gondolatok, üzenetek átadására és közvetítésére képes a mûvészet minden
ága.
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Talán ezek az eszményi gondolatok azok, amelyek az embert különbbé teszik. A
mûvészet képes a lelket ápolni, kezelni és fejleszteni egyaránt. A mûvészet
felelõsséggel is tartozik, hiszen az ember lélektani, kulturális fejlõdéséért felel, mert
az itt érõ behatások az ember személyiségét formálni, finomítani tudják.
A festészetet talán úgy tudnánk értelmezni: hogy a festészet színvilágában,
ecsetvonásaiban, kifejezõ erejében olyan érzéseket és érzeteket képes közvetíteni a
nézõ felé, amelyet szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni.
A szemeket gyönyörködtetni, s a szemet elvarázsolni nagyon nehéz feladat, hiszen
sok inger éri a hétköznapokban is, ellenben egy új világot tárni elé és megmagyarázhatatlanul lekötni a figyelmét óriási kihívás, amelyre a festészet egyedüli
módon képes. Mindezek megvalósulásának lehetünk szemtanúi amikor végignézzük a kiállítást.
Én úgy gondolom ajándékot kapnak az itt jelenlévõk és a majdan ideérkezõ látogatók. Vélem mindenkinek örömet, felüdülést, megnyugvást, kikapcsolódást fognak
jelenteni azok a pillanatok, melyeket eltöltenek a kiállítás megtekintésekor.

Idõsek Napja (2016. október 8.)
Minden évben megrendezésre kerül a mûvelõdési ház nagytermében az Idõsek
Napja. Nagy szeretettel készül a képviselõtestület erre a rendezvényre évtizedek óta.
Öröm számunkra, hogy a meghívottak jelentõs számban megtisztelnek bennünket vendéglátókat a jelenlétükkel.
Az otthon maradók fogadják szeretettel az ünnepségen elhangzott köszöntõt.
Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm a jelenlévõket a mai ünnepségünkön.
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Kiemelt szeretettel köszöntöm azokat a jelenlévõket, akikért ez az ünnepség
megrendezésre került. Köszöntöm a községünkben élõ idõseinket, az itt jelenlévõket
és azokat is, akik nem tudtak körünkben megjelenni általunk ismert, vagy nem
ismert okok miatt.
Öröm számunkra ez a nap, ez a lehetõség, hiszen ebben az évben 93 fõ jelezte viszsza, hogy személyes jelenlétével is megtisztel bennünket és elfogadja ebéd
meghívásunkat, köszöntésünket. Meghívottaink száma: 238 fõ, nem jött el és nem
igényelte az ebéd elvitelét sem 61 fõ, az ebédet több mint 90 fõ részére fogjuk
kiszállítani.
1991-ben az UNESCO vezette be az Öregek Nemzetközi Napját, azóta hivatalosan
október elsején köszöntjük az idõs embereket. Köszöntjük mindazokat, akik hosszú
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élet munkáját, tapasztalatait tudják
maguk mögött.
Ez a mai nap, ez az ünnepi alkalom
az idõseink iránti tiszteletbõl fakad.
Ez az ünnep az idõsekért van, róluk
szól. Felhívja figyelmünket arra,
hogy az idõsebb embereket tisztelnünk kell. A tiszteletünk magába
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és az érzést, hogy
értékeljük, szeretjük õket. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk idõseinkre
nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján. Idõs koruk tapasztalatával
helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak.
Feladatunk, lehetõvé teszi számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani,
vigyázni rájuk, segíteni õket, hogy örömteli életet élhessenek.
Mert...
- Foltos, ráncos, öreg kezek, sokat fáradva éltetek.
- De hiszem azt is: öleltelek.
- Kedves kézben pihentetek.
Foltos, ráncos öreg kezek,
- unokákat tereltetek,
- nekik oly sokat fõztetek,
- kapáltatok, kötöttetek.
Fáradt, kedves, öreg kezek,
- kérlek szépen pihenjetek,
- annyi mindent megtettetek,
- pihenjetek, öleljetek.
Képviselõtársaim és magam nevében egészséget, szeretetteljes környezetben további tartalmas boldog életet kívánok.
Délutáni programunk bárki számára nyitott:
Az ebédet követõen fellép:
- Jármi-Papos Néptánccsoport
- Kiss Józsefné (vers)
- Markos Andrásné (köszöntõ)
- Akácvirág nyugdíjas klub énekkara
- Jármi énekkar
- Mandala Dalszínház
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Szeretnénk megköszönni Koós Ildikónak - könyvtárunk vezetõjének a szervezési
munkáját melynek eredménye képen érkezett hozzánk a Dalszínház társulata.
Köszönjük Lengyelné Csábri Irénkének és munkatársainak az ellátásért végzett
fáradságos munkát.

Jármi Papos Játéksziget Óvoda beszámolója
a 2015-2016-os nevelési évrõl
Csoportlétszámunk az októberi statisztikai adat szerint 37 fõ volt, melybõl 2 fõ sajátos nevelés igényû. A nevelési év során 1 fõ elköltözött 1 fõ felvételre került, így
változás nem történt a gyermek létszámban,melyet 19 fiú és 18 leány alkották.
6 éves 10 fõ
5 éves 9 fõ
4 éves 9 fõ
3 éves 7 fõ
2,5 éves 2 fõ
HH 1 fõ, HHH 8 fõ, gyermekvédelmi támogatásban részesülõ 18 fõ.
Térítésmentesen étkezett 6 fõ.
Veszélyeztetett 4 fõ.
Településünkön valamennyi gyermek felvételre került és rendszeresen járt óvodába.
A tanulási képességet vizsgáló bizottság 1 fõt vizsgált meg az óvoda kérésére így õ
még egy nevelési évet tölthet az óvodában.
11 gyermek érte el az iskolakezdéshez szükséges érettséget és kezdheti meg tanulmányait.
Sikeres minõsítési vizsgát tett Kádár Anita óvodapedagógusunk.
Ebben a nevelési évben köszönjük meg Györfiné Szilágyi Gyöngyvér 40 éves szolgálatkész, áldozatos munkáját, mellyel megajándékozott bennünket és a gyermekeket.
Mint minden nevelési évben a legfontosabb pedagógiai alapelvünket szem elõtt tartva a tisztelet,a szeretet,elfogadás és megbecsülés övezte a gyermeki személyiség
fejlõdését és egyéni képességeinek kibontakoztatását.
A Helyi Nevelési Program szellemében végeztük nevelõ oktató munkánkat, a
munkatervben rögzített és elfogadott célkitûzések szerint, melyek jól teljesültek.
Hagyományos ünnepeinket hiánytalanul és színvonalasan megünnepeltük a szülõi
közösség elismerése mellett.
Az önkormányzat jóvoltából megújult az óvoda külseje megtörtént a szigetelés,
melegebbé váltak a csoportszobák.
Sok játékot és édességet kaptunk a Johannita szeretetszolgálattól, mellyel ünnepeinket tettük tartalmasabbá.
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Mikulásbusszal
utaztunk Nyíregyházára a szülõk bevonásával, emlékezetessé téve az
ünnepet.
Köszönettel vettük
az önkormányzat
által biztosított mikuláscsomagot.
Nagy érdeklõdés
és részvétel mellett
sikeres jótékonysági bált szerveztünk. A bevételt folyamatosan a gyermeki igényt
figyelembe véve használjuk fel, melybõl:
Buszkirándulást szerveztünk a Tiszalöki kalandparkba a szülõkkel közösen.
A Nyíregyházi állatparkban 90 fõvel egy kellemes napot töltöttünk el szülõi kísérettel.
Mindkét csoportszobába meleg, vastag szõnyeget vásároltunk a kellemesés
esztétikus játszás lehetõség érdekében.
Folyamatban van néhány megkopott elhasználódott gyermekasztal cseréje.
Nyári homokozót új játékokkal pótoltuk a gyermekek nagy örömére.
Sikeresen pályáztunk két esetben is 500 e Ft, és 200 e Ft. értékben.
Vastag ágyhuzatot vásároltunk a délutáni nyugodt pihenéshez.
Kicserélésre kerültek a régi elhasználódott felnõtt székek.
Többfunkciós mozgásfejlesztõ játékot telepítettünk az óvoda udvarára,mely nem
csak dísze az óvodának de fejlesztõ hatása révén hasznos is.
Mindkét mozgásfejlesztõ játék biztonságos a szabványnak megfelelõ mélységû
szamos homok ágyat kapott.
Családi napon kellemes idõben ünnepeltük meg a gyermeknapot.
Az iskolahívogató rendezvényeket gyermekek és szülõk egyaránt látogatták.
Az idén a nyári óvodai ellátás a paposi tagóvodában valósul meg.
2016. szeptemberben ünnepélyes keretek között került sor a többfunkciós
mászókészlet átadására, mely során nagymennyiségû legó játékkal ajándékozták
meg a gyermekeket.
Köszönjük a fenntartónak a kisegítõ személyzetet, munkájukra továbbra is számítunk.
Köszönjük, hogy a mûködésünkhöz szükséges személyi, tárgyi és anyagi
feltételeket biztosították, hogy fennakadás nélkül végezhettük nevelõ, oktató
munkánkat.
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2015-2016-os ballagó gyerekek: Doka Dominik, Zsigó Rebeka, Oláh Péter, Kovács
Kevin,Zsigó Adrien, Simán Roland, Kovács Kira,Udvari Levente, Éles Hajnalka,
Ferenczi Dávid,Szûcs Amanda
Jármi 2016.június 14.

Lippé Györgyné
óvodavezetõ

Alapítványok, egyesületek beszámolói
A Jármi óvodás Gyermekekért Alapítvány
A Jármi óvodás Gyermekekért Alapítvány 2001. májusában lett nyilvántartásába
véve 925-ös számú nyilvántartási számon, PK60087/2001/2 határozat bejegyzéssel.
Az Alapítvány megalapítását, létrejöttét Budainé Dr. Kádár Erika segítette és azóta
is szakmai tanácsokkal látja el mûködését.
Adószámunk: 18807352-1-15, ahová az adó 1%-át minden évben utalhatják az
adózó állampolgárok. Az adó 1%-ának felajánlását napilapban köszönjük meg minden évben.
Alapítványunk célja: - jótékonysági bálok szervezése
- szabadidõs tevékenységek, kirándulások szervezése
- a rászoruló gyermekek, és családjuk segítése
- az óvodában folyó nevelõ- oktató munka színvonalának javítása
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A kuratórium tagjai:
Koós Ildikó, Györfiné
Szilágyi Gyöngyvér
Elnöke: Kádár Andrásné
Feladatunkat tiszteletdíj nélkül, társadalmi
munkában látjuk el. Bevételünk, a bál bevé-telébõl, és a felajánlott
adó 1%-ból, valamint
néhány vállalkozó adományából tevõdik öszsze.
Az Alapítvány, megalakulása óta, nagyban hozzájárult az óvoda, és a gyermekek
segítéséhez, fejlõdéséhez.
A teljesség igénye nélkül közlöm a 2001 óta eltelt idõszak néhány fontos eseményét,
az óvoda felszereltségének javítását szolgáló eszközök beszerzését, a gyermekeknek
nyújtott támogatásokat.
Minden év március elsõ szombatja 2001. óta az alapítvány jótékonysági báljának
idõpontja.
A hagyományos kirándulásokat a Nyíregyházi Vadasparkba, minden évben
júniusban szervezzük.
Az Alapítvány mûködése óta az óvodának, és az óvodás gyermekének nyújtott
támogatások:
2001.- Kirándulás szervezése a Vadasparkba
2002.- Kirándulás szervezése a Vadasparkba
- Mikulás csomag az óvodásoknak
2003.- Kirándulás a Vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Budapesti bûvészek elõadása
- Zenésszínház szervezése
2004.- Kirándulás a vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Hüllõ kiállítás megtekintése Mátészalkán
- Udvari játék beszerzése ( FALÓ )
2005.- Kirándulás a Vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Két csoportszobába babakonyha bútor vásárlása
- Képességfejlesztõ játékok vásárlása
2006.- Kirándulás a Vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Galéria az óvodai csoportszobába
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2007.- Kirándulás a Vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Gyermekek és családjuk segítése
- Videó vásárlás
- 3 darab rugós játék az óvodaudvarára
2008.- Kirándulás a Vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Bábszínházi elõadás
- Udvarra babaház
- Udvari FILAGÓRIA
2009.- Kirándulás a Vadasparkba és a Botanikus kertbe
- Rugós Játék az udvarra
2010.- Kirándulás a Vadasparkba
- Mikrofon vásárlás
- Egyénpólók, táskák, az Alapítvány logójával
- SÓSZOBA létrehozása az óvodában
- Gyerekek és családjuk megsegítése
- Fagyizás Mátészalkán autóbusszal
- KRESZ-táblák készíttetése a KRESZ parkba
2011.- Kirándulás a Vadasparkba
- Óvodai kiságy vásárlása 50 darab
- Takarók a kiságyra 50 darab
- Nagyecsedi Fûvészkert látogatása autóbusszal
- 47 gyermek karácsonyi megajándékozása, pénzbeli támogatása
2012.- Kirándulás a Vadasparkba
- Steppelt ágytakaró vásárlása 50 darab
- Mátészalka - Sport horgásztó megtekintése
2013.- Kirándulás a Vadasparkba
- Gyermekek és családjuk segítése
- Sóoldat vásárlása a SÓSZOBÁBA
- Játékvásárlás
2014.- Kirándulás a Vadasparkba
- Udvari játék vásárlása
2015.- Kirándulás a Vadasparkba
- Gyermekek és családjuk megsegítése
- Ütéscsillapító az udvari játékok alá
- 2 darab tv vásárlás
- Számítógép vásárlás
2016.- Kirándulás a Vadasparkba
- Szamoshomok vásárlása
- Szõnyeg vásárlása a csoportszobákba
Jármi, 2016.október 31.

Kádár Andrásné
A kuratórium elnöke
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2016. március 5-ei óvodai jótékonysági bál
a bevétel: 663.471 Ft
Az Alapítványnak átadott összege: 430.000 Ft
Tombolából befolyt: 227.690 Ft
1.800 Ft pezsgõ eladásából,
3.500 Ft anyáknapi fénykép százalékából
Összesen bevétel: 232.990 Ft
Kiadások részletezve:
3.600 Ft Anyáknapi fatulipán
1.500 Ft Anyáknapi fa szív
5.080 Ft festékek
1.410 Ft dekor papírok
10.300 Ft nyári homokozó játékok
1.780 Ft rövidárú
7.550 Ft ballagó tarisznya
3.600 Ft szegfû Anyáknapjára
3.900 Ft papír írószer
1.800 Ft fagylalt vásárlás
1.260 Ft gombostû
4.960 Ft papír írószer
10.000 Ft Album készíttetése Gyöngyi óvónéninek
60.000 Ft kirándulás busszal
19.779 Ft pohárvásárlás
2.855 Ft vasalóálvány vásárlása
3.190 Ft ruhaszárító
30.180 Ft papír írószer
1.200 Ft mókus szemek
900 Ft virágtápsó
840 Ft boriték
2.945 Ft papír írószer
398 Ft ajándéktáska
15.134 Ft az udvari játékátadó ünnepség költsége
1.990 Ft könyvvásárlás Anitától
5.000 Ft felajánlás iskola jótékonysági báljára
5.000 Ft Karácsonyi díszítõ elemek
Kiadás összesen: 206.151 Ft
20106.11.23 - án maradvány: 26.839 Ft huszonhatezer-nyolcszázharminckilenc Ft
Lippé Györgyné óvodavezetõ elszámolása a szülõi munkaközösség felé.
Adómányból: 50.000 Ft bevétel / Osán családtól kapott adomány/
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Kiadás 50.000 Ft átadva Koós Ildikó hittanoktatónak az Adventi elõkészületek
megrendezéséhez szükséges eszközvásárlásra.
Lippé Györgyné
óvodavezetõ

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Tanulóiért Alapítvány beszámolója
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 2006. szeptember
5- én alakult, azzal a céllal, hogy támogassák a hátrányos helyzetû gyermekek tanulmányait.
Alapító: Gyõrfiné Papp Judit
Képviselõje, kuratórium elnöke: Koós Ildikó.
Az alapítvány célja:
- Az átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek támogatása.
- Iskolánkban a tehetségek gondozása, a kiugró tanulói teljesítmények elismerése.
- Iskolánkban a nevelõ-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek javítása.
- Sportudvar kiépítése, többfunkciós sportpálya kialakítása, udvari játékok pihenõpadok elhelyezése.
- A diáksport, valamint iskolánk mûvészi csoportjainak támogatása.
- Diákjaink nyári táboroztatása, kirándultatása, és az erdei iskola programjának
megvalósítása.
Bevételünk jelentõs részét az Alapítvány által minden évben megrendezésre kerülõ
Jótékonysági Bál jelenti.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogatták valamilyen formában
rendezvényünket, és ezáltal hozzájárultak céljaink megvalósításához.
Közhasznú tevékenységeink:
- diákok jutalmazása,
- a búcsúzó 8. osztályos tanulókat, akik részvettek közösségi ünnepségeken, rendezvényeken a tanév végén jutalmaztuk õket,
- kulturális rendezvények,
- szabadtéri játékok vásárlása,
- tanulóink kirándultatása,
- diáksport, valamint iskolánk mûvészeti csoportjainak támogatása,
- nevelõ-, oktató munkához szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése.
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ALAKULÁSA
2015.01.01. Nyitó pénzeszköz: 415 ezer Ft
2015.évi összes bevétel: 879 ezer Ft
2015.évi összes kiadás: 676 ezer Ft,
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melybõl: - különféle rendezvények kiadásai 257 ezer Ft
- tanulók kirándulása
79 ezer Ft
- udvari játékok
247 ezer Ft
- pavilonok beszerzése
49 ezer Ft
- egyéb költségek (bankktg stb.)
44 ezer Ft
Összes 2015.12.31-i záró pénzeszköz: 431 ezer Ft.

Derzsényi Józsefné
iskolatitkár

A Civilek Jármiért Egyesület 2016. évi beszámolója
A Civilek Jármiért Egyesület 2016 februárjában alakult meg. Az Egyesület a
településen Vonház-Vincze Erika elnökletével mûködik. Az egyesület titkára Varga
Lajosné, a pénztárosa Veres Angéla. Az Egyesületnek 41 tagja van. Célja a jármiban
élõ és tevékenykedõ emberek közösségi életbe való bevonása, illetve a jármiban
lévõ nem bejegyzett egyesületek, mint a nõegylet, nyugdíjas klub, helyi néptánc
csoport anyagi támogatása, melyet pályázatokból tudunk megvalósítani. Az
egyesület szorosan együttmûködik az önkormányzattal. Most kezdetben kisebb volumenû rendezvények lebonyolítását tervezzük, mint a májusi egészségnap, mely
nagy sikert aratott a résztvevõk között, de a késõbbiekben nagyobb terveink vannak,
melyet reményeim szerint sikerül majd megvalósítanunk.
A Civilek Jármiért Egyesület 2016 évi beszámolója:
Bevételek:
Tagdíj befizetések: 36 000 Ft
Önkormányzati támogatási pályázat: 50.000 Ft
Kiadások:
Bankszámla vezetés: 12 700 Ft
Aláírási címpéldány: 4 500 Ft
Nyomtatványok: 1 290 Ft
Bélyegzõ: 4 940 Ft
Családi napi költségek: 21 900 Ft
Néptánccsoport fellépõ ruha: 50 000 Ft
Nyugdíjasklub kirándulásának támogatása: 50 000 Ft
Iskolai jótékonysági bál tombola felajánlás: 5 000 Ft
2016.évi záró egyenleg: 135 670 Ft
Jármi 2016. november 15.

Az Egyesület nevében:
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Vonház-Vincze Erika
elnök

A Felsõ-Tiszavidéki Búvár és Mentõ Egyesület
- Földön, vízen, levegõben A Felsõ-Tiszavidéki Búvár és
Mentõ Egyesület 2007-ben jött
létre Jármi székhellyel, alapítói
arra éreztek elhivatottságot, hogy
speciális mentési helyzetekben
nyújtsanak segítséget az arra rászorulóknak.
A mûködés elsõ éveiben a búvártechnika alkalmazásával végzett
kutatásokban vettünk részt elsõsorban, majd egy határon átnyúló, közös mentési hálózat kiépítését célzó projekt megvalósítása
kapcsán a tagok speciális mentési területeken szervezett képzéseken (vízimentõ,
mentõbúvár, barlangi mentõ, hátimotoros siklóernyõs, mentõkutya-vezetõi, hegyi
mentõ, búvár- és mentõbúvár oktató, valamint technikai és készség-fejlesztõ
képzések) vettek részt. Ennek köszönhetõen a szervezet bevethetõvé vált földön,
vízen, levegõben egyaránt.
Szakképzett személyi állományunk és a folyamatosan bõvített eszközparkunk révén
a kialakult katasztrófa helyzetek, balesetek során rendszeresen segítjük a
vizirendõrség, a rendõrség és a katasztrófavédelemi szervezetek munkáját.
Egyesületünk önkéntesei alkotják a megyei rendeltetésû önkéntes mentõcsoport
gerincét, ezért általános készültségben állunk, hogy a megye területén bekövetkezõ
katasztrófahelyzetek felszámolásában bármikor bevethetõek legyünk. Folyamatos
feladatnak tekintjük képességeink fejlesztését és szinten tartását, ezért évente több
alkalommal vesznek részt a tagok és önkéntesek, megyei, valamint külföldi
részvétellel megtartott országos katasztrófa-válaszadási gyakorlatokon. Hazánk,
fekvésébõl adódóan gyakran ki van téve árvízi fenyegetésnek, ezért ezekre a veszélyekre fokozottan készülünk, és az elmúlt évek jelentõs árvizeinél részt vettünk a
károk elhárításában.
Mentõhajóinkkal és vizimentõinkkel a Tisza folyó fürdõhelyein folyamatos
megelõzõ tevékenységet végzünk a vizibalesetek elkerülése érdekében, Tivadar és
Gergelyiugornya térségében folyamatosan vizimentõ szolgálatot látunk el. Gyakran
biztosítunk vízi sportversenyeket és túrákat, gyerekeknek szervezett sporteseményeket. Kezdete óta kísérjük a 2016. évben is megrendezett Tiszai PET-Kupa
elnevezésû rendezvényt, amelynek során a PET-kalózok évente több mint 40.000
darab környezetszennyezõ mûanyag palacktól mentesítik a Tiszát.
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A szervezet fenntarthatósága
érdekében az egyesület tagjai és
önkéntesei év közben azért dolgoznak, hogy speciális ismereteik segítségével végzett munkájukkal bevételt szerezzenek, hiszen ebbõl tartjuk fent az Egyesületet. Felszereléseink egy részét pályázati úton szereztük be,
de alapfeladatunk ellátásra állami
normatívát nem kapunk. A mentésekért, a mindennapi készenlétért díjazásban senki nem részesül, önkéntesként
tevékenykedünk.
A szervezet fontos célja a vizi baleseteknek elsõsorban kitett fiatal felnõttek felvilágosítása, ezért folyamatos kapcsolatot tartunk a helyi középiskolákkal. A felvilágosító elõadásokon a gyerekek megismerik a folyó vizek veszélyeit, a vízben és
folyóparton történõ viselkedés szabályait, és ennek során a szervezet tevékenységét.
Az arra alkalmas fiatalok önkéntesként kapcsolódhatnak a szervezethez, fejleszthetik képességeiket, ezzel szakmát tanulnak, késõbb az egyesületnek vagy szakmai
szervezeteknek dolgozhatnak.
Tragédiák mindig történnek, sokszor nem is katasztrófahelyzetben, hanem a mindennapok során. Az évek során bebizonyosodott, hogy szükség van a speciálisan
képzett, lelkes önkéntes csoportunkra. Megalakulásunk óta közel kétszáz eltûnt
embertársunk felkutatásában vettünk részt, egyesületünk tagjai, önkéntesei mindig
készek arra, hogy életük, testi épségük kockáztatásával is segítsenek bajba jutott
embertársaikon.

Nyári programok
"Láttam a tengert, most már sejtem, hogy milyen lehet az Isten." - írja Kányádi
Sándor, s tagadhatatlan, az emberi lélek örök vágyát fejezi ki. Talán ez a kettõs vágy
fogalmazódott meg bennünk is, amikor a "magyar tengerre", a Balaton partjára terveztük nyári táborunkat. Szerettünk volna a vakáció napjaiban is közel maradni,
közelebb kerülni Istenhez, s nagyon szerettük volna látni a Balatont, hiszen a
legtöbben még nem is jártak azon a vidéken. Amikor megszületett a tábor gondolata, akkor nemcsak a helyszínt kerestük, hanem a hét témáját, a megfelelõ
történeteket is. A balatongyöröki táborhelyre bukkanva, már tudtuk, hogy a helyszín
adott, tehát az Istenhez vezetõ, helyhez és idõhöz illõ történeteket kell megtalálnunk. Kicsit elcsendesedve rájöttünk, hogy minden adott, hiszen Jézus Krisztus
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szolgálatának kezdete, csodáinak sokasága is egy tó
partjához, a választott nép "tengeréhez" kötõdik.
Jézus maga kínálta
tehát a tábor programját, melyet mi
"Tóparti történetek" címmel illettünk, s valóban
úgy éreztük, mi
49-en, gyermekek,
ifjak és felnõttek,
hogy Jézus nyomdokában járunk, Õ vezet, tanít és hívogat napról-napra mindnyájunkat.
A délelõttöket sok-sok
éneklés, játék és természetesen a bibliai
történetek töltötték ki,
délutánonként pedig a
környék nevezetességeivel ismerkedtünk, s
amikor tehettük élveztük a tó vizének
hûsítõ, üdítõ hatását.
Esténként a tábortûznél idéztük fel a
nappalok különleges
történeteit, élményeit,
s gondolatban visszatértünk Matula bácsi
kunyhójához, utánoztuk a kócsagokat, felelevenítettük a sümegi vár, és a Balaton
keletkezésének legendáit.
A balatoni táborozást követõ héten, július 20-tól 24-ig.,erdélyi barangolásra indultunk. Idén Erdély szívében, Csíkszereda mellett volt a szállásunk, ahol igazi erdélyi
vendégszeretettel vártak. Utunk a Szamos partján szerényen meghúzódó Zsibóra
vezetett. Megnéztük a Wesselényi kastélyt, amely még ilyen elárvult állapotában is
csodálatos látványt nyújt, s uralja az egész szépen gondozott parkot. Majd a refor16

mátus templomba mentünk, ahol megláthattuk, hogy a város és a Wesselényi család
sorsa teljesen összefonódik. A városban megmaradt maroknyi református minden
erejével õrzi hitét és magyarságát és a Wesselényiek örökségét. Ha már ezen a
vidéken jártunk nem hagyhattuk ki a Sárkányok kertjének megtekintését, s a szemerkélõ esõ ellenére megcsodáltuk a különleges sziklaképzõdményeket. Egy teljes
napot szenteltünk a székelyek szent hegyének megtekintésére, s másnap a helybeliek által kínált közlekedési eszközzel felmentünk a Madarasi - Hargitára. Szikrázó
napsütésben érkeztünk a menedékházhoz, s így nyugodtan nekivágtunk a csúcs
meghódításának, természetesen innen már gyalogosan. Majd meglátogattunk egy
olyan esztenát, ahol a pásztorok elmondása szerint is megállt az idõ, ma is olyan
minden, mint száz évvel ezelõtt volt. Következõ nap az ezeréves határhoz zarándokoltunk, majd a helyi énektanár segítségével ismerkedtünk a gyimesi csángók
hitével, szokásaival, dalaival és táncaival. A kötelezõ látnivalókra is szakítottunk
idõt, s megcsodáltuk a Békás-szorost, Farkaslakát és Korondot is. Az utolsó napon
a XIV. században épült bögözi református templomba vezetett utunk. A mûemlék
templom kiemelkedõ értékei az egyedi falfestmények, a kazettás mennyezet, s természetesen a rovásírás, melyet a cserkésztudományokban jártas gyerekek megpróbáltak maguk megfejteni. Az egykori Udvarhelyszék egyik legszebb templomában még a féltve õrzött orgonát is megszólaltathatta gyülekezetünk ifjú kántora, s így zsoltárénekléssel búcsúzhattunk vendéglátóinktól. Ének és imádság
szárnyain jártunk, szívünk csordultig telt hálaadással az átélt élmények nyomán.
Július utolsó hetét nagyon sok
imádság és felkészülés elõzte
meg. Ezen a héten is megtapasztaltuk Isten hatalmas szeretetét,
mert a hét végén éreztük, hogy
keveset kértünk, de nagyon sokat
kaptunk. Az idei vakációs bibliahét új formában és új helyszínen
került megrendezésre. Polgármester asszony felajánlotta a
hivatal udvarát, s mindent ami a
megfelelõ lebonyolításhoz szükséges volt. Mi éltünk a lehetõséggel, és benépesítettük ezt a számunkra igen kényelmes és biztonságos helyet.
"Jézus nyomában" indultunk Izráel földjére, s nagy örömmel tapasztaltuk, hogy
napról-napra gyarapodott a gyermekek és ifjak száma. A bibliai történetek mellett,
nagyon sokat énekeltünk, játszottunk, s a gyülekezet asszonytestvéreinek jóvoltából
a lelki táplálék mellett, különleges testi táplálékban is részünk lehetett. A finom
gulyásleves mellé kaptunk fánkot, de sütöttünk kürtöskalácsot is. Az ifjúság is tar17

talmas programokkal készült, így íjászkodás és ostorcsördítés is színesítette a napi
programokat. Az íjászathoz különleges céltáblánk is volt, mert a szülõk is szívvellélekkel segítették a munkánkat, s mivel aratás után voltunk egy hatalmas
szalmabálát gurítottak az udvarra, amelybõl a cserkészek látványos céltáblát varázsoltak.
Reméljük, hogy mind a három
program testünk-lelkünk megerõsítésére szolgált, s gyülekezeti
életünknek is új erõt és lendületet
adott, meggazdagítva azokat akik
részesei voltak, de azokat is, akik
munkában és imádságban mellettünk álltak. Isten iránti hálaadással zártuk ezt a három nagyon gazdag hetet. Nagyon szépen
köszönünk mindennemû támogatást, segítséget, hiszen nagyon
kevés a szándék, ha nem társul
hozzá támogatás és sok-sok segítõ és imádkozó kéz.
Koós Ildikó

A várva várt nyár és lehetõségei!
A nyári tábor, a kirándulás az
egész éves munka koronája. Minden közösség számára óriási
lehetõség és élmény az együtt
töltött idõ. Rohanó, felületes
világunkban a táborozás megállít, kiemel és szinte kényszerít
arra, hogy önmagunktól elfordulva Istenre és egymásra figyelhessünk.
Mi is nagyon vártuk már a júliust, hiszen Jármiban már hagyomány, hogy e hónap folyamán indulunk táborozni, barangolni, s ilyenkor
vagyunk együtt gyerekek és felnõttek a gyerekhét alkalmain.
Július 11-én a Börzsöny és önmagunk felfedezésére indultunk. A hét témája "A
nagy változás" volt, s valóban nem csak a történetek szereplõinek volt szüksége a
változásra, hanem számunkra is nagyon fontos volt, hogy Isten igéjét tükörként állít18

suk magunk elé. A bibliai történetek megismerése mellett nagy hangsúlyt fektettünk
a vadregényes Börzsöny feltérképezésére, s a néprajzi tájegység szokásainak,
dalainak felelevenítésére is. Bölcs és elkötelezett testvérek segítettek abban, hogy
feledhetetlen élményekkel gazdagodva térhessünk haza. Az érintetlen vidék egy
parányi szeletének megismerésére a komoly helyismerettel rendelkezõ "Dodó
bácsi" vezetésével indultunk. A nap során olyan sok természeti csodát, kincset
fedezhettünk fel, hogy magunk sem hittük, amikor a nap végén az esti tábortûznél
felelevenítettük az eseményeket. Az a nap még a tábortûz után sem ért véget, mert
elõkerültek a zsebekbõl az erdõben talált gubacsok, amelyek finom csemegét rejtettek, s én még most is alig hiszem, de a gyerekek jóízûen elfogyasztották a gubacsdarázs fehérjedús lárváit.
Nehéz szívvel hagytuk magunk mögött a mesebeli tájat, mely lehetõséget biztosított a nagy változásra,
melyben hitünk szerint mindnyájunknak része lehet.
A következõ héten a szokásos
"Erdélyi barangolásra" indultunk.
Mindig nagy élmény ez a családi kirándulás, mert kicsik és nagyok
együtt ismerkedünk az elszakított
területekkel és az ott sokszoros
kisebbségben élõ testvérekkel. Idén a déli és a nyugati tájegységeket látogattuk. A
természeti kincsek, az Al-Duna elvarázsolt minket, ám mégis a temesvári
testvérekkel való találkozás hagyott kitörölhetetlen nyomot a lelkünkben. Az aradi
vértanúk hûségének és hazaszeretetének megidézése után indultunk otthonaink
felé. A nagy magyar alföld már ismerõs volt, ismertük az aranyló búzatáblákat, a
kukoricát. Petõfi gondolatai csendültek meg a lelkünkben:
" Lenn az alföld tengerkék vidékén, Ott vagyok honn, ott az én világom." - s mi
mosolyogva köszöntünk el a vén Dunától, s indultunk a Tisza, s Szamos ismerõs
rónái felé.
Igazi közösségi élmény volt számunkra július utolsó hete, amikor több mint hatvan
gyermek, fiatal és felnõtt hallotta meg Isten szavát: " indulj el, s utad bízzad rám."
A hatalmas termet, - melyet az Önkormányzat bocsátott rendelkezésünkre - ének,
játék és imádság töltötte be. A zongora és a gitár hangja még a legszorgalmasabb
asszonyokat is közénk csábította, hogy velünk énekelhessék a gyermek- és ifjúsági
énekeket. Ettõl függetlenül minden estére elkészültek a finom falatok, ettünk aranygaluskát, paprikás krumplit, kürtõskalácsot és természetesen elkészült az elmaradhatatlan töltött káposzta is.
A történeteket aranymondások és énekek kísérték, ám nem maradhatott el a sok
játék és a kézmûves foglalkozás sem. Természetesen készültek fényképek is, de
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ezek a fotók csak a pillanatot tudják rögzíteni, megörökíteni, s nem tudják visszaadni a lelkünkbe ivódott élményeket, érzéseket, a szeretetteljes pillanatokat.
Hiszem, hogy egy-egy ilyen közösségi élmény, a sok történet, üzenet, aranymondás
hitbeli épülésünkre szolgál, még akkor is ha a hangosan tomboló, haragvó világban
ez csak egy kis csendes hang, de mi tudjuk, hogy Isten hangja nincs a tûzben, nincs
a szélben: " Õ halkan szól a csendességben". Hetünket a Mátészalka Kertvárosi
Gyülekezet ifjúsági énekkarának szolgálata zárta, az énekek és a szóbeli
bizonyságtétel méltó befejezése volt alkalmainknak.
Isten iránti hálaadással köszönjük meg a vágyakozó lelkeket és azt a sok anyagi és
természetbeni segítséget, melyek nélkül egyetlen kezdeményezés sem valósulhatott
volna meg.
2004-ben egy különleges kezdeményezés volt a cserkészszövetség
részérõl a Bocskai-emléktúra, az
országos Kéktúra útvonalán, s akkor
minden csapat választhatott egy szakaszt. Mi Boldogkõ várától indultunk, s Regéc várához érkeztünk,
fáradtan, de nagyon lelkesen. Elkezdtük, s nem tudtuk abbahagyni,
mert azóta minden szeptemberben
választunk egy- egy új szakaszt,
melyet akár esik, akár fúj végigjárunk. Idén szeptember 10-én került sor erre a túrára, kicsik és nagyok együtt hódítottuk meg a Zemplén csúcsait, s gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. Nagy
örömmel tölt el az a tudat, hogy 16-18km. megtétele után már a következõ útvonalat tervezgetjük. A sok látnivaló, az õszi erdõ varázsa, a váratlan kalandok által
feltöltõdtünk, s megerõsödve kezdtük el az idei tanévet, mely reményeink szerint
újra sok tartalmas programot tartogat számunkra.
Koós lldikó

A Magyar Johannita Lovagrend
mátészalaki szervezetének ajándéka
2016. decemberében a Magyar Johannita Lovagrend mátészalkai szervezetéhez
nagy menniségû adomány érkezett. A Segítõ szolgálat mátészalkai vezetõje Dr
Kovács Sándor jóvoltából a környezõ települések önkormányzatai, civil szervezetei,
intézményei, egyházai, a településeken élõk részesülhettek az adományból.
A településünk részére átadott adomány több lépcsõben került kiosztásra. A szállítmányban érkezett játékokat, ceruzákat kifestõket, irodaszereket már évek óta az
itézmények kapják meg.
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A ruhanemüket tartalmazó dobzokat ebben az évben - mivel nagy mennyiséget
kapott a településünk - elosztottuk a részesülõk között és teljesen külön kezeltük,
hogy ne érhessen senkit vád arra vonatkozóan, hogy a lakosság számára meghírdetett lehetõségben már csak a maradék került felkínálásra.
A civil szervezetek és azok a közösségek, akik évtizedek óta önzetlenül ellenszolgáltatást soha nem kérve és nem is kapva segítik munkájukkal, szereplésükkel önkormányzatunkat, programjainkat, valamint a közfoglalkoztatottak kapták meg a
lehetõséget elsõként.
A lakosság részére maghírdetett alkalomban nem a maradék került felkínálásra, teljes dobozok kerültek bontásra a jelenlévõk által.
Köszönetünket fejezzük ki az adományozóknak, a rakodást - szállítást- végzõknek,
a szervezõknek és mindenkinek aki közremûködött abban, hogy az adomány célba
ékezhetett.
Külön köszönjük Dr Kovács Sándor Úrnak a támogatását.

Hulladékszállítási díjbeszedés a jövõben
Változás következett
be a hulladékgazdálkodás területén.
Jármi településen a
lakosságtól a szolgáltatásért járó díjat Tar
Mónika jogosult beszedni. Lehetõséget
biztosítunk arra, hogy
az önkormányzat épületében is elérhetõ
legyen bizonyos napon a díjbeszedõ. Az
idõpontot a hirdetõtáblákra kifüggesztjük.
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Beszámoló az Önkormányzat 2015 évi gazdálkodásáról.
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi (2015) gazdálkodásáról.
2.) Intézményeinkben folyó munka, közösségünk életében történõ események.
3.) Pályázatokról.
I.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
A 2015-ös év zárása megtörtént.
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK:
1. Önkormányzat mûködési támogatása
2. Közhatalmi bevételek
3. Mûködési bevételek
4. Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl
5 Mûködési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrõl
6. Felhalmozási bevétel
7. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülrõl
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülrõl
Költségvetési bevételek összesen:
Elõzõ évi költségvetési maradvány igénybevétele
államháztartáson belüli megelõlegezés
Finanszírozási bevételek összesen
Bevételek összesen
KIADÁSOK:
1. Mûködési kiadások:
2. Felhalmozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen:
Finanszírozási kiadások:
Kiadások összesen:

EZER FT
118.370
9.513
27.139
82.238
582
2.069
2.233
5.384
247.528
21.584
4.174
25.758
273.286
232.647
14.917
247.564
3.916
251.480

Sikerült megõrizni költségvetésünk egyensúlyát a 2015 évben is, annak ellenére,
hogy nem emeltünk és nem vezettünk be új adónemet.
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II.) Intézményeinkben folyó munka, a község életében történõ események.
Jármi Közös Önkormányzati Hivatal.
Jármi Község Önkormányzata és Papos Község Önkormányzata 2008. január 1.
napjától közös igazgatási szervvel látja el a hivatali feladatokat. A közös hivatal
elõször mint körjegyzõség mûködött, majd 2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalként mûködik. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
települések lakosságszáma 2015. december 31-én 2186 fõ (Jármi 1313 fõ, Papos
873 fõ). A lakosságszám közel állandó, sem jelentõs csökkenés, sem számottevõ
növekedés nem tapasztalható egyik településen sem.
A Közös Hivatal székhelye továbbra is Jármiban van, de állandó jelleggel mûködõ
kirendeltsége van Paposon is "Jármi Közös Önkormányzati Hivatal Paposi
Kirendeltsége" néven. A két településen lévõ hivatali szervezet külön-külön látja el
a településeken jelentkezõ hatósági, gazdálkodási és közszolgáltatási feladatokat.
A Közös Hivatal köztisztviselõi körében 2015. évben történt személyi változások: a
szülési szabadságon lévõ Simonné Paczári Gabriella köztisztviselõt távolléte alatt
január 1-jétõl augusztus 2-áig Verõcze Istvánné, szeptember 1-jétõl dr. Kiss Viktória
köztisztviselõ helyettesítette.
A Közös Hivatal szakmailag elõkészíti a Képviselõ-testület döntéseit; szervezi a
Képviselõ-testület rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenõrzését, ellátja a Képviselõ-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli,
adminisztrációs feladatokat.
Képviselõ-testületi ülések száma 2015. évben:
Település
Nyilvános
Zárt
Jármi
16
12
Közmeghallgatás
Jármi 1 db
Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. évben helyi jogalkotói
jogkörében eljárva 15 önkormányzati rendeletet alkotott.
Bizottsági ( pénzügyi) ülések száma 2015. évben:
Település
Jármi

Ülések száma
3 db
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ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
Az ügyek egyik legnagyobb része továbbra is a szociális igazgatás ügykörbe tartozott, nagyon kiegyensúlyozatlanul, év végén jelentkeznek tömegével a feladatok
fõleg a szociális célú tûzifa támogatás iránti kérelmek miatt.
A feladatok idõben arányos elosztására lehetõség nincs, hiszen az önkormányzatok
tûzifa támogatására õsszel kerül kiírásra a pályázat, amit október hónapban bírálnak
el; illetve a szociálisan rászorultak november, december hónapokban nyújtják be
kérelmeiket tûzifa, illetve egyéb kiadások miatt.
Általános igazgatási és hatósági feladatok ellátása
Adóigazgatási ügyek
Községünkben magánszemély kommunális adója és építményadó helyi adó került
bevezetésre, valamint a megépült csatornahálózat miatt talajterhelési díj fizetési
kötelezettsége keletkezik annak, aki a csatornahálózatra nem köt rá. Iparûzési adó
nem került bevezetésre 2015-ben sem.
2015. évben nem változott a gépjármû adó mértéke és az sem, hogy a gépjármû
adóból befolyt bevételnek csak 40 %-a képezi az önkormányzatok bevételét, 60 %a a központi költségvetés bevétele. Az adóhatóság a Kormányablak által havonta
adott adatszolgáltatások alapján hoz határozatot a gépjármû adóztatást érintõ változásokról.
Szociális igazgatás
2015. évben az önkormányzati segély, a tartós beteg ápolását végzõ hozzátartozó
részére megállapítható ápolási díj, valamint a méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálása a képviselõ-testületek hatáskörébe tartozott. A képviselõtestületek ezen ügyekben 1358 határozatot hoztak, ami megfelel az elõzõ évben
hozott döntések számának.
A szociális igazgatási ügyben hozott határozatok ellen az ügyfelek jogorvoslattal
nem éltek.
Magas számban foglalkoztattunk munkanélkülieket a közfoglalkoztatásban. Az
ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a közfoglalkoztatásban foglalkoztatott adminisztratív dolgozók látják el, akik nagyon sok segítséget nyújtanak a
hivatali feladatok ellátásában is (kimutatások készítése, ügyiratkezelés, fénymásolás, stb).
Egyéb igazgatási ügyek
Az egyéb igazgatási ügyek nagy része hatósági bizonyítvány kiállítását jelentette.
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Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
A Közös Hivatal köztisztviselõi közül két fõ rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, így az anyakönyvi feladatok ellátása biztosított.
Az 1895. óta vezetett papíralapú anyakönyveket felváltotta az anyakönyvi
események elektronikus rögzítése.
A településeken évtizedek óta nem történt születés és minimális a házasságkötések
száma is. A halálesetek nagy többsége sem otthon, hanem egészségügyi
intézményekben történik, így a településeken rögzített anyakönyvi események nem
tükrözik a településeket érintõ születések, házasságkötések és halálesetek számát.
Az anyakönyvvezetõk feladata még a születendõ, vagy megszületett gyermekekre
tett apai elismerõ nyilatkozatok felvétele, továbbá a már bejegyzett anyakönyvi
eseményekrõl kivonatok kiállítása, válásokkal és más anyakönyvi eseményekkel
kapcsolatos utólagos bejegyzések, valamint a belföldi jogsegélyek teljesítése.
Állampolgársági ügyekben 2013. március 1-jétõl csak a kormányablakoknál és a
járási hivataloknál nyújtható be a honosítási és visszahonosítási kérelem. Az állampolgársági ügyek súlya és száma a 2011. évi elõtti szintre csökkent vissza.
Anyakönyvi adatok:
Lakosságunk létszáma: 2015-ben 1311 fõ
Legidõsebb lakosaink:
- Bertóthy Istvánné: 1923.01.11
- Borbás József: 1924.11.01
- Hajnal Andrásné: 1923.03.11
- Markovics Gyula: 1923.12.15
Jármi-Papos-Õr Általános Iskola - Óvoda létszám adatai /Jármi
Óvodai létszámadatok: 2015-ben 37 fõ
Iskolai Létszámok: 2015-ben 62 fõ

Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat.
Településünkön 2007. április. 1-tõl mûködik Családsegítõ Szolgálat, melynek fenntartója a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézmények Mátészalka, valamint a Jármi Önkormányzat.
Vargáné Balogh Marianna felsõfokú szociális szakirányú szakképzettséggel látja el
a Gyermekjóléti és a Családsegítõ feladatot 2009. január 1. naptól heti 4 - 4 órában.
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatást legtöbben a 1861 éves korosztályban élõk közül vették igénybe 2015-ben. A gyermekjóléti alapellátás célja az, hogy járuljon hozzá a gyermekek testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi
fejlõdésének, jólétének, a családban történõ nevelésének elõsegítéséhez, a veszélyeztetettség megelõzéshez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéshez,
valamint a gyermek családjából történõ kiemelésének megelõzéséhez.
Igénybe vevõk száma: 2015-ben 538
A tárgyévben megfordult kliensek száma: 2015-ben 403 fõ, ebbõl 9 új kliens
Gyermekjóléti szolgálat éves forgalma: 2015-ben 210 eset
Közösségi programokban való részvétel:
A szabadidõs programokon a gondozottak és gyermekeik nagy százalékban vesznek
részt.
Adventi készülõdés, ahol tojásfestés, díszítés, valamint adventi koszorúk készítése,
dísztárgyak festése, készítése volt a feladat.
- Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítõ Szolgálat kirándulást szervezett, a
Budapesti Vasúttörténeti Parkba, az GYEA és az Önkormányzat jóvoltából, 30 gyermek részvételével.
- Nyári gyermek étkeztetés keretében térítési díjtól mentesen 29 gyermek részesülhetett meleg ebédben.
- A kisiskolás gyermekek iskolatáskát kaptak ajándékba.
A Johannita szeretet szolgálat ruhaadományban részesítette községünk lakóit.
Jármi község Önkormányzata 188 családot szociális tûzifa támogatásban részesített
2015.decemberében.
Településünkön 2015. január 1-én 1311 fõ a lakosság létszáma.
0-18 éves korú a lakosság 18.5%-a 242 fõ.
0-2 éves korú 26-fõ ami a lakosság 2,0%-a,
3-5 éves korú 46 fõ ami a lakosság 3.5 %-a
6-13 éves korú 92 fõ ami a lakosság 7,0 %-a
14-18 éves korú 78 fõ ami a lakosság 5,9 %-a
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2006-ban lépett életbe. A települési
jegyzõ hatáskörébe tartozik a jogosultság megállapítása, amely nem pénzbeli
ellátást jelent hanem jogosultságot olyan kedvezményre, amelynek feltétele a gyer26

mekvédelmi kedvezményre való jog. Évente két alkalommal, ha a jogosultsága fennállt természetbeni támogatást kapnak a jogosultak fogyasztásra kész étel, ruházat,
valamint tanszer vásárlásra felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az
Erzsébet - utalvány értéke 2015-ben mindkét alkalommal 5800-5800 Ft volt.
2015. évben augusztus hónapban 107 jogosult részesült természetbeni ellátásként
620.600 Ft összegben, november hónapban pedig 112 jogosult 649.600 Ft értékben
Erzsébet -utalvány juttatásban.
2015. december 31-én 118 fõ gyermekvédelmi kedvezményre jogosult volt
településünkön. A kedvezményt igénylõ családok alacsony jövedelmûek, a szülõk
sok esetben munkahellyel nem rendelkeznek vagy közfoglalkoztatottak.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem 5 esetben 6gyermeket érintõen került elutasításra, minden esetben azért, mert a családokban az
egy fõre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
A képviselõ-testület 2015-õszén beiskolázási támogatásként az óvodás gyermekek,
az általános iskolai tanulók , a középfokú oktatási intézmény tanulói, a felsõoktatási
intézmény hallgatói részére egyszeri 5.000 Ft összegû támogatást állapított meg.
181 fõ összesen 95.000 Ft támogatásban részesült. December 6-án 183 fõ kapott
Mikulás-csomagot 128.100 Ft-értékben.
A gyermekeket közvetlenül érintõ szociális kiadások összege: 2015-ben:
2.383.300 Ft
Gyermekétkeztetés:
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 2015.02.28 napjáig 232Ft/fõ/nap volt az
óvodában és az általános iskolában is. 2015.03.01 napjától az óvodában
280Ft/fõ/nap az általános iskolában 296Ft/fõ/nap összegre változott. Sajnos van
néhány szülõ aki nem fizeti gyermeke után az étkezési térítési díjat többszöri felszólítás ellenére sem. Velük szemben bírósági végrehajtást fogunk kezdeményezni.
Közmûvelõdés - könyvtárhasználat
Településünk megállapodást kötött a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárral. 2015-ben 201 db új könyv került beszerzésre. Informatikai fejlesztés
keretében 1 db számítógép került beszerzésre.
Két alkalommal szakmai nap került lebonyolításra.
Támogatott rendezvények:
- Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni.
- Berecz András elõadása, amelyet összekötöttünk az Idõsek napi rendezvényünkkel.
- Karácsonyi kézmûves foglalkozás.
- Pedagóguskórus adventi koncertje.
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Folyóirat elõfizetések a könyvtárban:
- Nõk Lapja, Ifjusági Magazin, Szivárvány Heted 7 Határon, Popcorn, Diéta és
Fittness, Az otthon, Praktika, Földgömb, Könyvhét, Kreatív ötletek.
Leltári állomány
Saját állomány: a könyvtár állandó állománya: 12100 dokumentum.
Hagyományõrzõ rendezvényeink:
 Húsvéti vetélkedõ és kézmûves foglalkozás
 Népmese napja - korcsoportos vetélkedõ
 Szent Mihály napi foglalkozás és tûzgyújtás
 Márton napi néprajzi elõadás és vetélkedõ
 Karácsonyi tudáspróba és kézmûves foglalkozás
 Óvodából a könyvtárba - ismerkedés a könyvek világával
 Könyvtári foglakozások
 Katica bábszínház elõadása.
Éves beszámoló a háziorvosi szolgálat mûködésérõl
A mûködtetés és a finanszírozás változatlan formában történik. A rendelési idõ is
változatlan.
2015- ös évben a gondozottak száma:
- Magas vérnyomás: 390
- Koszorúér megbetegedés: 181
- Diabetes: 107 (28 fõ inzulinos)
- Agyér katasztrófán átesett: 37
- Infarktuson átesett: 23
- Májcirrózis: 19
- Asztma bronchiale: 95 felnõtt és 9 gyermek
-Daganatos beteg volt : 2014-ben 38 ebbõl 5 új beteg volt a 2013-as évhez képest,
- 2015-ben 57 fõ volt, amelybõl 13 új megbetegedés volt.
Védõnõi szolgálat:
2015-ben és jelenleg is 20 órában - helyettesítéssel mûködik a Védõnõi szolgálat.
Helyettesítõ: Jáger Zoltánné.
A szolgáltatás zavartalan. A szûrõvizsgálatok, oltások megtörténtek. Elõadások
zajlottak a káros szenvedélyekrõl, a serdûlõ korról, családtervezésrõl, AIDS-rõl,
egészséges táplálkozásról. Óvodában a helyes fogápolásról.
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Az iskolai munka során történik a tanulók szûrése. Elõadást hallhattak az AIDS-rõl,
a serdülõkorról, a dohányzásról, családtervezésrõl és a fogamzásgátlási lehetõségekrõl.
Kondi terem:
A szolgáltatást igyekszünk mûködtetni. Sajnos a bevétel nem teszi lehetõvé, hogy
állandó vezetõje legyen a teremnek. Közfoglalkoztatás keretében tudjuk a felügyeletet biztosítani.
Közfoglalkoztatás.
Foglalkoztatott létszám: 2015-ben 94 fõ
Elnyert bértámogatási összeg: 2015-ben 55.158.280 Ft
Közvetlen költségre nyert támogatás: 2015-ben 11.723.526 Ft
Jármi település kistérségi startmunka mintaprogram keretébõl a következõ
programokra nyert támogatást 2015. évben:
Mezõgazdasági program elemben: 28-fõre.
Nagy értékû tárgyi eszközt vásároltunk:
- Függesztett eke,
- Függesztett permetezõ
- Rotációs kapa.
Belvízelvezetés program elemre 10 fõre nyertünk támogatást.
Nem tudtuk feltölteni a keretet, mert nem volt elegendõ a bevonható létszám
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program elem: 13 fõre.
Nagy értékû eszköz - Konténer
Bio programelem: 10 fõ.
Nagy értékû eszközt vásároltunk:
- Talajmaró
Helyi sajátosságokra épülõ program: 20 fõ.
Nagy értékû eszközt vásároltunk :
- Gyalugép
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Közúthálózat karbantartása programelem:8 fõ.
Nagyértékû eszközt vásároltunk:
- Lapvibrátor
Hosszabb idõtartamú program: 4 fõ
Huzamosabb idejû program: 1 fõ
2015-ben 120 méteren fóliában paprikát, paradicsomot, kígyó uborkát termesztettünk. 1000 méteren kordonos uborkát termeltünk. A területet 2016-ban növeltük
150.000 méterre. Telepítettünk 700m2 szamócát. Ezeken túl foglalkoztunk
cékla,karalábé,káposzta,borsó,spárgatök,burgonya,hagyma,zöld-gyenge - fejtõs és
száraz bab termesztéssel. Telepítettünk fél hektár fürtös meggyet.
Minden évben az elsõdleges szempontunk a teljeskörû foglalkoztatás megvalósítása
a lehetséges leghosszabb idõtartamban. Évek óta egy éves foglalkoztatást tudunk
biztosítani azok számára akik a munkaerõ piacon nem tudnak elhelyezkedni. A
mezõgazdasági start mintaprogramban való részvétel biztosítja a magas létszám
foglalkoztatását, mivel munkaigényes növények termesztését tûzzük ki célul.
Diákmunka:
Két fõt tudtunk az elmúlt évben felvenni. Sajnos a létszámot nem mi határozzuk
meg, kapjuk a munkaügyi kirendeltségtõl. A jelentkezés sorrendjében történik a
felvétel.
Bûnmegelõzés:
A Vajai Körzeti Megbízott Csoport illetékességi területéhez tartozunk. 3 rendõr
látja el a feladatot.
A Vajai KMB. Csoporton belül településünk körzeti megbízottja Osán János rendõr
törzszászlós.
Bûncselekmények szám: 2015-24 db
Ebbõl vagyon elleni elkövetések száma csökkent: 2015-11 db
Személy elleni elkövetésnél is csökkenést láthatunk. 2015-1db
Zaklatás változatlan számú. 2015-2db
Nyomozási eredményessége javult. 2015 - 79.6%
III,) Az új pályázati ciklusról (2014-2020-ig terjed)
A megnyílt pályázati forrásokból benyújtásra került
felújítása.
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a volt

Tûzoltó szertár

A TOP - keretében az önkormányzati épületek energetikai korszerûsítésére kiírt
pályázatban szeretnénk részt venni. Ennek az épületnek a hivatali részét lehet korszerûsíteni. A pályázat benyújtásának koordinálását a Szabolcs- 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFt végzi.
Tagjai vagyunk a Szatmári Síkság LEADER Egyesület-nek.
Reményeink szerint a majdani forrásokból pályázatok útján innen is tudunk támogatásokat nyerni gazdaság és szolgáltatás fejlesztésére. Ennél a szervezetnél lévõ
forrásra pályázhatnak többek között majd vállalkozók, civilszervezetek, egyházak
is.
Jármiban évek óta vannak olyan szervezõdések, amelyek nagyon aktívan részt
vesznek a közösségi rendezvényeken, azonban nem bejegyzettek. Nyugdíjas klub,
Nõegylet, Tánc csoport. Ezeknek a kezdeményezéseknek- mivel nem bejegyzettek
- önkormányzatunk pályázati forrást nem tud nyújtani.
Szívügyének tekintette a Képviselõ Testület, hogy az értékes több éve összetartó
csoportokat mûködésükben támogatni tudja.
Megszületett az ötlet és így létrejött a fent említett csoportok egyesületbe
szervezõdése. Az egyesület bejegyzésre került, pályázott az önkormányzat által kiírt
forrásra, amelybõl 250.000 Ft-támogatást kapott. A mûködtetésnek költségei vannak, amelyet ebbõl a támogatásból valamint a tagsági díjból kell fedezni, majd
remélhetõleg az adófelajánlások is hozzá fognak járulni a mûködtetési költségekhez.
Az egyesület neve: Civilek Jármiért Egyesület. Képviselõjének neve: VonházVincze Erika, nyilvántartott tagok száma: 41-fõ
Adószáma: 18741733-1-15.
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Legfontosabb tudnivalók a kéményseprésrõl
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt
jelenti, hogy tûzoltók ellenõrzik a kéményeket. A sormunkát továbbra is kéményseprõ szakemberek végzik. A kéményseprés gyakoriságát nem a fûtési idõszak
beállta határozza meg, hanem az, milyen tüzelõberendezéssel fûtenek az adott háztartásban. A gáz üzemû és zárt égésterû tüzelõeszközöknél kétévente, minden egyéb
esetben évente érkezik a kéményseprõ. Az ingyenes sormunkán túl további
kéményellenõrzést vagy tisztítást, a sormunkába nem tartozó munkákat is meg lehet
rendelni. Ezekért a munkákért már fizetni kell.
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magába foglalja a kémény és az összekötõ elem ellenõrzését, tisztítását,
a levegõ utánpótlás ellenõrzését és az ezt befolyásoló mûszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenõrzését, illetve
ahol elõ van írva, ott a szénmonoxid-érzékelõ mûködõképességének ellenõrzését is.

Tájékoztatás a szabadtéri égetésekkel,
tûzesetekkel kapcsolatban
A szabadtéri tüzek sok esetben számszerûsíthetõ kárt nem okoznak, viszont jelentõs
költségekkel járnak: néhány tízezer forinttól akár több millió forintig terjedhetnek.
A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság, illetõleg a vonatkozó jogszabályi elõírások ismeretének hiánya eredményezi. A tüzek kialakulása kapcsán a felelõsség a tulajdonost, használót, illetve a
kezelõt terheli.
Külterületekre vonatkozó szabályok
Az új szabályozás értelmében megszûnt a bejelentés alapján történõ szabadtéri tarló,
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése. Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése általában tilos.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen irányított égetést végezhet. A katasztrófavédelmi kirendeltség az irányított égetést határozatban engedélyezi. Az engedélye
más, jogszabályban-a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 21§- elõírt
hatósági engedélyt nem pótolja.
Tûzgyújtási tilalom idõszakában irányított égetés nem engedélyezhetõ.
Tûzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére, aki tüzet okoz, az
felelõsséggel tartozik az okozott kár, valamint a tûzvédelmi bírság megtérítéséért.
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Belterületre vonatkozó szabályok:
Az országos Tûzvédelmi Szabályzat értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése is tilos. (Továbbra is megengedett azonban kerti grillezés és a tûzön történõ
sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.)
"Másként rendelkezõ jogszabály"-t engedélyezõ rendeletet az adott település önkormányzata is kiadhat, azonban még ebben az esetben is kötelezõ betartani az
égetéshez rendeletben megjelölt helyszínt, idõpontot és módszert. E rendelet
hiányában tilos a kerti hulladék égetése.

Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a környezet általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között, a levegõ tisztaságának
védelmét, a tûzvédelmi elõírások betartását elvárható és betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Jármi község belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki.
2. Értelmezõ rendelkezések
2.§
A rendelet alkalmazásában
a) avar és kerti hulladék: falomb, avar, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és
egyéb növényi maradványok;
b) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét., május 1., pünkösd., augusztus 20.,
október 23., november 1., december 24-26., december 31.
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
3. §
(1)Az egészséges, kórokozóktól és kártevõktõl mentes kerti hulladékot elsõsorban
hasznosítani, komposztálni kell.
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(2) Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése június, július és augusztus hónap,
valamint vasárnap és ünnepnap kivételével naponta 8 órától 20.00 óráig engedélyezett.
4. §
(1) A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.
Égetni csak szélcsendes idõben szabad. Tilos az avar és a kerti hulladék égetése
közterületen, valamint a 3. § (2) bekezdésében engedélyezett idõszakon kívül és
erõsen szeles, párás, tartósan ködös, esõs idõben.
(2) Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvõképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és
annak hõsugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.
(3)A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles gondoskodni. A tûz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani (pl. oltóvíz, homok, kéziszerszámok), amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.
5. §
(1)A füstképzõdés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot elõzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban
történhet, amely nem veszélyezteti a tûz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti
hulladék égetése tilos.
(2) Az égetendõ avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetû, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
(3) Az égetés végén meg kell gyõzõdni arról, hogy a tûz elhamvadt, és gondoskodni kell a parázslás, izzás belocsolásáról, vagy homok-, földréteggel történõ
lefedésérõl.
(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(5) A hatóságilag elrendelt általános tûzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
4. Záró rendelkezések
6. §
A rendelet 2015. április 16. napján lép hatályba.
Jármi, 2015. április 15.
Gyõrfiné Papp Judit sk.
polgármester

Mindák Katalin sk.
jegyzõ
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Ügyfélfogadási rend:
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00-tól - 12.00-ig, délután ügyfélfogadás nincs.
Kedd: 8.00-tól - 12.00-ig, délután ügyfélfogadás nincs.
Szerda: 8.00-tól - 12.00-ig, délután 13.00-tól- 16.00-ig.
Csütörtök: 8.00-tól - 12.00-ig, délután ügyfélfogadás nincs.
Péntek: Ügyfélfogadás nincs.
Jegyzõ fogadóórát tart:
Hétfõ: 8.00-tól - 12.00-ig
Ebédidõ 12.00 - 12.30-ig
Az ügyfélfogadási idõn túl csak rendkívüli esetben történik ügyintézés.
A segélyek fizetése a hirdetõtáblán meghatározott napokon és idõpontban történik.
Elérhetõségeink:
Cím: 4337 Jármi, Kölcsey út 14
Tel:44/ 310-879
Fax :44/ 502-619
Polgármester: 44/502-620; 20/ 5906-797;
e-mail: polgarmester@jarmi.hu
Jegyzõ: 44/500-049
Kálmándi Tibor 20/387-75-58
Major Tamás temetõgondnok-traktoros: 20/5278099
www.jarmi.hu

35

Anyakönyvi adatok
2015.
SZÜLETÉSEK
Zsigó Rikárdó
Kenéz Zsuzsanna
Meskó Eline Kátya
Botos Hanna Klaudia
Jóni Zoltán
Hadnagy Fanni
Zakor Eszter
Bige Zoárd
Gombita Richárd
Gombita Violetta
Tisza Dominik
Haszara Bence
Recsán Dorina
Orosz Olivér János
Szalai Anna
Sófi Balázs
Szabó Lilla Mónika
Peterman Péter
Molnár Zsófia

2015.
HALÁLOZÁSOK
Pénzes Józsefné
Kálmándi Zsigmond
Halász Antal
Markos Jánosné
Simán Mihály
Laza Istvánné
Vida János
Somodóczki Józsefné
Tomori Frigyesné
Kállai Miklósné
Gelsi János
ifj. Markovics Gyula
Verõcze Istvánné
Kiss Miklós

2015.02.17.
2015.03.30.
2015.04.02.
2015.03.19.
2015.05.29.
2015.05.29.
2015.06.19.
2015.06.21.
2015.07.10.
2015.07.14.
2015.09.02.
2015.09.06.
2015.09.21.
2015.10.08.
2015.10.09.
2015.11.04.
2015.11.09.
2015.12.07.
2015.12.30.

2016.
HALÁLOZÁSOK
Bodnár Béláné
Soltész Matild
Kiss Sándorné
Sófi Sándor
Kovács József
Veress Miklós
Kaszonyi Jánosné
Sarka Béla
Takács Mihályné
Kiss Ferencné
Ganyu Gyula
Lengyel Istvánné
Jáger József
Jakab Zsigmondné

2016.
SZÜLETÉSEK
Biri Áron
Iván Mira
Halász Antal Zsolt
Anda Bence
Nagy Szintia
Madár Patrik
Kállai Tamás Marcell
Haga Hanna

2015.03.08.
2015.03.22.
2015.03.29.
2015.04.04.
2015.05.14.
2015.06.29.
2015.07.26.
2015.07.29.
2015.08.09.
2015.08.13.
2015.08.18.
2015.09.26.
2015.10.30.
2015.12.27.

2016.01.11.
2016.01.24.
2016.06.06.
2016.06.29.
2016.08.31.
2016.09.20.
2016.10.09.
2016.12.26.
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2016.03.19
2016.06.01
2016.06.12
2016.07.22
2016.07.28
2016.09.17
2016.11.07
2016.11.24
2016.12.09
2016.12.16
2016.12.19
2016.12.22
2016.12.23
2016.12.29

