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2015.  

04. 28. 

A TARTALOMBÓL 
 

 Anyák napja 

 Meghívó Anyák napi 

családi majálisra  

 Önkormányzati hírek 

 Tavaszi megújulás a 

faluban 

 Így készült…. 

 Beharangozó 

Találkozó Lackfi 

János íróval 

Szarvaskőben 

 Részletek Lackfi 

János írásaiból 

 Receptek 

 Hírek 

 Közhasznú 

információk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mécs László:  

A királyfi három bánata 

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 

messiás-mutató különös csillagok, 

csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. 

A többiek láttak egy síró porontyot, 

de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 

mintha babusgatná a szép napkorongot. 

Maga adta nékem édessége teljét, 

úgy ajándékozta anyasága tejét, 

hogy egyszer földnek bennem kedve teljék. 

Isten tudja, honnan, palástot kerített, 

aranyos palástot vállamra terített, 

fejem fölé égszín mosolygást derített. 

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 

ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 

mint királyi ember királyi urának. 

Amerre én jártam, kövek énekeltek, 

mert az édesanyám izent a köveknek, 

szíve ment előttem előre követnek. 

Amíg ő van, vígan élném a világom, 

nem hiányzik nekem semmi a világon, 

három bánat teszi boldogtalanságom. 

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni 

egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, 

úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? 

Másik bánatom: hogyha ő majd holtan 

fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 

senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. 

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 

minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 

kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna 

s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 

az én köszönetem így is kevés volna. 

Hogyha a föld minden színmézét átadom, 

az ő édességét meg nem hálálhatom, 

ez az én bánatom, harmadik bánatom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szeretettel köszöntjük az  

Édesanyákat! 

Nagymamákat! 
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AZ ANYÁK NAPJÁT, amelyen az anyaságról 

emlékezünk meg, világszerte megünneplik. Az 

országok többsége tavasszal tartja. 

Története az ókori Görögországba nyúlik vissza, 

ahol tavaszi ünnepségeket rendeztek Rheának, az 

istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 

tiszteletére. A történelem során később is voltak 

olyan ünnepek, amikor az anyákat is 

felköszöntötték.  

Angliában az 1600-as években az ünnep 

keresztény vallási színezetet is kapott. 

Az Egyesült Államokban először 1872-ben 

ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia 

Ward Howe kezdeményezésére. 

1907-től a philadelphiai Anna M. Jarvis tett meg 

mindent azért, hogy az anyák napja nemzeti 

ünneppé legyen, célját 1914-ben el is érte, 

hazájában minden év május második vasárnapját 

az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánították. 

 

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy 

államtitkár felesége hozta Amerikából. A 

gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői 

karolták fel, s 1925-ben tartották az első ünnepet, 

a májusi Mária-tisztelet hagyományaival 

összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet 

sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az 

Anyák napját.  

 

*** 

 

Továbbra is várjuk 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! 

MÁJUS ELSŐ 

VASÁRNAPJA 

ANYÁK NAPJA 

 

 
 

Klimt: A nő három kora 1905. 

(részlet) 

 

Gustav Klimt (1862-1918) osztrák 

festőművész, a szecessziós stílus 

egyik legismertebb képviselője. 

 

Szabó Lőrinc: Áldás a szülőkre 

Van hely, hol minden kicsi széken 

Nevetve ültem egykoron. 

S tipegő léptem, gügyögésem 

Mosolyt rajzolt az arcokon. 

Van ház, ahova tartozom, 

Más otthonba sohse térek, 

Bármely családhoz, minden házba 

Csak, mint idegen, úgy lépek. 

Valakiket: a szüleimet 

Eléggé meg nem áldhatom, 

Valakinek, ha százszor élek 

Adósságom le nem róhatom. 
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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 

 

 

 
Szarvaskő Község Önkormányzata  

szeretettel hívja, várja a családokat, baráti társaságokat 
 

 
 

 11 órakor ünnepi műsort adnak a szarvaskői gyerekek, 

köszöntik az édesanyákat, nagymamákat  
 

 Májusfa díszítés, májusfa állítás 
 

 Garantált vendéglátás finom paprikás krumplival és 

egyéb meglepetésekkel! 
 

 Egyéni sütés-főzési, bográcsolási lehetőség! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

Énekesné Nehoda Ágnes Szarvaskő, 

Petőfi u. 12. sz. lakos kérelemmel fordult 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez az alábbi 

indokokkal: 

A kérelmező tulajdonában lévő 637. hrsz-ú 

ingatlanát szerette volna elcserélné az 

önkormányzat tulajdonában álló 638. hrsz-

ú területre, mivel a 638. hrsz-ú területre a 

kérelmező apja faházat épített, melyet 

tanúkkal is igazolt kérelmében. Továbbá 

előadta kérelmében, hogy a bejárás így 

könnyebb lenne számára, valamint, hogy a 

két terület közel azonos nagyságú. 

Szarvaskő Községi Önkormányzatnak a 

tulajdonában álló 638. hrsz-ú területre 

érvényes haszonbérleti szerződése van az 

1552. Bt-vel 2014. január 1 - 2019. 

december 31-ig terjedő időszakra. 

E haszonbérleti szerződés szerint az 

Önkormányzat területét haszonbérlő 

használja, bérli. E szerződéstől eltérni csak 

a két fél közös megállapodásával lehet. A 

bérlő a haszonbérleti szerződés felbontását 

nem támogatta, a kérdéses terület tavaszi 

munkálatait (szántás, boronázás) már 

elvégezte. 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

tulajdonában lévő 638. hrsz-ú területnek az 

Énekesné Nehoda Ágnes tulajdonában álló 

637. hrsz-ú területre történő cseréjéhez 

nem járul hozzá. 

*** 

Friedrich István és Friedrichné Barna 

Kármen területvásárlási (régi úttörőtábor 

területére) és területhasználati kérelmet 

(20-40 ha legelő) terjesztett elő. 

Céljaik közt szerepel olyan tangazdaság 

létrehozása, amely elősegíti a 

mezőgazdasági termékek, és 

élelmiszergyártás gyakorlati és elméleti 

tudásának elsajátítását. A tangazdaság az 

állattartást, állattenyésztést, zöldség- és 

gyümölcstermesztést, valamint növényi 

termékek feldolgozását lenne hivatott 

bemutatni. Az új és felújított épületrészek 

szolgálnák ki az oktatási tevékenységeket. 

Előadótermek, tanműhelyek, feldolgozók 

kapnának itt helyet, melyek mellett a 

bemutató gazdaság is elférne. 

A gazdaságuk sikeres és reprezentatív 

működéséhez lenne szükségük a 

gyermektábor közvetlen közelében lévő 

20-40 ha legelő bérbevételére és 

hasznosítására. 

A gyermektábor bérbevétele a beruházás 

volumene miatt elképzelhetetlen számukra. 

 

Nehéz helyzetben volt a testület, mert egy 

szép cél eredményes megvalósítása fölött 

kellett döntenie. A testületi ülésen nem is 

sikerült döntést hoznia. Minden képviselő 

mérlegelte a helyzetet, csak ezt követően 

született meg az elutasító döntés. 

A képviselők a tábor területének 

értékesítése miatt döntöttek úgy, hogy nem 

tudják támogatni a kérelemben foglaltakat. 

*** 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 18.) 

rendelet módosítása: 

Szarvaskő Községi Önkormányzata 

4/2014. (III.18.) önkormányzati 

rendeletével döntött a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, 

mely szerint a közszolgáltatást végző 

vállalkozó, szolgáltató Koós János egyéni 

vállalkozó (3326. Ostoros, Hunyadi út 28.). 

A rendelet szerint a szolgáltató szerződése 

2015. március 19-én lejárt. A testület 

döntése alapján a szerződés egy év 

időtartamra kerül megkötésre, nevezetesen 

2015. április 17 - 2016. április 30. közötti 

időtartamra.  

*** 
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Elfogadásra került a Gyermekjóléti 

szolgáltatás szakmai beszámolója. 

Szarvaskő Község Önkormányzata a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátás egyik formáját, a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

társulással, a Szociális Alapszolgáltatási 

Központ Hevesaranyos által biztosítja. 

A beszámoló alapján 2014. évben 

községünkben a 0-18 éves életkorú 

gyermekeket érintően 1 jelzés érkezett, ami 

valószínűleg igaztalan vádakra épült, így 

védelembe vételre, vagy ideiglenes 

elhelyezésre nem került sor. 

*** 

 

EGER MÉDIA ajánlattétele 

Ajánlatot kaptunk egy körülbelül 5 perces, 

a település főbb jellemzőire lebontott 

kisfilm elkészítésére, amely feltölthető 

lenne a község honlapjára, a TV Eger 

adásában pedig hétről-hétre véletlenszerű 

szórásban a napi műsorok között 

megjelenne. 

A műsor elkészítésének díja: 250.000 Ft + 

ÁFA. 

A képviselő-testület egyhangú véleménye 

az volt, hogy nem kívánunk élni a 

lehetőséggel. 

*** 

 

Barta Péter a Bélapátfalvai Polgárőr 

Egyesület elnöke azzal a kéréssel keresett 

meg bennünket, hogy járuljunk hozzá 

ahhoz, hogy a jelenlegi székhelyüket 

Szarvaskőbe áthelyezzék. 

Erre egy pályázat benyújtása miatt lett 

volna szükségük, melyen terepjáróra 

szerettek volna pályázni. 

Jelenleg az Agria Polgárőr Egyesülettel 

állunk kapcsolatban, hatályos 

megállapodás révén. 

A képviselő-testülete megvizsgálta a 

polgárőrség által csatolt együttműködési 

megállapodás tervezetet, valamint a 

polgárőrtörvényt és többségi vélemény 

alapján arra az álláspontra jutott, hogy 

nem járul hozzá a „székhelybiztosításhoz”.  

*** 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 
törvényességi felhívással élt felém, mert a 

képviselő-testület az alakuló ülésen, illetve 

az azt követő üléseken nem választott 

alpolgármestert. ( „A Mötv. 43.§ (3) 

bekezdése szerint a polgármester 

előterjesztése alapján az alakuló, vagy az 

azt követő ülésen a képviselő-testület 

megválasztja az alpolgármestert.”) A 

felhívásban tájékoztattak arról, hogy a 

Mötv. kötelező jelleggel írja elő, hogy a 

polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére legalább egy alpolgármestert 

kell megválasztani saját tagjai közül.  

Az ez ügyben megtett intézkedésről, vagy 

esetleges eltérő álláspontunkról 2015. 

április 30-ig kérnek tájékoztatást. 

A kérdéssel kapcsolatban a képviselők az 

alábbi véleményeket fogalmazták meg: 

Benkó Dániel képviselő véleménye az volt, 

hogy nincs szükségünk alpolgármesterre, 

mert képviselőként is lehet munkát végezni 

és ezzel segíteni a polgármester munkáját 

is. 

Lőrincz József képviselő emlékeztette a 

testületet arra, hogy már 2010. évben is az 

volt a véleménye, hogy egy ilyen kis 

településen főállású polgármester mellett, 

nincs szükség alpolgármesterre. Ez a 

véleménye azóta sem változott. 

Nahóczki László képviselő felvetette, hogy 

anyagi szempontból is kedvezőtlen lenne 

alpolgármestert választani, mert ennek a 

kis falunak a költségvetését nagyban 

megterhelné. 

Jómagam minden, véleményt nyilvánító 

képviselővel egyetértek, ezért éltem azzal a 

lehetőséggel, hogy az eltérő 

álláspontunkról a Törvényességi 

Felügyeleti Főosztályt tájékoztattam.  
*** 
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AZ ELŐZŐ LAPSZÁMAINKBAN MÁR 

TÁRGYALT ÜGYEK JELENLEGI 

ÁLLÁSA  

 

Mizsei Attila Szarvaskő, Rákóczi u. 787. 

hrsz. alatti lakos legeltetési kérelmével 

kapcsolatos döntést a 2015. év februári 

testületi ülésen a képviselő-testület 

elnapolta, mert a kért terület (751-782 

hrsz.) bérbeadását, az azon áthaladó „út” 

miatt nem támogatta, de egyéb legeltetésre 

alkalmas terület bérbeadásától nem 

zárkózott el.  

A képviselő-testület megtárgyalta a 046 

hrsz. alatt felvett, mintegy 15 hektár 

területen való legeltetéshez történő 

hozzájárulást, de tekintettel arra, hogy a 

területen haladó országos kéktúra útvonal 

a túrázóktól nem zárható el, úgy döntött, 

hogy az Almári-dűlőben biztosít 

legeltetésre alkalmas területet. 

*** 

 

A Magyar Államkincstár a 2013. évre 

vonatkozóan jogtalanul igénybevett állami 

támogatás visszafizetésére a részletfizetési 

kérelmet elfogadta, és engedélyezte, hogy 

az 1.147.723 Ft-ot részletekben (egy év 

alatt) fizessük vissza. 

*** 

MÁV üdülő 

A MÁV (Miskolc) részéről a teljes 

dokumentáció átadásra került az illetékes 

MÁV (Budapest) részére, ahová a hivatal 

is továbbította a visszamenőleg 5 évre 

kiállított, területhasználati díjat tartalmazó 

számlát, valamint a felszólítást az 

adóbevallás módosítására. 

*** 

 

A JURTA 2001 Alapítvány a 300.000 Ft 

tartozását a mai napig nem térítette meg, 

fizetési meghagyás kiadását 

kezdeményeztük. 

A JURTA 2001 Alapítványt ismét 

felszólítottuk a jogosulatlanul használt 

terület elhagyására. Ígéretük szerint ez, 

április végéig megtörténik. 

*** 

 

 

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE BELTERÜLETEN 

 

Ahogyan azt szórólapon már minden lakossal tudattuk, a képviselő-testület a 2015.03.26-án 

megtartott, rendkívüli képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy a kerti hulladék égetése 

kizárólag szerdai és szombati napokon, 07 és 18 óra között végezhető október 15 - április 15-

ig terjedő időszakban. A 2015.04.16-i ülésen a rendelet módosításra került, miszerint  

„Kivételes esetben a szerdai és szombati napoktól, illetve időszakoktól és időponttól a 

polgármester engedélyével lehet eltérni. Az engedély kiadásához a kérelmezőnek indoklással 

beadott írásos kérelemmel kell a polgármesterhez fordulnia. A kérelemről a polgármester – 

legkésőbb – a kérelem beérkezését követő munkanapon dönt. 

Aki az eltérő időpontban kerti hulladékot éget, és nem rendelkezik kivételes engedéllyel, azt 

a Heves Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság pénzbírsággal szankcionálhatja. 

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az 

önkormányzat, csak a belterületre hozhatott 

rendeletet. 

Aki külterületen kíván „égetni”, írásban, az erre 

a célra kialakított formanyomtatványon 3.000 Ft 

illeték lerovását követően kell engedélyt kérnie.  
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett 

időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtania 

az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. 

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, vagy a honlapról letölthető. 
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Elkészült Szarvaskő község temetőkatasztere, ami megerősíti azt a szomorú tényt, hogy 

jelenleg a település temetőjében, hozzávetőlegesen 10-15 új felnőtt sírhely megváltására van 

lehetőség. A képviselő- testület „napirenden tartja” a sírhelyek bővítésének lehetőségére 

irányuló kérdést. 

A TEMETŐKRŐL ÉS A 

TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 

Előző számunkban már tájékoztattam a 

lakosságot arról, hogy a Temetőtörvény 

40. § (3) bekezdése alapján a 

köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét 

az önkormányzat rendeletben állapítja 

meg, amelyeket évente felül kell 

vizsgálni. Szarvaskő képviselő-testülete 

által 2006-ban meghozott rendeletet 

felülvizsgáltuk és módosítottuk, melynek 

eredményeképpen az alábbiakról 

tájékoztatom Önöket: 
 

A temetkezési hely használatáért - a díszsírhely kivételével - a temetkezési hely felett 

rendelkezésre jogosultnak, illetve az elhunyt örökösének díjat kell fizetni. 

A temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a 

jogosultság megszerzése haláleseményhez nem kötött. 

Az egyszeri megváltás időtartama: 

 sírhely esetén minimum 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától 

számított 25 évet köteles megváltani 

 urnafülke, urnasírhely esetén minimum 10 év 

Temetési helyek használati díjai Szarvaskő község temetőjében 

(az árak ÁFA nélkül értendők) 
 

1. Felnőtt sírhely megváltása 25 évre 9.200,-  

2. Felnőtt sírhely használati idejének meghosszabbítása 25 évvel 5.000,- 

3. Dupla felnőtt sírhely megváltása 25 évre 18.400,-  

4. Dupla sírhely használati idejének meghosszabbítása 25 évvel 10.000,- 

5. Urna sírhely megváltása 10 évre 7.000,-  

6. Urna sírhely használati idejének meghosszabbítása 10 évvel 4.000,- 

7. Urnahely megváltása urnafalban 10 évre 8.000,- 

8. Urnahely használati idejének meghosszabbítása 10 évvel 4.000,- 

9. Létesítmény igénybevételi díja temetkezési szolgáltatónak a ravatalozó használatáért 

eseményenként 1.500,- 

10. Létesítmény igénybevételi napi díja temetkezési szolgáltatónak a hűtőház használatáért 

   500,- 

*** 

A temető területén kivágatásra került egy eperfa, amely veszélyeztette a körülette lévő sírok 

állapotát. Tekintettel arra, hogy a fa kivágása szakembert kívánt, az önkormányzat nem tudta 

teljes egészében finanszírozni a munkálatot. Itt szeretném megköszönni az érintett sírok 

kezelőinek a megértését, és a fa kivágásához nyújtott anyagi támogatásukat. Ugyancsak 

nagyon köszönöm a fa elszállításához kapott segítséget. 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ II/4. SZÁM 

8 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁSOK 
 

Vízkár-elhárítási terv 

Szarvaskő település vízkár-elhárítási terve 

elkészült, egyetértésre megküldésre kerül 

az Észak-Magyarországi Vízügyi 

Igazgatósághoz. 

*** 

Területalapú támogatás 

Az egységes területalapú támogatási 

kérelem állandó legelő címen, az idén is 

benyújtásra kerül, melynek határideje 

2015. május 15. 

*** 

Zárszámadás  

A képviselő-testület gazdálkodási feladata 

és hatásköre, hogy elfogadja a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót 

(zárszámadás), ennek keretében elfogadja a 

normatív költségvetési hozzájárulásoknak 

a költségvetési törvény előírása szerinti 

elszámolását. 

Az Egerbaktai Közös Önkormányzati 

Hivatal a mai napig nem készítette el a 

2014. évi zárszámadást, a mai napig nincs 

lezárva a 2014. év. Sajnos ennek már az a 

következménye, hogy a Magyar 

Államkincstár felfüggesztette a normatíva 

lehívásainkat. 

(„Az önkormányzati zárszámadási rendelet 

meg nem alkotása mulasztásban 

megnyilvánuló törvénysértés”) 

Azt az ígéretet kaptuk, hogy április végéig 

„behozzák a lemaradást” és elkészítik a 

beszámolót. 

*** 

Falugyűlés 

Értesítem a lakosságot, hogy a 2015. május 

8-ra tervezett falugyűlést a zárszámadás 

hiánya miatt egy később meghatározott 

időpontban tudjuk megtartani! 

Szíves megértésüket kérjük és köszönjük.  

*** 

 

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) 
keretein belül 4 projektet nyújtottunk be a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökséghez: 

 

 Az iskolaépület felújítása, mint idősek napközi otthona. (Ez a projekt a korábbi 

számunkban közöltektől eltérően módosításra került, melyet az indokolt, hogy az 

előző projekt csak az energiahatékonyság kiépítésére nyújtott volna fedezetet, míg 

ezzel szemben a jelen projekt – előreláthatólag – biztosítja a teljes bekerülési 

költséget.) 

 Az állomáskert felújítása, szabadtéri ökoturisztikai központ létrehozása 

 A jelenlegi Polgármesteri Hivatal korszerűsítése 

 A szarvaskői vár régészeti feltárása, romszerű helyreállítása és turisztikai 

elemekkel való gazdagítása 

Az iskolaépület és az állomáskert generál-tervezési ajánlattételi felhívására beérkezett 

ajánlattételek alapján a képviselő-testület tervezési munkák elkészítésére (az engedélyezési 

terv beszerzéséig) az EGER-BAU Kft. megbízása mellett döntött.  

A testület nem csak a legkedvezőbb árajánlat miatt választotta az EGER-BAU Kft-t (bár 

ez is nagyon fontos), hanem mérlegelte azt is, hogy helyi vállalkozásról van szó, ami 

egyrészt megfelel annak az elképzelésnek, hogy lehetőleg helyi vállalkozások kapjanak 

munkát, másrészt az iparűzési adóból származó bevétel ebben az esetben Szarvaskő 

Község Önkormányzatát illeti. 

Reményeink szerint a pályázat május-június hónapban kiírásra kerül és az engedélyezési 

terv birtokában esély lenne arra, hogy a nyitva álló idő alatt a kiviteli terv is elkészíthető 

legyen. 

A tervekről a pályázatok kiírását követően tudunk részletesebb információkat nyújtani. 
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Rendezvény-felszerelés  

 

Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy 

tiszta képet szeretnének kapni a színpad, 

sátor és sörpadok, asztalok ügyében, ezért 

a rendelkezésemre álló információkat 

megosztom Önökkel: 

A 2005. évi Közkincs pályázaton 6 

település (Egerszólát, Egerszalók, 

Egerbakta, Demjén, Kerecsend, 

Szarvaskő), 84.000 Ft településenkénti 

önerő befizetésével pályázott a 

rendezvény-felszerelések (színpad, sátor, 

hangosítás pótlás) támogatására. 

A pályázaton nyert eszközök tárolása, egy 

2006.05.15-én kelt okmány alapján: 

„Raktározva egy helyen. Szállítás az 

önkormányzatok feladata. Kívülálló 

önkormányzatok, szervezetek bérleti díjat 

fizetnek, (egyszeri 25.000 Ft), melyet 

elkülönített számlán kell tartani és közös 

döntések alapján a felújításra fordítani. Az 

önerőként számításba vett sörpadokkal 

mindenki saját maga gazdálkodik.” 

 

2007. január 01-től életbe lépő, továbbra 

is a 6 települést érintő megállapodásban 

rögzítettek szerint: 

„A pályázat gesztor önkormányzata 

(Egerszólát) az eszközöket leltár alapján 

tárolásra átadta Szarvaskő 

önkormányzatnak. 

Szarvaskő önkormányzat gondoskodik az 

eszközök biztonságos őrzéséről és 

szakszerű tárolásáról, karbantartásáról.  

Megállapodó felek rögzítik azon 

szándékukat, hogy minden év március 31-

ig a felmerülő azonnali kiadásokra 20.000 

Ft-ot befizetnek Szarvaskő önkormányzat e 

feladat ellátására elkülönített számlájára. 

Szarvaskő önkormányzat vállalja, hogy a 

karbantartás, felújítás költségeivel minden 

év december 31-ig tételesen elszámol a 

települések polgármesterei felé.” 

 

Valamennyi polgármester által aláírt 

megállapodást és elszámolást nem 

találtam, és az érintett önkormányzatok 

sem rendelkeznek vele. 

 

2009. január 1-jén életbe lépő, 

megállapodást aláírók Maklárral és 

Nagytályával bővültek, akik sörpadokkal 

és asztalokkal társultak a rendezvény-

felszerelésekhez.  

Ez a megállapodás a 20.000 Ft helyett már 

25.000 Ft befizetést ír elő és itt is 

rögzítették, hogy az erre az alszámra 

befizetésre kerülő összeg a rendezvény-

felszereléssel kapcsolatos kiadásokra 

költhető. A tárolással kapcsolatosan 

szerződés nem található és ilyen jogcímen 

Szarvaskő Község Önkormányzata 

bevételben nem részesült. 

 

A rendezvény-felszerelés további 

használatával kapcsolatosan, még 2014. 

évben megbeszélést kezdeményeztem az 

érintett polgármesterekkel, mely 

találkozóra csak 2015-ben került sor. 

A megbeszélést megelőzően lekértem az 

érintett alszámra 2007-től befizetett 

összegeket és a befizetők adatait. 

A kimutatás alapján 2007.01.01 - 

2014.12.31-ig 625.000 Ft került befizetésre 

az elkülönített számlára. 

A tárgyalás során ragaszkodtam ahhoz, 

hogy a 625.000 Ft-ot, mint elmaradt 

bérleti díjat, teljes egészében kapja meg 

Szarvaskő. A megbeszélésen jelenlévő 

polgármesterek megértették az érveimet és 

hozzájárultak a kérésemhez. 

Ezt követően intézkedtem, hogy a 625.000 

Ft Szarvaskő Község költségvetési 

számlájára átvezetésre kerüljön. 

 

A rendezvény-felszerelés további sorsáról 

május első hetében döntenek az érintett 

települések. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

 

*** 
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TAVASZI MEGÚJULÁS A FALUBAN 
 

Vitathatatlanul beköszöntött a tavasz, melynek több jele is van a faluban. Nem csak a házi 

kiskertekben sorolnak a frissen kibújt növények, de a közterületekre is hasznos 

gyümölcsfák és cserjék kerültek. A képviselőtestület tagjai szilva, barack, meggy, cseresznye 

fákat ültettek el a patak partján és az utak mentén, valamint indulnak a település különböző 

területeit érintő fejlesztések is. 

 

Lőrincz József képviselő javaslatára kezdődött el a virágosítás részét képező telepítés. A 

képviselő-testület döntésének megfelelően egyéb évelő növények is ültetésre kerültek, s még 

rövidesen gyarapodik a számuk. Vigyázzunk a fák épségére, hiszen azok először 

virágzásukkal, majd a termésükkel sok örömet szerezhetnek a lakosoknak és a kirándulóknak 

egyaránt. A fák, cserjék telepítése természetesen nem jelenti azt, hogy egynyári növények 

nem díszítik ezután utcáinkat, de az önkormányzat törekszik arra, hogy változatosan, kisebb 

anyagi ráfordítással szépüljön környezetünk. 

 

 

 

Felfrissülőben van az orvosi 

rendelő környezete is, sőt 

társadalmi munkában régi 

nyílászárói szintén 

megújulnak. Szarvaskő Község 

Önkormányzata nagyon 

köszöni a hozzáértő, önként 

vállalt segítségnyújtást! 
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TOVÁBBI HELYREÁLLÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI, ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

KEZDŐDNEK 
 

Parkosítási munkálatok indulnak a Rózsa úti kanyarban. 

Szarvaskő Község Önkormányzata turista pihenőt (pad, asztal, szemetes) kíván létesíteni ezen 

a szakaszon. A terület rendbetétele folyamatosan megtörténik.  

Az önkormányzat kéri a lakosságot a megújuló területre szemetet, kerti hulladékot ne 

rakjanak ki.  
 

Információs pavilon 

Megkezdődött a régi pince melletti területen 

az információs pavilon kialakítása. A pavilon 

turisztikai központként funkcionál majd, ahol 

szarvaskői ajándékok, kiadványok 

megvásárlására lesz lehetőség, mely régi 

igénye az idelátogatóknak.  

Az alapozás és a faházhoz vezető út kiépítése 

már elkészült, a faszerkezetet az 

idegenforgalom beindulására rövidesen 

felállítják. A munkálatokkal okozott, 

esetleges kellemetlenségért a lakosság 

megértését kéri az önkormányzat. 

 
 

Fahidak  

A műszaki szakvélemény és a műszaki kiviteli 

szerkezetterv a vasúti sínekkel gyámolított 

fahíd állagvizsgálatáról (Szarvaskő, főúthoz 

csatlakozó földútnál, patak feletti gyalogos híd) 

elkészült. 

A kivitelezéshez szükséges árajánlatok 

beszerzését követően mindkét fahídnál 

rövidesen megkezdődnek a felújítási munkák. 

 

 

 

ISMÉT EGY HANGULATOS TUDÓSÍTÁS 

TELEPÜLÉSÜNKRŐL 

Húsvéti készülődés a Bükkben címmel Friesz 

Mónika képes riportját olvashatjuk a Turista 

Magazin áprilisi számában. „Mert itt a természet 

minden ház küszöbéig ér” – ezt ugyan Tóth István 

Szarvaskőről írta, de a környező települések 

mindegyikére igaz. Valódi gyöngyszemei a 

Bükknek, és páratlan természeti környezetben 

fekszenek. Az Országos Kéktúrán járva három 

különleges településen, Szarvaskőn, Mónosbélen 

és Bélapátfalván pihentünk meg…. kezdődik a cikk rólunk az újságban. 

A stáb a polgármesterasszony kalauzolásával településünk minden zeg-zugát bejárta, 

és számos fotóval illusztrált, turistacsalogató riportot készített.
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Ügyes kezű kreatív csapat formálja a 

húsvéti fogadófigurákat. 

Egy egész kosárnyi húsvéti család hívta 

fel magára, és az érkező ünnepre a 

figyelmet a faluhoz közeledve, a már 

hagyományos helyen, a főút mentén. 

 

 

 

 

…és már gondos 

összpontosítással, ismét 

széles körű összefogással 

készül május elsejére az 

Anyák napi fogadó 

kompozíció is, a minden 

részletre figyelő, a 

műveleteket aprólékosan 

megtervező Lőrincz József 

irányításával.  

 

 

Sokak lelik örömüket a kész kompozícióban, 

melyet nem csak eredeti helyén, de az újságban 

az Anyák napi majális meghívóján is láthatnak. 

 

 

ÍGY KÉSZÜLT…………….. 

KÖZBEN  KÉPEKBEN 
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A SZARVASKŐI KÖNYVTÁRBAN VENDÉGÜNK 

LACKFI JÁNOS ÍRÓ 
Nagy szeretettel meghívjuk 

Önt és kedves családját, 

barátait a 2015. május 

14-én, csütörtökön 

17 órakor kezdődő 

találkozóra!  
 

A RENDEZVÉNYT A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁR HEVESTÉKA 
KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ 
RENDSZERE TÁMOGATTA. 

 

Lackfi János (Bp. 1971. május 18.) 

magyar író, költő, műfordító, tanár, 
Nyugat-kutató, fotós. 1996-tól a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

francia tanszékén tanít, a Nagyvilág 

című irodalmi folyóirat szerkesztője. 

Tagja a Magyar Írószövetségnek és a 

József Attila Körnek, a Magyar PEN Klub elnöke, 2003 óta a Műfordítók Egyesülete 

elnökségi tagja. 

Az irodalomba mintegy beleszületett: szülei, Mezey Katalin és Oláh János mindketten József 

Attila-díjas költők. Hogy apjával össze ne tévesszék, publikálása kezdetekor a Lackfi nevet 

vette fel. 

Lackfi egyike a kortárs magyar irodalom legismertebb, legsikeresebb alkotóinak.  

Fiatal kora ellenére számos rangos elismerés birtokosa, kapott Gérecz Attila-, Hidas Antal-, 

Illyés Gyula-, József Attila-, Déry Tibor-díjat, belga fordítói díjat, Salvatore Quasimodo-

különdíjat, Prima Primissima díjat. 2004-ben A buta felnőtt, 2008-ban a Kövér Lajos 

aranykeze című munkáiért megkapta az Év Könyve, illetve Az év gyermekkönyve elismerést. 

Öt gyermek édesapja.  

Részletek interjúkból: 

Soós Anita beszélgetéséből (minivilag.hu) 

A kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb és legtermékenyebb alkotója. Sosem 

tétlenkedik. Hallhatunk róla, legyen szó műfordításról, tanításról, kritikákról, blogolásról, 

gyermekirodalomról. József Attila-díjas szülei Mezey Katalin és Oláh János óvták a 

pályától, de nem tiltották. Az írás-olvasás már gyerekkorában is intenzíven jelen volt. 

– Több interjúban, amit olvastam veled felmerült a kérdés, íróként életben lehet maradni, el 

lehet tartani egy családot a mai világban? Hogy csinálod? 

– Alighanem kell hozzá szerencse, vagy inkább áldás, nem árt a biztos hátország, a hűséges 

társ, és persze az a fajta irodalmi magatartásmodell is jól jöhet, amit a Nyugat szerzőitől 
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tanultam önkéntelenül. Nevezetesen, hogy az író-költő nem csak lilán üldögél otthon, és várja 

az „ihelletet”, hanem pörög-forog, szerkeszt, fordít, előad, tanít, beszélget, kritikuskodik, 

mindent csinál, ami csak az Irodalom és Vidéke Takarékszövetkezet hatáskörébe tartozik. 

Több lábon kell állni, rugalmasnak kell lenni, erre tanít korunk is. Van különben egy meglepő 

statisztika, miszerint a végzős bölcsészek találnak a legnagyobb arányban állást az egyetem 

után. Más kérdés, hogy sokszor nem a képesítésüknek megfelelőt, de úgy tűnik, mégis 

alkalmazkodóképesebbek sok más szakma képviselőihez viszonyítva. 

– Nyilatkoztad korábban, hogy „a nagycsalád extrém sport”. A minivilág oldal olvasói 

leginkább családok, így nem hagyhatjuk ki a család témáját. Nagycsaládban élsz, öt 

gyermeked van. Sok ihletet kapsz tőlük? 

– Hát persze, ezt le sem tagadhatnám, nyoma van a könyveimben. Még szegény Lázár Ervin 

mondta, mikor a Bögre család című kötetemet mutatta be az Alexandra Pódiumon, hogy 

„nagyon irigylem Lackfi Jánost, mert öt gyerek szaladgál körülötte, s így sose fogy ki az 

ötletekből”. Kicsit mérgezett bók, de van benne igazság. A Domboninneni mesék legtöbb 

fejezetének ötleteit Ágnes lányom adta, csak úgy, egyetlen csettintésre. Az Átváltozós mesék 

lapjain is megjelennek szereplőként, öt mesének pedig az a története, hogy egyik karácsonyra 

rajzoltam nekik egy-egy életkorukhoz illő mesét, s ezek kötetbe is kerültek később nekik 

ajánlva. Az „extrém sport” persze arra vonatkozott, hogy nem unatkozunk, mindig mozgásban 

van a banda, ráadásul, mint egy cirkuszi artistamutatványban, mindig van, aki zuhan, és 

mindig kell egy kéz, ami továbblendíti. Ez lehet a kisebb és gyengébb keze is, sokszor ők 

öntenek erőt a felnőttbe is, ők tartanak vissza a zuhanástól. 

 

 

– Gyermekeid, Simon, Margit, Dorottya, Johanna és Ágnes lelkes olvasóid? Esetleg 

kritikusaid? 
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– A Kövér Lajos-meseregények mindkét kötetét felolvastam nekik fejezetenként, és nagyon 

figyeltem a megjegyzéseikre, tanácsot is kértem tőlük, ha bizonytalan voltam valamiben. A 

módosítások rögtön mentek is a laptopba. Régebben, ha kijött a nyomdából egy-egy könyv, 

köré gyűltek, elolvasgatták, s ha tetszett, rábólintottak, hogy „Jó!”. Nem kényeztettek el, 

gondolták, ennyivel is beérem. Legutóbbi nagy sikerélményem az volt, amikor tizenhét éves 

Margit lányom kacagások közepette elolvasta Milyenek a magyarok? című humoros 

esszékötetemet, és azt mondta, most legszívesebben minden más nemzetről is kérne egy-egy 

hasonlót. Kritikus pillanatok is akadnak persze, főként amikor valamelyik versben korábbi 

énjükkel szembesülnek egy-egy nyilvános felolvasáson. Ilyenkor „Jaj, azt ne, Apa!” 

felkiáltásokkal hallgattatnának el, de sajnos könyörtelen vagyok. Mindenesetre sok könyvem 

borítójára rá lehetne írni: Tested on children. 

– A felnőttek és a gyermekek számára is folyamatosan születnek műveid. A Milyenek a 

magyarok? című kötetben görbe tükröt állítasz a magyarok elé. Fontosnak tartod, hogy 

önmagunkon is tudjunk nevetni? Alapvetően a humor fontos szerepet játszik az életedben? 

– A humor, mint ez köztudomású, gyógyszer. Zsámbékon, ahol élek, egy Gulágot megjárt 

bácsi mondta, hogy tévedés a mondás, miszerint a remény hal meg utoljára. A remény már 

rég halott, amikor a humor még mindig éltet. Legnagyobb „orvosi sikerem” az volt, mikor egy 

idétlen „Jóóóóóreggelt, Vietnáááám!” kiáltással meggyógyítottam az akkor két-három éves 

kisfiam magas lázát. Jó ideje teljesen erőtlenül hevert az ágyán, majd kuncogni kezdett, 

nevetgélni, aztán kacagni, és fél óra múlva nem hittünk a szemünknek: fel-alá szaladgált, és 

azt ismételgette: „Jójeggelt, Nyevitjám!”. A láza teljesen lement. Ma már sokszor megkapom 

a lányaimtól, hogy „jaaaj, apavicc!”, de még tudnak örülni a humoromnak. Az az igazság, 

hogy idehaza adagolhatnám óvatosabban, és akkor biztosabb lehetnék a sikerben. De hát, 

szenvedélyes természet lévén ebben sem tudok mértéket tartani. 

Visszatérve az írásra, úgy gondolom, hogy számos nemzeti betegségünkre is ráfér egy kis 

nevetőkúra, s hogy talán nem gondolom rosszul, azt a Milyenek a magyarok? három hónap 

alatt elkelt tízezer példánya mutatja. 

Bán Zoltán András beszélgetéséből (vs.hu) 

– Egy kekeckedő fazon azért megkérdezhetné: neked nincsenek „puszipajtásaid”? Vagy 

másképp: Te nem vagy benne egyetlen mai magyar irodalmi kánonban sem?  

– Akadnak barátaim az irodalmi élet több térfelén is, a legkülönfélébb politikai 

meggyőződésekkel, esztétikai elvekkel. Vannak, akiknek borzasztóan szeretem az írásait, de 

nehezen jövök ki velük. Vannak, akikkel pompásan kijövök személyesen, csak ne kelljen 

olvasni tőlük semmit. A legkönnyebb, ha valaki kellemetlen alak, és nem tetszik, amit ír, 

ilyenkor maradok a közömbös szakmai jóviszonynál. 

És van jó néhány nagyszerűen író kedves ember, ők aztán valódi ajándék, sokat dolgozom 

együtt velük, akár a kapolcsi Kaláka Versudvaron, akár a MOM Művelődési Központban 

folyó Lyukasóra-estsorozatban, akár Versimpró-esteken, akár csak úgy, hogy a Marczibányi 

téri Kreatív Írás kurzusomon mintaként használom szövegeiket. Persze semmi nem ilyen 

sematikusan egyszerű, igazán jelentős alkotóknak is van rosszabb szövege, s olykor váratlanul 

olyanok keze is “elsül”, akiknek addig semmilyen munkája nem szerzett nekem élvezetet. 

Hogy a kánonokba hogyan kerülök vagy nem kerülök be, azt a kánonalkotóktól kell 

megkérdezni. Kritikai visszhangom elég jó, a közönség szeretete is jótékonyan vesz körbe, 

választható érettségi tétel már voltam vagy kéttucatszor, felvételi követelményekbe, 

tankönyvekbe kerültek be egyes dolgaim, de hogy mi hangzik el rólam a színfalak mögött, 

hogy milyen kritériumok alapján sorolnak be ide vagy amoda, azt én nem is biztos, hogy 

sejtem. 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ II/4. SZÁM 

16 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

– Nem sejted, mi hangzik el? Mondjak párat? De komolyra fordítva, azt nyilván sejted, 

hogy téged az úgynevezett jobboldali, vagy inkább fogalmazzunk úgy, aulikus, vagyis a 

jelenlegi udvarhoz hű írók közé sorolnak.  

– Pártnak sose voltam tagja, és erre a kis időre már nem is tervezek ilyesmit, ahhoz túl sok a 

tennivalóm. Szavazni viszont mindig elmentem, nem mintha nem tudtam volna, hogy ideális 

megoldások nincsenek. Pártrendezvényen sosem léptem fel, de ha jó ügy adódott, idősekkel, 

így vagy úgy sérült srácokkal, határon inneni vagy túli hátrányos helyzetű gyerekekkel, roma 

fiatalokkal kellett foglalkozni, és valaki számított a segítségemre, írásomra, előadásomra, 

sosem néztem a politikai színezeteket, mindig az ügy számított. Nem mintha nem tartanám 

érthetőnek, hogy egyes kollégák a politikai kiállást fontosnak tartva szenvedéllyel vetik bele 

magukat a tüntetések, szónoklatok és petíciók világába.  

Én azonban mindig sportot űztem a függetlenségemből, azaz hogy egy fenékkel ültem két 

lovat. Sosem voltam hajlandó lemondani emilyen vagy amolyan oldali barátaimról, vélt vagy 

valós ideológiai okokból. Könyveim olvasásához nem kell párttagsági, és nagy örömömre 

szolgált, amikor a kapolcsi Kaláka Versudvaron tartott írásműhelyemen babzsákokon egymás 

mellett ülő figurák bejelöltek a Facebookon, s kiderült, egyiküknek akkora turulmadár a 

profilképe, hogy kilóg a keretből, a másik meg harcos tagja az “ide akasszuk fel a 

miniszterelnököt!” mozgalomnak. Ehhez képest békésen alkottak egymás mellett tíz napon 

keresztül, volt ügy, amely össze tudta fűzni, tartani őket, és ehhez egyiküknek sem kellett 

feladnia meggyőződését, önmagát, ellenben nyitott a másik felé, meghallgatta annak 

véleményét, írásait.  

Ilyen kegyelmi pillanatokban hajlamos vagyok azt hinni, hogy létezik EGY Magyarország, s 

nem valami folyton osztódó, hasadó uránmassza van a helyén, ahogy azt a közéleti történések 

sugallják. 

Más kérdés, persze, hogy tudható, keresztény vagyok, öt gyerekem van, ráadásul “egy 

alomból” avagy “egy kennelből”, ahogy ma mondani szokás, úgyhogy akit jó érzéssel tölt el a 

biztonságos felcímkézés, nyilván besorol a megfelelő rekeszbe, és boldogan dől hátra, hogy 

engemet is kipipálhat.  

Talán csak akkor lepődik meg, ha egyes kérdésekben olyanokkal értek egyet, akikkel szerinte 

nem kellene, vagy olyanokkal nem, akikkel kellene. Nem mintha önmagában bűn vagy métely 

lenne az értelmes liberalizmus vagy konzervativizmus, én mégis avval festem magam, hogy 

nem elvek mentén képzem a véleményemet, hanem próbálok a valóság felmerülő kihívásaira 

értelmes, élhető válaszokat találni, jöjjenek ezek bármerről. Sokszor pedig nem is válaszolni 

kell, mert azzal túl könnyen lecsapnánk a labdákat, hanem inkább tovább kérdezni, együtt 

lenni másokkal a közös kérdezésben, közös rémületben, közös megrendülésben, közös 

ujjongásban.  
 

 

 
 

Összeállította: Kárpátiné Ézsiás Edit 
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Lackfi János: Milyenek a magyarok? Esszék Bp. 2013. 
 

Füled bokáig  

A magyar ember eltöprengett, vajon miből tudható, hogy ő éppen magyar. 

Abból, hogy vallja, borban az igazság, ezért pár pohár után az asztalt kezdi csapdosni, és 

kijelenti, hogy mindig neki van igaza. Vallja azt is, hogy sörben a békesség, ezért pár korsó 

után jóságosan kijelenti, hogy mindenkit szeret, és mindenkinek igaza van. A pálinkában ilyen 

elvont fogalmak nincsenek, azt inni kell, a többi majd kiderül. 

Abból, hogy minden külföldinek kész elmagyarázni, nyelve agglutináló, mint a japán, vagyis 

kicsi darabkákból van összebütykölve az összes szó. A japánokkal egyébként abban is 

egyetért, hogy minden tisztességes ember először a vezetéknevét adja meg, s csak aztán a 

keresztnevét. Ez így logikus, nem tudni, miért nem értik a többiek! 

Abból, hogy titkon büszke szitkozódási kultúrájára, és megszámolta már, hogy nevezetes „b” 

betűs szavunk különböző igekötőkkel felszerelve legalább kilencféle értelemmel bír. 

Abból, hogy végtelen mennyiségben képes disznó vicceket, anyósvicceket, rendőrvicceket és 

zsidóvicceket mesélni. 

Abból, hogy a tésztát édességnek tekinti, mákkal, dióval, lekvárral eszi, és ezzel idegrohamba 

kerget minden becsületes olaszt. 

Abból, hogy hisz a szent Levesben, melyet az étkezés elején szolgálnak fel, a szent 

Savanyúságban, melyet a húsételhez szervíroznak, és a sajtról legfeljebb melegszendvics jut 

eszébe, semmiképp sem egy sajttál. 

Abból, hogy míg az angol búcsúzás nélkül távozik, a magyar távozás nélkül búcsúzik. 

Abból, hogy ajtóhoz érve előreengedi a hölgyeket, de bevág eléjük, ha kocsmába lép, hogy 

vadnyugati lovagiasságból saját testével fogja fel a repülő késeket. 

Abból, hogy le és felsegíti a hölgyek kabátját akkor is, ha azok nem akarják. 

Abból, hogy kötelességszerűen megjegyzi, magyar ember evés közben nem beszél. Mondja 

mindezt teli szájjal. 

Abból, hogy mások egészségére kívánja a tüsszentést, pedig egy dán inkább bocsánatot kér 

miatta. 

Abból, hogy nem tűri a böfögést, pedig a mongoloknál ez a háziak főztjének kötelező 

dicsérete. 

Abból, hogy nyilvánosan orrot fúj, pedig ez Japánban súlyos illetlenség. 

Abból, hogy rászól arra, aki szívja az orrát, vagy szemrehányóan zsebkendőt nyújt neki, és 

nem tűri az étellel való szörcsögést sem, pedig ezek Japánban vagy Kínában természetes 

dolgok. 

Abból, hogy hegynek hívja a dombokat és tengernek legnagyobb tavát. 

Abból, hogy kedvenc tejtermékei nevét sehogy sem tudja lefordítani nyugati nyelvekre. Nem, 

nem fromage blanc, nem is mascarpone, nem is cottage cheese, hanem tejföl. Értik? Meg 

tejszín meg túró meg Rudi. 

Abból, hogy az összes nép fiaival ellentétben a jobb kezén hordja jegygyűrűjét, gyémántot 

pedig a világért nem tetetne bele, mert az flancolás. 

Abból, hogy ha valami nem sikerül, ötszáz éve ugyanúgy rálegyint, hogy több is veszett 

Mohácsnál, ha meg valami végzetesen rosszul sikerül, akkor vérben forgó szemmel kiáltja: 

nekünk Mohács kell! 

Abból, hogy gyerekként ki kell állnia az esőre, mert attól nagyra nő, répát kell ennie, mert 

attól fog tudni fütyülni, és spenótot, mert attól lesz erős. Ha csak a vastartalom számít, afelől 

akár egy lapátot is szopogathatna. 

Abból, hogy születésnapján meghúzgálják a fülét, és azt kívánják, bárcsak érne bokáig, pedig 

ez nem lenne se praktikus, sem esztétikus. 

Abból, hogy tudja, ennek a listának még nem ért a végére, és lehet, hogy soha nem is fog. 
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Ijjas Tamás, Lackfi János: A világ legrövidebb meséi  Bp. 2014. (részletek)  

A világ legrövidebb meséje egy aranyos 

kismackóról szól, akinek puha bundája volt, 

mintha plüssállat lenne, és minden kisgyerek 

azért ácsingózott, hogy hozzábújhasson, és 

minden meseíró azért nyafogott, hogy róla 

írhasson mesét, de aztán a kis bocs megnőtt, 

hatalmas, büdös és félelmetes medve lett belőle, 

és folyvást búslakodott, mert már egy cseppet se 

látszott cukinak, a kisgyerekek féltek tőle, és a 

meseírók is fejvesztve menekültek előle, ha 

meglátták, ááá, segítsééég, itt jön! 

  

   

Nem is, mert a világ 

legrövidebb meséje egy nyuszifülről szól, ami mindent hallott, csak 

sajnos nem volt hozzá nyúl. 

  

 Nem is, a világ 

legrövidebb meséje arról szól, hogy a 

királylánynak volt egy békája, és hiába jöttek a 

daliásnál daliásabb királyfiak, hogy megkérjék 

a kezét, a lábát, a füle tövét meg a haját, rájuk 

se hederített, inkább álltó nap azt a békát 

csókolgatta, mintha megzakkant volna, és 

addig csókolgatta, míg a béka gyönyörű szép 

királyfivá nem változott, maga a királylány 

meg gyönyörű szép békává, úgyhogy aztán a 

királyfi csókolgatta a békát éjt nappallá téve, 

míg az vissza nem változott, de akkor meg 

belőle lett megint béka, lehetett csókolgatni, és 

így ment ez a végtelenségig, sose sikerült 

egyszerre emberré vagy legalább egyszerre 

békává változni szegényeknek. 

 Nem is, egy bibircsókról szól, ami tévedésből a legkisebb és 

legszebb királylányra került, ahelyett hogy a vasorrú bába arcát 

csúfította volna, így csak egyetlen szabólegény maradt az udvarban 

tolongó ezer meg ezer kérőből, mert szerinte épp ettől a szőrös, 

rusnya bibircsóktól lett a királylány a legszebbnél is szebb. 
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RECEPTEK 
ANGÉLA AJÁNLATAI 
 

Készül az ízletes 

bukta Vinczepap 

Gyuláné Angéla 

konyhájában a 

Turista Magazin 

forgatócsoportjának 

fogadására. 

Valamennyi darabja 

megérdemelt sikert 

aratott, mindenkit 

biztatunk a 

próbálkozásra, lehet 

követni az összeállítás és sütés fortélyait a 

mester útmutatása nyomán. 
 

Bukta 

Hozzávalók: 

A 3 dl tej (langyos), 1.5 dl napraforgó olaj, 

1 db tojás, 0.5 citromból nyert citromhéj 

(reszelt), 60 dkg finomliszt, 3 ek cukor (3 

sarkokba), 1 csomag vaníliás cukor (4 

sarokba), 1 tasak instant élesztő (középre)  

A töltelékhez és a tetejére:10 dkg 

sárgabaracklekvár, 2 dl tej (meleg) 1 dl 

napraforgó olaj. 

Elkészítés: 

Rugalmas tésztát kell készítenie. Ha 

megkelt, lisztezett nyújtódeszkára borítjuk, 

leheletnyi liszttel átgyúrjuk. Kb. 1 cm 

vékonyra, téglalap formájúra kinyújtjuk, 

egyforma –hosszúkás - nagyságúakra 

vágjuk (14-15 db lesz). Kézzel egyenként 

még lapítunk rajtuk (kb. fél cm lesz), és a 

felénk eső részére ráteszünk 1-1,5 tk 

lekvárt, a két szélét ráhajtjuk, majd 

felgöngyöljük. Olajjal leheletnyi vékonyan 

kikent tepsibe rakosgatjuk (a tekerés alja 

alulra essen), de ne szorosan, mert még 

kelni fog. A tetejére: megmelegítjük a 

tejet, beleöntjük az olajat, összekeverjük, 

és ráöntjük a buktákra. Állni fog benne, de 

nem baj, mert sülés közben felszívja! 

Előmelegített sütőben, normál hőfokon 40-

50 perc alatt megsül. Porcukorral 

megszórva tálaljuk. 

Palóctáji töltött csirkemell 

Hozzávalók:  

1 kg lebőrözött csirkemellfilé, 15 dkg 

csirkemáj, 10 dkg gomba, 10dkg hagyma, 

5 dkg szalonna, bors, majoránna, oregánó, 

rozmaring bazsalikom ízlés szerint, 30 dkg 

burgonya, 10 dkg liszt, fokhagyma ízlés 

szerint, 3 dl olaj, kevés só.  

Elkészítés: 

A csirkemelleket kiveregetjük, enyhén 

sózzuk, borsozzuk, félretéve állni hagyjuk. 

közben elkészítjük a tölteléket. szalonnát 

kockákra vágunk, majd serpenyőben 

ropogósra pirítjuk, ezen az apróra vágott 

hagymát üvegesítjük, majd ráhelyezzük a 

csirkemájat és a megmosott szeletelt 

gombát, amit megfűszerezve együtt 

lepirítunk. Fűszerei bors,, majoránna, 

oregánó, rozmaring, pici bazsalikom, hogy 

illatos legyen ételünk. 

Az elkészült és enyhén hűlt tölteléket a 

már előzőleg előkészített csirkemellekbe 

göngyöljük. Bundázzuk a következő 

módon:  a reszelt burgonyát liszttel 

fokhagymával, sóval félkemény állagúra 

keverjük, s ebben a masszában forgatjuk 

meg a csirkemelleket. 

Serpenyőben olajat hevítünk, és lassú 

tűzön pirosra sütjük a töltött, göngyölt 

húsokat. Szalmaburgonyával és párolt 

rizzsel tálaljuk. 
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HÍREK 
 
ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 

A pünkösdi ünnepre tekintettel a 

2015. május 25-én (hétfőn) esedékes 

hulladékszállítás  

2013. május 23-án (szombaton) lesz! 

A hulladéktároló edényeket reggel 6 órára 

szíveskedjenek kihelyezni. 

 
HASZNÁLT AUTÓGUMIK 

A volt úttörő-tábor 

területén felhalmozott 

(veszélyes hulladéknak 

minősülő) autógumik 

rövidesen elszállításra kerülnek. 

Az önkormányzat biztosítani kívánja a 

lakosság számára is az esetlegesen 

kidobásra váró autógumik elszállítását. 

Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, 

2015. május 04-én (hétfőn) a használt 

gumikat a 25-ös számú főút mellett, az 

állomáshíd előtti területen helyezze el! 

 
EB-

ÖSSZEÍRÁS 

Az állatok 

védelméről és 

kíméletéről 

szóló 1998. 

évi XXVIII. 

törvény 42/B 

§ alapján a tartás helye szerint illetékes 

települési önkormányzat háromévente 

legalább egy alkalommal eb-összeírást 

végez.  

Szarvaskő Község Önkormányzata 

2015. április 01 – 2015. május 31-ig 

terjedő időszakban végzi az eb-összeírást. 

Felhívjuk a Tisztelt Eb-tartók figyelmét, 

hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 

elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat 

maga után. A bírság legkisebb összege az 

állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 

(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján 30.000 Ft. 

Az adatszolgáltatáshoz szükséges 

formanyomtatvány a Polgármesteri 

Hivatalban kérhető, vagy a honlapról 

letölthető. 

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) 
 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 
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SZARVASKŐÉRT ALAPÍTVÁNY 

ADÓSZÁMA: 

18575431-1-10 
MÁJUS 20. AZ EGYÉNI 

ADÓBEVALLÁSOK HATÁRIDEJE! 

Az alapítvány köszönettel fogadja 

mindazok felajánlását, akik a helyi 

közösségi rendezvények, események 

megvalósításához szeretnének adójuk 

1 %-ával hozzájárulni.  
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