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Fecske Csaba:
Újévi köszöntő
Itt van már az új esztendő
Gazdag padlás, teli bendő
Kövér malac, pulyka, lúd
Hosszú kolbászt, kurta bút.
A kamrában száz zsák búza
Láb a csizmát el ne nyúzza
Teli legyen a fazék
Jusson nekem maradék.
Tojjék szaporán a tyúkjuk
Hogy a rántottát megunjuk
Sajtjuk legyen nagy, kerek
Hízzanak az egerek.
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Népköltés
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
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SZERKESZTŐI
SAROK
Kedves Olvasók!
Elmúlt egy éves a Szarvaskői
Hírmondó! Az első, a helyi
kommunikáció
folyamatosságát
megteremtő
szarvaskői
hírlap
megjelent számaiban
ígéreteinket,
vállalt célkitűzéseinket igyekeztünk
valóra váltani az elmúlt hónapokban.
Rendszeresen figyelemmel követhették
Szarvaskő Község Önkormányzatának
tevékenységét, a képviselőtestületi
üléseken tárgyalt ügyek alakulását, a
minden lakost érintő önkormányzati
rendeletek születését.
Ugyanakkor valamennyi számban
törekedtünk
színes,
képes
beszámolókban tájékoztatást nyújtani a
közösség
közéleti,
kulturális
megmozdulásairól,
ünnepeinkről,
hétköznapjainkról.
A visszajelzések alapján, bízunk
benne, hogy a jövőben is szívesen
veszik kézbe a lapot, a lokális hírek
legfőbb
orgánumát,
melyet
a
továbbiakban,
alkalmazkodva
a
körülményekhez,
negyedévente
tervezünk kiadni.
Várjuk észrevételeiket, ötleteiket!
Az elektronikus leveleket, képeket,
híranyagot a következő e-mail címre
kérjük:
szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
a kézzel írott anyagokat
a Polgármesteri Hivatalban vesszük át.
AKI
E-MAILBEN
SZERETNÉ
MEGKAPNI
A
HÍRMONDÓT
KÉRJÜK, A FENTI E-MAIL CÍMEN
SZÍVESKEDJEN JELEZNI!
Olvassák és szerkesszék velünk
A SZARVASKŐI HÍRMONDÓT!
Kárpátiné Ézsiás Edit
főszerkesztő
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„SZÁMADÁS”
2014.10.13 - 2015.12.31-ig
„Ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni,
nyugodtan áttekinteni a megtett utat, és talán – miért is ne? – örülni
neki, hogy eljutottunk idáig.”
(Jorge Bucay)
Először is tisztelettel köszöntöm, egyben Boldog Új Évet Kívánok a Szarvaskői Hírmondó
olvasóinak és rajtuk keresztül a település összes lakosának. A választások óta eltelt több mint
egy év, és bár Szarvaskőben eddig nem volt szokás, úgy vélem, hogy jó gazda módjára ideje
számba venni és megosztani Önökkel, mit is végeztünk. A polgármesterség és a képviselőség
egy felemelő dolog, de egyúttal óriási felelősséggel jár, ami magával vonja azt, hogy vannak
olyan döntések, amik bár nem népszerűek, de szükségesek.
A 2015. nem volt könnyű év, a már nagyon időszerű és szükséges település-rehabilitáció
„pénztárcánkat” laposabbá tette, de voltak olyan intézkedéseink, amikkel ezt megpróbáltuk
ellensúlyozni.
A Szarvaskői Hírmondó segítségével az év során folyamatosan értesülhettek a megvalósult
beruházásokról, az elért eredményekről, intézkedésekről, így most nincs is más dolgom, mint
összegző módon felsorolni a fontosabbakat, és ezzel is rámutatni arra, hogy sok esetben az
Önök önzetlen segítségével, mi minden látható, kézzelfogható eredményt sikerült
megvalósítanunk. Azt hogy ez sok, vagy kevés, döntse el ki-ki maga.
Beruházások:
 A volt iskolaépület tetőszerkezetének javítása, állagmegóvása
 Az Állomáskerti faház tartóoszlopának kicserélésével az épület stabilitásának
biztosítása
 A templom mögötti támfal megerősítése, a csapadékvíz elvezetése
 A Szérűskert csapadékvíz elvezetése, az út megerősítése, felújítása
 A hivatal épületének külső felújítása (tetőcsere, szigetelés, festés)
 Az információs pavilon építése
 A Borsod híd felújítása
 A már nagyon veszélyes, kis fahíd felújítása
 Kátyúzás
Intézkedések:
 A temető használatának szabályozása (sírkataszter, temető térkép készíttetése stb.).
Terveim szerint a sírhelyek megváltásából befolyt összegből a 2016-os évben
megjavítjuk a kerítést, kivágattatjuk a veszélyes fákat és „befejezzük” az urnafalat, de
ez még változhat, bővülhet a testület javaslatának függvényében. Itt szeretném
megköszönni a lakosság megértését, sőt némely esetben a pozitív fogadtatását, ennek a
nem igazán népszerű döntésünknek az elfogadása miatt.
 A hivatal belső átalakítása (konyha kihelyezése az irodából).
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 A településen élők számára a kimenő információk biztosítása érdekében létrehoztuk a
Szarvaskői Hírmondót, a bejövő információk biztosítása érdekében rendszeresen
„kezeljük” az ötletládát.
 A MÁV üdülő ügyének mielőbbi rendezése érdekében már két levélben fordultam dr.
Fónagy János államtitkár úrhoz, valamint visszamenőleg 5 évre kiszámlázásra került a
bérleti díj tartozás.
 Két projekt (Iskolaépület, Állomáskert) elkészítése, benyújtása
 Tanévkezdési támogatás bevezetése
 Földkönyv megszerzése
 Gondozatlan területek tulajdonosainak felszólítása
 A közfoglalkoztatottak részére melegedő kialakítása
 Területalapú támogatási igény benyújtása, a határ rendbetartása
 Új területek bevonásának előkészítése a területalapú támogatásba (mintegy 10 hektár
terület szárzúzással történő tisztítása)
 Eljárás megindítása Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel céljából.
 „Létrehoztuk” a Szarvaskőért díjat, amivel ösztönözni és egyben elismerni kívánjuk
azokat a civil személyeket, akik önzetlen munkájukkal nagyban hozzájárulnak
településünk fejlődéséhez, működéséhez.
 A rendezvény-felszerelés (sátor, színpad stb.) több éves tárolása miatt „bérleti díj”
címén 625.000,-Ft bevételezése.
 A Telecom bérleti díj tartozásának „behajtása”, 5 évre visszamenőlegesen: 151.180,Ft, új bérleti szerződéssel, számunkra kedvezőbb bérleti díj megállapítása: 2.520,Ft/hó helyett, 20.000,-Ft/hó.
 A JURTA 2001 Alapítvány még hátralévő tartozásának (összesen 300.000,-Ft, ebből ez
idáig megtérült 150.000,-Ft) rendezésére fizetési meghagyás kibocsátása
 A rendelkezésünkre álló, raktáron lévő ajándéktárgyak, könyvek „hivatalos”
értékesítése, ezzel az önkormányzat bevételének növelése. (175.000,-Ft)
 A volt iskolaépületben található „értékek” végrehajtás alá vonatása, aminek
eredményeképpen már túl vagyunk az első árverésen, ami részben sikeresnek
mondható, hiszen több eszköz is új gazdára talált, amiket már el is szállítottak.
(153.850,-Ft)
 Állomáskert használatának szabályozása, a nem településünkön élőknek fizetőssé
tétele (105.000,-Ft)
 Számlavezető bankunkkal szerződés felülvizsgálatot kezdeményeztem, melynek során
kiderült, hogy az egy régi konstrukcióra épülő szerződés, így annak módosítása a
számlavezetési költség évi 360.000,-Ft-os csökkenését eredményezte.
Településkép javítása:
 Tájház kialakítása
 Virágosítás (gyümölcsfák, rózsák, egynyári növények ültetése, fűnyírás)
 Padok, virágosládák csiszolása, festése
 Korlátok pótlása, javítása, csiszolása, festése
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Temető rendbetartása
Árkok, átereszek tisztítása, folyamatos rendbetétele
Tűzoltószertár rendbetétele
Az orvosi rendelő külsejének felújítása (ablak, ajtó, kerítés –festés).
Fogadó-figurák készítése
Betlehem építése

Kulturális események, rendezvények :
 Emlékmű avatás
 Kárpáti János: Szarvaskő (Történelem és természet) c. könyvének kiadása
 Író-olvasó találkozó a helyi könyvtárban Lackfi Jánossal
 Betlehemi előadások településünk gyermekeinek közreműködésével
 Gyereknap
 Farsang
 Anyák napja
 Mikulás várás
 Idősek karácsonya
 Csipkebogyó Fesztivál
 „Elő vásár” Magyarok vására, régiségvásárral és bolhapiaccal. Ez egy teljesen új
kezdeményezés, ami minden hónapban az Egerben megrendezésre kerülő Magyarok
Vásárát megelőző napon lenne megtartva. Az első vásár időzítése nem a legjobban
sikerült, tekintettel arra, hogy munkanapra esett, valamint nagyon sok vásározó az
adventi vásárokon vett részt. Sok biztatást kaptunk, hogy folytassuk, de mindenekelőtt
a rendezvény napján ellenőrzést lefolytató ÁNTSZ jegyzőkönyvében foglaltaknak kell
eleget tennünk. Az ellenőrzés során pénzbírságot nem róttak ki, de ahhoz, hogy a
területen bármilyen rendezvényt (értem ez alatt: Falunap, Csipkebogyó Fesztivál,
Vásár stb.) tartsunk, néhány előírásnak meg kell felelnünk. (Ivóvíz biztosítása,
rágcsáló irtás stb.)
Fentebb csak azokról a kulturális eseményekről tettem említést, amelyek eddig nem voltak,
vagy eltértek a megszokottól. Nagyon sok gondot, nehézséget okozott a közös hivatal
„szakmai, szakember hiányossága”, amiből adódóan úgy kellet a 2015. év költségvetését
terveznünk, hogy még a 2014. év le sem volt könyvelve, de azt már tudtuk, hogy a 2013.
évben kiutalt, de fel nem használt normatíva miatt több mint egymillió forintot kell a Magyar
Államkincstárnak visszafizetnünk.
Az év során több alkalommal bírságoltak meg bennünket pénzügyi beszámolók, pénzügyi
jelentések késedelmes teljesítése miatt.
Ezekben az ügyekben mi itt helyben tehetetlenek vagyunk, mert ezt a feladatot a közös hivatal
köztisztviselője (könyvelő) látja el, aki (akik) fölött a munkáltatói jogkört a jegyző
gyakorolja. Annyit tehettünk, hogy a bírságokat, amiket tőlünk levontak átszámláztattuk a
közös hivatal felé, tekintettel arra, hogy az ő mulasztásukból adódott.
Említést kell tennem a Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulással
kapcsolatos, a Hírmondóban is többször említett problémára, bár a társulás 2015.12.31.
nappal jogutód nélkül megszűnt. Sajnos az ellenőrzés során feltárt, előreláthatólag tízmilliós
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nagyságrendű jogosulatlan normatíva lehívás miatt adódó fizetési kötelezettség ránk eső
részét törlesztenünk kell.
Tájékoztatás pályázati eredményekről:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. (Belterületi utak
javítására 2.500.000,-Ft.) Nem támogatott!

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése (Turisztikai tevékenység támogatott
feladat megvalósítása érdekében 797.000,-Ft.) Támogatott: teljes összegben!
(Elszámolás megtörtént)
 Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
keretén belül igényelhető rendkívüli szociális támogatásra. (Egyszeri
gyógyszertámogatásokra 1.000.000,-Ft.) Támogatott: 30.334,-Ft.
(Elszámolás megtörtént)
 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásának módosítására. (A hivatal külső felújítása, tetőcserével és szigeteléssel
történő megvalósítására 6.500.000,-Ft. Szakmai és pénzügyi beszámolás
benyújtásának időpontja: 2016. január 31.) Támogatott: teljes összegben!
(Elszámolás megtörtént)

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására. (A hivatal belső felújítása, fűtéskorszerűsítés megvalósítására
6.500.000,-Ft. Szakmai és pénzügyi beszámolás benyújtásának időpontja: 2019.
február 28.) Nem támogatott!
(A 2000 fő alatti települések nem kaphatták meg a támogatást)
 Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására. (Szarvaskő tekintetében 2.540,-Ft önerő és a szállítási költség
megfizetése esetén, mindösszesen 2 m3 fa igényelésére volt lehetőség.)
Támogatott: 2 m2 tűzifa
 Rendkívüli
önkormányzati
támogatás
(A
Gyermekjóléti
és
Szociális
Intézményfenntartó Társulás által ez idáig konkrétan kimutatott, az intézmény felé
fennálló tartozásunk rendezése érdekében, levélben kerestem meg Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkárt és kértem, hogy biztosítson számunkra lehetőséget
366.161,-Ft rendkívüli támogatás igénybevételére). Támogatott: 366.161,-Ft


Elmondható, hogy dolgos hétköznapok és felemelő ünnepek vannak mögöttünk.
Végezetül, összegzésképpen: Tudom, hogy községünkben kellemetlen örökség a széthúzás, a
sokszor sajnos tudatosan is gerjesztett ellenségeskedés, amitől nem mentes a képviselőtestület sem. Nem felejtettem el azt, hogy megválasztásomkor ígéretet tettem ennek
felszámolására.
A polgármesteri munkát továbbra is ebben a szellemben kívánom folytatni, mert
meggyőződésem, hogy kizárólag ez szolgálja a község jövőjét, amit a 2014. évben végzett
közösségi összefogások is bizonyítanak. Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet mindig
olyan döntést hozni, ami mindenkinek jó, ezek nehéz döntések, de az egyéni érdekeket
félretéve, elsődlegesen mindig a település egészének érdekét kell szem előtt tartani.
Számomra nem elfogadható, ha a nehéz döntéseknél képviselő hiányzik a szavazáskor, vagy
tartózkodik. A magam részéről vállalni fogom a döntéseimet és erre kérem a képviselő
társaimat is. Annál is inkább, mert döntéseimet soha nem egyéni érdekek szolgálják, hanem a
közösségtől kapott felhatalmazás és ezzel együtt a településért vállalt felelősség.
Szabóné Balla Marianna
polgármester
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Ötletláda
Az ötletládából 2015.12.17-én került
kivételre egy írásos, lakossági jelzés,
melyből idézek:
„Mélységesen
felháborodott
vagyok!
Szörnyű dolognak tartom, hogy a falu
ügyeit a kocsmába félrészegen üvöltik ki,
olyan emberrel aki ráadásul a testületben
van. Ez több lakónak nem tetszik!!!! Úgy
gondoljuk többen, hogy az ilyen embernek
nincs helye a testület között, méltatlannak
tartjuk erre a feladatra. Kérem a Hivatalt,
hogy vizsgálják ki az ügyet, mivel
egyszerűen életellenes sokszor, ami a
kocsmában működik.” A levél aláírója
„több szarvaskői lakos”.
Egyetértek a levél írójával, vagy íróival,
amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy a
novemberi testületi-ülésen én is szóvá
tettem, hiszen hozzám is eljutottak ilyen
jellegű hírek, de egyben tájékoztatok is
mindenkit, hogy nem kívánom „felvenni a
kesztyűt”,
feltételezéseken
alapuló,
megalapozatlan vádaskodások miatt, nem
kívánok nap, mint nap védekezni kocsmai
pletykák ellen, hiszen ezek az érdemi
munkától vennék el az időt, energiát.
Csak és kizárólagosan a Hírmondóban
fogok reagálni az engem, a testületet, vagy
munkámat ért vádakra, annál is inkább,
mert én vállalom a véleményemet, amihez
a nevemet is adom. A képviselő nem lett
megnevezve a levélben, de kérem a
képviselőtársaimat, hogy aki magára ismer,
gondolkodjon el azon, hogy tisztességes
dolog–e „hátulról” támadni a testületet,
minden egyes intézkedést kritizálni úgy,
hogy közben a munkából nem veszi ki a
részét.
„ A tisztesség nem az, hogy azt teszed, ami
könnyű, vagy népszerű, hanem azt, ami
helyes!”
Én a munkámmal szeretnék bizonyítani,
amihez továbbra is igényt tartok azoknak a
képviselőknek a munkájára, akik eddig is
tevékenyen segítettek. Ezt támasztja alá pl.
az is, hogy a fogadó-figurák, már szinte
országos
elismerésnek
örvendenek,
valamint az is, hogy elindítottuk az
erdőgazdálkodási nyilvántartásba vételi
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eljárást, ami előfeltétele annak, hogy
(reményeink szerint) már a közeljövőben
kedvezményes áron tudunk tűzifát
biztosítani a lakosság számára.
***
Bursa Hungarica
Önkormányzatunkhoz 1 db érvényes,
valamennyi feltételnek megfelelő pályázat
érkezett be. A pályázat „A” típusú,
felsőoktatásban már részt vevő hallgató, a
szabályoknak megfelelően elektronikusan,
illetve a hivatalhoz írásban benyújtott
kérelmező.
A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat
keretében
havi
5.000,-Ft
összegű
önkormányzati támogatást állapított meg
10 hónap időtartamra.
Jó tanulást és sikeres vizsgákat kívánok!
***
Dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultság kijelölése
Szarvaskő településen a dohánytermékkiskereskedelmi
jogosultság
jelenleg
betöltetlen, a koncessziós szerződés
megszűnt,
ezért
a
Nemzeti
Dohánykereskedelmi
Zrt-nél
kezdeményeztük, hogy dohánytermék
forgalmazásával ideiglenesen a jelenlegi
italboltot működtető Fortuna Hermes Kft.
váljon feljogosítottá. Az engedély kiadása
az ND hatásköre, a dohánytermék
forgalmazására csak ezt követően kerülhet
sor.
***
Polgármesteri jutalom
A
decemberi
testületi
ülésen,
meglepetésként ért Nahóczki László
képviselő
előterjesztése,
mely
a
törvényileg szabályozott keretek között,
(eddigi munkám elismeréseként) a
képviselő-testület döntését kérő, 4 havi
polgármesteri
jutalom
elfogadására
irányult.
7
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A testület az előterjesztést elfogadta,
melyet ezúton is köszönök. Köszönöm
azért, mert munkám elismerését tükrözi és
köszönöm azért is, mert polgármesteri
javadalmazásom (az alakuló testületiülésen meghatározotthoz viszonyítva) nem
változott, ami azt eredményezi, hogy bruttó
149.600,-Ft.
***
Síkosság-mentesítés
Mondhatni nagy port kavart fel a Heves
Megyei Hírlapban megjelent cikk,
miszerint a Városgondozás felé késve
jeleztük a síkosság-mentesítésre irányuló
igényünket. Szó szerint idézem a
Városgondozás hozzánk írt levelét,
melyben szó sincs késői jelzésről.
„Tisztelt Cím!
Köszönettel vettük megrendelésüket a
2015-2016-évi
„Szarvaskő
település
síkosság
mentesítési”
munkáival
kapcsolatban.
A Városgondozás Eger Kft-nek, mint
kötelező
szolgáltatónak
az
EMJV
Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződésben rögzített területeket kell
elsődlegesen ellátnia.
Ebben az évben a hó és síkosságmentesítés
területén
jelentkező
feladataink
mennyisége jelentősen megnövekedett.
Sajnálattal közöljük – a fenti okok miatt -,
hogy a Városgondozás Eger Kft. nem tudja
vállalni Szarvaskő községben a 2015/2016os évre a síkosságmentesítést.
Kérem válaszunk szíves tudomásul
vételét!”
Ez az eset is ékesen bizonyítja, hogy a
képviselőnek nem a kocsmában kell
háborogni és vádaskodni, hanem a
hivatalba kell bejönni, esetleg számon
kérni, javaslatot tenni, az ügy megoldásán
gondolkodni, mert én ott rendszerint
elérhető vagyok.
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Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról,
hogy a Városgondozás Kft. elutasító
válaszát követően természetesen, azonnal
megtettem a szükséges intézkedést, aminek
következtében
béreltünk
egy
hóeltakarításra, sózásra is alkalmas gépet,
amivel remélhetőleg biztosítani tudjuk a
síkosság-mentesítést.
***
Zöldségbolt
Szintén nagy érdeklődésre tartott számot és
hiányos
információkkal
lett
„pletykaszinten”
kezelve
a
helyi
Zöldségbolttal kapcsolatos képviselőtestületi döntés, azt a látszatot keltve és
híresztelve, hogy a testület „földönfutóvá”
akarja tenni a tulajdonost.
Pár szóval ismertetem az előzményeket:
A Zöldségbolt vezetője még 2015.
augusztus
hónapjában
személyesen
keresett meg és kérte intézkedésemet arra
vonatkozóan,
hogy
a
lekvárárus
asszonyokat szólítsam fel arra, hogy
szüntessék be a területen az árusítást, mert
az rontja a bolt forgalmát.
Ezen kérésére elmondtam, hogy a terület,
(bár az önkormányzat hozzájárulása is
szükséges a bérbeadáshoz) a Közútkezelő
tulajdona.
Sajnálatosnak minősítettem az erre
irányuló reakciót, mely az volt, hogy akkor
majd Ő feljelenti az asszonyokat.
Megemlítettem, hogy ezek az asszonyok
már akkor lekvárt árultak a kérdéses
területen, mikor a Zöldségbolt még tervben
sem volt, sőt ezekre az asszonyokra „épül”
a
településünk
infrastrukturális
fejlesztésére irányuló projektünk, melynek
meghatározó mozzanata a Csipkebogyó
Fesztivál.
Utaltam arra a meggyőződésemre, hogy
azok az autósok, akik az asszonyok láttán
megállnak és lekvárt vásárolnak, nem
biztos, hogy nélkülük, egy Zöldségbolt
előtt is megállnának.
Ezt követően településünk egyik lakosától
(az ügy érintettjétől) értesültem arról, hogy
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a bolt tulajdonosa minősíthetetlenül
beszélt, kiabált vele, miszerint miattuk
nincs forgalma a boltnak. (Ezen
„jelenetnek” nem voltam részese, így csak
a hallottakra hagyatkozhattam, de az
érintett nem kért intézkedést. A bolt
vezetője ezt rágalomnak nevezte.)
Arról azonban, hivatalból lettem értesítve,
hogy a bolt vezetője 2015.09.17. napon
feljelentést
tett
az
Egri
Rendőrkapitányságon
illegális
lekvárárusítás címszóval.
Az eljáró rendőr megállapította, hogy az
ott árusítók mindegyike rendelkezik az
árusításhoz szükséges papírokkal. A
rendőrség nem vizsgálta a terület
használati jogosultságot, amivel egyébként
a jelzett napon a bolt sem rendelkezett,
tekintettel arra, hogy az első igénylésekor
2015.09.15-ig kapott engedélyt.
Erről a bolt vezetőjét értesítettem, aminek
következtében 2015.09.25. napon kelt
kérelmében kérte, hogy 2017.09.30. napig
járuljunk hozzá a terület használatához.
A testületi üléseken, ezen napirendi pont
tárgyalásakor, minden esetben részt vett az
üzlet tulajdonosa is. A kérelem (kérelmek)
végleges elbírálására „több fordulós”
testületi ülést követően került sor:
- első körben 2015.12.31-ig adott
engedélyt a bérleti jogviszony
meghosszabbítására
- második körben a döntést elnapolta
- harmadik körben 2016.12.31-ig
engedélyezte a bérleti jogviszony
meghosszabbítását.
(Figyelembe vette a bolt vezetője által
becsatolt kérdőíveket, melyek, úgy a helyi
lakosok, mint az átmenő forgalom
véleményét
tartalmazták
és
szinte
maximális igényt és elégedettséget
mutattak.)
***
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Szarvaskő Község Önkormányzat 2016.
évi ülésterve
A testület ülései nyilvánosak, szívesen
vesszük
a
lakosság
részvételét.
Amennyiben a testületi-ülés időpontja
eltér az itt közöltektől, arról időben
értesítjük a lakosságot.
2016. január 21. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés és
KÖZMEGHALLGATÁS
2016. február 18. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. március 17. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. április 21. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. május 13. (péntek)
Falugyűlés
2016. május 19. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. június 16. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. július 21. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. szeptember 15. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. október 13. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
2016. november 17. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés és
KÖZMEGHALLGATÁS
2016. december 15. (csütörtök)
Képviselő-testületi ülés
***
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Rendezvényterv
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendezvényterv elfogadása előtt kikéri az Önök
véleményét. Kérek mindenkit, hogy jelen újságunk mellékletét képező Rendezvénytervtervezetet szíveskedjenek megnézni és a rendezvény mellett jelölni, hogy részt vennének–e az
eseményen, illetve az ahhoz szükséges munkálatokban.
Amennyiben a rendezvény előkészületeiben, vagy lebonyolításában szívesen segédkeznének,
úgy név és cím feltüntetést is kérünk, egyéb esetben nem szükséges. Lehetőséget biztosítunk
arra, hogy az általunk meghatározottakon kívül, egyéb ötleteiket, elképzeléseiket is
megosszák velünk.
A kitöltött tervezetet kérjük legkésőbb 2016.01.20-ig visszajuttatni hozzánk, vagy az
ötletládába elhelyezni.
A legnagyobb adósok Szarvaskőben
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati
adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek
esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló
adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét,
adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.
A legnagyobb adóhátralékkal rendelkező vállalkozások és magánszemélyek (állapot:
2016.01.11.):
Pótári Zsanett (8289344238) Eger, Katona tér 1-3. II/4
(Szarvaskő, Tölgyfa u. )

99.512,-Ft

Vincze Ákos (8402525504) Szarvaskő, Fő út 44.

58.245,-Ft

Vexton Kft. (13406767-2-10) Recsk, Hunyadi u. 106.

170.756,-Ft

(Telephely: Szarvaskő, Tölgyfa u. 18.)
Fawork Kft. (14349580-2-10) Szarvaskő, Tölgyfa u. 12.

264.903,-Ft

Nahova Hoding Kft. (13968854-2-41) Budapest, Bécsi út 126-128.

253.165,-Ft

(Telephely: Szarvaskő, Fő u. 147/A hrsz. – Ételbár
Fortuna Hermes Kft. (24662105-2-10) Eger, Lágyas út 1.

129.307,-Ft

(Italbolt)
Bükk Panoráma Kft. (13776967-2-10) Szilvásvárad, Egri út 2.

358.913,-Ft

(Tardosi Ifjúsági- és Sporttábor)
Szabóné Balla Marianna
polgármester
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GONDOLATOK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI MUNKÁRÓL
A Önök bizalmából, immáron 10. éve, 2006- óta vagyok az Önkormányzat képviselője. Az
eddigi munkám értékelését Önökre bízom. Felfogásom szerint akkor, amikor még rengeteg a
tennivaló, a következő választásokra összpontosítani, megállni és a múltba révedni luxus. A
múlt történései arra valók, hogy a hibákból okuljunk, a sikerekből pedig tanuljunk és építsük
bele a jövő terveibe.
Éppen ezért, úgy gondolom, hasznos lenne 10 év tapasztalatát, rengeteg felhalmozott
információját megosztanom Önökkel, hiszen ha „közös nevezőre” tudjuk hozni
gondolatainkat, könnyebb lehet a párbeszéd és a célok megítélése. Ezen túl rendszeresen
jelentkezem rövid írásommal – melyben a száraz törvényi, jogi megfogalmazásokat
megpróbálom könnyebben emészthetővé tenni.
Először a képviselők kötelességéről, és az ezzel kapcsolatos véleményemről essen szó.
A települési képviselők kötelessége:
A képviselők kötelességeit a törvény csak korlátozottan nevesíti, így azok leginkább erkölcsi
jellegűek.
1. „ A választók érdekeinek képviselete a település egészéért vállalt felelősséggel.”
(A település hosszú és rövid távú gazdálkodását biztosító, a jelen feladatait és jövőbeni tervek
megvalósítását nem akadályozó módon nem az egyéni érdekeket szolgáló, hanem a település
összes lakóinak, vagy nagyobb csoportjainak, illetve olyan egyéni problémák képviselete,
amelyek másokra is kihathatnak)
2. „Kapcsolattartás a választókkal, a lakosság különböző társadalmi és önszerveződő
közösségeivel.”
(Fontos, hogy a kapcsolattartás során a tartalmi és formai elemek összhangban legyenek,
azaz pontos és szakszerű, de mégis megérthető formában, lehetőleg mindenki számára
érthetően és elérhetően kommunikáljunk. Ez azt is jelenti, hogy a képviselő tényeket közöl, és
nem feltételezéseket közöl tényként.)
3. „ Aktív részvétel a képviselő-testület munkájában. Ez a kötelezettség általában magában
foglalja az üléseken való puszta megjelenésen felül az ülés előkészítésében és a testületi
döntések végrehajtásában való aktív közreműködést.”
(A döntést követően, konkrétan meghatározott feladatok vállalását jelenti és nem a kifogás,
hanem a megoldás keresésével. Talán elcsépelt mondásnak tűnik, de igaz, hogy nem azt kell
nézni, hogy nem lehet megcsinálni valamit, hanem azon kell gondolkodni, hogy lehet. Kevés
az, hogy valaki bevállalja a képviselőséget, arra is szükség van, hogy egy-egy feladatot,
részfeladatot, önállóan meg tudjon oldani.)
4. „A települési képviselő köteles a tudomására jutott állami, szolgálati, illetve magán- és
üzleti titkot megőrizni.”
(Úgy gondolom, ez nem szorul magyarázatra.)
5. „A települési képviselő köteles a magánéletében is olyan magatartást tanúsítani, amely
összeegyeztethető
képviselői
minőségével,
közéleti
tevékenységével.”
(Méltatlan a képviselőségre, aki akár munkájával összefüggésben, akár munkahelyén kívül,
olyan magatartást tanúsít, amely képviselői tekintélyét, illetve az önkormányzati igazgatásba
vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja.)
Folytatás a következő Hírmondóban!
Lőrincz József
képviselő
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A KÖZELMÚLT TÖRTÉNÉSEI
CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL
Egyetlen Csipkebogyó Fesztiválon sem panaszkodhattunk az érdeklődés hiánya miatt, de
2015-ben minden eddigi rekord megdőlt. Az évek alatt egyre nagyobb hírnévre tett szert a
hagyományőrző, finom ízeket felvonultató, gazdag programokkal színesített Szarvaskői
Csipkebogyó Fesztivál, s mára az országos őszi programok egyik jelentős, sokak által várt,
különleges eseménye lett. A fesztiváli forgatagban sétálgatva olyan érzésünk volt, mintha
egész Eger felkerekedett volna, de érkeztek a környező falvak lakói is szép számmal, és
megteltek a turista szállások is a távoli településekről ide látogató vendégekkel.

Az idő ismét kedvezett a vendégfogadásnak, pedig az előző hetek igencsak próbára tették az
alkalomra készülődők türelmét, mert nincs munkaigényesebb fesztivál, mint éppen a
csipkebogyót ünneplő. Nincs sziszifuszibb lekvárkészítési művelet, mint a csipkebogyóé.
Nincs még egy gyümölcs, ami ilyen nehezen hagyja megdolgozni magát!
Már az esemény előtt hetekkel megkezdődik a munka. A bogyógyűjtés sem megy minden
gond nélkül, a csipkebokor igencsak ragaszkodik a terméséhez, már egy-két kiló leszedése is
hosszan tartó nyomokat hagy a kézen, nem még több tíz kiló megszerzése, pedig a
hagyományokat őrző szarvaskői asszonyok 50-100-150 kg gyümölcsöt is feldolgoznak egy
szezonban.
A hatalmas mennyiség tisztítása, mosása sem megy ripsz-ropszra. De a munka neheze csak
ezután következik, meg kell főzni a bogyókat és aztán jön a passzírozás semmivel sem
összehasonlítható, erőt próbáló, akár ujjakat is deformáló, izmos karokat igénylő művelete,
12
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mert a bogyó ¾-e mag és szőr, amitől meg kell szabadulni mind egy szálig, egyébként rögtön
a kóstoló nyelvhegyére akad. Később a kipréselt hús és cukor összefőzését már a készítő
ajándéknak érzi, és örömét leli a feldíszített üvegek megtöltésében, majd az esemény napján a
portéka kínálásában. Az elismerés, a kóstolók, vásárlók dicsérete, az egyre apadó készlet
pedig minden addigi gyötrődést elfeledtet.
Nem is lehet ez másképp, az erdő adta növényeket az „erdő törvényei szerint” évszázadok óta
feldolgozzák az erdei emberek, s kései leszármazottaik közül az újra élesztett hagyományok
ápolását évről évre egyre többen magukénak érzik.

Sok-sok
munkával
készül a csipkebogyó
lekvár!
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Szabóné
Balla
Marianna
polgármester, ahogy a fesztivál
köszöntőjében fogalmazott éppen
a hagyományőrzés jótékony
terjedését
tartja
az
eddig
megrendezett
fesztiválok
legnagyobb eredményének. Ma
már nemcsak a legidősebbek,
hanem a 40 évesek is részt
vesznek
a
munkában,
megtanulták a csipkebogyólekvár
készítését, így tovább élhet, nem
vész el ez a hagyományos
tevékenység, átöröklődik a fiatalabb generáció tagjaiba is.
Idén a rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
támogatásával
valósult
meg.

A látogató ismét gazdag
választékát találta a nagy
munkával
feldolgozott
gyümölcsnek.
A
csipkebogyóból
készült ízletes lekvár,
szörp, bor, sőt volt, aki
pálinkát is főzött belőle.

Aki eljött a Szarvaskői
Csipkebogyó Fesztiválra, a
bogyógyűjtéstől a frissen
főzött
lekvár
üvegekbe
rakásáig végig tudta követni,
hogyan készülnek a finom, C
vitaminban dús ízek.
14
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A helyszínen is több helyen folyt a
feldolgozás, a lekvárfőzés, az asszonyok alig
győzték a sok-sok kérdést megválaszolni,
bemutatni az egyedi fortélyokat, a kóstolókat
jó tanácsokkal ellátni.
Nagy létszámmal indultak a bogyó járatok, a
falu kerülő túrák, de volt, aki a passzírozást
és a nagy üstben fortyogó lekvár
kavargatását is megtapasztalta.

A lekvárfőző versenyen első helyezést ért el
legízletesebb lekvárjával a Szarvaskőért Alapítvány
csapata. A képen Liktorné Majoros Erika.

A lokális finomságok mellett szintén nagy választékot
találhatott mindenki az egyéb, helyi és a környékbeli
falvakból származó igényes kistermelői termékek, sajtok,
húsfélék, lángosok között. A különböző konyhák ízei
kielégítették a legínyencebb vendég igényét is.
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Kézműves mesterek gondoskodtak a régi mesterségek bemutatásáról, a legtöbben a
korongozó, kosárfonó ügyes fogásait igyekeztek ellesni. Sokakat vonzottak a színpompás
népművészeti termékek. A gyermekeknek valóságos paradicsomi körülményeket kínált a
Fabatka Játszóház, izgalmas, változatos, kreatív népi játékait a legkisebbektől kezdve minden
korosztály kipróbálhatta.

Győri Enikő az új fellépőket
konferálja
A színpadot pedig nonstop adták át egymásnak a kiváló előadók, énekesek, néptánccsoportok.
Fergeteges műsort adott a Palmetta zenekar, és a Világ Virága Néptáncegyüttes. Tóth Éva és
Leblanc Győző ismét meghódította az operettek kedvelőit, Bokor János nótáit együtt dúdolta a
közönség, de a nap leghatásosabb, lenyűgöző produkciója a Regélő Fehér Táltos
Hagyományőrző Dobcsapat nevéhez fűződik. Korhű öltözékben, fenségesen hangzó
dobjaikkal, jól komponált műsorukkal felejthetetlen élményt nyújtottak

.

Polgármester
asszony számára
is
emlékezetes
marad
ez
a
fesztiváli
köszöntés…
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Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a település
természeti és történelmi értékeit számba vevő, a
jelenkor eseményeire is rámutató, a fesztiválra frissen
megjelent, Kárpáti János: Szarvaskő (Történelem és
természet) című kötetének bemutatóját.
A programok közül nem hiányozhatott az egészséges
életmódot népszerűsítő, felvilágosító előadás sem, Nagy
Miklósné Ibolya beszélt az ételeink megválasztásának
fontosságáról.
A nap végére az is eldőlt, ki készítette a legízletesebb
lekvárt, ki volt a legelőzékenyebb a vendégekkel. A
fesztivál legkedvesebb árusa cím is gazdára talált. A
szarvaskői kvízjáték helyes megfejtői időről időre
kisorsolásra kerültek, s becses ajándékkal távozhattak a
jelenlévő árusok és Szarvaskő Önkormányzata
felajánlása jóvoltából.

Szarvaskő
Község
Önkormányzata
nagyon
köszöni azt a rengeteg
előkészítő,
megvalósító
tevékenységet,
segítő
munkát, melyet a lakosság
összefogása nyújtott, az
eredményes, nagy sikerű
fesztivál lebonyolításában.

Kárpátiné Ézsiás Edit

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKRŐL ÉRKEZETT!
A Csipkebogyó Fesztiválon alkalmunk volt vendégül látni testvértelepülésünk,
Balatonederics „kis csapatát”. Arról, hogy hogyan érezték magukat, és milyen véleményt
alkottak Szarvaskőről, a Dobszó helyett című helyi lapjukban megjelent cikk sorai mindent
tükröznek….
SZARVASKŐN JÁRTUNK…
Az indulás reggelén barátságtalan arcát mutatta az időjárás. Olyan igazi őszi, szemerkélő
esővel, ködfelhőkkel. Mindez nem szegte kedvét kis csapatunknak. Várakozással teli hosszú
út előtt álltunk; a testvértelepülési kapcsolatok ápolásának megtisztelő feladatát kaptuk.
Szarvaskő a „BÜKK OÁZISA”. Magyarország egyik legszebb fekvésű faluja a Bükk-hegység
és a Mátra találkozásánál, az Eger-patak völgyében”.
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A 356 lakosú festői szépségű település a teremtés csodája. Hatalmas hegyormok ölelik körül a
csöpp kis falut, a völgyben az Eger-patak csobogása, majd lejjebb szelídülése
elgondolkodtatja az arra járót. Miért is a nagy rohanás a mindennapokban? Hol marad az önös érdek nélküli - egymásra figyelés, a „kincsek felfedezése”…? Itt kaptunk belőle egy kis
ízelítőt.
Szorgalmas helyiek élve a természet kínálta finomságokkal összegyűjtik és feldolgozzák
szörpnek, lekvárnak, pálinkának a csipkebogyót, somot, kökényt, mézet. Ennek apropóján
rendezvényt szerveznek feles portékáik értékesítése köré. Mi is egy ilyen „Csodabogyós
fesztivál” kellős közepébe csöppentünk.
Érzékelni lehetett azt a mérhetetlen összetartó és kemény munkát, amit ez a kis település
elvégzett. A fesztivál napi bográcsozást az edericsi „sztárszakácsok” is erősítették.
Feladatukból adódóan jóval korábban ébredtek és finomat főztek. Köszönet nekik. Az egész
napos műsor a legkülönbözőbb ízlésvilágot igyekezett kielégíteni. Halhattunk gyermekműsort
a Palmetta együttestől, magyar nótákat Bokor Jánostól, operettet Leblanc Győzőtől és Tóth
Évától. A még mindig fiatalos lendülettel fellépő művész szót emelt az elmúlt néhány
évtizedben méltatlanul mellőzött operett és népzene minél szélesebb körben történő
műveléséért, hallgatásáért.
Könyvbemutató és egészségmegőrző előadás is szerepelt a programban. A hagyományőrzők
és a táncosok előadásai a nemzettudat és az egymás iránt elrendelt szeretet szellemében
közvetítették a szép magyar kultúrát. „Kárpát szent bércére visszaszáll a madár visszaszáll a
turul madár” Méltán kapcsolódott a Fabatka Játszóház régi hagyományos játékokkal a
gyermekek egész napos időtöltéséhez. Fáradhatatlan és felszabadult volt a játékuk.
Óvodákban, játszótereken országszerte nagy tetszésükre és szórakozásukra lenne a
legkisebbeknek, ellentétben az elrettentő fejű torzókkal.
A csipkelekvár- főzőversenyt a helyi alapítvány nyerte, ahol többen is vásároltunk, támogatva
a nemes céljaikat. Bogyójárat indult a Szérűskertbe, körbejárva és bemutatva Szarvaskő
látnivalóit. Sötétedett már a fiataloknak szóló koncert idejére. Csapatunk a szálláshelyen
vacsora után mindkét estén harmonika kísérettel dalra fakadt, amit közvetlen beszélgetések
váltottak fel.
Vasárnap reggel elköszöntünk a helyiek
képviselőitől, élükön a polgármester
asszonytól, Mariannától. Hálánkat fejeztük
ki a szíves vendéglátásért, amit ők még
egy kis üveg csipkebogyó lekvárral
kiegészítettek.
Útban hazafelé Eger várának szakszerű
bemutatása mély történelmi tanulmányok
élményszerű felelevenítését eredményezte.
A város nevezetességeinek megtekintése is
kulturális élmény, egyben útravalót is ad; az élet útravalóját.
„Kezet csak megfogni szabad Elereszteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják
össze Az eget s a világot” Páduai Szent Antal templom, Eger
Lejegyezte: Kovácsné Pálffy Mária
18
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KÖTETBEMUTATÓ - KÁRPÁTI JÁNOS: SZARVASKŐ
Történelem és természet
A Csipkebogyó fesztiváli kavalkádban már nagy sikerrel debütáló Szarvaskő kalauzt a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2015. november 11-én rendezett kötetbemutatóján az
egriek is szívesen fogadták.
A vendéglátó házigazdák szívélyes köszöntése után
Szabóné Balla Marianna polgármester az ünnepségen
elmondta, hogy amikor az Önkormányzat számára
rendelkezésre állt az idegenforgalmi adók bevételéből
származó összeg, kétség sem fért ahhoz, hogy a
községnek ezt a forrást szintén az idegenforgalom, a
turizmus fejlesztésére kell fordítania.
Nagy szükség van ugyanis egy olyan turisztikai
kiadványra, amely röviden, lényegre törően, sok-sok
vonzó képpel, érdekes leírásokban mutatja be a
település történelmi, természeti értékeit és a mai falu
tevékenységét.

Ugyanakkor a község jövőjét
markánsan meghatározó, jelenlegi
turisztikai, település fejlesztési
tervekben megfogalmazottakat is
alátámasztja, népszerű formában
széles körben közvetíti.
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Kárpáti János szívesen tett eleget a felkérésnek, annál is inkább, mert a szarvaskői vár
reménybeli feltárási, helyreállítási munkáit mondanivalójával is erősíteni kívánja.
A szerző a kötet gerincét alkotó történelmi fejezetben fejti ki a szarvaskői várról az ásatások
nélkül, levéltári források és ábrázolások alapján eddig megszerezhető ismereteket, melyben
különleges felfedezésére is rámutat a vár 1687-es ábrázolásának közlésével.
„Szarvaskő ábrázolása tehát a nagyméretű és részlet gazdag rajz egy egészen apró, de
számunkra igen értékes szelete…..Az egri váron túli várábrák azonban annyira kisméretűek,
hogy általában átsiklik rajta az emberi szem. Eddig a szarvaskői várat is kevesen vették észre,
s nem is tulajdonítottak neki jelentőséget. Felnagyítva azonban az O betű mellett, a szarvaskői
vár rajza feltárul.
Az ábra szintén vedutális,
mellyel látványképét kapjuk
Szarvaskő várának. Ez azért
fontos, mert így egy keleti
nézőpontból, de a várnak
éppen a falu felőli oldalát
szemlélhetjük,
ráadásul
madártávlati
szemszögből,
kissé mögé is látunk az első,
keleti várfalaknak, azaz bele
is pillanthatunk a nagynak
tűnő, valójában azonban szűk
várbelsőbe.”
Szarvaskő vára 1687-ből,
Eger környéke töröktől való
visszafoglalásának évéből.
(Kinagyított részlet, Rossi: Eger blokádja című képéről)
A kötet első részében végigvezeti a látogatót a páratlan szépségű természeti környezet
legvonzóbb látnivalóin, bemutatva a Kéktúra útvonal, a szarvaskői tanösvény állomásait,
valamint a település épített örökségét. Az utolsó fejezetben pedig rávilágít a falu megbecsült
hagyományaira, a hagyományőrzés fontosságára, az új szokások meghonosítására tett
erőfeszítésekre. Mondanivalóját számos színes fotó, térkép, metszet illusztrálja.
A kiadványt Kárpátiné Ézsiás Edit szerkesztette.
A bemutató résztvevői a vetített képekkel bőven kísért előadás, beszélgetés során
keresztmetszetét kapták mindazoknak az ismereteknek, amiért Szarvaskőbe érdemes
valamennyi évszakban eljönni.
Záró szavaiban a Polgármester asszony köszönetét fejezte ki a szerző munkájáért, mellyel a
település hírnevét öregbítette.
A jelenlévők figyelmébe ajánlotta a korábbi, részletes, Tóth István nevéhez fűződő és a most
napvilágot látott Szarvaskőről született kötetek tanulmányozása mellett a helyszíni
tapasztalatok megszerzését is.
A hangulatos találkozó végén szép számmal gazdára találtak a kötetek a szerző dedikálásának
kíséretében.
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Az est különlegesen kedves meglepetése volt Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész
professzor úr Szarvaskőhöz fűződő élményeit megosztó, őszinte elismeréssel írt, meleg
hangú, gratuláló levele, melyet távollétében Bodó Boglárka könyvtáros olvasott fel.
Leveléből idézünk néhány bekezdést:
„Őszintén sajnálom, hogy személyesen nem lehetek ott a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban új könyvetek
bemutatóján. Magam helyett küldöm ezt az írást….
…..Szarvaskő Község Önkormányzata és a Szarvaskőért
Alapítvány Csipkebogyó Fesztiválra invitált az idén is.…
A Szarvaskő című, Történelem és természet alcímű új kötet és
a Csipkebogyó Fesztivál ragyogó gondolat és valóban
érdemszerző vállalkozás a település történetéről és természeti
értékeiről.
Csodálatos őszidőben fantasztikus népünnepélynek lehettünk
részesei.
Ez bizony ÓRIÁSI SIKER! Az egyik nagy eredményt abban
látom, hogy az emberekből kiirtott vállalkozó kedvet ebben a
faluban sikerült újjáéleszteni...
Nagy elismerés és gratuláció illeti a Polgármester Asszonyt,
aki életre hívta és rengeteg szervező munkával hagyománnyá tette a Szarvaskői Csipkebogyó
Fesztivált. Az idén is összegyűjtötte a csipkefőző asszonyokat, akiknek a száma évről évre
gyarapodik. Szép siker a falu lakóinak ez a fesztivál, ahol az idén is minden a helyén volt.
Úgy tudom, mert ez is nagyon fontos, hogy a kistermelői finomságok nagy része is gazdára
talált.
Nagyon örültünk, hogy fiammal és a két nagyobbik unokánkkal jelen lehettünk a fesztiválon.
Ízelítőt kaptunk családunkkal együtt a szarvaskői forgatagból. Nagyon elégedettek voltunk a
karkosárba gyűjtött kóstolókkal is. Tele lett finomságokkal a vesszőkosaram, még a lokálison
is túlmutató szellemi táplálék sem hiányzott belőle.
Öröm volt látni, hogy Kárpáti János és Kárpátiné Ézsiás Edit közös könyve „ponyvára”
került: a vásári forgatagban árulták és dedikálták. Az biztos, hogy egy ilyen könyvdedikálás
minden író álma. Jó volt látni, hogy folyamatosan érkeztek hozzájuk az érdeklődők, a
vásárlók és dedikálók. A Szerzők beszélgettek a könyvvásárlókkal, kérdésekre válaszolgattak,
miközben fogytak a kötetek...
Az új könyvet már alaposan átnéztem, de itt tartom – rendetlen íróasztalomon –
kéznyújtásnyira, mert még olvasgatni és nézegetni szeretném….
Lélegzetelállítóan szép a címlapkép, nagyon tetszenek a szakszerű szövegek, csodálatos
hírvivők a virágképek, általában is a sok kép, a hátsó borító képkompozíciója különösen
tetszik…
Örömmel gondolok arra, hogy Szarvaskőben ott lehettem Lackfi János író, költő, műfordító
szarvaskői író-olvasó estjén is … Emlékezetes élmény volt számomra a zsúfolásig megtelt
teremben hallgatni a nagyszerű előadást: részt venni az első szarvaskői író-olvasó találkozón.
A találkozás öröme akkor sem maradt el… Szívből Nagy köszönet érte. …
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Kezdetektől olvasója, szurkolója vagyok a Szarvaskői Hírmondónak… melyben sok fontos
információt, közösségépítő írást, szívderítő hírt is olvashattam, jól szerkesztett képeket
láthattam. A Hubai Gruber Miklós rádiós író munkásságát méltató, az életében róla utoljára
megjelent írásnak is helyt adott a Főszerkesztő. Egy kinyomtatott példányt pedig az egri
kórházba, íróbarátunk betegágyához is elvitt...
A folytatáshoz sok-sok erőt, további szép sikereket
és sok örömöt kívánok.”
Dr. Cs. Varga István
A szerző a „ponyvára” került kötetekkel a
Csipkebogyó Fesztiválon

Ezzel azonban még nem ért véget a kellemes meglepetések sora…
Néhány nappal a kötetbemutató után, az esemény egy kedves egri résztvevője, Veliczkiné
Csák Judit nyug. tanárnő egy verssel ajándékozott meg. Soraihoz hozzáfűzte, annyira
megtetszett neki Szarvaskő, hogy a hallottak, látottak egy Szarvaskőről szóló vers írására
ihlették, melyet természetesen örömmel megosztunk településünk lakóival.
Kárpátiné Ézsiás Edit
VELICZKINÉ CSÁK JUDIT: Szarvaskői csodák
Nagy hegyek lábánál
van egy kicsi község.
Eger árnyékában
gyöngyszemnyi ékesség.
Szorgos népek lakják,
összetartó fajta,
megmutatja mindezt
falu arculata.
Itt a természet
a házküszöbig ér el.
Ki benne él s alkot,
csillagokig ér fel.

A múltja rögös volt
és egyik csodája,
végigmenve rajta,
megmaradt a mára.
Ötszázötvenkettes
Eger ostromakor
úgy tette a dolgát,
ahogy kellett akkor.
Szarvaskő várának
kis katonasága
nagy erős lélekkel
hazáját szolgálta.

Vezérük Szalkay
oly példát mutatott,
ostrom végeztével
vitéz nevet kapott.
Másik csoda itt van
a jelen korában,
megláthatja bárki,
csipke fesztiválban.
Hétköznapi csodák:
hogy élnek, dolgoznak,
terveznek, szépítnek,
mindig munkálkodnak.
Átvehetnék mások is
ezt a remek módit,
éltesse az Isten
Szarvaskő lakóit!
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HÁZHOZ JÖTT A MIKULÁS
Nagy meglepetésben volt részük december 5-én a szarvaskői gyerekeknek. A Mikulás és
regölő kísérete, amelyből még Vodka kutya sem hiányzott énekszóval érkezett valamennyi
gyermekek lakta porta elé és csalogatta ki a benntartózkodókat. Puttonyának mélye minden
gyermeknek tartogatott finomságot. Sok helyen nem tudott ellenállni a kedves invitálásnak és
az otthonok jó melegében adta át ajándékait és fogadta a háziak verses köszöntéseit.
Rég lenyugodott már a nap, míg minden várakozóhoz eljutott, de a fogadtatás őszinte öröme
elfújta a fáradtságát.
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ADVENT VASÁRNAPJAI A SZARVASKŐI BETLEHEMNÉL
Advent az Úr eljövetele előtti, Karácsonyt váró időszak, felkészülés az ünnepre, amikor jó
egy kicsit megállni, elcsendesedni, kicsit jobban figyelni magunkra, időt ajándékozni a másik
embernek. Ha meg tudjuk ezt tenni, felemelő lelki készület az ünnepre.
Advent első vasárnapján, ahogyan szerte a keresztény világban Szarvaskő kis közössége is
összegyűlt a templomban a szentmisén, majd találkozott az út szélén felállított betlehemnél,
hogy meggyújtsa az adventi koszorú első gyertyáját. A világító gyertyák számának
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak
ad karácsonykor.

Szakadó
esőben,
egy
maroknyi ember fáradtságot
nem kínélő munkájával, de
idén is elkészült a természet
adta anyagokat felhasználó
betlehemi alkotás, amely
pár perces megállásra,
elmélyülésre készteti az
arra haladókat.
Szabó József atya Isten áldását kérte a falu
betlehemére és arról a nagy szeretetről beszélt,
mely Istentől érkezik hozzánk, mely olyan
mértékű, hogy képes volt az emberért feláldozni
egyetlen fiát.
Ez az a szeretet, amelyből a család, a haza,
embertársaink iránt érzett szeretetünk is
táplálkozhat, melyet minden ember megérdemel.
Ez az a szeretet, amely a szeretet ünnepévé teszi
a Karácsonyt, Krisztus születésének napját.
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Szabóné Balla Marianna
polgármester
ünnepi
köszöntőjében a közös
gyertyagyújtás
felemelő
élményét,
a
közösség
hagyományőrző, megtartó
erejét
hangsúlyozta
a
gyakran
csak
a
külsőségeken
alapuló
szokásoknak eleget tevő
karácsonyi készülődéssel
szemben.

Az ünnepi gondolatokat követően még valóban időt ajándékoztak egymásnak a résztvevők és
egy pohár forró tea, fűszeres bor mellett jól érezték magukat egymás társaságában.
A következő vasárnapon az adventi koszorú második gyertyája is lángra lobbant. Advent
negyedik vasárnapján a szentmisét követően pedig a gyermekek meghitt betlehemi játéka tette
még emlékezetesebbé az ünnepváró összejövetelt.

GÁRDONYI GÉZA:
Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
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Kárpátiné Ézsiás Edit
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IDŐSEK KARÁCSONYA
Meghitt karácsonyi ünnepségre invitálta 2015. december 19-én délután 14 órára a Szarvaskői
Turistaházba Szarvaskő Község Önkormányzata a település 60. életévet betöltött lakóit. Szép
számmal éltek is a lehetőséggel a meghívottak. A karácsonyi díszbe öltözött,, hidegtálakkal,
édes süteményekkel, gyümölcsökkel dúsan rakott asztalok mellett, ahonnan természetesen az
italkínálat sem hiányzott, rövidesen minden hely betelt.

Hangulatos karácsonyi és időseket köszöntő ünnepséggel készültek a vendéglátók.
Szabóné Balla Marianna polgármester megnyitójában szólt arról, ha szétnéz az ember az
összejövetel résztvevőin, eltöpreng azon, mennyire fedi a valóságot az elnevezés, idősek
karácsonya. A kor szerint talán igen, de a jelenlévők többsége tenni vágyó, aktív, az élet
dolgai iránt nyitott ember, törekvésekkel, elképzelésekkel, s a megvalósításhoz kitartó
energiával, vagyis a fiatalságra jellemző tulajdonságokkal. Tudásukra, tapasztalataikra nagy
szükségünk van, segítségükkel ápoljuk hagyományainkat, s öröklődik nemzedékről
nemzedékre a megszerzett tudás és bölcsesség. Minden nap érezniük kell a család, a
társadalom megbecsülését, a törődést, a szeretetet.
Majd kezdetét vette helyi tehetséges előadók közreműködésével a hol megindító, hol
mosolyra, nevetésre fakasztó, gondosan összeállított verses, zenés műsor.
A versek, műrészletek Győri Enikő, Molnárné Lukács Andrea és Szabóné Balla Marianna
tolmácsolásában hangzottak el. Gitáron közreműködött Barta Vince.
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Különösen nagy derű fogadta a nyugdíjasok mindennapjait humoros iróniával megelevenítő
vallomást, melynek soraiban mindenki magára vélt ismerni:
TÓTH Zoltán: A nyugdíjas imája
Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége,
amikor elértem, felnéztem AZ égre,
hála AZ Istennek most már megpihenek.
Nem parancsol senki, magam ura leszek.
Nem lesz többé nekem zsarnokom AZ óra,
nem pislogok félve a nagymutatóra,
nem kell olvasgatnom, mikor üt és hányat,
nem kell odahagynom a jó meleg ágyat.
Csak akkor kelek fel, amikor jólesik,
AZ egész háznépem kívánságom lesik,
etetnek, itatnak s vakarják a hátam,
ezt a boldog időt, jaj de régen vártam.
Rám virradt AZ első nyugalomnak napja,
feleségem így szólt, hallja e kend apja:
ITT rám villantotta gyanúsan a szemét,
hát most már igénylem fele segítségét.
Elvégre nekem ezt esküvel fogadta,
de hát amíg szolgált, nem volt foganatja,
már egy kis pihenés, énrám is rám fér
meglátja nem sok ez, s azután ráér.
Ezelőtt feleség, háziállat s gyermek
énnálam mindnyájan hamarabb felkeltek.
Most már négy órakor a házba nem férek,
azon a jogcímen, hogy most már ráérek.
Feleségem eddig sohasem volt bajban,
még a jövés - menés sem fogott ki rajta,
amióta végleg eljöttem nyugdíjba,
minden nap más bajok mutatkoznak rajta.
Emiatt kell nekem legkorábban
kelni,
emiatt kell nekem a piacra
menni,
emiatt vár rám ezer féle dolog,
sokszor a szemem, már aligalig forog.
Amikor szolgáltam, megkímélt
mindenki
még a gyermeknek sem volt
szabad mukkanni.
Most már mindenkinek
szabaddá lett a tér, ITT is AZ a
jogcím, AZ öreg már ráér.
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Éjjel, ha a cica elnyiffantja magát,
így szól feleségem, ihol van a kabát.
Bocsásd ki öregem, várd is meg, Te nem félsz,
majd lepihensz azután, Te legjobban ráérsz.
Hogyha üzletekbe vagy piacra megyek,
utolsó vásárló biztosan én leszek,
elfáradok bele, olyan sokszor kérek,
de hát leintenek, várjak, én ráérek.
Ha meg elülhetnék, jönnek AZ unokák,
szilaj, borzas fiúk, maszatos kislánykák.
Mind AZ én nyakamba ömlenek szegények,
cibálnak, s tűrnöm kell mivel, hogy ráérek.
Én édes Istenem! Hátha már ráérek
én üljek azért is, akit elítéltek?
Hol volt ez a sok baj idáig megbújva?
Pont csak arra vártak, hogy menjek nyugdíjba!
Mindennek megvan a maga nehézsége.
Na, ha majd meghalok, megpihenek végre.
Csakhogy álmot láttam, ami megmutatja,
MI vár odaát, a szegény nyugdíjasra.
A menny kapuja előtt, ott áll egy nagy sereg,
fele bosszankodik, fele meg kesereg.
Kérdem, miért áll kívül ennyi szellem utas?
Rá mondja egy bakter, ez ITT mind nyugdíjas!
Van ITT kérem olyan, aki kétszáz éve
kóborog idekint, s vár a bemenésre.
Mert ha AZ ajtóig némelyik el is ér,
Péter így mordul rá: kend nyugdíjas, ráér!
No, ha valamikor még újra születek,
tudni fogom már, hogy mitévő legyek.
Leszek taligás, vagy örök vándor utas
akármi, csak éppen NE legyek
nyugdíjas!
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Igazi karácsonyi hangulat megteremtéséről gondoskodott a legszebb ünnepi dallamok
előadásával Kovács Ferenc és családja. Kovács-Tesléry Luca tiszta, szép hangján felcsendült
az Ave Maria, s a bensőséges koncertet a család felemelő, közös éneklése zárta.
Azt is megtudtuk, Luca csodálatos hangja nem csak minket
nyűgözött le, de a több fordulós, országos V. Népek Tánca,
Népek Zenéje Minősítő versenyen Harkányban épp a
napokban szerzett Ezüst minősítést, melyhez szívből
gratulálunk!

A műsor után kissé felbomlott a rend, s a jóízű falatozás, borozgatás mellett még késő estig
folyt a diskurzus, amit csak a Szarvaskő - KVÍZ játék fogas, ravasz kérdéseire adandó
válaszok keresgélése és megvitatása terelt új mederbe.

A kérdések nagyobbik hányada Kárpáti János Szarvaskő kalauzának ismeretein alapult, mely
kötetet az ajándékcsomagban minden meghívott megtalálta. Volt is lázas lapozgatás benne,
hogy a helyes válasz előkerüljön.
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Izgatott várakozás övezte a játék nyerteseinek kisorsolását, hiszen mindenki kíváncsi volt a
megfelelő megoldásokra, másrészt a nyertesek között kedves emléktárgyak és sok-sok házias
íz, mézek és lekvárok kerültek kiosztásra. Szükség is volt minden előkészített ajándékra, mert
szép számú tökéletes megoldás született, de a kissé hiányosakat is nagyvonalúan díjazta a
„zsűri”.

Szarvaskő Község Önkormányzata nagyon köszöni, hogy ilyen sokan eleget tettek a
meghívásnak, köszöni az ünnepi délután minden előkészítő és előadó közreműködőjének a
rendezvény színvonalas megvalósításához nyújtott segítségét, és köszöni az ajándékba hozott
édességek gazdag kínálatát.
Kárpátiné Ézsiás Edit

HÍREK-KÉPEKBEN
Megújult a Polgármesteri Hivatal

A járókelő alig ismer rá a késő őszi napokban, alig két - három hét alatt felfrissített
épületre. Új tetőszerkezetet, új cserepeket kapott. Az új vakolattal, festéssel és a fából
készült lépcsőfeljáróval kiegészítve, mintha teljesen kicserélték volna. A gyors és szép
munkát a Csuhai Bertalan vezette KVENTFAL Kft. végezte.
A Polgármester asszony azt reméli, ha lesz pályázati lehetőség, folytatódhatnak a
munkálatok belül is.
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Szabó József esperes úr köszöntése
Szarvaskő Község Önkormányzata és a
Szarvaskői Egyházközség képviselői 2015.
október 11-én a vasárnapi misét követően
bensőséges
ünnepség
keretében
köszöntötték Szabó József esperes urat 70.
születésnapja alkalmából.

Magyarok elővására Szarvaskőben
A
decemberben
hagyományteremtő
szándékkal az Állomáskerti Szabadidő
Parkban megrendezésre került vásár a
kistermelői termékek kedvelői mellett a
régiségek gyűjtőinek is örömet szerzett. A
jövőben az egri Magyarok Vásárát
megelőző szombaton terveink szerint
időről időre ismétlődik majd az esemény.
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Noha a szigorú zsűri 3. helyezést adott, a
borfőzők egy pillanatra sem szomorodtak
el, a közönség mind egy cseppig
elkóstolgatta a forró, ízletes nedűt.

Kamrás Lajos filmet forgatott a lengyel
menekültekről
1939-ben a német megszállás elől sok
lengyel menekült érkezett Egerbe, melyről
Testvérek
a
vérzivatarban
címmel
rendezett
dokumentumfilmet
a
Szarvaskőben
élő
Kamrás
Lajos.
Alkotótársaival, Bátori Tamás és Király
Gábor
operatőrökkel
korabeli
dokumentumok,
visszaemlékezések
alapján, az Egri Lengyel Önkormányzat
közreműködésével
és
támogatásával
dolgozták fel a témát, mely további
lehetőségeket is tartogat.
A filmforgatásról a Heves Megyei Hírlap
2015. október 22-ei lapszáma részletesen
tudósít.
A téma bővebb kifejtését olvasóink a
Szarvaskői Hírmondó következő számában
követhetik nyomon.

Magyarok Vására
A 2014-es karácsonyi Magyarok Vásárán
Egerben Szarvaskő – Balaton fűszeres
forralt bora nyerte meg a borfőző versenyt.
2015-ben a győztes ismét meghívást kapott
az eseményre, ahol újra dobogós lett a
szarvaskői csapat.
33
szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com

SZARVASKŐI HÍRMONDÓ

III/1. SZÁM

ÚJÉVI MESE

Margery Williams: Bársony-nyuszi és Bőr-lovacska (részlet a meséből)
- Mi az, hogy "igazi"? - kérdezte egy napon Bársony-nyuszi a Bőrlovacskától, amikor egymás mellett feküdtek a hintaszék alatt. - Azt
jelenti, hogy van bennem valami, ami zúg és kiáll belőle egy
fogantyú?
- Az, hogy "igazi" az nem azt jelenti, hogy milyennek csináltak. felelte Bőr-lovacska. - Az, hogy "igazi" vagy, az csak úgy,
váratlanul történik veled. Amikor egy gyerek hosszú-hosszú ideje
szeret téged magadat, akkor attól leszel igaz.
- Nem fáj az? - kérdezte Bársony-nyuszi.
- Néha fáj. - mondta Bőr-lovacska, mert ő mindig megmondta az
igazat. - De ha igazi vagy, akkor nem törődsz vele, hogy fáj.
- Hogy történik ez? Hirtelen? Úgy, mint amikor felhúznak? Vagy apránként?
- Nem hirtelen történik. - mondta Bőr-lovacska - csak történik. Lassan. Soká tart. Ezért nem
szokott megtörténni olyanokkal, akik könnyen eltörnek, vagy elszakadnak. Mire igazi leszel,
addigra rendszerint már majdnem az egész szőröd elkopott a sok szeretettől és simogatástól,
amit kaptál, és a fél szemed is kiesett már, és minden ízületed lötyög. De ha "igazi" vagy,
akkor már nem tudsz csúnya lenni, legföljebb azok szemében, akik úgyse értenek semmit.

ÚJÉVI REJTVÉNY A KARÁCSONYRÓL
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
A fenti versidézet költőjének nevét
tudhatjuk meg az alábbi rejtvényből,
amennyiben megkeresi a felsorolt szavakat
és áthúzza betűiket. Az érintetlenül maradt
betűkből megkapjuk a költő nevét.

Várjuk a megfejtéseket!
Beküldhető
e-mailben:
szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com címre
vagy írásban leadható a Polgármesteri
Hivatalban.
A helyes megfejtők között mesekönyveket
sorsolunk ki.

Beküldési határidő:
2016. január 26.

halászlé, fa, angyali, mogyoró, bor, teavaj, porhó, bejgli, csengő, olt, rovar,
béka, decemberi, doromboló, elkér, fegyver, vő
DECEMBERI, OUSFGÉHZH, RAEELKÉRA
OANGYALIL, MOGYORÓLÁ, BJŐVLOYGS
OLTEAVAJZ, LSURFAÁEL, ÓHROPROBÉ
Kellemes kikapcsolódást!
Jó rejtvényfejtést!
Szécsényi Orsolya
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ÚJÉVI RECEPTEK –
JÓKÍVÁNSÁGOK

„Legújabb sütikülönlegességemmel, ezzel
a szerencsehozó malaccal kívánok minden
kedves szarvaskői lakosnak sikerekben
gazdag, BOLDOG ÚJ ÉVET a 2016-os
esztendőre!”
Vinczepap Gyuláné, Angéla
Csillagos túrós
gyümölcsös pite
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Hozzávalók 8-10 szelethez:
A tésztához
21 dkg liszt + a nyújtáshoz
14 dkg margarin
7 dkg liszt
2 tojássárgája
A túrótöltelékhez:
25 dkg túró
10 dkg cukor
1 citrom héja
1 tojás
1 ek. búzadara
A gyümölcsös töltelékhez:
20 dkg erdeigyümölcs-keverék
1 dl víz
5 dkg cukor
1 csomag vaníliás pudingpor
Elkészítés:
A tojássárgája kivételévek a tészta
hozzávalóit
gyors
mozdulatokkal
elmorzsoljuk egy tálban, majd a
tojássárgáját hozzáadva tésztát gyúrunk
belőle. Lisztezett deszkán 3-4mm vékonyra
nyújtjuk, majd kibéleljük vele a formát. a
maradék tésztát újra összegyúrjuk, ez lesz
majd a teteje.
A formában villával megszurkáljuk a
tésztát, majd 15-20 percre a fagyasztóba
tesszük, hogy sütéskor formatartóbb
legyen. 180C fokos sütőben világosra
elősütjük, ez nagyjából 10-15 percet vesz
igénybe.
Közben a túrótöltelék hozzávalóit jól
összekeverjük, majd elosztjuk az elősütött
linzertésztán. A másik töltelékhez a
gyümölcsöt felfőzzük a cukorral, a
pudingport elkeverjük a vízzel és a
gyümölcsös részt hozzáadva sűrű krémmé
főzzük. A túrótöltelékre kanalazzuk.
A maradék linzertésztát egy sütőpapírral
fedett tálcán kinyújtjuk, majd egy, a
piteforma méretű tányért helyezünk rá és
körbevágjuk. Kiszurkáljuk a csillagokat,
majd az így előkészített tetőt a papírról
átcsúsztatva óvatosan a töltelék tetejére
helyezzük. 180 C fokos sütőben kb. 20
perc alatt aranybarnára sütjük.
Jó sütést és jó étvágyat kívánok az új
esztendőben is!
Szécsényi Orsolya
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KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK

HÍREK

POLGÁRMESTERI ÉS
JEGYZŐI FOGADÓÓRA:

VÉGSŐ BÚCSÚ

Őszinte fájdalommal tudatjuk,
hogy 2015. október 14-én elhunyt
Bartók László (szül. 1933. 09. 24-én)
Gyászolják
családtagjai,
barátai,
tisztelői, a szarvaskői közösség tagjai.

AZ ÁLLATOK VÉDELMÉBEN

2016. januárjától tilos tartósan láncra
verve tartani a kutyákat!
Az új rendelkezések értelmében 150 ezer
forintot
kell
fizetnie
annak,
aki
“elfogadható ok vagy körülmény nélkül”
oltja ki egy állat életét. Ugyanekkora, 150
ezres büntetés jár az állatkínzásért és
állatviadal tartásáért is.
Kilencvenezer forintos bírsággal sújtják
azt, aki nem gondoskodik az általa tartott
állat biztonságos elhelyezéséről és 120
ezer forintos bírságot szabhatnak ki arra,
aki nem megfelelően szállít állatot. Ha
valaki egyszerre több szabálysértést is
elkövet, akkor ezek összeadódnak, így akár
több százezer forint is lehet a bírság
összege.

minden pénteken
9.00 - 12.00-ig
HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS:

H, K, CS, P: 8 - 14-ig
Szerdán az ügyfélfogadás szünetel!
(közgyógyellátás,
ápolási díj, TB ügyintézés)
minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban
Tel: 36-352-020
SZOCIÁLIS ÜGYEK

KÖRZETI MEGBÍZOTT FOGADÓÓRÁJA:

minden hónap első és második hétfője
9.00 - 10.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban
Körzeti megbízott telefonszáma:
06/20/776-8034
ORVOSI RENDELÉS
IDŐPONTJAI:

hétfő: 8.00 – 10.00-ig
szerda: 8.00 – 10.00-ig
(vérvétel: 6.30 - 7.30)
péntek: 7.30 - 9.00-ig
Tel: 36-352-020
(rendelési időben)
A KÖNYVTÁR

az új nyitva tartás szerint

SZERDÁNKÉNT VÁRJA
OLVASÓIT!

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG:

112
AZ ORVOSI RENDELŐ

ismét rövidesen elérhető lesz telefonon,
melyről külön tájékoztatást küldünk.
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