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 Hírek, közhasznú 

információk 
 

 

 

Virág nyíljon, 

dal nevessen, 

nap becézzen, 

sok örömből 

nyár szülessen. 
 

Gyermekeknek 

sok-sok alma, 

piros legyen 

mindnek arca. 

S ahol sok 

a derű, móka, 

én is rögvest 

ott legyek. 
 

A szivárvány- 

hintán ülve 

ott dúdoljak 

veletek. 
 

Virág nyíljon, 

fény nevessen, 

ahány szív van, 

mind szeressen. 
 

Örömágból 

örömfényből 

szívtől – szívig 

híd vezessen. 

Nyári kedvből 

s szeretetből 

virág nyíljon 

a szíveken! 

 

 

 

 
 

Nyári pompába öltöztek Szarvaskő utcái és közterei. 

Amerre nézünk, szépséges virágkompozíciók gyönyörködtetik a 

szemet. 
 

 
 

CSATÁNÉ BARTHA IRÉNKE 

Virág nyíljon, fény nevessen 

 

http://www.poet.hu/szerzo/Orban_Laszlo
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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 

 
 

 

SZERKESZTŐI 

SAROK 
 

Kedves Olvasók! 

TAVASZI ÜNNEPEINK 

Tavaszi hónapjaink különösen bővelkednek 

ünnepnapokban. De elgondolkodtunk már 

azon, mit is jelent az ünnep a megnövekedett 

szabadidőn, a dúsabb lakomákon felül? 

Az Egerben élő, Dr. Cs. Varga István József 

Attila-díjas irodalomtörténész az ünnep 

lényegéről szóló gondolatait szeretném 

idézni:  

„Az ünnep fogalmának jelentése: naptári 

időtartam, amely valamilyen szempontból 

fontos eseménynek, személynek állít emléket, 

és rendszeresen megünneplik. Eredetileg a 

latin dies festus, a szilárd nap elnevezésből 

ered. Többes száma: festa, változatait 

megtaláljuk az európai nyelvekben: az 

olaszban festa, a spanyolban fiesta, a 

franciában fête, a németben Festtag, az 

angolban feast.  

Hamvas Béla szerint: „Az ünnep a közösség. 

Az ünnep minden ember közössége abban az 

isteni létben, ahová az ember csak énjének 

feláldozása árán jut el. Minden közösség 

ünnepi. Nincs is más ünnep, csak a 

közösségé.” József Attila a Sursum corda 

gondolat inspirációjára írta: „Emeljük föl 

szívünket! Azé, aki fölemeli”. 

 A misében a pap így szólítja fel a híveket: 

„Emeljük föl szívünket!”  

– A válasz: „Fölemeltük az Úrhoz.” 

A lényeg: hálaadó szeretetben éljük át a világ 

és önmagunk mélységeit. Erre csak a 

kegyelem révén vagyunk képesek. Az ünnep a 

léttel és benne önmagunkkal való találkozás 

megtisztító és fölemelő élmény: katarzis, 

egyben az öröm forrása is. 

Az ünnep titka, hogy mélysége, tartalma, 

jelentősége legyen, és aki ezt át tudja élni, az 

képes lesz ünnepelni. amikor ünnepelünk, 

kifejezünk valamit abból, amiért érdemes élni, 

ami számunkra a lényeg. Ha pedig egységben 

tudunk lenni az ünnep lényegével, akkor át 

tudjuk adni magunkat az ünneplésnek. Az 

ünnep lényege, hogy a lelkünket elkezdjük 

hangolni, hogy érzékennyé válunk a jó, szép, 

igaz és szent minőségekre. 

Aranyszájú Szent János remekül határozza 

meg a lényeget: „Ubi caritas gaudet, ibi 

festivitas – ahol a szeretet örül, ott az ünnep.”  

Az ember igazán csak közösségben tud 

ünnepelni, mert az ünnep közelebb 

hozza egymáshoz az ünneplőket, az 

emlékezés  által közelebb hozza a 

jelenhez a múltat, az élőkhöz a 

holtakat, köztük hajdani szeretteiket is. 

Tágas és bensőséges együttlétet teremt: 

az „együtt-lét” jelentőségét az ünnep 

erősíti meg. 

 

Az ünnep velejárója, forrása is a 

hálaadás. Az ünneplő mintaképe maga 

a Teremtő, aki szeret ünnepet szerezni 

az embernek. A teremtés végén 

megpihent, ünnepet tartott. A káoszból 

rendet, vagyis kozmoszt, fénylő rendet, 

mundust teremtett, átjárta a 

mindenséget kegyelmi áldásával. Hálát 

adunk a Teremtőnek a világért, 

létünkért, kegyelmi ajándékaiért, amint 

a 8. zsoltár: „Uram, mi Urunk, milyen 

csodálatos / széles e világon a te 

neved! / Bámulom az eget, kezed 

művét, / a holdat és a csillagokat, 

amiket te alkottál.”             Szerk. 

 

 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ III/4. SZÁM 

3 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

BEKERÜLT A MEGYEI ÉRTÉKTÁRBA KÉT TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKÜNK  

Örömmel osztjuk meg a jó hírt, hogy a Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság javaslatára 

a Heves Megyei Értéktár Bizottság júniusi ülésén két, települési értékünket alkalmasnak 

ítélt a felvételre.  

A SZARVASKŐI VÁR és  

A SZARVASKŐI CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL  

már a HEVES MEGYEI ÉRTÉKTÁRAT GYARAPÍTJA!  

 

Részlet indoklásainkból: 

„A több mint 700 éves vár kulturális örökségünk fontos tárgyi bizonyítéka. A romjaiban is 

jelentős vár sorsa szorosan összefonódik a megyeszékhely, Eger történelmével, kiemelkedő 

nemzeti emlékhelyünk, az egri vár büszke és nehéz időszakainak hősi történetével. 

Az évszázadok alatt Észak-Magyarország és a Felvidék között meghatározó jelentőségű 

történelmi szerepet betöltő szarvaskői vár felvételét javasoljuk a Heves Megyei Értéktárba.” 

 

„…..a fesztivál értékeinek a tágabb térségben kifejtett ereje, országosan elért eredményei, a 

bemutatásban részletezett sajátos, az egészséges életmódra ösztönző, egyedi vonásai, 

minőségi színvonalú megvalósítása túlmutat a lokalitáson és érdemes a megye értékeinek 

gyarapítására. Felvételét javasoljuk a Heves Megyei Értéktárba.” 

Településünk értékeinek részletes bemutatását honlapunkon, a szarvasko.hu oldal Értéktár 

menüpontjában minden érdeklődő olvashatja. 

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a megyei önkormányzat megyei értéktárat és 

megyei értéktár bizottságot hozhat létre, amely szervezi a megye területén azonosított 

települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, azonosítja a megye területén 

fellelhető nemzeti értékeket, dönt a megyei értéktárba bekerülő nemzeti értékekről, létrehozza 

a megyei értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a HB-nek. 

A nemzeti értékek azonosítása egy többlépcsős, piramisszerűen egymásra épülő szintekből 

álló rendszerben történik, amely a helyi érték felől közelít a hungarikumok felé. A rendszer 

első lépcsőfokán a települési önkormányzatok helyezkednek el, amelyek megalakíthatják a 

települési vagy térségi, tájegységi értéktár bizottságaikat, amelyek elkészítik a helyi értéktárat, 

a településen, illetve a térségben fellelhető nemzeti értékek adatainak gyűjteményét. Már ez 

garantálja az adott érték megőrzését az utókor számára, de ha a helyi bizottság úgy dönt, 

továbbíthatja a megyei értéktárakhoz. 

Ez egy újabb szint, amelybe bekerülve már jóval szélesebb körben ismertté válhat az adott 

érték. Ha pedig tényleg igazi különlegességről, érdekességről, fejlesztésről van szó, a megyei 

bizottságok továbbíthatják a Magyar Értéktárba, ahonnét már csak egy lépés, hogy a 

piramis csúcsára, a Hungarikumok közé kerüljön. 

Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság 
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KEREKASZTAL: 

PÁRBESZÉD, FELZÁRKÓZÁS ÉS MODERNIZÁLÁS 
„Egy sikeres ország, egy sikeres főváros 

és sikeres vidék együttműködésének 

függvénye!” – jelentette ki Csepreghy 

Nándor Egerben, a Heves Megyei 

Fejlesztéspolitikai Kerekasztal ülésén, 

aki Nyitrai Zsolt meghívására érkezett a 

Városháza Dísztermébe. 

Az ülést Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 

megbízott, Eger és térsége országgyűlési 

képviselője nyitotta meg. Köszöntötte a 

résztvevőket, kiemelten Csepreghy 

Nándort, a Miniszterelnökség 

miniszterhelyettesét, – aki 15 óra 52 perckor a Dobó téren adta le a hagyományos tiszteletadó 

díszlövést – valamint Dányi Gábor helyettes államtitkárt. 

A miniszterhelyettes beszéde kezdetén elmondta, hamarosan véget ér a 2010 óta tartó politikai 

kurzus második ciklusa, és ilyenkor érdemes számot adni a fejlesztéspolitika terén elért 

eredményekről.  Két évvel ezelőtt miniszterelnök úr Habis László polgármester úrral Egerben 

is aláírt egy megállapodást, melyet Modern Városok Programként ismerhetnek: Eger és 

térsége 76 milliárd forinttal gazdagodik.  Az eddigiek során – a szigorúan Egernek szánt 

források közül – 7 milliárd 600 millió forint került átutalásra. 

A kormány úgy döntött tavaly, hogy 2017. június 30-ig az összes pályázati forrást meg kell 

hirdetni. A tervet sikerült teljesíteni. A tét, hogy melyik EU-s tagállam tudja hamarabb 

dinamizálni az ország gazdasági fejlődését. Elmondható, hogy pozitívak a számok: hazánkban 

mintegy 200 ezer emberrel dolgoznak többen 2010-hez képest, a költségvetési hiány évek óta 

kevesebb, mint 3%, az ország adósságállománya egyre csökken. Az idei évben is mintegy 

1000 milliárd forintot tudunk fejlesztésekre költeni – folytatta, majd köszönetet mondott a 

magyar adófizetőknek ezért az előrelépésért. 

Az Európai Unió tagállamai közül hazánkban a 2. legolcsóbb a havi rezsiköltség a családok 

számára. A fejlesztéspolitika 2013-ban megkezdett átalakításának köszönhetően elértük, hogy 

a témában születő döntések nem Budapest-központúak – mondta. Csepreghy Nándor 

hangsúlyozta: egy sikeres ország, egy sikeres főváros és sikeres vidék együttműködésének 

függvénye. Új intézményrendszeri struktúrát hoztunk létre, kiemelt szerepben a megyei 

fejlesztési biztosként is működő országgyűlési képviselőkkel: Heves megye, így Eger 

esetében is, Nyitrai Zsolttal. A miniszterhelyettes kiemelte: munkájának eredményeként, Eger 

és Heves megye a TOP-os forrásokból több tízmilliárd forintot kap. 

Az ülés zárásaként Nyitrai Zsolt méltatta a Heves Megyei Fejlesztéspolitikai Kerekasztal 

stratégiai fontosságát. Kiemelte: minden fontos vélemény ideérhet, hiszen számos terület 

képviselői jelen vannak, meglátásuk ide kerülhet napirendi pontként. A megyei számokat 

tekintve több mint 50 milliárd forint áll rendelkezésre a TOP keretében. Egy szimbolikus 

dolog, egy több mint 30 éves terv is megvalósul: Egert az M3-as autópályával összekötő 

M25-ös út építése. A TOP-os pályázatok első körében a döntések egy része megszületett: 82 

támogatói döntés Heves megye tekintetében, mely 51 települést érint, valamint több mint 13 

milliárd forintot jelent mind ez idáig. Nyitrai Zsolt beszéde végén kiemelte: cél a Heves 

megyei települések felzárkóztatása, modernizálása. 
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LEGNAGYOBB NYERTES PÁLYÁZATUNK,  

AZ ÁLLOMÁSKERT FELÚJÍTÁSA 
 

Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy Szarvaskő Község Önkormányzata által a 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásra benyújtott, 

TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 

 

109 064 270,-Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélték. 

 

A pályázat célja az általunk Állomáskerti Szabadidőparknak nevezett területen, többfunkciós 

zöldterület infrastruktúrájának kialakítása és a hozzáférhetőség fejlesztése fenntartható és 

felelős módón. 
Számos más esemény mellett a település legnagyobb rendezvénye, a falusi közösség népi 

hagyományainak megőrzését, a népi szokások, hagyományos tevékenységek újraélesztését és a 

gyakorlatba minden generáció bevonását célul tűző Csipkebogyó Fesztivál, amely rangjához 

méltó infrastrukturális feltételek hiányában megrekedt egy fejlettségi szinten - kiaknázatlanul 

hagyva jelentős lehetőségeket. 

 

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztések nem csak a Csipkebogyó Fesztivál 

programjainak és szolgáltatásainak színvonalát bővítik, hanem egyúttal egy színvonalas 

megállóvá teszik a települést a területen áthaladó túrázók és kirándulók számára az év egészében. 

 

Az alapvető infrastruktúrafejlesztés magában foglalja a terület közművekre történő 

csatlakoztatását, amelynek része az ivóvíz és elektromos áram megfelelő műszaki tartalommal 

történő kiépítése, valamint a szennyvízhálózatra történő csatlakozás előkészítése. 

 

A kiszolgáló helyiségekkel támogatott, állandó multi funkciós színpad nagymértékben csökkenti 

az egy-egy rendezvényre jutó költségeket, illetve megszünteti a technikai korlátot a szervezők és 

felkért előadók között. A részben fedett vásártér (Tánccsűr) a vonatkozó élelmiszerbiztonsági 

szabályok betartása mellett kerül kialakításra. A terület nem csak a társadalmi, idegenforgalmi 

rendezvényeknek nyújt „otthont”, hanem családi rendezvények megvalósításának is méltó 

helyszíne lehet. 

 

Fent leírtak miatt az állomáskert területén (az építkezés befejezéséig) rendezvényt, összejövetelt 

nem szervezünk. Az építkezés megkezdéséig a település lakosai számára, amennyiben igényt 

tartanak rá, természetesen biztosítjuk, hogy programokat valósítsanak meg, esetleg vendégeket 

hívjanak, de a terület rendbetétele a vendéglátó, vagy a programot szervező feladata, amit 

hatékonyan fűkaszával lehet elvégezni.  

 

Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatottal tartjuk rendbe a települést, ami azt jelenti, hogy mindig az 

éppen legaktuálisabb munkát tudjuk elvégezni, amibe nem biztos, hogy belefér egy olyan terület 

rendbetétele, melynek építési területté nyilvánítása folyamatban van. 

Persze van egy másik megoldás is, ami nem más, mint, hogy vendégeket hívunk, használjuk, majd 

lefotózzuk a területet és feltesszük a képeket a facebook-ra, csak azért, hogy lejárassuk a 

települést, vagy éppen a település vezetését. Ezt is meg lehet tenni, de véleményem szerint ennél a 

fű lekaszálása hatékonyabb megoldás.  

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 

 
Szarvaskő Község Önkormányzata 

2016. évi gazdálkodásának általános értékelése 

 

 
 

Szarvaskő Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása a folyamatos, 

kiegyensúlyozott finanszírozási műveletek eredményeként biztosított volt.  

A benyújtott pályázatok elbírálásának elhúzódása, másrészt az utófinanszírozása (vis maior 

patakmeder és Teréz út) 2016. évben nem jelentett még jelentősebb kiadást.  

A közmunkaprogram lehetőségét a korábbi évek gyakorlata alapján hasznosítottuk 2016- ban 

is.  

 

II. Bevételek 

A 2016. évben benyújtott forrás növelő pályázatok közül az adósságkonszolidáció, a 

rendkívüli önkormányzati támogatás, és a szociális tűzifa támogatás realizálódott, melynek 

eredményeként 60 % -al több állami támogatásban részesült az önkormányzat.  Két 

eredményes vis maior pályázat (patakmeder, Teréz út) utófinanszírozású, melyek 2017-ben 

készülnek el, így finanszírozásuk is ekkor várható.  

 

A közhatalmi bevételek (helyi adók) az eredeti előirányzat 180 %-ában teljesültek a helyi adó 

bevételek, különösen az iparűzési adó bevétel és a gépjárműadó bevétel növekedése volt 

jelentős. Ennek oka egyrészt az alul tervezése, másrészt a végrehajtási eljárások számának 

növelése. Az idegenforgalmi adó terén bevallások és a tényleges befizetések alapján jelentős 

hátralékkal zártunk, ennek végrehajtása érekében szükséges a végrehajtási intézkedések 

hatékonyságának növelése, mellyel kapcsolatosan megtettük a lépéseket. 

 

A működési bevételek az eredeti tervhez képest is és a módosított előirányzathoz képest is 

kisebb mértékben teljesültek. Ennek oka, hogy nem volt kamatbevétel, tekintettel arra, hogy 

az „tőkésítésre” került, illetve a kártérítési bevételek ez idáig nem teljesültek.  

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadás összesített 

pénzforgalmi mérlege: 

 

53 412 eFt tényleges bevétel 

  43 432 eFt tényleges kiadás   

 

 

Alaptevékenység szabad maradványa:    9 958   eFt 

 

A szabad maradványból   9 958 eFt az általános tartalék előirányzatát növeli. 

 

Jegyzett állampapír: Kamatozó Kincstárjegy 40.000.000,-Ft. 
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A szociális ellátásokról 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési 

díjat kell fizetni.  

A jelenleg hatályos 1993. évi III. tv.  115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított 

összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az 

intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 

intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, 

ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti 

közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az „intézményi térítési díj” nem azonos fogalom a „személyi 

térítési díjjal”. A személyi térítési díj az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet 

egy általa igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért, hiszen az Szt. 

illetve Gyvt. tételesen meghatározza, hogy egy-egy ellátás esetén az ellátott jövedelmének 

hány százaléka erejéig kérhető térítési díj, hogy mely esetekben kell ingyenesen biztosítani az 

ellátást, valamint a helyi rendeletben önkormányzatunk meghatározta, hogy mely esetekben 

lehet a személyi térítési díjat csökkenteni. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat - a házi 

segítségnyújtás kivételével - ellátási napra vetítve kell megállapítani. Házi segítségnyújtás 

esetén az intézményi térítési díjat gondozási órában kell meghatározni. 

 

Szarvaskőben jelen pillanatban egy ellátási forma működik, mégpedig a házi szociális 

gondozás, ami az új szabályok szerint kétféle formában történhet. Egyrészt a szociális, 

másrészt a személyi gondozás keretében. Feladat ellátási megállapodás keretében Egerbakta 

Közös Önkormányzatot bízta meg Szarvaskő Község Önkormányzata e feladat ellátásával. A 

feladat ellátás kötelező, és többféle formában történhet ez a feladatellátás, és erre választották 

ki az érintett önkormányzatok, egy 2015. december 31-el megszűnő társulás helyébe 2016. 

január 1-től az úgynevezett feladat ellátási megállapodást. Ez nem intézményi forma, ez 

gyakorlatilag egy már feladatot ellátó által megbízással kiterjesztett feladat ellátás.  

A képviselő-testület döntése alapján a személyi térítési díj 0 Ft/óra, vagyis az önkormányzat 

az ellátottaktól térítési díjat nem kér. 

 

 

Egységes területalapú támogatás 

 

A tavalyi évben elvégeztetett fakitermelés és cserzúzási munkáknak köszönhetően, az 

egységes területalapú támogatás igénybevételét, az idei évben 148 hektár nagyságú területre 

nyújtottuk be. Nahóczki László képviselő folyamatos munkáját ezúton is köszönöm! 

 

 

Legeltetés biztosítása 

 

Önkormányzatunk 3, legeltetés biztosítására irányuló szerződést kötött, összesen 70,5 ha 

területre. A szerződések tartalmazzák, hogy villanypásztorral utat elzárni nem lehet, 

mindhárom kérelmező köteles évi egyszeri tisztító kaszálást végezni, valamint az állattartási 

törvényben meghatározottakat betartani. 
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Szennyvízszállítási díj változása 

 

Szarvaskő közigazgatási területén keletkező települési folyékony kommunális hulladék 

összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlan elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás 

teljes körű elszállítását, Koós János egyéni vállalkozó végzi.  

Koós János egyéni vállalkozó (3326 Ostoros, Hunyadi út 28.) új árajánlatot adott be az útdíj, 

munkabér, rezsiköltség emelkedése okából.  

Ár: 1300,-Ft+Áfa/m
3
   (bruttó ár: 1.651,-Ft/m

3
)  

 

Az igénybevevő által térítendő díj (a Magyar Állam és Szarvaskő Község Önkormányzatának 

támogatását figyelembe véve) 1.451,-Ft/m
3
. 

 

Dugulás elhárítás, csatornamosás: 16.000,-Ft+Áfa/óra.  

 

Az árajánlat benyújtását követően megkerestem ilyen tevékenységet végző egyéb 

vállalkozást, ahonnan azt a választ kaptam, hogy 2.000,-Ft/m
3
 alatt nem vállalják a szennyvíz 

elszállítását. 

Tekintettel arra, hogy még mindig a Koós János egyéni vállalkozó ajánlata a legalacsonyabb, 

valamint munkáját hosszú évek óta panaszmentesen végzi, ismét vele kötött az önkormányzat 

közszolgáltatási szerződést a fent közölt árakkal. 

 

 

Jurta-völgy 

 

Zaka Dominika, a „Szabadon” című könyv írónője (aki 

jelenleg is egy jurtában él) abból a célból kereste meg az 

önkormányzatot, hogy Szarvaskőben a 027/16 hrsz. alatt 

található „Jurta völgyet” állandó tartózkodásra, jurtában való 

lakás végett szeretné bérbe venni, a természettel harmonizáló 

életet szeretne továbbra is élni. Vegyszermentes zöldség és 

gyümölcstermesztést folytatnának, lóháton közlekednének. 

Életvitele egyszerű, számukra az egyetlen fontos szempont a 

békés természeti közeg és a közműfüggetlenség.  
A képviselő-testület hozzájárulásával 5 éves időszakra, a 

bérleti szerződés kötése megtörtént. 

 

 

 

 

 

 
Medicopter Alapítvány eszközök vásárlásának támogatása 

 

Megkeresés érkezett a Medicopter Alapítvány elnökétől, a légi mentéshez és a tevékenységük 

ellátásához biztosítani kívánt szükséges anyagi és tárgyi eszközök ügyében. 

A légimentő szolgálat motoros szívót, lapáthordágyat, infúziós pumpát, intraosszeális eszközt, 

valamint sürgősségi kézi ultrahang eszközt kívánnak vásárolni, melyhez az Önkormányzat 

bármilyen kisösszegű anyagi segítését is kérték. A műszerek értéke 4.400.000,- Ft.  

A képviselő-testület döntése alapján 10.000,-Ft támogatást utaltunk az alapítvány részére. 
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Napelem erőmű létesítése és működtetése (tervezet) 

 

Önkormányzatunkhoz érkezett a PANNON Green Power Kft. 

megkeresése napelem erőmű létesítésére vonatkozó 

együttműködési szándékkal. 

 

 

A cég tájékoztatása szerint a napenergia az elmúlt tíz évben az egyik 

legdrágább megújuló energia-forrásból az egyik legolcsóbbá vált. 

Szakértők egybehangzó véleménye szerint néhány éven belül az 

atomenergiánál is olcsóbb forrás lehet. Az Egyesült Királyságban, 

mely jóval kedvezőtlenebb természeti adottságokkal rendelkezik hazánkhoz képest, 2015 

júliusára a kapacitások elérték a 6.5 GW-ot, ami meghaladja mind a Paks 1, mind a Paks 1 és 

2 együttes kapacitását. Jelenleg hazánkban a kapacitások alig érik el a 100 MW-ot, melybe 

beleszámítottuk a Mátrai Erőmű frissen rendszerbe állított 15 MW-os rendszerét is.  

 

Habár az elmúlt évekre az volt jellemző, hogy a települések uniós forrásokra támaszkodva 

fejlesztettek, a statisztikákból látható, hogy csak az igények töredéke kap támogatást és 

hosszú évek telhetnek el, mire megvalósul egy fejlesztés.  
  

A PANNON Green Power Kft. olyan fenntartható üzleti konstrukciót dolgozott ki, mely a 

lehető legtöbb bevételt biztosítja a települések számára, anélkül, hogy pályázatra kellene 

várniuk, vagy hitelfelvétellel hosszú évekre eladósodnának a települések. A kockázatok 

helyett a cég garantálja, hogy közreműködésükkel egyszerre növelhető a település 

árbevétele, a közbiztonság, energiahatékonyság és a foglalkoztatás. 

  

Ehhez mindössze alkalmas területre és megfelelő hálózati csatlakozásra van szükség, melyet 

a Pannon Green Power hosszú távú bérleti konstrukcióban hasznosít naperőmű telepítésével 

és működtetésével. 1,5-2 hektár alkalmas, kihasználatlan terület esetén ez évi többmilliós 

bevételt is hozhat a település számára. 

 

A településünk érdeke, lehetőségei szerint a bérleti konstrukció rugalmasan változtatható, a 

megtérülési idő rövidíthető, illetve ha alkalmas pályázati kiírás igénybe vehető a fejlesztésre, 

természetesen azt is célszerű felhasználni a megvalósítás során.  

 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a hálózatcsatlakozási 

igénybejelentőhöz szükséges telephely-tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot kiadja a 

PANNON Green Power Kft. (2066 Újbarok, Fő út 39.) részére, a Szarvaskő 762-773 hrsz. 

területeken, egy napelemes kiserőmű telepítésére. 

 

Erre a képviselő-testületi döntésre most azért volt szükség, hogy a Pannon Green Kft. fel tudja 

venni a kapcsolatot az ÉMÁSZ Nyrt.-vel. 

 

A helyszíni bejárást és a részletes ajánlat benyújtását követően a képviselő-testület újra 

napirendre tűzi a napelem-erőmű telepítésének lehetőségét. 
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Szociális szövetkezet 

 

A képviselő-testület, tekintettel arra, hogy az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 

Kft. pályázatot írt ki „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező 

szociális szövetkezetek” címmel, napirendi ponton kívül fontolgatta egy szociális szövetkezet 

létrehozását. A szociális szövetkezet elsősorban üzleti vállalkozás, amely a KKV-k jegyeit 

viseli magán: van célja (üzleti terve), finanszírozási forrása, emberi és infrastrukturális 

erőforrása, marketing tevékenysége és nyilvánossága. Ötvözi az innovációt, a vállalkozást, a 

társadalmi célt és az általa termelt bevételek által pénzügyileg is fenntartható.  

A szociális szövetkezetek fenntarthatóságának és versenyképességének fejlesztésével 

elősegíthető, hogy a gazdasági növekedés a nagyobb hozzáadott értéket megtestesítő 

termékek és szolgáltatások bővítésével valósuljon meg.  

A szociális szövetkezetekben az együttgazdálkodást, a közös felelősségvállalást, az 

öngondoskodást és önfenntartást, továbbá hosszabb távon a munkaerő-piaci jellegű 

megélhetést biztosító lehetőségek rejlenek. Nem elhanyagolható a szerepe a 

közösségépítésben és a hátrányos helyzetű térségek népességmegtartó képességében.  

Az új támogatási program elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális 

szövetkezetek foglalkoztatási képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplővé 

válásához kíván ösztönzést és támogatást nyújtani. A program keretében olyan projektek 

kerülnek támogatásra, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint 

közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációját, illetve új munkahelyek létrehozását 

szociális szövetkezeti szervezeti kereteken belül. A pályázatra kizárólag olyan, magyarországi 

székhelyű – a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti – szociális szövetkezetek 

(GFO 121) nyújthatnak be pályázatot, amelyek önkormányzati tagsággal továbbá legalább 2 

közfoglalkoztatott alapító taggal rendelkeznek. 

 

A célcsoport szempontjából az alábbi megoszlás szerint igényelhető támogatás: 
o a támogatott szociális szövetkezet meglévő (álláskereső vagy közfoglalkoztatott) 

tagjai foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés 

keretein belül, 

o legalább 180 napig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló vagy álláskereső 

foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés 

keretein belül. 

o Támogatás, minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont személy (közfoglalkoztatott 

illetve álláskereső) után igényelhető. 

o Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell lennie. 

Hortobágyi Szilveszter aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy a start munkaprogramok, 

amelyek már egy bizonyos ideje működnek, létrehoztak egyfajta vállalkozási alapot is, ami 

továbbvihető, vagy legalábbis egy olyan vállalkozási alapra építhető szövetkezet, amelynek 

van értelme is, van vállalkozási eredménye is. Ennek a kiszervezése, a továbbvitele érdekében 

kívánják a Belügyminisztériumban támogatni a szövetkezeteket. Nem öncélúan, hanem 

valójában a közmunkaprogramok kivezetésének az érdekében. Valóban ott érdemes a 

szövetkezetekben gondolkodni, és nagy valószínűséggel ott is lesznek támogatva a 

szövetkezetek különböző pályázatokkal, ahol az eredményes működés feltételei adottak. 

Elsősorban mezőgazdasági jellegű szövetkezetek és vállalkozások létrehozása, vagy 

átemelése van napirenden, hiszen más típusú közmunkaprogramok a startmunka keretében 

nem igazán jöttek létre. Beszélgettünk már erről korábban, hogy Szarvaskő vonatkozásában 

már a startmunka program sem volt kivitelezhető. A képviselő-testület (látva a feltételeket) 

egyhangúlag azt a megállapítást hozta, hogy részünkről esélytelen a szociális szövetkezet 

megalapítása.  

http://palyazatok.org/tag/szovetkezetek/


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ III/4. SZÁM 

11 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Szennyvízhálózat 

 

Sokakat érint, ezért sokan kérdezik is, hogy vannak-e, és amennyiben igen, milyen 

fejlemények vannak a szennyvízhálózat kiépítésének területén, ezért úgy döntöttem, hogy a 

már korábban elkezdett „esemény ismertetőt” egészítem ki, annak érdekében, hogy mindenki 

nyomon követhesse, milyen lépések történtek részünkről, és milyen reakciók, válaszok 

érkeztek: 

 A Heves Megyei Közgyűlés Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülését 

tájékoztattam a kialakult helyzetről, melynek következtében a megoldás érdekében a 

Közgyűlés tagjai is tájékoztatásra kerültek napirend előtti felszólalás formájában. 

 

 Ismételten levélben fordultam Dr. Áder János köztársasági elnökhöz.  

 Levélben fordultam Dr. Orbán Viktor miniszterelnökhöz. 

 Igénybe vettem a média adta lehetőségeket. 

 Ismételten levélben kerestem meg Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőnket és 

kértem a segítségét.  

 

 Részt vettem a Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő által, a kialakult helyzettel 

kapcsolatosan kezdeményezett sajtótájékoztatón. 

 Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő személyesen egyeztetett Lázár János 

miniszter úrral.   

 

 A Heves Megyei Közgyűlés Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Szarvaskő 

helyzetéből kiindulva, napirenden tárgyalta a kistelepülések közműellátottságának 

problémáit, melyet egy felmérés előzött meg. A bizottság a közműellátottság javítása 

érdekében megfogalmazott javaslatát az illetékes minisztérium felé felterjesztette. 

 

 Lázár János miniszter úr megbízásából, személyesen keresett meg Héjj Dávid 

miniszterelnöki biztos, azért, hogy a helyszínen tájékozódjon a szennyvízzel 

kapcsolatos problémáinkról. 

 

 Lázár János miniszter úr levélben tájékoztatott az alábbiak szerint: „A tízezer főnél 

kevesebb lakosú települések szennyvízkezelési és elhelyezési problémájának 

rendszerszintű megoldása egyben jogos elvárás, így egyetértünk az Ön által 

ismertetett beruházás szükségességével, Szarvaskő szennyvízhálózatának kiépítését 

jelentő beruházási igénnyel. Ezen úton is biztosítom arról, hogy Szarvaskő 

szennyvízhálózatának kiépítését szükségszerűnek tartjuk, a beruházást 

támogatandónak ítéljük.” A levélben megfogalmazásra került még az is, hogy az 

illetékes államtitkárság javaslatot fog tenni a Magyar Kormány számára fejlesztési 

források biztosítására, melyről Magyarország Kormánya előreláthatóan az őszi 

ülésszakban hozza meg döntéseit. 

 

 A Köztársasági Elnöki Hivatalból telefonon kerestek meg és reagáltak a köztársasági 

elnökhöz írt levelemre. A tájékoztatásban kitértek arra, hogy a köztársasági elnöknek 

nincs olyan jogosultsága, mellyel „célirányosan beavatkozhatna”, de biztosítottak 

arról, hogy a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos felvetéseinkkel egyetértenek, 

annak kiépítését szükségszerűnek tartják. 

 

 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ III/4. SZÁM 

12 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési pályázata 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány három új pályázatot hirdet az Erzsébet-program 

keretében 2017/2018-ban felhasználható üdülésre. A pályázatok ezúttal  

 nagyszülőknek és unokáiknak,  

 gyermeküket egyedül nevelő szülőknek és gyermekeiknek, illetve  

 kétgyermekes családoknak szólnak.  

Regisztrálni és pályázatot benyújtani kizárólag elektronikusan lehet 

a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon 2017. május 28. és június 30. között. 

 

A pályázatokban a szülők, nagyszülők a 18. életévüket be nem töltött gyermekeikkel, 

unokáikkal utazhatnak egy 4 vagy 5 napos pihenésre az Erzsébet-programban részt vevő 

szálláshelyek valamelyikére. Az újonnan meghirdetett lehetőségeket a 2017. május 28-i 

gyereknap alkalmából jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a budapesti 

Erzsébet-téren megrendezett eseményen. A családok támogatása és az összetartozás erősítése 

jegyében kiírt pályázatokra 2017. május 28.-2017. június 30. között lehet jelentkezni. 

 

Regisztrálni kizárólag elektronikusan lehet, a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon, ahol 

pályázói profil létrehozását követően lehet pályázatot benyújtani. Mindhárom kiírás feltételei 

részletesen olvashatók http://www.erzsebetprogram.hu oldalról tölthetők le, a Hozzájáruló 

nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum, amelyet a pályázat 

véglegesítése/beadása előtt szükséges a pályázói profilba feltölteni. A sikeres pályázat 

feltétele a pályázati hozzájárulás határidőben történő megf izetése is, legkésőbb 2017. 

augusztus 10-ig, szállást foglalni ezt követően lehet majd idénre vagy a következő évre. 

 

Bővebb felvilágosítás a hivatalban, ügyfélszolgálati időben kérhető, ahol a szükséges 

regisztrációkban is szívesen nyújtunk segítséget. 

 

 

 

 

A 2016-os évben benyújtott, de az előző számunk megjelenéséig el nem bírált, illetve 

2017. évben  benyújtásra került pályázataink: 

 

sorszám Pályázat tárgya Pályázott 

összeg 

Benyújtás 

időpontja 

Pályázat értékelése 

1. Állomáskert felújítása 110.000.000,-Ft 2016.05.03. TÁMOGATOTT 

109.064.270,-Ft 

2. Volt Iskolaépület külső 

felújítása 

50.000.000,-Ft 2016.05.10. elbírálás alatt 

3. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

4. Rendezvény 

Várfelfutó verseny 

300.000,-Ft 2017.02.07.  nem támogatott 

5. Csipkebogyó Fesztivál 800.000,-Ft 2017.05.04 elbírálás alatt 

6. Orvosi rendelő 

energetikai felújítása 

18.035.561,-Ft 2017.04.27. elbírálás alatt 

 

 

http://www.erzsebetprogram.hu/
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://www.erzsebetprogram.hu/
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ELKÉSZÜLT az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép-és Kelet–európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Büszkeségpont” pályázati 

projekt. 

 

 
 

“Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak!” 

 

A szerződött támogatás összege: 4.000.000,- Forint 

Pályázati projekt címe: A Forradalom Bimbója 

(Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával Szarvaskő Község Önkormányzata állíttatta) 

 

Horváth Tibor szobrászművész alkotása, a virágzás előtti szakaszban ábrázolt rózsa utal a 

forradalom sikertelenségére, szimbolizálva ezzel, hogy maga a forradalom és szabadságharc 

is bimbó maradt rövid élete okán és, hogy a forradalomban a „bimbózó” ifjúság meghatározó 

szerepet vállalt.  

 

A projekt befejezési dátuma:     2017. 04. 30. 

Azonosító száma: KKETTKK-56P-02-0484 

 

Az emlékmű átadásának várható időpontja: 2017.10.21. 

 

 

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.” 

 

A támogatás tárgya:  

Az 1956-os forradalmat és 

szabadságharcot, valamint a 

kapcsolódó történelmi 

eseményeket felidéző, a 

hősöknek és az áldozatoknak 

emléket állító úgynevezett 

„Büszkeségpont” létrehozása 
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Tábori Piroska: Üzenet Erdélyből  

Üzent az Olt, Maros, Szamos,  

minden hullámuk vértől zavaros.  

Halljátok ott túl a Tiszán,  

mit zeng a szél a Hargitán,  

mit visszhangzanak a csíki hegyek?  

Erdély hegyein sűrű fellegek.  

Ez itt magyar föld, és az is marad,  

tiporják bár most idegen hadak,  

Csaba mondája új erőre kel,  

segít a víz, a tűz, a csillagok,  

és nem leszünk mások, csak 

magyarok! 

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk,  

halott vitézek lelke jár velünk.  

Előttünk száll az ős turul madár,  

nem is lesz gát, és nem lesz 

akadály.  

Ember lakol, ha ellenünk szegül,  

a székely állja rendületlenül.  

Üzenik a gyergyói havasok:  

megvannak még a régi farkasok. 

Elő velük! Gyertek, segítsetek!  

Hollók, keselyűk tépik a szívünket,  

rabló hordák szívják vérünket;  

ha nem harcoltok velünk... 

elveszünk!  

A honszerző hősöknek hantja vár,  

ha odavesz az ős magyar határ,  

s ha rablónak kedvez a világ,  

mutassunk akkor újabb magyar 

csodát! 

Megmozdulnak mind a csíki 

hegyek!  

A székely föld nem terem kenyeret,  

elhervad minden illatos virág,  

mérget terem mind a gyümölcsfaág,  

Vizek háta nem ringat csolnakot,  

székely anya nem szül több 

magzatot,  

vadon puszta lesz az egész vidék,  

s ha végzetül még ez sem elég,  

a föld megindul, mennybolt 

megszakad,    

de Erdély földje csak magyar 

marad! 

(Ezért a verséért a román 

megszállók felakasztották a 

szerzőt.)  

ÚJ KÖNYVEKKEL GYARAPODOTT 

KÖNYVTÁRUNK 
 

A Hamvas Béla Alapítvány (2000 Szentendre, 

Szegedi utca 5.) a Hamvas Béla életműsorozat 

köteteit adományozta Szarvaskő Község 

Önkormányzatának, melyek könyvtárunk 

könyvállományát gazdagítják. A könyveket 

Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselőtől vettem 

át, és ezúton köszönöm közbenjárását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idézetek Hamvas Béla gondolataiból:  

„Lenni annyi, mint szenvedni. Aki e tudás alól 

kibújik, a valóság elől való végtelen menekülésben 

elveszett.” 

„Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami 

nincs. Valakinek lenni a semmiből. Nem a legkisebb, 

hanem a legnagyobb ellenállást keresni. Csak azt 

érdemes megcsinálni, ami lehetetlen.”  

„Az ember születése pillanatában hal meg akkor is, 

ha ez a pillanat nyolcvan évig tart.” 

 
Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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KÉPES HÍREK 
 

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15. 

.   

Március 15-én Szarvaskő Község Önkormányzata ünnepi rendezvényen emlékezett az 1848-as 

forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire. Az ünnepi műsoron Punyi István és ifj. 

Kaló Balázs bevezető fuvolajátéka után Szabóné Balla Marianna polgármester köszöntötte az 

ünneplőket, majd Dr. Zsirai Sándor képviselő felidézte a jelképpé vált, nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát kifejező nap eseményeit. Lukácsné Molnár 

Andrea, Koósné Győri Enikő tolmácsolásában és Barta Vince gitárral kísért előadásában 

elhangzottak a forradalom legszebb versei.  
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HÚSVÉTI KERESZTÚTJÁRÁS SZARVASKŐBEN 

„A hívőket nem a különböző helyek, hanem hitük érdeme méri meg egyenként, s az igaz 

imádók nem Jeruzsálemben, nem is a Garizim hegyen imádják az Atyát, mivel Isten lélek, 

imádóinak igaz lelkükben kell imádniuk őt. 

A Lélek pedig ott fúj, ahol akar. Az Úré a föld, és az ő teljessége.”  

(58. levél, 3, ford. Takács László) 

 

  

Kevés keresztény zarándokolhat el Jeruzsálembe, de a keresztutat bárhol bejárhatja, hiszen 

hitünk szerint Isten mindenütt jelen van a világban. A keresztút bejárása során egyszerre éljük 

át Jézus életének és valamennyi emberi életnek a drámáját, ugyanakkor erőt meríthetünk saját 

keresztjeink hordozásához. Húsvét közeledtével a helybéliek és a népes számú látogatók 

Pásztor Paszkal atya vezetésével járták végig a falu kezdetétől a végéig 

kialakított keresztút 14 stációját, majd istentiszteleten vettek részt.  
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A sok ötlettel, fantáziával, 

kéznél lévő, helyi anyagokból 

épített stáció figurák és a 

húsvéti népszokásokat felidéző 

jelenetcsoportok Lőrincz József 

képviselő irányításával egy 

maroknyi kis csapat két héten 

át, szinte éjjel-nappal végzett 

munkáját dicsérik.  

Összeállította: Kárpátiné 

Ézsiás Edit  
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MESTER GYÖRGYI KÖTETEI 

Az írónő neve településünkön sokaknak ismerősen cseng, hiszen A legkisebb cinke című 

meséjét már olvashatták a Szarvaskői Hírmondó 2014. évi karácsonyi számában, és ebből a 

kapcsolatból ered közelebbi ismeretségünk is. 

Aktuális lapunkban szintén a szerző Hiú Grétáról szóló, 

bájos meséjével köszöntjük az Édesanyákat. 

 

Mester Györgyi írónő, amikor külkereskedelmi 

üzletkötőként nyugdíjba ment, mintegy 10 éve kezdett 

foglalkozni az írással. Az élet minden területéről van 

finom, szelíd hangú mondanivalója. „Hétköznapok, 

ünnepnapok, az élet körforgása, születés és halál, szeretet 

és kapzsiság, vidámság és szomorúság, mesék és igaz 

történetek, fiatalság és öregség, valóság és képzelet és még 

felsorolhatatlanul sok minden megtalálható rövid, 

fordulatos novelláiban.” 

Írásai számos honlapon olvashatók, és különböző irodalmi 

folyóiratokban nyomtatott formában is megjelentek. 

Meséiből jó néhánnyal a Nők Lapja meserovatában, a Breki Magazinban, a Szitakötő 

gyermekújságban, valamint a Dörmögő Dömötörben is találkozhatunk. 

Eddig hat, változatos témájú novellát tartalmazó kötete – A legjavából, Fehéren, feketén, 

Tisztítótűz, Haláli (jó) történetek, Vízió, A hatodik -, valamint egy három folytatásból álló 

ifjúsági regénye, a Zizi naplója látott napvilágot, illetve 2015-ben A pillangófa és más 

mesék című mesekönyvét adta ki az Ad Librum Kiadó. Könyvei borítóját, valamint 

valamennyi írása illusztrációját fia, Keglovich T. Milán készítette, aki találó és kifejező 

grafikáival igyekezett élvezetesebbé tenni az olvasás élményét. 

Rendkívül olvasmányos, őszinte hangú, finom humorú kötetei az írónő nagyvonalú 

ajándékaként most már a szarvaskői könyvtár olvasóihoz is eljutottak.  

A gazdag könyvcsomagon túl azonban még egy óriási, csak a szarvaskőieket megtisztelő 

ajándékot is kaptunk tőle. Településünk nevének eredete, a határainkat díszítő csipkebogyó 

bokrok sokasága elindította az írónő fantáziáját, és meseírásra ihlette. 

Így született meg eredetmítoszunkat és a csipkebogyó megjelenését ötvöző, csodálatos 

Csipkebogyó meséje, melyet a szarvasko.hu honlapon az Értéktár menüpontban már 

közzétettünk, de a Szarvaskői Hírmondó őszi számában nyomtatásban is olvashatják majd.  

Nagyon szépen köszönjük településünk lakóinak ajánlott, mesés ajándékát!   

Nagy örömünkre az októberi Csipkebogyó Fesztiválra elfogadta meghívásunkat és 

személyesen is találkozhatunk vele. 

Számunkra, akik a természet közelségét nap mint nap tapasztaljuk és élvezhetjük, különösen 

megkapóak a természet apró történéseinek leírásai, a meséiben szereplő növény és állatvilág 

képviselőinek mély emberi érzéseket, és emberi tulajdonságokat felmutató vonásai. 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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MESE ANYÁK NAPJÁRA 

Noha elmúlt már május első vasárnapja, de soha sincs arra alkalmatlan nap, hogy szívből 

jövő köszönetünket kifejezzük az Édesanyák önzetlen szeretetéért, gondoskodásáért. 

Rendhagyó módon, egy kedves mesével köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, 

kívánjuk, hogy gyermekeikkel, unokáikkal együtt legyen örömük a történet olvasásában! 

 

MESTER GYÖRGYI:  

HIÚ GRÉTA 

 

Az öreg hölgy először csak 

egyetlen margaréta tövet ültetett a 

kerítés mellé, a kertkapu közelébe, 

hogy megtudja, megüdül-e a szép 

virág a komisz, agyagos talajban.  

Amikor a növényke kivirágzott, 

boldogan ültetett további töveket 

az első mellé. Hamarosan minden 

járókelőt megállásra késztetett a 

gyönyörű margaréták látványa. 

Az öreg hölgy naponta látogatta 

kedves virágait. Olykor 

beszélgetett is velük, becézte, ujjaival gyöngéden cirógatta a hófehér szirmokat. 

Egy reggel, miközben a virágokat nézegette, észrevette, hogy egy közülük magasabb szárat és 

nagyobb fejet növesztett, mint a többi, sőt, hatalmas, sűrű leveleivel teljesen eltakarta 

virágtársai elől a napot.  

Ejnye, te hiú! - dorgálta meg. Egyáltalában nem vagy tekintettel a többiekre, csak magadra 

gondolsz, hogy neked jusson a legtöbb fény. Nem is vagy te már igazi margaréta, hanem 

inkább egy hiú Gréta! - mondta. 

 

Akkor váratlanul egy kisfiút pillantott meg a kertkapu közelében. A fiúcska vágyakozva 

bámult befelé a kerítésen, szemeit fogva tartották az enyhe szélben hófehér lepkerajként 

hullámzó margaréták.  

Szereted a virágokat? - kérdezte az öreg hölgy. 

Nagyon - mondta a kisfiú. - Nekünk is vannak virágaink, de azok nem ilyen szépek. És ma 

van Anyák napja… 

Akkor az öreg hölgy elővette köténye zsebéből a metszőollót, és sorban kezdte levágni a 

margarétákat. Még sohasem tett ilyet, a saját vázájába soha nem vitt be kedves virágaiból. 

A pompás csokrot azután a kisfiú kezébe nyomta, azzal, hogy minden Anyák napján szívesen 

látja, és vihet a virágokból. 

A fiúcska köszönte, és már szaladt is haza. 

A földben egyetlen virág maradt csak érintetlenül: hiú Gréta, aki már nem volt igazi 

margaréta, csak egy nagyra nőtt, kerti növény.  

Egészen elszomorodott, irigyelte társait, akiket az öreg hölgy méltónak talált arra, hogy egy 

csokorba kösse őket, és megajándékozzon velük egy kisfiút. A virágok pedig útra kelhettek, 

és talán egy érdekesebb, új világot ismerhettek meg a kisfiú jóvoltából.  

A következő tavasszal újra kivirágzott az összes növény. Kinyíltak a margaréták is, közöttük 

hiú Gréta is kibontotta a szirmait. De okulva a történtekből, most nem nyújtózkodott 

magasabbra társainál, szépen beleolvadt a margaréták hófehéren hullámzó tömegébe, 

remélve, hogy Anyák napja közeledtével újra eljön a kisfiú, és akkor magával viszi őt is… 
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HÍREK 
 
HÍRELŐZETES: 

JÚLIUS 8-ÁN SZARVASKŐBEN 

VÁRFELFUTÓ VERSENY  

„TELEKESSY FUTAM” 

A részletes programról később 

szórólapon küldünk tájékoztatást! 

 
 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
 

 
POLGÁRMESTERI ÉS 

JEGYZŐI FOGADÓÓRA: 
minden csütörtökön 

13.00 – 16 .00-ig 

 

 
HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

H, K, CS, P: 8 - 14-ig 

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel! 
 

 
 

SZOCIÁLIS ÜGYEK  
(közgyógyellátás, ápolási díj, TB 

ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 
 
 

 

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: 06-30-386-4647 

Rendelési időben 

 

 
TEMETŐGONDNOK: 

Fodor Istvánné Ildikó 

 
A KÖNYVTÁR  

 

CSÜTÖRTÖKÖN: 

13.00 - 16.00-ig 

 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 
 

SZARVASKŐI TEMPLOM MISERENDJE: 

szombatonként 16. 30 órakor 

 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila telefonszáma: 

20-776-8034 
 
 

 

 

ÉMÁSZ - ELMÜ 

HIBABEJELENTÉS: 

06/40-42-43-44  
 

 

 

 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 
 

 

 

 

 

 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

06-30-287-0816 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 


