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TESTVÉRVÁR KAPCSOLAT 

Szarvaskői vár és Szarvaskő vára 

A 2018. március 17-én aláírt megállapodás 

értelmében a Döbröntén található Szarvaskő 

várát és a Szarvaskőben található Szarvaskői 

várat testvérvárrá nyilvánítottuk.  

Ez a fajta partneri viszony, elsőként jött létre az 

országban. A partnerség fő célja, hogy az 

emberek ne keverjék össze a két település várát. 

A két település hasonló adottságokkal 

rendelkezik, ugyanakkor mindkettőnknek 

megvan a saját arculata, sajátos programokkal, 

hagyományokkal.  

Tapasztaltuk, hogy a két romos, régészetileg feltáratlan, de érdekes múlttal, színes 

történetekkel rendelkező műemlékek, nevük alapján összekeverhetőek. Ezzel is segíteni 

szeretnénk, hogy megkülönböztethető legyen a két 

Szarvaskő nevet viselő vár, bemutassuk, milyen emlékekkel 

büszkélkedhetnek, rávilágítsunk arra, hogy van közös 

múltunk, amivel egymáshoz kötődik a két vár-rom.  

Közös projektek segítségével szeretnénk elérni, hogy 

legalább a régészeti feltárások elkezdődjenek.  

Engedjék meg, hogy idézzem Sós Mari (a döbröntei várhoz 

kapcsolódó Himfy Bandérium alapítója) szavait: „A 

testvérvár kapcsolat ad alkalmat arra, hogy egymástól távol lévő közösségek „látóutakon” 

ismerkedjenek egymással, kicseréljék tapasztalataikat, együttműködésekkel további 

megvalósításokban gondolkodjanak” 

Szabóné Balla Marianna  

polgármester 
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SZARVASKŐ VÁRA 

A várrom Veszprém megyében Döbröntén található. „A Bakony nyugati oldalán, enyhébb 

lankák közötti völgyben bújik meg Döbrönte kicsiny települése, ami felett drámai festőiséggel 

törnek az égbolt felé a középkori vár maradványai. Nagy Lajos király 1367-ben adott 

engedélyt kedvelt udvari emberének, Himfy Benedek pozsonyi ispánnak, hogy kővárat 

emeltethessen a döbröntei uradalmának területén….  

Nádasdy Tamás nádorispán 1555-ös jelentésében még épségben említette Döbröntét, 

pusztulását valószínűleg egy török portyázó csapat okozhatta, később a gazdátlan romok 

köveit a környékbeli lakosság elhordta.” 

 

 

 

 

 

 

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! 

SZARVASKŐI VÁR 

A várrom Heves megyében Szarvaskő 

településen található. „A Szarvaskői vár egy 

mára már elpusztult vár, melynek romjai a 

Bükk-vidék csúcsrégiójának nyugati 

peremén, a Keselyű-hegy északkeleti 

nyúlványán található, egy meredek, sziklás 

hegy tetején. 

 
Egykor Cserépvárral és a Dédesi várral 

együtt, Eger elővára volt. Keletkezésének 

pontos idejét nem ismerjük, de az iratok 

alapján jól be lehet határolni, hogy 1261-1295 

között építették az egri püspökök. A Rákóczi- 

szabadságharc után is püspöki birtok maradt, 

de hadi szerepe megszűnt, így az elhanyagolt 

vár a 18. század második felében teljesen 

elpusztult. A várrom ma Szarvaskő 

kiemelkedő turisztikai látványossága.” 

 

 

 

 

SZERKESZTŐI  

SAROK 

 

Kedves Olvasó! 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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Az ünnepélyes megállapodás aláírói: Sós Andrásné, a Szarvaskör Egyesület elnöke, a Himfy 

Bandérium alapítója és Szabóné Balla Marianna Szarvaskő polgármestere Döbröntén, a 

várbarátok tagjainak körében. 

II. SZARVASKŐI VÁRVÉDŐ FUTÁS - TELEKESSY ISTVÁN KUPA 

2018. július 7-én, a II. Szarvaskői Várvédő Futás napján díszvendégeink voltak korhű 

öltözékben a döbröntei 

várbarátok, a Himfy 

Bandérium képviselői.  

Az idén második alkalommal 

megrendezett eseménnyel is 

szeretnénk felhívni a 

figyelmet várunk megóvására, 

a kutatás, helyreállítás 

megkezdésének fontosságára. 

A régi pince maradványfalára, 

ünnepélyes keretek között 

kihelyezett TESTVÉRVÁR 

JEL-KÉP azt a célt szolgálja, 

hogy az idelátogatók 

tudomást szerezzenek arról, hogy nevük azonossága ellenére a két vár-rom különböző, de 

arról is, hogy Döbrönte és Szarvaskő szövetséget kötött a két várhoz kapcsolódó 

tevékenységek erősítésére.  
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A JEL-KÉP 

TÁBLÁN 

a két vár régi 

ábrázolása látható és 

Lőrincz József 

játékos, hajdani 

korok hangulatát 

idéző versének 

részlete olvasható. 
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A várvédő futás jókedvű 

résztvevői minden korosztályt 

képviseltek, s ki, ki saját 

tempójában birkózott meg a 

feladattal. Gyermek, felnőtt, 

női, férfi kategóriákban a 

legjobbak éremmel és elismerő 

oklevéllel távozhattak, s az 

abszolút győztes hazavihette a 

Telekessy-kupát, amely az idén 

egy döbröntei vitéz, Tóth 

István birtokába került. (Alul, a 

képen korhű öltözékben.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A boldog győztesek…. 
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Szarvaskő Község Önkormányzata az új és a régi szarvaskői lakosokat egyaránt szeretettel 

invitálta a részvételre. A nap gazdag eseményei, az aktivitásra serkentő foglalkozások bőven 

nyújtottak lehetőséget az egymással való ismerkedésre, de jó néhányan érkeztek látogatók a 

közeli településekről is. 

A programok résztvevői Mekcsey István 

vitézeinek látványos bemutatóján 

ismerkedhettek az ágyú, pisztoly, 

muskétatöltés szabályaival, a szablya, 

csatabárd, védőpajzs, íj használatával. 

Az Aranykard Sárkányos Lovagok Egyesülete 

lovagi tornáján sor került a szarvaskői 

vitézválasztásra is.  

Este a döbröntei vendégek szállásán Kárpáti 

János (NÖK) tartott vetített képes előadást a 

magyarországi várak kialakulásáról. Beszélt a Dunántúl, a Dunakanyar, Buda, majd az 

Északi-középhegység jelentős várairól, melyek nagy részének kutatásában évtizedekig maga 

is részt vett. Ezt követően a veszprémi és a pápai nagyobb és jelentősebb várak alá tartozó és 

egymáshoz igen közel eső: Devecser – Ugod – Essegvár és Döbrönte kisvárakat mutatta be. 

Kiemelte, és ismertette az ugodit, mint egykori régészeti ásatásának helyszínét, amely alig egy 

nyíllövésnyire van Döbröntétől. A két órás előadás során felhívta a döbröntei vendégek 

figyelmét arra is, hogy a döbröntei vár legjellegzetesebb védőművének, a rondellának is van 

párja, méghozzá Sopronban, ott is lehet kapcsolatfelvétel. Majd a vendégek számára 

ismertette az egri vár és a hozzá tartozó szarvaskői vár igen korai létrejöttének körülményeit, s 

mai állapotát. A közel ötven várat érintő bemutatót légi felvételek, régi és mai alaprajzok, 

fényképek és saját rajzainak illusztrációi kísérték. Végül az előadó megajándékozta a 

döbröntei vendégeket az egri várról írt két könyvével és a szarvaskői várról szóló kis kötettel. 

Így dunántúli, új várbarátaink teljes képet kaphattak a mi vidékünk várainak történelmi 

jelentőségéről, melyek örökségünk fontos részei, s megőrzésük nemcsak a szakemberek, 

hanem minden Kárpát-medencében élő számára kötelesség.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárpátiné 

Ézsiás Edit 
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Vártestvérek 
 

E Hon két messzi szegletén két romvár áll, 
a sors szeszélye által – egymásnak háttal. 

A nevük egy, a sorsuk más. 
Halljuk mit mond a krónikás! 

 
Szarvaskőben – nálunk – Batu Kán után, okosul és nem bután, 

elrendelte Béla (a Negyedik), s a Kerekkőn vár emeltetik. 
 

Nálatok – az építés még száz évig váratott magára, s a bánra. 
Lajos király - a Nagy – megengedte, hogy Benedek felemeltesse várát, 

amiről rálát Döbröntére, a jobbágyok örömére. 
Himfy Benedek hála teneked. 

 
És itten van egy kapocs – hála az Égnek – ami alapja lehet ennek a testvériségnek. 

Míg Lajos király Döbröntén várat állíttatott, 
aközben Szilvásváradon szarvasra vadászgatott. 
Akkoriban nem volt még ott annyi wellness hotel, 

így az álom éjszakánként a mi várunkban nyomta el. 
 

Telt az idő, s mind evégre az érett középkorba ére. 
Megnőtt a forgalom, a kordék egymást érték, 

Felvidékre menet, az erdőt sem kímélték. 
Így hát hatósági jogkört kapott Szarvaskő, mint elsőrendű vámszedő. 

Vagyis, korabeli NAV-osok lettek a vaskalaposok. 
 

Közben Döbröntén is zajlott az élet, s nem állítom, hogy szép lett. 
Gyulaffyval rúgták össze a port, aki Rátóti volt. 

Kik akkor még nem verték agyon a ketyegő fenét, de kifosztották a falu felét. 
 

Ám volt ez fordítva is, hisz Debrenthei Tamás gondolt egy nagyot, 
ott hagyott csapot, papot – Pannonhalmára lecsapott és papot csapott. 

Begorombult ezen Mátyás, nem maradhat birtokod csak egy ágyás, 
ami sírod lészen, ha nem leszel észen. 

 
Eljött a török kor, bár nem hívta senki. 

Ki a fene akar éjjel-nappal törökökkel lenni. 
Építenek minaretet az bizonyos, amitől az imám retteg, ha tériszonyos. 

 
Kezdetben, míg bírtuk, a dicső történelmet írtuk. 

Egerben Dobó kitűzte a lobogót, s a katonák ezt látván, 
rögtön töpörödött török ördögök fejét pörgették a lándzsán. 

 
Várunk, mint Eger elővára, nem jutott az ostrom sorsára. 

Kapitánya Szalkay kiment a bástyára hallgatni, 
hogy az ágyú dörög, miközben ő békésen ücsörög. 

De ő sem lopta a napot, logisztikai feladatot kapott. 
Postások, portyások, futárok és kémek betértek, 

és egy-egy napra ellátást kértek. 
 

E korban Nálatok – ha nagy hadat nem is – 
de sok apró bosszúságot élt meg váratok. 

Volt tűzvész a várban, no meg Orsolya nem maradt pártában. 
De jó is volt ám, éppen, ekképpen épült egy nagy debella, négylyukú rondella, 

mit nem fog a golyó, vitézeknek juj de jó. 
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Katonát is kaptatok vagy két-három tucatot, 
ami ebben nyereség, hogy nem fogyott az eleség. 

 
A török horda a Dunántúlt végig tarolta Bécs fele menet, 

így esett, hogy Pápa és Győr elesett. 
Egy sereg része Döbröntét is elverte, vesztére. 

 
Himfyek dicső kora lejárattatott, de megmenthetjük még a várat ott. 

 
A történet nálunk még folytatódik egy fejezettel, 

Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelemmel. 
Bőszen osztotta a labancot, de nem veté meg az úri flancot. 

Csata előtt, csata után, s uralkodás közben, 
a szarvaskői vadállományt lődözgette csöndben. 

 
A vár ugyan leomlott mára, de utoljára, 
vadászkastélyként szolgálta az Urakat, 

míg azok nálunk vígan mulattak. 
 

Az üres falaknak, elárvult köveknek most már egy a sorsa, 
a századok során a lakosság széjjelhordta. 
Úgy használták, mint diszkont tüzépeket, 

jó, hogy web áruház akkor még nem létezett. 
Ház, fészer, vagy budi fogadta magába a követ, ami az idők próbáját kiállta. 

 
Tudok egy legendát az elhordott kövekről.  

Egy öreg mesélte, aki már legurult egyről, mármint az öreg a hegyről. 
 

Nyári napfordulón menj ki a várhegyekre éjjel 
– Kerekkőre és Szarvaskőre – ott nézzél széjjel! 

A régi kövek akkor felizzanak, mint milliónyi szentjánosbogarak,  
Csaba királyfi ösvényéhez, hogy utat mutassanak. 

 
(Az igazat megvallva ezt most találtam ki, 

de lehet, hogy sugallat, próbáljuk hát ki, 
legendát csinálni nem tud mindenki.) 

 
A vár testvériség megköttetik mától, 

semmi sem választ el minket a két vártól. 
 

Esküszünk, hogy romok tovább nem leszünk! 
 

„Vár állott, most kőhalom” 
Üdv az örök köveknek, 
Pohárcsörgés, vigalom, 

Zajlik már Veletek. 
 
 

Szarvaskövek 
2018. március havában 

 
 

Lőrincz József 
rímrégész 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Szarvaskő Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról 

 

I. Szarvaskő Községi Önkormányzat gazdálkodásának általános 

értékelése 

Szarvaskő Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása a 

folyamatos, kiegyensúlyozott finanszírozási műveletek 

eredményeként biztosított volt.  

Több nyertes pályázat végrehatása indult el és részben fejeződött be:  

- VIS MAJOR  -  Patak meder, Teréz út felújítása 

- Forradalom Bimbója Emlékmű  

- TOP -1.2.1.-15-He102016-00003 - Állomáskerti rendezvénytér – előkészítés 

elhúzódása miatt 2017-ben nem indult el a beruházás, várhatóan 2018. év második 

felében kezdődhet.  

A közmunkaprogram központi támogatása továbbra is biztosított volt, ugyanakkor a helyi 

munkanélküliek köréből ily módon foglalkoztatható személyek száma év végére 2 főre 

csökkent. (Jelenleg már csak 1 fő) 

II. Bevételek 

A forrás növelő pályázatok közül a TOP 1.2.1.-15 pályázat előleg részlete közel 50 M 

összegben, a korábban elnyert és utófinanszírozott VIS MAJOR támogatások, az 1956-os 

emlékmű megvalósításához kapott támogatás, idősbarát önkormányzat támogatása, 

rendkívüli önkormányzati támogatás, és a szociális tűzifa támogatás realizálódott.  

A közhatalmi bevételek (helyi adók) az eredeti előirányzat 114 %-ában teljesültek.  A helyi 

adó bevételek közül az iparűzési adó bevétel növekedése volt jelentős. Az idegenforgalmi 

adó terén a bevallások alapján történik az adó megállapítása. A tényleges befizetések 

végrehajtása érekében a végrehajtási intézkedések hatékonyságának növelése érdekében 

intézkedések történtek.  

A működési bevétel összességében az eredeti tervhez képest jelentősen túlteljesült. A 

készletértékesítés (fa), az ingatlan hasznosítás (bérletek, haszonbérletek, közterület használati 

díjak, legeltetés stb.) az önkormányzat pályázati források nélküli éves bevételi tervének 15 %-

át teszik ki. Az egyéb működési támogatások keretében jelentős arányt képvisel a földalapú 

támogatás.  

 

III Kiadások  

2017. évben a működési kiadások 54 %-os mértékben teljesültek. Az önkormányzati 

feladatok ellátása, finanszírozása folyamatosan biztosított volt.  

A felhalmozási jellegű kiadások körében a VIS MAJOR pályázatok megvalósítása 

utófinanszírozott támogatásból valósult meg.  

Az Állomáskerti rendezvénytér kialakításához az elnyert támogatás 50 %-a előlegként 

kiutalásra került. Az előkészítés során az építési tervek elkészítése, a projektmenedzsmenti és 

a marketing feladatokra történő szerződéskötések és annak megfelelően ütemezet kifizetések 

már történtek. Az eredeti terv szerinti befejezés átütemezése megtörtént 2019. június 30-i 

határidőre.  

Szarvaskő Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege: 

bevételi főösszeg: 177.487 e Ft 

kiadási főösszeg:  177.487 e Ft 
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Kimutatás a hivatal által ez idáig benyújtott pályázatokról 

 

sorszám Pályázat tárgya Pályázott összeg Benyújtás 

időpontja 

Pályázat értékelése 

1. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 

2.550.000,-Ft 2015.06.08. nem támogatott 

2. Rendkívüli szociális 

támogatás 

1.000.000,-Ft 2015.08.05. TÁMOGATOTT: 

30.334,-Ft 

3. Polgármesteri Hivatal 

fűtéskorszerűsítése 

6.499.330,-Ft 2015.08.31. nem támogatott 

4. Szociális tűzifa 2 m3 2015.09.29. TÁMOGATOTT: 

2 m3 

5. Hivatal épületének külső 

felújítása, Borsod-híd 

felújítása 

6.500.000,-Ft 2015.09.30. TÁMOGATOTT: 

6.500.000,-Ft 

6. Rendkívüli 

önkormányzati támogatás 

366.161,-Ft 2016.01.15. TÁMOGATOTT: 

366.161,-Ft 

7. Állomáskert felújítása 110.000.000,-Ft 2016.05.03. TÁMOGATOTT: 

109.064.270,-Ft 

8. Volt iskolaépület külső 

felújítása 

50.000.000,-Ft 2016.05.10. nem támogatott 

9. Csipkebogyó Fesztivál 500.000,-Ft 2016.05.23. nem támogatott 

10. Orvosi rendelő felújítása 14.000.000,-Ft 2016.06.02. nem támogatott 

11. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

12. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

717.000,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT: 

645.300,-Ft 

13. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

1.027.808,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT: 

925.028,-Ft 

14. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

678.280,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT: 

610.452,-Ft 

15. Volt iskolaépület belső 

munkálatai 

6.500.000,-Ft 2016.08.26. TÁMOGATOTT: 

6.500.000,-Ft 

Tekintettel arra, hogy a volt iskolaépületre benyújtott pályázatunkat nem támogatták, 

támogatási szerződés módosítását kértem a Belügyminisztériumtól, miszerint ezt az összeget a 

volt MÁV üdülő épületének tetőfelújítására és az ivóvízhálózat korszerűsítésére használnánk 

fel. A módosításhoz a Belügyminisztérium hozzájárult. 

 

 

16. 

 

 

Idősbarát Önkormányzat 

Díj 

 

 

1.000.000,-Ft 

 

 

2016.06.03. 

 

 

TÁMOGATOTT: 

1.000.000,-Ft 

17. VIS MAIOR pályázat 

Eger-patak - Rocska 

összefolyás torkolatának 

javítása 

7.340.000,-Ft 

kötelező önerő: 

734.801,-Ft 

2016.07.20. TÁMOGATOTT: 

6.613.000,_Ft 
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18. Büszkeségpont 

1956-os emlékmű 

5.000.000,-Ft 2016. TÁMOGATOTT: 

4.000.000,-Ft 

19. VIS MAIOR pályázat 

Teréz út 

6.268.040-Ft 

kötelező önerő: 

626.804,-Ft 

2016.09.13. TÁMOGATOTT: 

5.641.000 

 

20. Szociális tűzifa 58 m3 2016.09.16. TÁMOGATOTT: 

35 m3 

21. Üdülési pályázat 

nyugdíjasok részére 

1 fő üdülésének 

támogatása 

2016.11.10. TÁMOGATOTT:   

1 fő 

22. Bursa Hungarica 5 diák 

támogatása 

2016.11.25. TÁMOGATOTT: 

23. Rendezvény 

Várfelfutó verseny 

300.000,-Ft 2017.02.07.  nem támogatott 

24. Eszköz pályázat Tablet, Laptop, 

PC számítógép 

2017.02.13. nem támogatott 

25. Csipkebogyó Fesztivál 800.000,-Ft 2017.05.04 nem támogatott 

26. Orvosi rendelő 

energetikai felújítása 

18.035.561,-Ft 2017.04.27. nem támogatott 

27. Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek 

támogatása 

1.000.000,-Ft 2017.09.05. TÁMOGATOTT: 

1.000.000,-Ft 

28. Vis maior pályázat  

út helyreállítás 600 fm-en 

6.668.360,Ft 

kötelező önerő: 

666.836,-Ft 

2017.08.16. TÁMOGATOTT: 

6.001.000,-Ft 

29. TOP-3.2.1-16 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

40.014.000,-Ft 2017.08.29. TÁMOGATOTT: 

40.014.000,-Ft 

30. Rendkívüli támogatás 

Igazgatási feladatok 

ellátására 

 

174.444,-Ft 

2017.09.18. TÁMOGATOTT: 

80.000,-Ft 

11. Rendkívüli támogatás 

Szoc. alapellátásra 

 

1.248.938,-Ft 

2017.09.18. TÁMOGATOTT: 

600.000,-Ft 

32. Szociális tűzifa 58 m3 2017.08.10. TÁMOGATOTT: 

40 m3 

33. Bursa Hungarica 4 diák 

támogatása 

2016.11.25. TÁMOGATOTT: 

34. Vár 500.000.000,-Ft  Eger EKF projektbe 

beépítve 

Nem támogatott 

35. Zártkerti ingatlanok 

fejlesztése 

10.000.000,-Ft 2018.01.31. TÁMOGATOTT: 

9.526.629,-Ft 

36. LEADER fejlesztések 6.813.000,-Ft 2018.02.26. Elbírálás alatt 

37. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztési támogatás 

15.000.000,-Ft 2018.04.24. Elbírálás alatt 

38. Első világháborús 

emlékmű 

4.990.000,-Ft 2018.05.18. Elbírálás alatt 

39. Csipkebogyó Fesztivál 1.000.000,-Ft 2018.05.08. Elbírálás alatt 
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40. Értéktár állandó kiállítás 

pályázat 

970.000,-Ft 2018.05.22. Elbírálás alatt 

41 Szociális tűzifa 58 m3 2018.07.26. Elbírálás alatt 

 

A fentebb, felsorolás szinten kimutatott pályázatok előkészítését, pályázatírását, elszámolását 

(2 pályázat megírásának kivételével) Molnárné Lukács Andrea segítségével, ketten végeztük. 

Munkáját ezúton is nagyon köszönöm. 

 

 
Polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltozása 

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2018. május 24-i képviselő-testületi ülésen bejelentettem, 

hogy 2018. július 02. naptól a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban kívánom 

ellátni, tekintettel arra, hogy a jelzett naptól igénybe veszem a nők nyugdíjba vonulásának 40 

éves szolgálati idő megszerzése kapcsán biztosított lehetőséget. 

Fontosnak tartom az alábbiak közlését, a településen „szárnyra kapott” mende-monda miatt, 

miszerint a törvényi rendelkezések nem biztosítják, hogy nyugdíj igénybevétele mellett látom 

el a polgármesteri tisztséget.  

 

A főállású polgármester közszolgálati jogviszonyban áll, mely jogviszonya alapján az adott 

személy a Tbj. 5. § (1) bekezdése a) pontja alá tartozik, ezzel szemben a társadalmi 

megbízatású polgármester, e jogviszonya alapján, a Tbj. 5. § (2) bekezdése alá tartozik. A 

leírtak alapján tehát, amennyiben az adott személy a polgármesteri tisztséget foglalkoztatási 

jogviszonyban – Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó közszolgálati jogviszonyban – 

látja el, úgy abban az esetben öregségi nyugdíjra kizárólag a közszolgálati jogviszonya 

megszüntetése napjától lehet jogosult. Amennyiben polgármesteri tisztségét társadalmi 

megbízatásúként látja el, úgy abban az esetben a polgármesteri tisztség fennállása nem 

akadálya az öregségi nyugdíj megállapításának. 

 

A képviselő-testület a 2018. június 13-i ülésen hozzájárult a főállású jogviszonyom, 

társadalmi megbízatású jogviszonyra történő változtatásához. 

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (2) 

bekezdése alapján a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a 

megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyeztetésével, a szervezeti és 

működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.) 

 

A társadalmi megbízatású polgármesteri státusz anyagi megtakarítást jelent az önkormányzat 

számára. Fent leírtak figyelembevételével polgármesteri illetményem, illetve tiszteletdíjam az 

alábbiak szerint alakul: 

 

Főállású polgármester Társadalmi megbízatású polgármester 

bruttó illetmény költségtérítés bruttó tiszteletdíj költségtérítés 

299.151,-Ft 44.873,-Ft 149.575,-Ft 22.432,-Ft 

 

Többen kérdezik, hogy mi fog változni azzal, hogy társadalmi megbízatású polgármester 

lettem? Ugyanúgy megtalálható leszek–e a hivatalban? A válaszom erre az, hogy: igen. Eddig 

sem azt néztem, hogy meddig tart a munkaidőm, (ami most már, mint társadalmi megbízatású 

polgármester nincs is meghatározva, nem is számon kérhető) hanem azt néztem, mennyi 

munka van. A munka mennyisége pedig nem csökkent.  
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Szennyvízhálózat 

 

Utolsó Hírmondónk óta Tasó László államtitkár úrral történt egyeztetés, melyet az „esemény 

ismertető” utolsó három bekezdése tartalmaz.  

 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 által, a kialakult helyzettel kapcsolatosan 

kezdeményezett sajtótájékoztatón. 

 Mirkóczki Ádám 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. 

 Levélben kerestem meg a Tízezer Főnél Kevesebb Lakosú Települések Fejlesztéséért 

Felelős Államtitkárt, Tasó Lászlót. Levelemben hivatkoztam Lázár János miniszter úr 

ez év áprilisában közölt tájékoztatására, miszerint a programok elfogadásáról, 

valamint a források biztosításáról Magyarország Kormánya előreláthatóan az őszi 

ülésszakban hozza meg döntéseit, a fejlesztési programokkal kapcsolatos döntésekről, 

a támogatáshoz való hozzájutás módjáról, az igénybevétel lehetőségéről Ön fog 

tájékoztatni.” Kértem, amennyiben módjában áll, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az 

„Erős Magyar Vidék” Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazásra került –e a 

kistelepülések szennyvízhelyzetének megoldására irányuló javaslat. 

 Tasó László államtitkár úr a 2017. október 31. napon kelt levelében az alábbiakról 

tájékoztatott: „A település jövőjét alapvetően befolyásoló fejlesztés szükségességével 

egyetértek és tájékoztatom, hogy a Kormány lehetőségei szerint támogatni fogja a 
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tízezer fő alatti településeket is a hiányzó alapinfrastruktúra kiépítésében. 

Államtitkárságunk az önkormányzatok fejlesztéseihez szükséges források biztosítására 

tett törekvéseket kiemelten támogatja. A levélben megjelölt konkrét fejlesztési 

lehetőségre vonatkozó előterjesztés előreláthatóan a 2018-as és II. felében kerül 

Magyarország Kormánya elé.” 

 Tekintettel arra, hogy 2018-as év második felébe értünk, 2018.07.03. napon levélben 

kértem tájékoztatást Tasó László államtitkár úrtól, hogy elkészült-e az előterjesztés és 

mikorra várható, hogy Magyarország Kormánya elé kerül.  

 

DIGI bázisállomás 

 

2017. november 15. napján a DIGI Kft. képviseletében Puss Adrienn tervező asszisztens 

kereste meg Önkormányzatunkat. A jelenleg elérhető TV, telefon és internet szolgáltatásokon 

túl, a Magyar Állam által kiírt frekvencia tenderen való sikeres részvételének köszönhetően, 

mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználatot kívántak biztosítani ügyfeleiknek.  

 

A megadott paraméterek figyelembe vételével, a mobil telefonhálózat rendszerének kiépítése 

kapcsán DIGI bázisállomás létesítésére került volna sor a jelenlegi Vodafon toronynál, 

melyhez a szükséges erősáramú villamos betáplálást, önkormányzati tulajdonú területeken 

történt volna. A DIGI Kft. tájékoztatott bennünket, hogy nem kapták meg az engedélyt a 

Vodafon toronyhoz történő csatlakozásra, így megkeresésüket tekintsük tárgytalannak. 

 

Kulturális Alapellátás Támogatása (nem támogatása) 

A 2017. év utolsó számában tájékoztattam önöket, hogy pályázati felhívás jelent meg az 1000 

fő alatti kistelepülések számára, mely Kulturális Alapellátás Támogatására irányult és 

500.000,-Ft pályázható összeget tartalmazott. A pályázat előkészítése során szembesültem 

azzal a ténnyel, hogy Szarvaskő nem szerepel a 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2-es és 3-as 

számú mellékleteiben, (kedvezményezett települések) ami eleve kizárja még a pályázat 

benyújtásának lehetőségét is. 

 

Tájékoztattam Önöket továbbá arról is, hogy ez ügyben levélben kerestem meg Dr. Hoppál 

Péter kultúráért felelős államtitkárt.  

Ezt követően a Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális Kapcsolatok Főosztályáról 

telefonon keresett meg Lakatos Mihály és kérte, hogy egy egyszeri támogatási igényt 

nyújtsunk be.  A támogatási kérelmet 2018. 02.27-én nyújtottuk be. 

2018.04.11. napon Dr. Nagy Mihály főosztályvezető által aláírt levélben tájékoztattak arról, 

hogy jelenleg nem áll rendelkezésükre olyan forrás, amelyből a kérelmünket támogatni 

tudnák, javasolták, hogy figyeljük a Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírásait. (2015.05.08-

án az NKA által kiírt pályázati felhívásra, pályázatunkat benyújtottuk) 
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Hirdetőtáblák 

A negyedévente megjelenő Hírmondóban mindig utólag tudjuk megírni az eseményeket. 

Fontosnak tartjuk azonban a lakosság időbeni tájékoztatását az aktuális eseményekről, 

intézkedésekről stb. 

Az eddig folytatott tájékoztatási mód, miszerint minden postaládába külön értesítést teszünk, 

több okból sem kivitelezhető a jövőre vonatkozóan: 

A hivatal dolgozói létszáma lecsökkent, már csak Molnárné Lukács Andrea dolgozik a 

hivatalunkban. 

Közfoglalkoztatási jogviszony létszáma tartósan 1 főre csökkent, így napi teendőibe nem fér 

bele, hogy „szórólapozzon”. 

Költségigényessége mellett, több esetben is előfordult, hogy a lakosok jelzése alapján nem 

mindenkihez jutott el az információ, vagy éppen azok postaládájába is bekerült, akiket nem 

érint (kutyaoltás, akinek nincs kutyája, idősek karácsonya, mikulás stb.). 

A képviselő-testület döntése alapján az egységes információ biztosítás a jövőben, 6 db 

kihelyezett, mindenki által elérhető információs táblán és a honlapon történik. A kihelyezett 

táblák már megtalálhatóak a településen, egy kivételével, melynek legyártása folyamatban 

van és a volt iskolaépület előtt lesz elhelyezve. 

A hivatal oldalára egy zárható hirdetőtábla került kihelyezésre, mely szintén tartalmazza az 

aktuális híreket. 

Kérem Önöket, hogy ezentúl az új információ biztosítási mód lehetőségeit figyelembe véve 

tájékozódjanak az aktualitásokról. Amennyiben a kihelyezett információval kapcsolatosan 

bővebb tájékoztatásra van szükségük, vagy éppen ki nem helyezett, de Önöket érdeklő 

témával kapcsolatosan kérdésük van, a hivatalban szívesen adunk bővebb felvilágosítást. 

Az információs táblák elkészítését, kihelyezését az önkormányzat önerőből finanszírozta. 

Vasúti híd 

A híd jelenleg az úttal együtt a Magyar Közút kezelésében van. A hídon jelenleg 3,5 t 

súlykorlátozás van érvényben. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) megbízásából 

elkezdődött a Szarvaskői Eger-patak hídjának (törzsszám: 9014) felújítási tervezése.  

 

A híd statikai állapota a készített vizsgálatok alapján olyan, hogy a fejújítás csak a jelenlegi 

híd elbontásával és új híd építésével képzelhető el eredményesen és gazdaságosan. 

Az elbontás idejére biztosított lesz az átjárás a patakon, mert ugyan hálózati szerepe nincs, de 

2-3 család csak a hídon keresztül tudja megközelíteni ingatlanát, szükség esetén mentő, 

tűzoltó is csak ezen tud közlekedni. 

 

A tervezés előre láthatólag ½ évet vesz igénybe, a felújításra, majd csak ezt követően lesz 

lehetőség. 
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Volt iskolaépület 

Befejeződött a volt iskolaépület bérlőjével szemben indított végrehajtási eljárás.  

A Végrehajtói Irodától kapott jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Ép-Top 5000 Bt. (Eger, 

Mátyás király út 66. fsz. /1.) ellen, bérleti díjtartozás és szerződés óvadék megfizetése címen 

2.730.352,-Ft és járulékai iránt indult végrehajtási ügy, melynek kezdeményezője Szarvaskő 

Község Önkormányzata (3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1.), lezárult. Sajnos a végrehajtási 

eljárás nem volt eredményes, a díjtartozás nem térült meg. Az épület kiürítésére a 

közeljövőben kerül sor. 

 

Rövid tájékoztató az önkormányzati területek hasznosításáról 

A képviselő-testület döntései alapján gazdálkodásra, legeltetésre, egyéb épületek, közterületek 

hasznosítása az alábbiak szerint alakul: 

megnevezés „mennyiség” 

Egységes területalapú 

támogatás 

139,8118 ha. 

Legeltetés biztosítása  

(3 gazdálkodó) 

45 ha 

Haszonbérleti szerződés 22 szerződés (74.252 m2) 

 

Egyéb földhasználati 

szerződés 

5 szerződés (3315 m2) 

Helységbérleti szerződések bolt, italbolt, hivatal alatti 

alagsor, kis faház  

Egyéb közterület használati 

szerződések 

5 db (154 m2) 

Birtokvédelmi eljárás megindítására (jogosulatlan legeltetés címen) egy esetben került sor, 

mely eljárás jelenleg folyamatban van. 

Önkormányzati területek rendezése 

Az önkormányzati területek bejárása során megállapítottuk, hogy a Nyugodó-dűlőben, vannak 

olyan nyilvántartott területek, melyek (Földhivatali bejegyzés által) önkormányzati 

tulajdonban vannak, de nem az önkormányzat használja, és a jogcímhasználat nem tisztázott. 

Ezen területek használóival felvettük a kapcsolatot, minek eredményeképpen a bérleti 

szerződés megkötésre került és a visszamenőleges díj fizetéséről megállapodás született. Még 

egy terület tisztázatlan, de a használó felderítése folyamatban van. 
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Kit illet a 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentés? 

A Kormány a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel döntött arról a 1072/2018. (III. 9.) Korm. 

határozatban (Magyar Közlöny 34. száma, „ A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében 

szükséges intézkedésekről” címmel, hogy a lakosságot úgynevezett rendkívüli téli fűtési 

rezsicsökkentésben részesíti.  

Azon lakossági fogyasztók esetében, akik nem távhővel, és nem földgázzal fűtenek a 

1152/2018. (III. 27.) - 1205/2018. (IV. 5.) - 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozatok 

rendelkeznek. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a Kormányhatározatok alapján 

akik fával és szénnel tüzeltek, azon háztartások részére azokon az 5000 lakosságszám alatti 

településeken, ahol 2017. évben szociális tűzifa pályázatot nyújtottak be,  valamint azokon a 

településeken, ahol egyáltalán nincs a földgáz szolgáltatás kiépítve, ott a háztartások téli 

rezsicsökkentésére a települési önkormányzatok központi támogatást kapnak ezen 

rezsicsökkentés finanszírozására. 

Tekintettel arra, hogy Szarvaskő pályázott 2017. évben szociális tűzifára, az 1152/2018. (III. 

27.) Korm. határozat 2. melléklet 1084. sora alapján 177.800,- Ft többlettámogatást kapott 

(10 m
3
) kemény lombos tűzifa vásárlása céljából. A költségvetési többlettámogatást az őszi 

szociális tűzifa keretét fogja növelni.   

A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15. 

Az igénylés feltételeit a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 

önkormányzati rendeletünk szabályozza. 

Heves megyében Szarvaskő és Tarnabod településeken nincs a földgázhálózat kiépítve, így az 

itt élők jogosultak az egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra. 

Tekintettel arra, hogy Szarvaskő az 1210/2018. (IV.06.) Korm. határozat 2. mellékletének 

168. sorában, 139 lakott ingatlan figyelembevételével szerepel, háztartásonként 12.000,-Ft 

(összesen: 1.668.000,-Ft) egyszeri támogatásra jogosult. 

 

Az ehhez rendelt költségvetési támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg 

lakossághoz történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével az 

önkormányzatoknak kellett kialakítani. 

A támogatásban részesülő háztartások részére a 12.000,-Ft támogatás eljuttatása érdekében 

Szarvaskő Község Képviselő-testülete úgy rendelkezett, hogy a keretösszeg erejéig az 

életvitelszerűen lakott ingatlanokban, háztartásonként 12.000,-Ft támogatást nyújt.  

A támogatásban részesülő önálló háztartásokat a rendelet név szerint tartalmazza.  

A támogatás kifizetését külön kérelem nélkül, legkésőbb 2018. szeptember 30-ig biztosítani 

kell minden támogatott részére.  

A támogatás kifizetésének módja elsősorban banki folyószámlára utalás, ennek hiányában 

készpénzben történő pénztári kifizetés. 

 

Annak érdekében, hogy a Szarvaskőben azonos feltételekkel rendelkező háztartások 

mindegyike megkapja az egyszeri 12.000,-Ft-ot, a képviselő-testület úgy rendelkezett, hogy 

azon életvitelszerűen lakott ingatlanokban lévő háztartások részére, akiket a rendelet név 

szerint nem tartalmaz, kérelemre, de jövedelem és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, saját 

költségvetési forrásból biztosítja a 12.000,-Ft egyszeri támogatást. 

A támogatás kifizetéséről bővebben, a hirdetőtáblákon és a honlapon jelentetünk meg pontos 

információt, kérjük az ott közölt időpontok és iránymutatások betartását, segítve ezzel 

munkánkat. 
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Közmeghallgatás 

 

Közmeghallgatást a törvény szerint évente legalább egyszer kell tartania az önkormányzatnak. 

A közmeghallgatás, olyan határozatképes testületi ülés, melynek célja az, hogy a 

Szarvaskőben élők, közvetlen a képviselő-testület előtt az észrevételeiket, javaslataikat, 

tanácsaikat megtegyék, vagy sérelmeiket jelezzék. Az előző évekhez hasonlóan, sajnálatos 

módon az idén is kevesen jöttek el a közmeghallgatásra.  

 

A lakossági felvetések között az alábbi észrevételek, javaslatok szerepeltek: 

Az Eger-patak melletti fák kivágása, a Szérűskerti lakott részen a fűzfák gondozatlansága, az 

emberek szemetelése, a tűzoltószertár ajtajának javítása, a Posta épület környékének 

gondozatlansága, a közút forgalmát segítő tükrök rossz állapota, a jegyzőkönyvek honlapon 

időben történő megjelenésének fontossága, a Teréz út végén az út szintjénél magasabb 

aknatető, mi haszna van a Csipkebogyó Fesztiválnak, PEKA-kút rendbetétele. 

 

A képviselő-testület nevében is köszönöm az észrevételeket, javaslatokat, melyek egy részét 

már sikerült is megoldanunk. 

 

Reméljük jövőre többen vesznek részt és többen osztják meg velünk ezen a fórumon az 

észrevételeiket, javaslataikat, ezzel is segítve munkánkat. 

 

Megújult a Peka-kút környéke 

 

 A 2018. április 19–én megtartott közmeghallgatáson 

elhangzott észrevételeket, javaslatokat akkor is 

megköszöntem és most is köszönöm, hogy odafigyelnek a 

falura és jelzik az általuk érzékelt hiányosságokat.  

 

Külön köszönöm Nagy Sándor szarvaskői lakosnak és az 

általa kezdeményezett kis csapatnak, (Horváth Gábor, 

Punyi Imre, Horváth István) hogy a közmeghallgatást 

követően rendbe is tették a Peka-kút ajtaját. 

 

Tanévkezdési támogatás 

 

A képviselő-testület évek óta rendelkezik a gyermekek iskolakezdésének támogatásáról. 

Ennek értelmében a 2018/2019. évi tanévkezdéshez, kérelemre, jövedelem vizsgálat nélkül, 

10.000,-Ft egyösszegű pénzbeli támogatásban részesülnek a szarvaskői állandó lakcímmel 

rendelkező és iskolalátogatással igazoltan nappali tagozatos alap,- közép és felsőfokú oktatási 

intézménybe járók. Az igénybenyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 

 

Tudjuk azt, hogy ez az összeg nem fedezi az iskolakezdéssel felmerülő költségeket, de úgy 

gondoljuk, valamilyen segítséget nyújt. 

 

 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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HÍREK KÉPEKBEN 
 

IDŐSEK KARÁCSONYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghitt adventi estére, közös együttlétre, 

beszélgetésre, vacsorára hívta Szarvaskő 

Község Önkormányzata a 60 éven felülieket. 

Az Öko-Park Panzió éttermében rendezett 

kellemes estén a karácsonyi ünnepséget 

követően a Gárdonyi Géza Színház művészei, 

Ivády Erika és Rácz János gondoskodtak a 

felhőtlen szórakozásról. 
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MÁRCIUS 15. 

 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc máig példaadó 

eszméire és hőseire felemelő ünnepség keretében 

emlékeztünk. Szabóné Balla Marianna polgármester 

ünnepi beszédét követően Kovács Ferenc és az Egri 

Obsitos Fúvószenekar, valamint a szarvaskői gyerekek 

műsora szerepelt a programban.  

Külön köszönjük a zenekar önzetlen támogatását, 

színvonalas közreműködését. 
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MEGÚJULT A TEMETŐ URNAFALA 

 

 

 
A képviselő-testület döntése 

alapján felújításra került a 

temetőben elhelyezett urnafal. 

A felmerülő költségeket az 

önkormányzat önerőből 

finanszírozta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALMÁSKERT 

 

Az Egri Kertbarátok Klubjának szakszerű és hatékony 

segítségével metszettük meg az Almáskert gyümölcsfáit.  
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BOTTYÁN JUDIT ÚJ VERSESKÖTETÉNEK BEMUTATÓJA 
 

Bottyán Judit verseit alig egy éve ismerhette meg a közönség, s már 

akkor is unikálisnak számított, hogy 80 felett jelentkezik valaki első 

verseskötetével, de az még inkább, hogy ez nem maradt kísérleti, 

egyszeri alkotásnak, hanem az idén felzárkózott az első mellé a 

második kötet és én már tudom, hogy a harmadik kötetre való versek is 

szaporodnak. Mert az írást, ha valaki belekezd, nem lehet abbahagyni, 

a mondanivaló kikívánkozik.  

 

Természetesen az irodalom mindig is alkotónk szívében lakott, 

mondhatnám mindig is az élete volt és sok-sok év élménye, 

tapasztalata, gondolkodása sűrűsödik a verseiben.  

  

2018. május 22-én szép számú érdeklődő, tisztelő körében nagy sikerrel mutathattuk be 

Egerben, a Bródy Sándor Könyvtárban Következő életemben bükkfa leszek címmel Bottyán 

Judit immár második verseskötetét.  

Az új kötet külső megjelenése ugyancsak épp annyira minimalista, mint az első köteté, a 

kötetek címei sem sokban különböznek, a fülszöveg pedig azonos az elsővel, amiért meg is 

róttuk a szerzőt, mert az érdeklődő ugyanazt a pár mondatos bemutatkozást találja: Bottyán 

Judit (Mészáros Judit) született 1933-ban. Budán lakott, angol – magyar – történelem szakos 

tanárként a Toldy Ferenc Gimnáziumban tanított nyugdíjazásáig. Jelenleg Szarvaskőben él 

kutyáival és macskáival.” Azt az igencsak lényeges tényt pedig szerényen elhallgatja, hogy 

már a második kötetét tartja kezében az olvasó. 

 

Természetesen, ebből a szűkszavú bemutatkozásból is tudják a szarvaskőiek, hogy a 

helybéliek körében sokak által ismert, tisztelt, szeretett Jutka néni a szerző, aki azért kapta ezt 

a közvetlen megszólítást tőlünk, mert a településre költözése óta, aminek már közel 

negyedszázada, nemcsak itt él, de velünk is él, és mindenütt segít, ahol intellektuális 

támogatásra van szükség. 

Nagyon örülünk annak, hogy ezt a sok segítséget 2017 őszén egy megyei elismerő 

kitüntetéssel viszonozhattuk, ami noha jelképes, de kifejezi a település közösségének 

megbecsülését. És nem utolsó sorban az első kötet megjelenése óta pedig ki más lehetne „a 

Falu költője”megtisztelő cím viselője, mint Bottyán Judit. 
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A hangulatos, meghitt találkozón őszinte figyelem és szeretet fogadta Szarvaskő költőjét és új 

verseit, tűnődéseit, iróniától, öniróniától sem mentes, igaz gondolatait az életről, a világról és 

az ember elkerülhetetlen öregedéséről.  

 

A szerzővel Dr. Löffler Erzsébet történész beszélgetett, hogy kicsit többet megtudjunk róla, 

noha Jutka néni meggyőződése, hogy a versek minden fontosat elárulnak. A versek 

tolmácsolására ismét örömmel vállalkozott Szabóné Balla Marianna Szarvaskő község 

polgármestere, Molnárné Lukács Andrea önkormányzatunk főmunkatársa és jómagam. 

Sajnos Dr. Pataki Attila geológust, hajdani tanítványt, a budapesti Toldy Ferenc 

Gimnáziumból betegsége miatt nélkülöznünk kellett.  

 

A kötetbemutatót figyelmével megtisztelte és a versesköteteket 

érdeklődéssel olvasta Dr. Cs. Varga István, József Attila-díjas 

irodalomtörténész, az ELTE nyugdíjas tanára, többek között 

Németh László, Gárdonyi, Jeszenyin életművének jeles 

kutatója, számos irodalomtörténeti kötet és tanulmány szerzője. 

A Bottyán Judit alkotómunkájához fűzött gondolataiból – a 

Tanár úr hozzájárulásával – idézek a kötetbemutatót követő 

internetes levelezésünkből: 

„Gratulálok ehhez a példaértékű összefogáshoz, 

önzetlen szolgálathoz: Bottyán Judit egri 

könyvbemutatójához… Az egész könyvbemutató csapat megérdemli a dicséretet, a köszönetet. 

Gratulálok, hogy ezzel az összefogással Szarvaskő remekelt Egerben! Rejtett kincset hoztatok 

fényre – csapatmunkában. 

 

A meghívóra most is Bottyán Judit szemléletét karakteresen kifejező idézetet 

választottatok. Azt azonban jogosan észrevételezted, hogy ezeknél a szimpla kötetcímeknél 

kifejezőbbeket kell(ene) találni. A tematizálás és a versválasztás ellenben jó döntés 

eredménye… Szépen, magyarul és emberül szóltak ezek a versek. 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ V/1-2. SZÁM 

24 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

De talán egy kicsit túlságosan is gyorsan peregtek az elhangzó versek. Úgy érzem, 

ezekről – a költő lényegét kifejező verseket értelmezve és értékelve – jó lett volna többet 

szólni, már csak azért is, mert Judit nem szívesen beszél önmagáról. 

Olyan, mint a bükkfa termése, a kupacs: csak a rendelt időben és módon nyílik meg. 

 

Judit természettől fogva nagy és szilárd lélek, szinte karthauzi zártságú egyéniség – 

ferences lelkülettel, természetszeretettel. Gondolom, hogy – Németh Lászlóhoz hasonlóan – 

neki is példaképei az erkölcs, az emberi szellem és lélek hősei: VII. Gergely, Husz János, 

Tolsztoj, Gandhi, Albert Schweitzer, Széchenyi, a Bolyaiak, Bethlen Kata stb. Juditban 

bizonyítottnak érzem, hogy a Németh László-i „Minőség nemcsak eszme, utópia: 

anthropologikum.” 

Németh László Bethlen Katája jutott az eszembe, amikor magyarságszeretetéről 

tanúskodó verseit olvastam: Bethlen Kata „erdélyi Antigoné”, sorsának történelmi példázata: 

„...ha kövenként szedik szét a régi Erdélyt, én az utolsó szegletkövön akarok gubbasztani és 

fohászkodni.” 

Bizonyára Judit sem hisz a szeretet nélküli igazságban, de az igazság nélküli 

szeretetben sem. Az a csoda, hogy ennyire meg tudta őrizni Isten- és emberhitét! Kétségtelen, 

hogy neki a versírás élni segítő égi ajándék: előlegezés, földi jutalom. Költészetében a 

történelem, a művészet, de főleg a természet, a kert, a fák, növények, állatok egy csodálatos 

versvilágot megelevenítő magán-univerzumot képeznek. 

Németh Sajkódon találta meg a maga „certosa”-otthonát, épített szellemi kilátót. 

(Csak távolról és tévesen láthatták remetének, mint Gárdonyit Egerben!) Németh az erkölcs és 

a szellem kivételesen kreatív képviselőjeként vallotta: „Szellemi és erkölcsi tulajdonságok közt 

én nem tudok éles határt húzni. Az ember mint feladat nyomul a világba. (…) A legértékesebb 

szellemi tulajdonságnak én éppen ezért a feladatfelismerést s a megoldásukhoz – erkölcsi 

kibontakozásukhoz – szükséges szívósságot tartom, mely emberből, a maga s a világ javára, a 

legtöbbet licitálja ki.” 

Bottyán Judit „hegyi költő”. Csodálatos érzés lehet a hegyen, a természet 

templomkertjében a négy évszakban látni, figyelni, követni a fák, virágok újjászületését, télből 

tavaszba fordulását, virágzását, a termésérlelő nyár és ősz csodáit, áldásait... 

Átélte és most is megéli az emberi tragédiák, a szenvedés lelki mélységeit. Amit és ahogyan 

elmond-kimond, kifejez, az elismerésre, tiszteletre méltó,de én azt fürkészem és nagyon 

szeretem, amit „beletitkol” a verseibe. Tudja, mert megélte és máig éli, hogy mit jelent a 

mysterium passionis! 

Számára a versírás élni segítő lelki erőt jelent. Szarvaskőben a kegyelemtől megkapta, 

ami az életét segítheti, ami szellemi dimenzióban mások számára is élményt, lelki erőt adhat. 

Sorsa alakította ki benne ezt az egyedi iróniát és öniróniát, a szatirikus látásmódot, sőt 

szarkazmust, amelynek kérge alatt lelkes líra érző szíve dobog. 

Úgy tud ironizálni, szarkazmussal ítélni, hogy észre sem vesszük, rólunk van szó, akkor is, 

amikor elmúlt dolgokról, tragédiákról beszél. 

Karakteres, etikus a világlátása, keserű, tragikus az ember- és világképe, mert tiszta 

szellemiség elkötelezettje. Hatalmas empátiával, lélekerős mágnessel rendelkezik. Sokrétű 

tudása sosem hivalkodó. Igaz ember, aki jutalmul kapta az igazságszeretet karizmájához a 

költői talentumot. 

Külön öröm számomra a Judittal való személyes találkozás, röpke beszélgetés, és az 

is, ahogyan 1944 utáni emberpróbáló sorsa a szülőföldemhez is kötődik. Az sem lehet 

véletlen, hanem a Jó Isten mosolya, hogy kapuvári kötődését is említette, hogy megtudhattam, 

hova fogadták be őket szülővároskámban, hogyan találtak számukra lakhatási lehetőséget, 

menedéket – a búcsújáró, máriás lelkületű emberek lakta Osliban. 

Hátha egyszer vers születik Juditnak abból a súlyos, fiatalkori élményköréből is! 
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A lényeg: Bottyán Judit versei megszólítottak, az egri könyvbemutató pedig erőst 

megérintett, régi időket idéző, irodalmi és közösségi élményt jelentett számomra….. 

 

Nagyon igaz: több figyelmet, elismerést érdemel – Szarvaskő poétája… Keveseknek 

adatik meg, hogy önmagukban felfedeznek és kiteljesíthetnek egy új adottságot, tehetséget, 

talentumot, amely igazi ígéret, kiteljesíthető lehetőség. 

Judit budai lány volt, tragikus magyar értelmiségi sorsot élt meg, igazi karakter, olyan 

műveltségi, irodalmi, szellemi-lelki értékeket képvisel, melyekre a jelenkorban óriási szükség 

van. 

Öröm látni, hogyan talált rá erre az útra, hogyan találta meg mondandója a formát – 

a versben. Juditnak a lelke diktálja a vers logikáját… Nem kell a legnagyobbakhoz mérni, de 

másokhoz viszonyítani, hasonlítani sok szempontból is érdemes. 

Szeretetben – szenvedésben, emberségben, igazságban gazdag ez a költészet, mert 

gazdag az alkotója is. 

Judit költészete igazi lelet, lelemény: szarvaskői trouvaille!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

 

 

 

A BÜKKFA 

 

Következő életemben majd 

bükkfa leszek. (- ha lehet -) 

Állok a hegy oldalában 

Testem simogatja 

a tavaszi szellő, 

s vadul nekem támad 

a téli hóvihar. 

Ágaimmal a kicsiny madárkákat 

ringatom, dajkálom, 

leveleimmel takargatom, 

óvom, ha a héja lecsapni készül. 

Árnyékomban megpihennek 

a könnyűléptű őzek, 

s őszi avaromban 

fészket fúr magának 

a bozontos vaddisznó. 

Leveleimmel átintegetek 

a szomszédos fáknak, 

s ha arra járnak 

a kóbor turistáknak. 

Fa vagyok, élek. 

(mert a fáknak lelke van.) 

 

TÉLI REGGEL 

 

Téli reggel. 

De reggel-e a félhomály 

mikor a Nap befordul, 

hogy szundítson még egyet 

s fejére húz sok puha felleget? 

Hagyod-e, hogy kövér, 

sokszoknyás parasztasszonyként 

a fejedre ráüljön a homály?  

Nyomasszon, beborítson 

s kedved ködössé váljon? 

Semmi lelkesedés az új napon; 

a világváltó tervek helyett 

csak pislogás a kávé felett. 

Valami mozduljon már, lökjön, 

hogy kedved szárba szökjön, 

mint csípős csalán bolondos tavasszal, 

amikor birkózol a mérhetetlen gazzal. 

Most aztán nincs birkózás, 

csak szuszogás a csöndben 

s irigyled a Napot a puha pelyhekben. 

Fel! Fel! Szedd össze magad! 

Mivé lesz a világ, 

ha elsüppedsz a fotelben 

s odaaszol, 

mint szikkadó gomba 

a tűző napon. 

Ha a világmegváltásról 

- egy időre- 

le is mondtál 

legalább azt tedd meg, 

amit kigondoltál. 
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MI ÚJSÁG A KÖNYVTÁRBAN? 
 

A könyvtárba mindig érdemes 

betérni! 

Folyamatosan sok új, érdekes 

kötet várja az érdeklődőket! 

Minden korosztály megtalálja a 

számára kedves olvasmányt! 

 

 

 

 

 

 

 

Izgalmas témákkal, kitűnő előadókkal találkozhatnak a könyvtári előadásokon. 

A tavasszal Grafománia címmel volt 

nagysikerű előadás a könyvtárban. 

Sokakat régóta foglalkoztat az ember 

és a kézírás kapcsolata. Számtalan 

gondolkodó írt e témában könyvet. Mi 

is kíváncsian hallgattuk Pádár-Deák 

Krisztinát, a BSK könyvtárosát, 

milyen sokrétű vizsgálat, méregetés 

alapján mond a grafológus rólunk 

jellemzést.  

Az íráselemzés tükröt állít elénk a 

pozitív és a negatív tulajdonságainkkal 

együtt. Készítettünk farajz-tesztet, 

amely egyszerű, mégis sokat elárul a 

rajzolóról. Akit érdekel a téma, a 

könyvtárban megtalálhatja Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek,  Az íráselemzés titkai, 

valamint A kézírás néma sikolya c. könyveket. 

 

Legközelebb a cukorbetegeknek  ad tanácsot az 

egészséges táplálkozásról Keller Józsefné Lucy, a 

megyei Diabetes Szövetség vezetője -  időpontról 

értesítéssel leszünk.  

 

 Április 11-én, a Magyar Költészet Napján mi is 

csatlakoztunk a Posztolj verset! akcióhoz. Versszerető 

kis társasággal együtt olvastuk kedvenc költőink 

verseit, s a település több forgalmas pontjára helyeztük 

ki a legkedvesebbeket, melyeket az arra járók 

meglepetéssel fedeztek fel és szintén olvasgathattak. 
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KEDVES OLVASÓK! 

 

Kedves Szarvaskőiek! 

Szeretnénk helyismereti polcot kialakítani a könyvtárunk múltjáról.  
Ezért  kérem a szíves segítségüket! Amennyiben van olyan emléktárgy a birtokában, ami a 

szarvaskői könyvtárról őriz emléket (könyvek, plakátok, újságcikkek, fényképek, pld. a 

legrégebbi olvasójegy stb.), kérem, adja kölcsön a kiállítás létrehozásához. 

Szíves segítségüket szívből köszönöm! 

 

Kedves Gyerekek és játszani, építeni szerető Felnőttek! 

 

Augusztusban LEGO-építő napot szeretnénk tartani, és a legfantasztikusabb munkáitokból, 

LEGO-kiállitást rendezünk, melyeket így mások is megismerhetnek. Hozzátok el 

alkotásaitokat a könyvtárba! 

Daniel Lipkowitz: LEGO Fantasztikus ötletei című könyve alapján együtt is próbáljunk meg 

különleges modelleket építeni!  

Az időpontot egyeztetjük veletek. 

Márk Terézia 

könyvtáros 

 

 

HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Hargitai László (1952.07.29.) 

2018. január 28-án, 65 éves korában 

elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Nagy Sándor (1954.10.01.) 2018. 

április 28-án, 63 éves korában elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Mező Istvánné (sz. Kiss Mária 

Zita) (1942.09.17.) 2018. március 16-án, 

75 éves korában elhunyt. Emlékét 

kegyelettel megőrizzük. 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Ivacs Gábor (1950.03.19) 2018. 

február 6-án, 68 éves korában elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Ézsiás Sándorné (sz. Horváth 

Erzsébet) (1928.07.05.) 2018. július 4-

én, 90 éves korában elhunyt. Emlékét 

kegyelettel megőrizzük. 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Hegyi Bertalan (1934.09.03.) 

2018. március 13-án, 84 éves korában 

elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 

 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ V/1-2. SZÁM 

28 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

KEDDEN: 

13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 

 
A 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 

 

 
DARÁZSÍRTÁS: 

06/20/432-0955 

 
UPC HIBABEJELENTŐ:  

221 

 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG: 

szarvaskoertektar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Bucsi Balázsné (sz. Barta Gizella) 

(1934.01.14.) 2018. július 9-én, 84 éves 

korában elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Kricsfalussy Anikó Mária (sz. 

Punyi Anikó Mária) (1950.01.26.) 2018. 

július 8-án, 68 éves korában elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 

 


