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Megszünt végre hosszu bujdosásod, 

Sírba esett, ki neked sírt ásott, 

Bevezettünk, s uralkodás végett 

Elfoglaltad a királyi széket. 

 

Te vagy a mi törvényes királyunk, 

Trónusodnál ünnepelve állunk, 

Körülötted miljom s miljom fáklya, 

Meggyúlt szíveink lobogó lángja. 

 

Oh tekints ránk, fönséges szabadság! 

Vess reánk egy éltető pillantást, 

Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, 

Szaporodjék szemed sugarától. 

 

De, szabadság, mért halvány az 

orcád? 

Szenvedésid emléke szállt hozzád? 

Vagy nem tettünk még eleget érted? 

Koronádat a jövőtől félted? 

 

Ne félj semmit, megvédünk... csak 

egy szót, 

Csak emeld föl, csak mozdítsd meg 

zászlód, 

S lesz sereged ezer és ezernyi, 

Kész meghalni vagy diadalt nyerni! 

 

S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, 

Feljövünk a sírbul éjféltájban, 

S győztes ellenségednek megint kell 

Küzdeni... kisértő lelkeinkkel! 

 

 

Petőfi Sándor:  

Szabadság 

 
Oh szabadság, hadd nézzünk 

szemedbe! 

Oly sokáig vártunk rád epedve, 

Annyi éjen által, mint kisértet, 

Bolygott lelkünk a világban érted. 

 

Kerestünk mi égen-földön téged 

Egyetlenegy igaz istenséget, 

Te vagy örök, a többi mind 

bálvány, 

Mely leroskad, egy ideig állván. 

 

S mégis, mégis számkivetve voltál, 

Mint a gyilkos Kain bujdokoltál, 

Szent nevedet bitora szögezték, 

Érkezésedet hóhérok lesték. 
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Köszönjük a megkereséseket, a híradásokat, a 

fotókat, recepteket, a javaslatokat. 

Továbbra is várjuk a híreiket, ötleteiket: 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com címre 

vagy a Polgármesteri Hivatalban  
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! 

MÁRCIUS 15  

 

Méltán tartjuk Március 15-ét 

legnagyobb nemzeti ünnepünknek, 

mely nap jelképpé vált 

történelmünkben.  

Minden korban a magyar szabadság 

szimbóluma maradt, nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság 

utáni vágyát fejezi ki 

1848. március 15-én robbant ki 

Pesten a radikális ifjúság által 

vezetett forradalom, nyitányát adva 

Magyarország másfél éves 

szabadságküzdelmének. Célja a 

Habsburg-uralom megszüntetése, a 

függetlenség és az alkotmányos 

berendezkedés kivívása volt. 

 

 

 

Az ünnep hetében, hűen frissen 

teremtett, új hagyományainkhoz az 

1848–as forradalom helyben 

formázott, legendás alakja Kossuh 

Lajos fogadta Szarvaskő határában 

az arra járókat. 

 

Donászy Magda: 

Március 15-ére   

Zászlók díszítik ma 

az utcákat végig, 

márciusi szélben 

szállnak fel az égig. 

Álljunk meg előttük 

csak egy pillanatra, 

emlékezzünk vissza 

arra a nagy napra! 

Az a nap a népnek 

szabadságot adott, 

mi sem felejtjük el 

azt a dicső napot 

 

.  

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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SZARVASKŐ A SZABADSÁGHARCBAN 

 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szerves része volt az 1848-as európai forradalmi 

hullámnak, azok közül viszont egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig, csak a cári 

Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni. 

Kossuth Lajos hívó szavára, a haza megmentésére megmozdult minden elkötelezett, jóérzésű 

magyar ember. A dicsőséges tavaszi hadjárat során a magyar honvédseregek óriási katonai 

sikereket értek el.  

 

 

Balogh B Antal 

 

Nemes 

 

26 éves 

 

 
 

A honvédek között ott találjuk 

Szarvaskő ősi családjainak 

képviselőit, akik a Tarnamenti század 

soraiban küzdöttek szabadságunk 

megóvásáért, a haza függetlenségéért. 

Nem féltek elhagyni családjukat, 

földjeiket, munkájukat egy szebb, 

szabadabb jövő reményében. 

Sorsuk összeforrt a magyar szabadság 

ügyével. 

Hős katonáink közül többen nem 

láthatták viszont kis falujukat, 

szeretteiket. Volt, aki vérét áldozta a 

hazáért, a 48-as eszmékért és a 

szabadságharcban esett el, másoknak a 

megtorlás éveiben kényszersorozás, 

várfogság vagy az emigráció jutott 

osztályrészül.  

 

Tisztelettel emlékezünk rájuk! 

 

 

 

 

 

 

Balogh b József Nemes 39 éves 

Barna Mátyás id. Földműves 19 éves 

Barta István ifj. Földműves 38 éves 

Barta József Földműves 40 éves 

Barta Mátyás ifj. Földműves 33 éves 

Barta Mihály Földműves 41 éves 

Csányi Guba Antal Földműves 40 éves 

Csányi István Földműves 39 éves 

Csányi István Földműves 25 éves 

Csányi János Földműves 28 éves 

Csányi János ifj. Földműves 34 éves 

Csányi József Földműves 24 éves 

Demeter István Földműves 40 éves 

Huszár Mihály Földműves 25 éves 

Kiss (Kis) István Földműves 35 éves 

Kiss (Kis) József Földműves 30 éves 

Kiss (Kis) Pál Földműves 41 éves 

Nagy István (ifj.) Földműves 41 éves 

Nagy Mihály Földműves 21 éves 

Pintér Antal Földműves 28 éves 

Punyi György Földműves 42 éves 

Punyi István Földműves 32 éves 

Punyi József Földműves 21 éves 

Punyi Mihály Földműves 48 éves 

Rófusz Ferenc Földműves 40 éves 

Rófusz Mátyás Földműves 25 éves 

Tenki Ferenc Földműves 20 éves 

Tenki Imre Földműves 40 éves 

Tóth József Földműves 43 éves 

Tóth Márton Földműves 47 éves 

Tóth Mihály Földműves 26 éves 

 

Kárpáti János kutatása alapján 
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Szarvaskőben idén a márciusi ifjakra, a forradalom 

kitörésének napjára a Római Katolikus Templomban 

emlékeztünk. 

A helyi ünneplőkön kívül sokan látogattak el, közöttük 

kisgyermekes családok, fiatalok erre az alkalomra Egerből 

és a környező településekről is. 

 

A Himnusz eléneklése után Szabóné 

Balla Marianna polgármester a 

forradalom és szabadságharc hősies 

küzdelmét, a nemzeti összefogás erejét 

felidéző gondolataiban hangsúlyozta, 

„most nem karddal, hanem szívünkkel 

bizonyítjuk, bár határok húzódnak 

közöttünk, egy nemzet vagyunk.”  

Ünnepi köszöntőjét követően kezdetét 

vette négy generáció fellépésével, a 

hangulatos emlékező műsor.  
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Sok-sok izgalommal, de tiszta szívből és nagy öntudattal hangzottak el Szarvaskő legifjabbjai 

tolmácsolásában a forradalom és szabadságharc legszebb költeményei, gitár kísérettel 

követhettük Petőfi Sándor Szabadság című versének eléneklését, s mindenki Jutka nénijének 

lényegkiemelő, a történések fő irányainak felvillantására törekvő mondanivalóját. „Elevenen 

él 1848 emléke szívünkben és lelkünkben, mert olyan értékeket hordoz, melyek soha nem 

fakulnak meg, ezek a haza és a szabadság szeretete”– fogalmazott. 
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A megemlékezés 

megrendítő perceiben a 

résztvevők néma felállása 

és főhajtása mellett Liktor 

Tibor önkormányzati 

képviselő felolvasta, a 

még soha el nem 

hangzott, hajdani 

szarvaskői honvédek 

névsorát, mindazokét, 

akik a Tarnamenti 

századba nemzetőrnek 

jelentkeztek, s a 

szabadságharc hős 

katonáiként küzdöttek a 

csatákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREDO KONCERT 

 

Az est második felében a Kárpátaljáról érkezett 

Credo verséneklő együttes léleksimogató, 

felemelő, számos pillanatában megindító 

előadásában gyönyörködhettünk 
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Ivaskovics József, az együttes vezetője egyik nyilatkozatában így fogalmazott a hazafias 

versekről, melyeket megzenésítenek: „Mi emberi verseket próbálunk énekelni, emberek által 

kimondott okos gondolatokat, olyanokat, amelyeket mi zenészek nem tudunk megfogalmazni. 

Csodálatos költőink vannak, a magyar költészet talán a világon a legcsodálatosabb. Amióta 

Bodnár Éva kistárkányi költőnőt felfedeztük magunknak, azóta megtaláltuk a mi saját 

arculatunkat, az igazit, a felvidékit, az Ung megyeit.”  

Remenyik Sándor, Szilágyi István, Siklósi András, Füzesi Magda, Bodnár Éva énekelt, 

megzenésített versei mindenkihez utat találtak. A közönség nem egy dalt együtt énekelt a 

szereplőkkel, s végül szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg a fellépésüket. 
 

HOL HIT, OTT SZERETET, 

HOL SZERETET, OTT BÉKE, 

HOL BÉKE, OTT ÁLDÁS, 

HOL ÁLDÁS, OTT ISTEN, 

HOL ISTEN, 

OTT SZÜKSÉG NINCSEN   

….kísért bennünket az emlékezetes ünnepi estről távozóban….  

Az alkalomhoz fűződően az önkormányzat a kárpátaljai magyarok számára adománygyűjtést 

kezdeményezett, melyhez támogatásukkal sokan csatlakoztak.  

Szarvaskő Község Önkormányzata nagyon köszöni az ünnepi műsor minden ifjú és lélekben 

ifjú közreműködőinek a felkészülést, az őszinte szereplést, s örömmel köszöni a lakosság nagy 

érdeklődését, hogy ilyen szép számban együtt emlékezhettünk a forradalom hőseire, saját, 

példát adó, elkötelezett elődeinkre és kifejezhettük együttérzésünket a ma is nehézségekkel 

küzdő, kárpátaljai magyarokkal. 

Szívükkel „harcolnak” Szarvaskőben címmel a HEOL internetes portál is képes 

beszámolóban adott hírt településünk megemlékezéséről. 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

A 2015.02.19-én tartott 

képviselő-testületi ülés 

témái 

 

 

 

 

Király Zsolt Eger, Olasz u. 33. sz. alatti 

lakos 2015. február 17-én kérelemmel 

fordult az Önkormányzat képviselő-

testületéhez, hogy a 149. hrsz. alatti 

területen büfét szeretne üzemeltetni és e 

közterületet bérbe venné. Mivel a 

megjelölt terület a Magyar Állam 

tulajdonában lévő 25. sz. főútvonal melletti 

közvetlen terület, ezért használatának 

igénybevételéről a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. dönthet, amelyhez az 

Önkormányzat képviselő-testületének 

hozzájárulása szükséges. 

A testület döntése során szem előtt tartotta 

a helyi vállalkozók és a település érdekeit, 

melynek figyelembevételével a kérelmet 

elutasította, mert megítélése szerint a helyi 

vállalkozók, vállalkozások (bolt, kocsma, 

zöldségbolt) forgalmát rontaná és a 

település bevételét sem növelné. 

*** 

 

Csuhai Bertalan Szarvaskő, Tölgyfa u. 4. 

sz. alatti lakos kérelemmel fordult 

Szarvaskő Község Önkormányzatának 

Polgármesteréhez, hogy a Szarvaskő 

05/18. hrsz-ú ingatlanához a bejárás nem 

biztosított, ezért kéri a 05/4. hrsz-ú 

területről történő bejárás biztosítását. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy 

a 05/4. hrsz-ú terület azon részét, mely a 

bejárást biztosítaná, jogcím nélkül 

lekerítette a 05/17. hrsz-ú terület 

tulajdonosa. A testület döntése alapján 

felszólításra kerül a terület jogcím nélküli 

„használója” a jogszerűtlen területfoglalás 

megszüntetésére, így a bejárás is 

biztosíthatóvá válik. 

*** 

Svéda Márk Róbert azzal a kérelemmel 

fordult Szarvaskő Község 

Önkormányzatához, hogy a Szarvaskő 728. 

hrsz-ú, a kérelmező tulajdonában lévő 

terület melletti 05/10. hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő területet 

előkertként szeretné hasznosítani. 

Kérelmében előadja, hogy a területen lévő 

szolgalmi joggal rendelkező 

áramszolgáltatót a bejutásban nem 

akadályozza. Kérelmében kitért arra is, 

hogy a terület rendezéséhez 

szükségszerűvé válik 2-3 fa kivágása is, a 

kivitelezést saját költségén oldaná meg, a 

kivágott fákat hiánytalanul beszolgáltatná 

az önkormányzatnak. 

A testület megállapította, hogy a 

„kérdéses” terület a szérűskertben a 

vállós-kúttal átellenben lévő, elhanyagolt, 

lassan szeméttárolónak használt terület, 

melynek rendbetétele nagymértékben 

hozzájárulna a már elkezdett park 

esztétikus kiépítéséhez, így Svéda Márk 

Róbert kérelmének helyt adott. 

*** 

 

Mizsei Attila Szarvaskő, Rákóczi u. 787. 

hrsz. sz. alatti lakos legeltetési kérelemmel 

fordult Szarvaskő Község 

Önkormányzatához. A kérelem a 751-782. 

hrsz-ú, külterületekre (IV. övezeti) irányult 

és a legelő biztosítását 5 évre kérte.  

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy 

kérelmező csak tartózkodási hellyel 

rendelkezik településünkön, így a 

vállalkozásából befolyt iparűzési adó, 

valamint a gépkocsi után járó gépjármű 

adó sem Szarvaskőt illeti meg.  

A 27/2011. (V.17.) számú képviselő-

testületi határozatban foglaltak alapján az 

önkormányzat tulajdonában lévő, 

zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra 

vonatkozóan a IV. övezetben 

(mezőgazdasági terület, mely ténylegesen 

mezőgazdasági jellegű), szabályozott 

körülmények között, melynek a részleteit a 

mindenkori szerződés tartalmazza, 

legeltetési lehetőséget biztosít az 
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állattartóknak, minimum 1 ha/számosállat 

díjért, 1 éves időtartamra.  

Tekintettel a fent idézett határozatban 

foglaltakra a legelő biztosítása 5 évre nem 

támogatható. A kérelemben jelzett 

helyrajzi szám magában foglalja a 

Hegyeskőn áthaladó utat is, ami már 

korábban vitatéma volt, hogy út, vagy nem 

út. Arról döntött a testület, hogy a térképen 

valóban nincs útként jelölve, de 

funkciójánál fogva útnak használjuk, ezért 

ezt a területet a jövőben akár állattartás 

céljából, akár egyéb okból lezárni nem 

lehet. 

A testület a fentebb rögzített okok miatt a 

területen való legeltetéshez nem járult 

hozzá, megbízta a polgármestert, hogy 

személyesen egyeztessen a kérelmezővel, 

majd ezt követően újra tárgyalja a 

kérelmet. 

*** 

 

A Magyar Természetjáró Szövetség 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz az 

Országos Kékkör túraútvonal-program 

keretében orientációs, illetve információs 

táblák elhelyezésének ügyében. 

Szarvaskő Község Önkormányzat 

képviselő-testülete döntésében hozzájárult 

a kért táblák elhelyezéséhez. 

*** 

 

A képviselő-testület elfogadta a 

polgármester által benyújtott 

szabadságolási ütemtervet. 

*** 

 

Önkormányzati rendelet 

 

A Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének magalapozásáról szóló 

2014. évi XCIX. törvény módosította a 

szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. 

törvényt. Ennek keretében átalakításra 

kerül a szociális segélyezési rendszer, 

amely a települési önkormányzatok 

segélyezési rendszerét is jelentősen érinti, 

ezért indokolt a jelenleg hatályban lévő, a 

helyi szociális támogatásról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése és 2015. március 01-től újabb 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

A képviselő-testület által elfogadott 

rendelet az alábbi szociális ellátások 

nyújtásáról rendelkezik: 

Pénzbeli ellátások: 

- eseti jellegű rendkívüli települési 

támogatás, 

- időszakos jellegű rendkívüli települési 

támogatás, 

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

települési támogatás, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának ápolását, gondozását 

végző személy települési támogatása, 

- temetési költségek mérséklésére 

nyújtandó települési támogatás, 

Természetbeni ellátások: 

- idősek támogatása 

- köztemetés 

A képviselő-testület a rendeletet 

megtárgyalta és az előterjesztést 

kiegészítve, illetve módosítva, elfogadta.  

*** 

 

A 2015. évi költségvetés tárgyalásának I. 

fordulójára került sor. A költségvetést 

Lőrincz József az ügyrendi bizottság 

elnöke készítette elő és bocsátotta vitára. 

Tekintettel arra, hogy a 2014. évi zárás 

még nem történt meg (előreláthatólag ez év 

április végére ígérte az Egerbaktai Közös 

Önkormányzati Hivatal) a költségvetést a 

jelenleg rendelkezésünkre álló adatok 

alapján kell elfogadni. 

 

A költségvetés elfogadására a 2015.02.26-

ára összehívott rendkívüli testületi ülésen 

került sor. 

*** 

 

A haszonbérleti szerződések 

módosításának elfogadására, szintén a 

rendkívüli testületi ülésen került sor, 

miszerint a Szarvaskő Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete minden 

naptári évben költségvetése tárgyalásakor 

az éves bérleti díjtételeket felülvizsgálni 
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jogosult, és a haszonbérlővel tárgyév 

március 15-ig írásban közli. Amennyiben a 

közölt éves bérleti díjtétel mértékét a 

haszonbérlő nem vitatja, akkor az 

önkormányzat jogosult szerződés 

módosítása nélkül az írásbeli közlés 

alapján számlázni. 

Döntött a testület arról is, hogy a 2008-

2014. évek közötti fogyasztói árindex 

figyelembe vételével történő emeléstől, 

illetve visszamenőlegesen történő 

haszonbérleti díjak kiszámlázásától 

eltekint. Ugyanakkor úgy határoz, hogy 

2015. január 1-i hatállyal, a 2007. 

december 28-i ülésen meghatározott 

díjtételeket 20%-kal megemeli. 

*** 

 

A Magyar Államkincstár Heves Megyei 

Igazgatósága felülvizsgálat keretében 

vizsgálta Szarvaskő Községi 

Önkormányzat 2013. évi központi 

költségvetésből származó, helyi 

önkormányzatok támogatási fejezetben 

szereplő támogatásaink év végi 

elszámolásának szabályszerűségét. 

A vizsgálat alapján önkormányzatunknál 

2013. évre vonatkozóan 1.147.723,-Ft 

jogtalanul igénybevett állami támogatást 

állapítottak meg, melynek rendezésére, 

visszafizetésére 30 napos határidőt tűztek 

ki.  

A képviselő-testület döntésének 

megfelelően részletfizetési kérelmet 

terjesztettem elő, melyben hivatkoztam 

többek között arra is, hogy a központi 

költségvetésből 2015. évben mindösszesen 

11.923.753,-Ft állami támogatásban 

részesültünk. 

*** 

 

MÁV üdülő 

A MÁV 2015.02.04-én hivatalunkhoz írt 

levelében tájékoztatott bennünket arról, 

hogy a szervezetnél az a döntés született, 

hogy a felépítményt (üdülőt) nem tudják 

részünkre sem ingyenesen átadni, sem 

értékesíteni, és azon épületek közé 

sorolják, amelyek bontásra fognak kerülni. 

(Megjegyzem, hogy az ingatlant nem 

ingyen kérjük, és nem megvásárolni 

szeretnénk, hanem a MÁV által elmaradt 

területhasználati díj fejében szeretnénk 

megkapni az üdülőt.) 

A levél olvasását követően 

megfogalmazódott bennem, hogy a döntés 

tulajdonképpen arról szól, hogy inkább 

lebontják az épületet, vállalva a 

rekultivációval járó magas költségeket, 

mint átadják településünknek, hogy 

hasznosíthassuk. 

Ezt ki is fejtettem a válaszlevelemben. 

„Sajnálom, hogy a „bürokrácia” útjai 

meggátolhatják, meggátolják egy kis 

település azon törekvését, hogy az Önök 

által „halálraítélt” épületet jó szándékú 

emberek megmenthessék a lebontástól. 

Mondom ezt azért is, mert véleményem 

szerint az épület bontása és az ezzel együtt 

járó veszélyes hulladék elhelyezése is 

költséget generál.” 

Intézkedést tettem arra vonatkozóan, hogy 

válaszlevelem mellékleteként megküldésre 

kerüljön a (visszamenőleg 5 évre kiállított) 

területhasználati díjat tartalmazó számla. 

Ezt követően a MÁV illetékese személyes 

találkozót kezdeményezett, mely 

megbeszélésre az önkormányzat hivatalos 

helyiségében került sor, ahol a MÁV 

képviselője kifejtette, hogy ez az ügy már 

nem is hozzájuk tartozik, így az egész 

dokumentációt át fogja adni az illetékesnek 

oly módon, hogy javaslatot tesz arra 

vonatkozóan, hogy a „tartozás fejében” az 

épület önkormányzatunk részére kerüljön 

átadásra. 

Mondhatnám azt, hogy jelen pillanatban 

várakozó álláspontra helyeztük az ügyet, 

de ez így nem lenne pontos. 

A lakóközösség nevében levélben 

fordultam Dr. Fónagy János parlamenti 

államtitkár úrhoz, hogy a bürokrácia 

útvesztőjében elmerült, eleddig 

eredménytelen próbálkozások és máig 

megoldatlan állapot eredményes 

lezárásához a támogatását kérjem.   

*** 
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A Római Katolikus Templom környékén 

kaotikus állapotot eredményezett, hogy a 

„szippantó autó” ott közelítette meg a 

szippantás helyszínét. 

Az esetből tanulva kihelyeztünk egy táblát, 

melyen magánterületre hivatkozva, a 

behajtás tiltása áll. Ezt követően az okozott 

kár helyreállításához szükséges 

munkálatok elkezdődtek, melyek a húsvéti 

időszakra befejeződnek. 

Megértésüket és türelmüket köszönöm! 

 

 
 

*** 

 

A köztemető 

A köztemető fogalmát a Temetőtörvény 3. 

§ b) pontja adja meg, mely alapján 

köztemető az önkormányzat tulajdonában 

lévő temető és temetőrész, továbbá az a 

nem önkormányzati tulajdonban lévő 

temető is, amelyben az önkormányzat – a 

temető tulajdonosával kötött megállapodás 

alapján – a köztemető fenntartására 

vonatkozó kötelezettségét teljesíti.  

 

A Temetőtörvény 40. § (2) bekezdés 

alapján a temető tulajdonosa, köztemető 

esetén az önkormányzat a temető 

üzemeltetésével és fenntartásával 

kapcsolatosan felmerült szükséges és 

indokolt költségek alapján állapítja meg 

 

- a temetési hely, illetőleg az újraváltás 

díját, 

- a temetkezési szolgáltatók kivételével a 

temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temető-

fenntartási hozzájárulás díját, 

- a temetői létesítmények, illetve az 

üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő 

díjat, 

- a temetőbe való behajtás díját. 

A Temetőtörvény 40. § (3) bekezdés 

alapján a felsorolt, a köztemetőkre 

vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat 

rendeletben állapítja meg, amelyeket 

évente felül kell vizsgálni. 

 

 
 

A helyi temető használatára vonatkozóan 

az 5/2006. (V.17.) számú hatályos 

rendeletben került szabályozásra a temető 

használata és a temetkezés rendje. 

„Szarvaskő Község közigazgatási területén 

köztemető létesítéséről, bővítéséről, 

lezárásáról és megszüntetéséről a 

képviselő testület dönt a Római Katolikus 

Egyházzal, mint a 103. hrsz-ú terület 

tulajdonosával. A köztemető fenntartásáról 

az éves költségvetési rendeletben foglalt 

előirányzat figyelembevételével Szarvaskő 

Községháza gondoskodik.” 

Ez a 2006-os rendelet már tartalmazza a 

temetési helyek használati díját is 

Szarvaskő Község temetőjében. 
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A rendeletben foglaltak nem kerültek 

bevezetésre, így fordulhat elő, hogy 

településünkön a sírhelyért, illetve a 

sírhely megváltásáért a mai napig nem 

fizet a temettető, abban az esetben sem, ha 

az elhunytnak, vagy a temettetőnek nincs 

szarvaskői kötődése. 

A képviselő-testület döntésének 

megfelelően megrendelésre került a 

temetőkataszter, Szarvaskő Község 

Temetőjének részletes geodéziai felmérése, 

állapottérkép készítése névjegyzék szerinti 

kimutatással. 

Az 5/2006. (V.17.) rendelet módosítására 

előreláthatólag a márciusi testületi-ülésen 

kerül sor.  

*** 

 

A JURTA 2001 Alapítvánnyal, mint azt 

már az előző számunkban közzétettük, 

felmondásra került a 2005. november 29-

én, 20 éves időtartamra kötött, 

ellenszolgáltatás nélküli földhasználati 

szerződés. Személyesen mentem be a 

Földhivatalhoz, hogy töröltessem a 

földhasználati jogot, tekintettel arra, hogy a 

testület döntése alapján a terület egy részét 

(amely arra alkalmas) bevonjuk a 

területalapú támogatásba. A Földhivatalnál 

az egyeztetés során kiderült, hogy nem is 

volt bejegyezve a földhasználati jog, mert 

az alapítvány (még 2005. évben) nem tett 

eleget az előírásoknak. 

*** 

 

A 2015. 01. 12-i számunkban 

tájékoztattam a lakosságot arról, hogy az 

Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel 

megindításához elengedhetetlen a hiteles 

ingatlankataszter. 

Az eljárás során megállapítható volt, hogy 

Eger rendelkezik ingatlankataszterrel, ami 

tartalmazza a szarvaskői ingatlanokat is. 

Az egyeztetés során nyilvánvalóvá vált, 

hogy megoldható a szarvaskői rész 

leválasztása, ami már meg is történt, így ez 

az akadály elhárult és megkezdődhet az 

eljárás az Erdőgazdálkodói nyilvántartásba 

vétel iránt. 

Reményeink szerint az engedélyezést 

követően az önkormányzat megkezdheti a 

jogszerű gazdálkodást, ami biztosítani 

tudná a kedvezményes tűzifavásárlás 

lehetőségét. 

*** 

TÁJÉKOZTATÁSOK 

 

A hivatal épületének felújítási munkálatai, 

előre láthatólag a „nyár derekán” 

elkezdődnek, addig beszerzésre kerülnek 

az engedélyezési tervek. Számításaink 

szerint ezt megelőzi a hidak felújítása. 

*** 

 

A testület döntése alapján az emlékmű 

(betlehemi jászol) mellett lévő területen 

egy információs pavilont állítunk fel, mely 

többek között azt a célt szolgálja, hogy 

értékesítési lehetőséget biztosítsunk a 

rendelkezésünkre álló szarvaskői 

emléktárgyak, (könyv, képeslap, hűtő 

mágnes stb.) forgalmazására, valamint 

információs anyagokkal lássuk el a 

településünkre látogató turistákat.  

 

Az információs pavilont a TELEKOM 

(Polgármesteri Hivatal épületének 

alagsora) visszamenőleg 5 évre 

kiszámlázott bérleti díj tartozásának 

felhasználásával hozzuk létre.  

*** 

 

Tájékoztatom a település lakosait, hogy 

2015.02.16-án letettem az esküt a Heves 

Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és 

Nemzetközi Ügyek Bizottságának külsős 

tagjaként. A bizottsági tagságot a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom felkérésére 

fogadtam el. 

*** 
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A kora tavaszi időszakban elkezdjük és be 

is fejezzük az orvosi rendelő környékének 

rendbetételét, amit a Szarvaskőért 

Alapítvány anyagi támogatásával és a 

közfoglalkoztatottak munkájával kívánunk 

megoldani (ereszcsatorna, ajtók, ablakok,, 

kerítés festése, a környezet kitisztítása, 

valamint a rendelő belső bútorzatának 

festése). 

A munkálatokkal okozott, esetleges 

kellemetlenségekért elnézést kérünk.  

*** 

 

2015. március 5-én hatályba lépett az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a 

továbbiakban: OTSZ), mely új 

rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri 

tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés 

engedélyezésének szabályaira 

vonatkozóan. 

Általánosságban elmondható, hogy ha a 

jogszabály másként nem rendelkezik, a 

lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a 

belterületi ingatlanok használata során 

keletkezett hulladék szabadtéri égetése 

tilos, kivéve, ha azt más jogszabály így 

különösen önkormányzati rendelet – 

megengedi. 

 

Abban az esetben, ha belterületen 

szabadtéri égetést végeznek, és a települési 

önkormányzat azt rendeletében nem 

engedélyezte, vagy engedélyezte, de az 

égetést nem a rendeletben meghatározott 

napon, vagy időpontban végzik, a 

tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a 

tűzvédelmi hatósági eljárást. 

A fentiek alapján a szabálytalanságot 

elkövetővel szemben a kirendeltség a 

tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról, és a 

tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 

és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. 

(XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. 

sora alapján 20.000 - 60.000,-Ft-ig terjedő 

tűzvédelmi bírságot szab ki. 

 

Külterületi égetésnél az irányadó, hogy 

(OTSZ 226. § (1)), az ingatlan tulajdonosa, 

használója a tűzvédelmi hatóság 

engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 

területen irányított égetést végezhet, mely 

engedélyeztetéséhez szükséges kérelem a 

honlapról letölthető, vagy a hivatalban 

személyesen átvehető.   

A belterületi szabadtéri égetéssel 

kapcsolatosan jelenleg nem rendelkezünk 

hatályos rendelettel. 

Amennyiben Szarvaskő Község 

Önkormányzata a fenti tárgykörben 

rendeletet alkot, azt haladéktalanul 

közöljük a lakossággal. 

*** 

 

Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy a 

napokban kiküldésre kerültek a helyi adók 

rendezéséhez szükséges adatok és a 

csekkek. 

Kérem a lakosságot, hogy az adók 

befizetését mielőbb rendezzék, 

amennyiben az ügyben kérdésük, vagy 

problémájuk van, úgy a közös hivatal, 

helyi adókkal foglalkozó tisztviselőjét 

2015.03.30-án (hétfőn) megtalálják a 

szarvaskői hivatalban. 

Elnézést kérek azoktól a lakosoktól, akik 

2015.03.16-án keresték az adóügyekkel 

foglalkozó kolléganőt és nem találták meg 

hivatalunkban, de a közös hivatal 

irányítása nem a mi feladatunk, mi a 

köztisztviselőket nem irányíthatjuk.  

*** 

 

Liktor Tibor önkormányzati képviselő 

eredményesen vett részt a 

katasztrófavédelmi referens képzésben.  

Gratulálunk sikeres vizsgájához! 

*** 

 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása 

szerdánként szünetel, ahogyan már 

előzetesen jeleztük. 

*** 

 

. 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ II/3. SZÁM 

14 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő változásokról 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen 

átalakult, a járási hivatalok hatáskörébe került az aktív korúak ellátása. Az állam és az 

önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai különváltak. 

Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. 

Az e körbe tartozó ellátások a következők: 

- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás); 

 - időskorúak járadéka; ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); 

- közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott és teljes egészében központi költségvetési 

forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági 

feltételeiről az önkormányzatok döntenek, az ún. települési támogatás keretében. 

 

Jelentős változás, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátását is a járási 

hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. 

A támogatást a Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. 

A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a 

kormányablakoknál és a járási hivataloknál. 

 

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történt 

változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi 

kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni. 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem része a 

szociális ellátórendszernek. 

A rendszeres szociális segély helyett egy új ellátási forma, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás került bevezetésre. Azon személyek aktív korúak ellátására 

való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre 

való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28. napjáig felül 

kellett vizsgálnia.  

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a Szociális törvényből. 

Ezen időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg. A települési 

önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, melyet helyi rendeletben szabályozhattak. 

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 

1-jétől szintén kikerültek a Szociális törvényből. Az önkormányzatok települési támogatás 

keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét 

betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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MEGSZÜLETETT AZ ÉV ELSŐ 

SZARVASKŐI BABÁJA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS ISMÉT A 

FALUBAN 

 

2015. február 21-én Korponyi Renáta és 

Fodor István a szarvaskői házasságkötő 

teremben kimondta a boldogító igent. 

Szeretettel gratulálunk és nagyon sok 

boldogságot, örömteli éveket kívánunk az 

ifjú párnak! 

 

 

 

 

KEDVES 

CSIPKELEKVÁR KÉSZÍTŐK! 

 

Méltán vagyunk büszkék arra, hogy ez az 

aprócska falu olyan országos elismerést 

kiváltó, hagyományőrző rendezvény 

gazdája lehet, mint a már 8. alkalommal 

megrendezett Csipkebogyó fesztivál. 

Az esemény főszereplője a sok-sok 

munkával elkészített ízletes csipkelekvár! 

Szeretnénk összegyűjteni és az újságban 

egy cikk keretében megjelentetni, 

mindazok nevét és elérhetőségét, akik 

foglalkoznak a csipkelekvár készítésével 
és szívesen szeretnének róla hírt adni. 

 

A Polgármesteri Hivatalba vagy e-

mailben a Szarvaskői Hírmondó címére 

kérjük a jelentkezéseket! 

Boldogan adunk hírt az örömteli 

eseményről, hogy 2015. február 27-én 

13: 13 perckor megérkezett a Szabó 

házaspár, Melinda és Gábor már nagyon 

várt kicsi fia. 

Kristóf 3.300 grammal és 55 cm-rel 

született. Baba és anyuka szerencsére 

hamar hazajöhettek a kórházból. Itthon az 

ifjú apuka már nagyon várta őket, hogy 

végre magához ölelhesse kisfiát, mert 

sajnos a kórházi látogatási tilalom miatt 

erre addig nem volt lehetősége.  

Kristóf nagyon jó kisbaba és szülei is 

kezdenek beletanulni új szerepükbe. 

Öröm minden egyes perc, amit a 

csöppséggel tölthetnek –, osztotta meg 

boldogságukat velünk Melinda. 

 

Szívből gratulálunk és nagyon szép, 

szeretetben töltött életet kívánunk az 

egész családnak! 

HÍREK 
 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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LOMTALANÍTÁS 

 
 

 
 

2015. MÁRCIUS 24-ÉN kerül sor településünkön az éves nagy LOMTALANÍTÁSI 

AKCIÓRA, a feleslegessé vált holmik összegyűjtésére!  

NEM keverhető be a veszélyes hulladék, építési törmelék, konyhai hulladék! 

 

KÉRJÜK, A SZÁLLÍTÁSRA MINDENKI A HÁZA ELŐTT GYŰJTSE ÖSSZE AZ 

ANYAGOT! 

 

SZARVASKŐÉRT ALAPÍTVÁNY 

ADÓSZÁMA: 

18575431-1-10 

 
Az alapítvány köszönettel fogadja 

mindazok felajánlását, akik úgy 

gondolják, a saját településükön 

megrendezett programokhoz, helyi 

közösségi események 

megvalósításához, a közösség érdekeit 

szolgáló tevékenységekhez szeretnének 

adójuk 1 %-ával hozzájárulni.  
 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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HÚSVÉTI VÁRAKOZÁS 
 

„Jó reggelt, jó reggelt,  

Kedves liliomszál,  

Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál.” 

 

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé 

tartoznak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején 

tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás 

és az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi 

szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: 

március 22. és április 25. közé. 

 

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb 

ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, 

amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. 

 

Húsvéti népszokások 

Barkaszentelés 

Jézus Jeruzsálembe vonulásának 

emlékünnepe a húsvét előtti, ún. 

virágvasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor 

körmeneteket tartottak, ahol a pálma az 

időjárási viszontagságok mellett a különféle 

varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt 

a szentelt pálmát helyettesíti a barka. 

 Kiszehajtás, villőzés 

 Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy 

szalmabábut többnyire menyecskeruhába 

öltöztettek. A kisze vagy más néven banya 

a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője, 

amelyet a lányok énekelve végigvittek 

a falun, majd pedig vízbe hajították vagy 

elégették. A kiszehajtás után sok helyen 

a villőzés következett. A lányok villőnek 

nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket 

a faágakat felszalagozták, olykor kifújt 

tojásokkal díszítették. A kisze kivitele a tél 

kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz 

behozatalát jelentette. 

Szarvaskői pár ünnepi viseletben 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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A nagyhét szokásai: 

Nagycsütörtök – Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd elfogatását és 

szenvedéseinek kezdetét idézi. 

 

Nagypéntek – Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a gyász ideje.  

 

Nagyszombat – húsvét ünnepének előnapja, a feltámadás jegyében zajlik. Arra a napra 

emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de – miként az evangélium 

szerint előre megmondta – harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára feltámadt. 

Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt.  

Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a keresztények a feltámadt Krisztust ünneplik. 

 

Húsvéthétfő – a locsolkodás napja.  

Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre utal. 

A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták/járják a házakat és különböző versek, 

énekek kíséretében locsolták/locsolják meg a lányokat, asszonyokat. 

Az ,,öntözésért“ cserébe a lányok pirost tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt 

a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő 

Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található 

tojásokat. 

Népi locsolóversek: 

 
Jó reggelt, angyalkánk! 

Látjuk, már vártál ránk. 

Eljöttünk, hogy meglocsoljunk, 

ha mást nem, a torkunkat, 

a jókedvnek könnyű pírja, 

borítsa el arcodat. 

Szép vagy, szép vagy, mint egy angyal, 

ne váljunk el hát haraggal, 

beesett a hónunk alja: 

elő a bort, nosza rajta! 

 

 

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,  

Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. 

Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, 

Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  

Zsebemben is elférnek a piros tojások. 

Források: Múlt-kor történelmi portál, nko.hu 
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HÚSVÉTI RECEPTEK 
 

Ismét többször kipróbált, 

ünnepi recepteket 

kaptunk Vinczepap 

Gyuláné Angélától, aki 

nagy mestere a sütésnek, 

mindig nagy örömmel készíti a családnak a 

habos tortákat és más finomságokat, de 

maga sem veti meg az édes falatokat. 
 

Habkönnyű citromtorta 
 

 
 

Hozzávalók: 

5 tojás, 5 evőkanál liszt, 5 ek cukor, fél csomag 

sütőpor 

A krémhez: 5 dl tejföl, 12 ek cukor, 1 cs 

vaníliás cukor, 1 lime, 1 citrom 

1 liter hulala tejszín, 1 csomag zselatinfix 

Elkészítés:  

1.A szokott módon piskótatésztát és 26 cm 

átmérőjű kerek tortasütőben megsütjük. 

2. A míg hűl, elkészítjük a krémet. A tejfölt 

megmelegítjük, hozzáadjuk a zselatinfixet, 

kikeverjük cukorral, belereszeljük a limeo és a 

acitrom héját, majd belefacsarjuk a levüket is. 

3. Ezután keményre felverünk 5 dl tejszínt, 

összekeverjük a tejfölös krémmel, és 

megkenjük vele a piskótát. 

4. hideg helyre tesszük, amíg a zselatin 

megköt, és jöhet a díszítés. A maradék tejszint 

kemény habbá verjük, és ízlésesen a tortánkat 

kidíszítjük vele. Elkészítési idő: 90 perc 

Édeset és sósat a locsolkodóknak! 

Tenyeres talpas 

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 20 dkg méz, 20 dkg 

porcukor, 25 dkg vaj, 10 dkg zabpehely, 20 

dkg étcsokoládé apróra vágva, 4 tojássárgája,  

2 kk szódabikarbóna, 3 kk őrölt fahéj, 3 kk 

őrölt gyömbér 

Elkészítés:  

Az összes hozzávalót egy nagy tálba kimérjük, 

és összegyúrjuk. Ezután kicsi gombócokat 

készítünk , s két tenyerünk között mindegyiket 

óvatosan kilapítjuk. Sütőpapírra egymás mellé 

tesszük, előmelegített sütőben, közepes lángon 

aranybarnára sütjük. Végül tetszés szerint 

díszíthetjük olvasztott csokoládéval, durvára 

tört dióval, mogyoróval. 

 

 

Baconbe göngyölt töltött sertéstarja 

 

 

Hozzávalók: 

60 dkg sertéstarja szeletelve, vékonyra 

klopfolva, 2 db zsemle, 1 nagy 

fej vöröshagyma,  

2 gerezd fokhagyma, só ízlés szerint 

bors ízlés szerint (őrölt) 

1 tk petrezselyem (szárított) 

1 db tojás, 500 g bacon (szeletelt) 

3 ek napraforgó olaj 

Elkészítés: 

A hagymát apróra vágjuk, és kevés olajon 

megsózva megdinszteljük. A zsemléket vízbe 

áztatjuk, majd kicsavarva hozzáadjuk a 

hagymához, fűszerezzük, belereszeljük a 

fokhagymát is, és a tojással alaposan 

összedolgozzuk. A tarjaszeleteket sózzuk, 

borsozzuk. A pépből kicsi rudakat formázunk, 

melyeket egyenként egy-egy szelet húsba 

tekerünk, a hústekercsünket begöngyöljük a 

szeletelt baconbe és tepsire téve megsütjük. 

Burgonyapürével, friss salátával tálaljuk. 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 

 
POLGÁRMESTERI ÉS 

JEGYZŐI FOGADÓÓRA: 
minden pénteken 

9.00 - 12.00-ig 

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 

FOGADÓÓRÁJA: 

minden hónap első és 

második hétfője 

9.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri 

Hivatalban 
  

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) 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy hosszantartó betegség után 2015. 

február 27–én, életének 82. évében 

elhunyt Kovács Gézáné (Nagy Julianna 

Eleonóra) Szül. 1933. 02.16. 

Végső búcsút vettek tőle családtagjai, 

barátai, tisztelői, a szarvaskői közösség 

tagjai. 

Nyugodjék békében….. 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy 2015. március 1-én, életének 65. 

évében elhunyt Demeter Tamás 

(Szül.1950.09.07. Bélapátfalva) 

Gyászolják családtagjai, barátai, tisztelői, 

a szarvaskői közösség tagjai. 

Nyugodjék békében…. 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy életének 92. évében 2015.március 

13-án elhunyt Rácz Gyuláné (Csonka 

Kornélia) Szül:1923.11.25. 

Gyászolják családtagjai, barátai, tisztelői, 

a szarvaskői közösség tagjai. 

Nyugodjék békében…. 

 

 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztőbizottság: 

Liktorné Majoros Erika, Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

Őszinte fájdalommal tudatjuk,  

hogy 2015. március 17-én elhunyt 

Tóth Andrásné (Csordás Mária). 

Gyászolják családtagjai, barátai, tisztelői, 

a szarvaskői közösség tagjai. 

Nyugodjék békében….. 

VÉGSŐ BÚCSÚ 
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