
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

II/ 5-6-

7. szám 

2015.  

07. 16. 

A TARTALOMBÓL 
 

 A legújabb 

fogadófigura 

 Pünkösd után 

 Önkormányzati hírek 

 Szívmelengető Anyák 

napi ünnepség 

 Nagysikerű találkozó 

Lackfi János íróval  

 A Trianon-emlékmű 

avatása 

 Hírek képekben 

 Szarvaskő 

geológiája 

 Irány: 

Balatonederics! 

 Receptek 

 Hírek -Közhasznú 

információk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORSZÁGOS HÍRNÉVRE TETT 

SZERT SZARVASKŐ LEGÚJABB 

FOGADÓFIGURÁJA! 

 

Először a tavalyi csipkebogyó fesztiválra 

készült egy csipkebogyó lekvárt főző 

asszony az esemény egyik hatásos 

reklámfigurájaként, azután a Mikulás 

integetett a falu határában, majd farsang 

idején egy kalózlány vonta magára az 

arra járók tekintetét. Március 15. előtt 

Kossuth állt a szószék mögött, a Húsvét 

közeledtével egy húsvéti figuracsalád 

költözött az út szélére, őket az Anyák 

Napja tiszteletére egy anya figura 

követte.  

Mind – mind egyedi, kedves ötlet, 

figyelemfelkeltő és mosolyra fakasztó, 

de a legfrissebb figura a megye határain 

kívül is hírnevet szerzett, sőt országos 

elismerést is besepert! 

Lőrincz József képviselő legújabb ötlete, 

az álrendőr, a maga trafipaxra 

emlékeztető Sokol rádiójával nemcsak 

nézelődésre, de egyértelműen lassításra 

készteti az áthaladó autósokat! 

S ha még időnként egy-egy igazi rendőr 

is megjelenne azon a poszton, amire van 

esély, akkor sebességkorlátozó ereje 

még hatékonyabbá válhatna. 

Bízzunk az ötlet önmagát megvalósító 

hatásában! 

Mindenesetre a nyári fogadófigura 

telitalálat. 

A szarvaskői ötletről a Heves Megyei 

Hírlap, a HEOL internetes portál és az 

Eger TV mellett a TV2 is beszámolt.   
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Kedves Olvasók! 
 

Már többen hiányolták az utóbbi hetekben 

a Hírmondót. Köszönjük szépen 

érdeklődésüket és szíves elnézésüket 

kérjük a hosszabb szünetért! 

 

Most összevont számunkban igyekszünk 

kárpótlást nyújtani, s visszatekintő 

krónikáját adni az előző lapszám 

megjelenése óta eltelt időszak gazdag 

történéseinek, mert munka, tevékenység, 

tervezés, szervezés, kivitelezés akadt 

bőven, oly annyira, hogy éppen miatta 

késlekedünk kicsit az eseményekről való 

tudósítással. 

 

A jelenlegi lapszámot követően 

legközelebb a nyár után, szeptemberben 

jelentkezünk ismét. 

 

Megértésüket nagyon köszönjük! 
 

 

 

Továbbra is várjuk híreiket, ötleteiket: 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

címen 

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 
 

Túrmezei Erzsébet: 

  

Pünkösd után  
 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos 

mélye.  

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.  

Pünkösd előtt - esedezés, esengés.  

Pünkösd előtt - halk hajnali 

derengés.  

Pünkösd előtt - szent vágyak 

mozdulása.  

Pünkösd előtt - koldusszív 

tárulása.  

Csendesen várni - várni, hinni, 

kérni!  

Aztán - boldog pünkösd utánba 

érni!  

S pünkösd után - szent égi erőt-

vetten,  

pünkösd után - Lélekkel telítetten.  

pünkösd után - bátor tanúvá lenni,  

pünkösd után - régit kárnak ítélni.  

Krisztusnak élni és másoknak 

élni,  

minden mennyei kincset 

elfogadni,  

és pünkösd után - adni, adni, adni 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. évi beszámoló, zárszámadás 

A 2015. május 28-án megtartott testületi 

ülésre előterjesztésre került Szarvaskő 

Községi Önkormányzat 2014. évre 

vonatkozó zárszámadása. 

 

 
 

A képviselő-testület a zárszámadásban 

rögzítetteket nem fogadta el, tekintettel 

arra, hogy a költségvetési mérleg főbb 

kiadásainak megbontását nem kellőképpen 

tartalmazta.  

A kiadási „sorok” egyeztetésére az 

Egerbaktai Közös Önkormányzat 

Hivatalban került sor. Ezt követően a 

költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 

a júniusi testületi ülésen ismét 

előterjesztésre került. 

A testület a zárszámadást ekkor elfogadta, 

tekintettel arra, hogy annak hiánya 

büntetést vont volna maga után. 

A zárszámadás elfogadásakor külön 

kértem, hogy az erről szóló jegyzőkönyv 

tartalmazza az alábbi észrevételeket: 

 

 az előirányzat módosításokat nem a 

testület hozta,  

 leltárral, vagyon-leltárral a mai napig 

nem rendelkezünk, 

 nem fogadjuk el valós adatként a 

beszámolóban feltüntetett 100%-kos 

teljesüléseket, amit az is alátámaszt, 

hogy a 2015. június 17-i lekérdezés 

alapján több millió forintos 

(3.809.649,-Ft) kintlévőségünk van.  

Itt szeretném kérni azokat a lakosokat, 

vállalkozókat, akiknek adótartozásuk 

van, mielőbb rendezzék, mert az 

adóügyi előadónk a közeljövőben 

megteszi a szükséges lépéseket. 

 nem tudjuk elfogadni, hogy a kötelező 

adatszolgáltatások – amit az Egerbaktai 

Közös Hivatalnak kell elvégezni - 

elmaradása miatt, csak az idén már 

3x50.000,-Ft bírságot kaptunk, ezért az 

Egerbaktai Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz átszámlázzuk. 

*** 

 

Eger Vidék Kincsei Egyesület  

(volt LEADER) 

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület kérte, 

hogy az előző évekhez hasonlóan, 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete készfizető kezességet 

vállaljon a 9 millió forintos hitele 

lakosságszámnak megfelelő összegű, 

109.492,- Ft erejéig. (A hitelre azért van 

szükség, mert az egyesület működtetése 

utófinanszírozású.)  

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és 

előzetes hozzájárulását adta, hogy az Eger 

és Vidék Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os 

nagyságú folyószámlahitel-keretét 

megújítsa, s arra vonatkozóan Szarvaskő 

község lakosságszám alapján készfizető 

kezességet vállaljon. 

 

*** 
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Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményfenntartó Társulás 

Szarvaskő Községben a házi 

segítségnyújtást jelenleg a Hevesaranyos-

Bátor – Egerbakta – Egerbocs – Egercsehi 

– Szarvaskő - Szúcs Gyermekjóléti és 

Szociális Intézményfenntartó Társulási 

Tanács intézménye, a Szociális 

Alapszolgáltatási Központ látja el. 

A házi segítségnyújtási feladat ellátása 

kötelező önkormányzati feladat (1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. §-

ában meghatározott feladat), melyet 

gazdaságossági, célszerűségi okokból 

társulás formájában is elláthat. 

A képviselő-testület döntött a Társulásból 

történő kiválásról, ezért szükséges e 

feladat szakszerű, gazdaságos 

megoldásáról gondoskodnunk.  

 

 
 

A kiválás szabályai: A Társulásból való 

kiválásról a helyi önkormányzat képviselő-

testülete minősített többséggel dönt 

legkésőbb a naptári év első napját 

megelőző hat hónappal.  

A fent leírtaknak megfelelően a képviselő-

testület tudomásul vette, hogy döntését a 

kiválásról jogszerűen 2015.12.31-i 

napjával hozhatja meg, de a Társulásnál 

kezdeményezte a 2015.06.30-i rendkívüli 

kiválás lehetőségét, amit a Társulási 

Tanács nem fogadott el. 

 

*** 

 

 

 

A haszonbérleti szerződések 

felülvizsgálata 

A mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvény 

38. § (1a) bekezdése lehetőséget ad a 

települési önkormányzatok részére ún. 

rekreációs földhasználati szerződés 
megkötésére. E szerződés az 1 hektár 

területnagyságot el nem érő földekre 

vonatkozik földművesnek nem minősülő 

természetes személy, civil szervezet, mint 

földhasználó és a települési önkormányzat, 

mint használatba adó között legalább egy, 

legfeljebb 5 évre köthető. 

„(1a) A rekreációs célú földhasználati 

szerződés a települési önkormányzat, mint 

használatba adó, valamint a földművesnek 

nem minősülő belföldi természetes személy 

vagy tagállami állampolgár, illetve 

mezőgazdasági termelőszervezetnek nem 

minősülő civil szervezet, mint használó 

között létrejött olyan szerződés, melynek 

alapján a használó a települési 

önkormányzat tulajdonában álló, 

legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet 

a saját, illetve az együttélő családtagjai 

szükségleteit meg nem haladó mértékben 

használja, és szedi annak hasznait. A 

rekreációs célú földhasználati szerződés 

határozott időtartamra, legalább 1 

gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre 

köthető meg. Ha a rekreációs célú 

földhasználati szerződés alapján a 

használó a földhasználatért 

ellenszolgáltatással tartozik, a szerződés 

megszűnésére a haszonbérleti szerződés 

megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni.” 

A rekreációs földhasználatot a 

Földhivatalhoz nem kell bejelenteni, a 

területalapú támogatást az önkormányzat 

veheti igénybe, míg a haszonbérleti 

szerződéssel történő földhasználat, 

bejelentésre kötelezett és a területalapú 

támogatást a föld használója (bérlő) veheti 

igénybe. 
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A fenti jogszabály értelmében szükséges az 

erre irányuló döntésünk módosítása, ezt 

követően a Haszonbérleti szerződések 

átdolgozása, mely előreláthatólag 

2016.01.01-től lép hatályba. 

A testület döntését követően a részletes 

szabályokról tájékoztatást adunk. 

 

*** 

 

Haszonbérlet igény 

Pásztor József és Pásztor Józsefné, 

Kistarcsa, Mária u. 27. sz. alatti lakosok 

kérelemmel fordultak Szarvaskő Község 

Önkormányzatához, hogy Szarvaskő, 664., 

665. hrsz-ú területeket haszonbérbe kívánja 

venni. 

A döntés elnapolásra került a 

földhasznosításról szóló rendeletünk 

elfogadásának időtartamáig.   

 

*** 

 

Bérleti szerződésekkel kapcsolatos 

kérelmek 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

2013.07.21. napján helyiségbérleti 

szerződést kötött a Fortuna Hermes Kft-

vel. A helyiségbérleti szerződés 3. b.) 

pontja bérleti díjfizetési kedvezményt tesz 

lehetővé. A Fortuna Hermes Kft. a 

szerződésben szereplő feltételekkel fordult 

kérelemmel Szarvaskő Községi 

Önkormányzathoz, hogy a bérleti 

díjfizetési kedvezményt továbbra is 

biztosítsa részére.  
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 

Fortuna Hermes Kft. 2015. december 31. 

napjáig a helyiségbérleti szerződés 3. b.) 

pontjában szereplő havi kedvezményes bérleti 

díj 35.000,-Ft/hó összeget fizessen, 2014. július 

1. napjától, a közzétett infláció összegének 

emelkedésével.  

 

*** 
 

 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

2014.06.23. napján helyiségbérleti 

szerződést kötött a Misztarka Miklósné 

egyéni vállalkozóval. A helyiségbérleti 

szerződés 3. b.) pontja bérleti díjfizetési 

kedvezményt tesz lehetővé. A 

szerződésben szereplő feltételekkel fordult 

kérelemmel Szarvaskő Községi 

Önkormányzathoz, hogy a bérleti 

díjfizetési kedvezményt továbbra is 

biztosítsa részére 2015. január 1. napjától. 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta, hogy Misztarka Miklósné egyéni 

vállalkozó 2015.12.31. napjáig a 

helyiségbérleti szerződés 3. b.) pontjában 

szereplő havi kedvezményes bérleti díj 

35.000,-Ft/hó összeget fizessen, 2015. 

január 1. napjától a közétett infláció 

összegének emelkedésével.  

  

*** 

 

Szarvaskő Község Önkormányzatát Mizsei 

Attila Szarvaskő, Rákóczi u. 787. hrsz. 

alatti lakos tájékoztatta, hogy az Almári-

dűlőben biztosított, legeltetésre 

alkalmasnak vélt területet, legeltetés 

céljából nem tudja igénybe venni. 

Kérelmező csatolta a Heves Megyei Vízmű 

Zrt. Központi laboratóriuma által kiállított 

vizsgálati jegyzőkönyvet, mely szerint az 

ott használható kút vize sem emberi, sem 

állati fogyasztásra nem alkalmas.  

Levelében kérte, hogy a delelő részen 

biztosítson számára legeltetési lehetőséget 

a testület.  

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, továbbra is 

úgy döntött, hogy erre a területre 

legeltetési szerződést nem köt. 

 

*** 
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Alpolgármester 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Heves 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya az alpolgármesterre 

vonatkozóan az alábbi javaslattal élt: 

„A polgármester levelében kifejtette, hogy 

a négy képviselő közül három tagja az 

Ügyrendi Bizottságnak, ezen képviselők a 

Mötv. 58.§ (1) bekezdése értelmében – 

figyelemmel a 79.§ (2) bekezdésére is – 

összeférhetetlenné válnak 

alpolgármesterré választásukkal, a 

bizottsági tagsággal nem rendelkező 

képviselő pedig a polgármester tényleges 

helyettesítése esetén közeli hozzátartozója 

felett gyakorolna munkáltatói jogokat… 

Szarvaskő esetében a polgármester által 

közölt problémákat a bizottság 

összetételének megváltoztatásával 

lehetséges kiküszöbölni. Amennyiben az 

egyik bizottsági tag, vagy az elnök lemond, 

az ő helyére a jelenlegi bizottsági 

munkában részt nem vevő képviselőt, vagy 

külsős bizottsági tagot lehet delegálni, a 

lemondó képviselőt pedig megválaszthatja 

a testület alpolgármesternek.” 

A fenti javaslatot ismertettem a bizottság 

tagjaival és a bizottság elnökével. A 

törvény nem teszi kötelezővé az 

alpolgármesteri megbízás vállalását, a 

bizottság tagjai (Benkó Dániel és Nahóczki 

László) és a bizottság elnöke (Lőrincz 

József) nem vállalták az alpolgármesteri 

tisztséget, melyet írásos nyilatkozatban is 

megerősítettek. 

A képviselők nyilatkozatait megküldtem a 

Törvényességi Felügyeleti Osztályra. 

Természetesen a döntésről értesíteni fogom 

a lakosságot. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy a 

szóbeszéddel ellentétben, ez ügyben az 

önkormányzatot nem bírságolták meg, és 

eleddig nem is helyeztek kilátásba 

bírságot. 

 

*** 

 

 

 

Fakivágás a temetőben 

Sokan érdeklődtek, miért vágatta ki az 

önkormányzat a temető egyik lombos fáját? 

Sajnos a fa kiterjedt gyökérzete több sír 

alapját megrongálta, melyet a sírok 

tulajdonosai észrevételeztek, s a további 

károk kivédésére szükségessé vált a 

problémát okozó fa eltávolítása. 

 

*** 

 

Borsod-híd felújítása 

Szarvaskő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Borsod-híd felújítására a Kventfal Kft. 

árajánlatát fogadja el. 
 

 
 

A döntést alátámasztó okok között 

szerepel, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 

nyújtották be, illetve helyi vállalkozás, ami 

az iparűzési adó szempontjából a település 

bevételét növeli.  

A felújítási munka a Borsod-híd 

felújítására, a szükséges útpálya javításra, 

korlát bontására, újjáépítésére vonatkozik. 

A híd javítása során felmerülő 

kellemetlenségekért megértésüket kérjük. 

 

*** 

 

Állomáskert használata 

A képviselő-testület döntése alapján 

amennyiben a nem szarvaskői lakosok a 

területet használni kívánják, csak előzetes 

bérleti szerződés megkötését követően 

10.000,-Ft/nap, vagy amennyiben csak a 

mellékhelyiség használatát kérik 5.000,-
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Ft/nap bérleti díj figyelembevételével 

nyílik lehetőség. 

A bérleti szerződés tartalma szerint az 

ingatlanért, vagy ingatlanrészért a bérlő 

teljes felelősséggel tartozik, az esetleges 

károk a bérlőt terhelik, a helyreállításról a 

bérlőnek kötelessége gondoskodni. 

Az állomáskerti terület használata a helyi 

lakosoknak továbbra is ingyenes! 

 

*** 

 

Könyvtári hírek 

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár - az 1997. évi CXL. törvény 56. § 

(4) alapján - minimális könyvtári 

beiratkozási díjat vezet be az egyes 

települések könyvtári szolgáltató helyein.  
 

Miért kerül sor a beiratkozási díj 

bevezetésére? 

A Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár HEVESTÉKA Könyvtár-ellátási 

Rendszerében jelenleg 78 kistelepülésre 

biztosít nyilvános könyvtári szolgáltatást 

Heves megyében. A szolgáltatás 

finanszírozása állami költségvetésből 

biztosított, forrása a megyei könyvtárak 

kistelepülési könyvtári és közművelődési 

célú kiegészítő támogatása.  
 

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának 

könyvtári szakterülete az elmúlt 

hónapokban több körben folytatott 

egyeztetést a Nemzetgazdasági 

Minisztériummal. 2015. áprilisában kézhez 

kapták a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztálya 

határozatát. A határozat szerint - mivel a 

megyei könyvtárak a kistelepüléseken 

nyújtott könyvtári szolgáltatások során 

nem keletkezik bevételük - nem 

érvényesíthetik – egyébként meglévő - 

ÁFA visszaigénylési jogukat. Ennek 

következtében elveszítik a kapott 

támogatás több tízmilliós hányadát. Az 

elveszített hányad a könyvtári 

szolgáltatások tartalmának csökkentését 

vonja maga után. Az ÁFA 

visszaigénylésére csak akkor van mód, ha a 

megyei könyvtárnál - a szolgáltatás révén - 

bevétel keletkezik. 
 

Annak érdekében, hogy a kistelepülési 

könyvtári és közművelődési célú 

kiegészítő támogatás teljes összegét föl 

tudják használni a szolgáltatások 

biztosítására, a Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár - az 1997. évi CXL. 

törvény 56. § (4) alapján - könyvtári 

beiratkozási díjat vezet be az egyes 

települések könyvtári szolgáltató helyein.  

A beiratkozási díjakból a Megyei 

Könyvtárnál minimális szolgáltatási 

bevétel keletkezik, de ez jogalapot teremt 

az ÁFA visszaigénylésére. 
 

Mennyi lesz a beiratkozási díj összege? 
 

A beiratkozási díj összege: teljes áron 200 

Ft/év, kedvezményesen 100 Ft/év 

Bevezetésének dátuma: 2015. augusztus 1., 

visszamenőleges hatálya nincs. 

A beiratkozási díj bevezetése nem érinti az 

önkormányzattal megkötött érvényes 

megállapodás tartalmát. Továbbra is 

minden könyvtárhasználót ingyenesen 

illetnek meg az 1997. évi CXL. törvény 56. 

§ (2) pontja szerinti alapszolgáltatások: a 

könyvtárlátogatás, a kézikönyvtári kijelölt 

gyűjteményrész helyben használata, az 

állományfeltáró eszközök használata, 

információ a könyvtár és a könyvtári 

rendszer szolgáltatásairól.  

A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek 

mentesülnek a beiratkozási díj 

megfizetése alól. A diákigazolvánnyal 

rendelkező tanulók és a 70 éven aluli 

nyugdíjasok számára 50 %-os 

kedvezmény jár.  

Megértésüket köszönjük! 

Szabóné Balla Marianna 

 polgármester
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FALUGYŰLÉS - 2015. JÚNIUS 25. 
 

A 2014. évi bevételek és kiadások kapcsán, kiemelésre kerültek az adóbevétel, illetve az 

adóhátralék „kirívó” adatai, melyek az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó kapcsán 

merültek fel. 

Tételesen:  

2014. évben településünk szállásadói összesen 190.000,-Ft idegenforgalmi adót vallottak be. 
Ezzel szemben a tervezett bevétel közel 1.000.000,-Ft volt, amit a megelőző évek bevételei 

alapján tervezett az akkori képviselő-testület. A nagymértékű visszaesés okát a testület 

vizsgálat alá vonja, melynek elvégzésére felkérte az adóügyi vezető tanácsost és az aljegyzőt. 

Iparűzési adó címen 2.444.031,-Ft kintlévőség került kimutatásra.  

Ez az összeg a település költségvetéséhez viszonyítva is nagyon magas. A megtérülés 

érdekében az adóügyi vezető tanácsos a szükséges lépéseket meg fogja tenni. 

 

Az iskolaépület és az állomáskert felújításával kapcsolatos tervek: 

Az épületek felújítását a A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV 

PROGRAM (TOP) kereteiben szeretnénk megvalósítani. Az épületek funkcióval történő 

ellátása az első körben benyújtott projekthez képest, a projektkiírás változása miatt módosult. 

Több szempontot is figyelembe véve (hasznosság, fenntarthatóság, lakosságszám stb.) az 

átalakításokat úgy próbáltuk meg betervezni, hogy minél kisebb átalakításokkal, de teljes 

felújításra kerüljenek a jelenleg siralmas állapotban lévő épületek.  

Az is fontos szempont volt, hogy olyan támogatási konstrukciót találjunk, ami lehetőleg a 

teljes átalakítást támogatja.   

 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése címén tervezzük az 

idősek nappali ellátását szolgáló új intézmény létesítését a „Funkciójukat vesztett épületek 

hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása, akadálymentesítése) az adott 

szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben” az önállóan támogatható 

tevékenységek körében. 

 

A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés címén tervezzük az 

Állomáskert felújítását, új funkcióval történő bővítését a „Már működő nemzetközi 

vonzerővel rendelkező, vagy a fejlesztés eredményeképpen azzá váló, hagyományosan 

megrendezésre kerülő kulturális, művészeti, gasztronómiai stb. rendezvények, fesztiválok 

infrastrukturális háttérfeltételeinek fejlesztése” az önállóan támogatható tevékenységek 

körében. 

 

A fent említett két projekt építési engedélyezési terve folyamatban van. Az építési engedély 

megléte ugyanis előnyt jelenthet a pályázat kiírása során. 

A falugyűlésen elhangzott javaslatok, észrevételek pozitív irányba mozdítják az épületek 

felújításával, illetve az egyéb tevékenységekkel kapcsolatos terveket. Nyertes pályázat esetén 

a képviselő-testület megvizsgálja a tervmódosítás lehetőségét és szükségességét.  

 

 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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SZÍVMELENGETŐ ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG 

 
Nagyon sajnálhatják azok, akiket a rossz, csapadékos idő távol tartott a május 2-re hirdetett 

Anyák napi majálistól. A szabadtéri foglalkozásokat ugyan valóban elmosta az eső, de akik 

dacolva a kedvezőtlen körülményekkel, mégis bekukkantottak az állomáskerti faházba, 

felemelő, szívet melengető Anyák napi ünnepségben lehetett részük. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Az összegyűlt anyukák, nagymamák és 

érdeklődő vendégek szemébe bizony könnyeket 

csalogatott a szépen felkészült gyerekek műsora. 

A rendezvényt gondos szervezőmunkával Győri 

Enikő és Macsinka Melánia, az önkormányzat 

kulturális közfoglalkoztatottjai készítették elő, s 

maguk is aktív szereplői voltak. 
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Szabóné Balla Marianna polgármester köszöntő szavai, s Wass 

Albert, az anyákról írt csodálatos versének tolmácsolását követően 

sorban elhangzottak a fellépők megindító, ünnepi köszöntői.  

 

A meghitt rendezvény 

koronájaként Kovács 

Luca, a Quimby zenekar 

népszerű, Most múlik 

pontosan című dallamára, 

édesapja, Kovács Ferenc 

alkalomhoz írt szövegével 

előadott, tiszta, csengő 

énekhangjában 

gyönyörködhettünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamennyi résztvevőt elvarázsoltak a gyerekek, s az 

anyukák örömmel ölelték magukhoz a kis előadókat, hálásan 

köszönték meg az ünnepséget és a kapott, jelképes virágokat. 

Noha odakinn szakadatlanul esett, a faházban pezsgett az 

élet, s még órákon át élvezték egymás társaságát a 

jelenlévők. Jó étvággyal fogyasztották el a bográcsban főtt 

ebédet, s nagy sikere volt a csemegéknek, a folyamatosan 

utánpótlásra ítélt palacsintának és pattogatott kukoricának is.  

 

Szarvaskő Község Önkormányzata minden közreműködőnek köszöni segítő munkáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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NAGYSIKERŰ TALÁLKOZÓ LACKFI JÁNOS ÍRÓVAL 
Szarvaskőben mindig történik valami érdekes, valami új… 

A helybéliek és a faluba látogatók május 14-én ismét egy különleges program részesei 

lehettek! 

 

Bevallom, nagy szervezői izgalom előzte meg Lackfi János közönségtalálkozóját, mert hosszú 

évek óta nem volt író vendége a településnek, nem volt alkotó-olvasó találkozó.  

Kissé jégtörésnek is szántuk ezt az alkalmat, és mindjárt az egyik legnagyobb „Csákánnyal”, a 

kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb, legsikeresebb, karizmatikus alakjával.  

 

Minden előzetes kételyünkre rácáfolt azonban az érdeklődőkkel zsúfolásig telt könyvtár, mely 

az érkező írót várta. Amikor az utolsó percekben még berobbant egy nyolc fős turistacsoport 

is, a helyzetet csak az orvosi rendelőből sürgősen áthordott székek póthelyei mentették meg. 

 

 
 

Lackfi János rövid 

bemutatásához a 

honlapján található 

néhány beszédes 

számadatot hívtam 

segítségül. Mindjárt az 

első a 30-as, ami azt 

jelenti, több mint 

harminc kötete jelent 

meg, fele a gyerekeknek, 

fele a felnőtteknek szól, 

és akkor még a szintén 

kb. ugyanennyi fordítás 

kötetről nem is tettünk 

említést. 

A 17-es szám tartalma 

szerint ennyi éven át tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 

A 100-as szám üzenete, hogy évente kb. ennyiszer találkozik kisebb nagyobb közönséggel, 

vagyis napi kapcsolatban van az olvasókkal. 

A többihez képest szerény szám az 5-ös, de tartalma bizony nagyon is tekintélyes, mert egy 

nagy családot takar, öt gyermek édesapja. 

Később kaptuk a hírt, hogy a találkozó másnapján született meg a család hatodik gyermeke! 
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Mindez a sokféle tevékenység, 

amiből egy is nagy energiákat 

mozgósít, és ami a számadatok 

mögött van, 44 évben sűríthető. 

Sőt, nyilván inkább csak egy 

részébe, amióta írni kezdett.  

A találkozó napját és az író 

születésnapját mindössze négy 

nap választotta el, amit nem 

hagyhattunk szó nélkül, és 

születésnapja alkalmából 

Szarvaskőben is felköszöntöttük. 

A fiúk dala című saját verse 

hangzott el Hegedűs Roland 

bátor, ügyes előadásában, annak a sok-sok gyermeknek a nevében, akik az ő meséin, versein 

cseperedtek. 

 

 „A humor hal meg utoljára, nem a remény” 
hirdettük plakátjainkon az esemény címét, 

amely előrevetítette a rendezvény hangulatát, 

hiszen Lackfi János saját bevallása szerint sem 

az az író, aki „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.” 

 

Olyan író, aki minden korosztályhoz utat talál. 

Az irónia, a humor, a játékosság átszövi sorait. 

Sokoldalúságáról, lendületes, magával ragadó 

előadásmódjáról a könyvtárban jelenlévők is 

meggyőződhettek. Fergeteges találkozót tartott! 

 

Az irodalomról, a költészetről, a magyar nyelv 

kifejezési eszközeinek kimeríthetetlen tárházáról mindenki számára élvezetes, a műveiből vett 

idézetekkel gazdagított, szórakoztatva tanító ismereteket nyújtott. A jelenlévők követhették, 

hogyan lesz egy hétköznapi témából vers a költő látásmódjának és sajátos eszközeinek 

segítségével, görbe tükröt kaptak arról, milyenek is a magyarok, s a nagyrészt felnőtt, illetve 

középiskolás korosztályon túl, az író a legkisebbekről sem feledkezett meg, akik szintén 

önfeledten szórakoztak az őket megszólító műveken.  

 

Lackfi János jött és mindenkit 

meghódított!  

Lebilincselő előadását követően 

közel ugyanannyi ideig tartó, 

kötetlen beszélgetés, könyveinek 

dedikálása zárta a minden percében 

figyelmet keltő, hangulatos és 

élménydús irodalmi délutánt. 
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Nagyon örülünk és 

köszönjük, hogy ilyen szép 

számban megtisztelték e ma 

még rendhagyónak számító, 

de már hagyományteremtő 

szándékkal létrehozott író- 

olvasó találkozót, melyet a 

Bródy Sándor Könyvtár 

Hevestéka Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszere 
támogatásával valósíthattunk 

meg. A Megyei Könyvtár 

nem csak friss, új könyvekkel 

látja el rendszeresen a megye 

kistelepülésein élőket, hanem 

színvonalas kulturális programok közvetítéséről is gondoskodik.  

Az eseményről rövid híradást olvashattunk a Heves Megyei Hírlap május 20-ai számában is. 
 

Mit adhattunk volna ajándékba vendégünknek, 

mint a helybéliek specialitását, egy kis kóstolót 

ízletes csipkebogyó lekvárunkból és településünk 

történetét, azzal a felkiáltással, bőven van benne 

téma, amely egy Szarvaskőről szóló vers írására 

ösztönözheti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kicsik és nagyok egyaránt belefeledkeztek a kötetek 

lapozgatásába…. 

Előkerültek az otthoni Lackfi könyvek, de helyben is 

volt lehetőség újak beszerzésére, s vendégünk 

örömmel tett eleget a sorban álló, dedikálásra várók kéréseinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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A TRIANON-EMLÉKMŰ AVATÁSA 

A trianoni békediktátum évfordulójáról megemlékezve a Parlament öt évvel ezelőtt fogadta el 

azt a törtvényt, melyben a magyarság történetének e szomorú dátumát emléknappá, a Nemzeti 

Összetartozás Napjává nyilvánította, tanúságot téve a határokon átívelő nemzeti összetartozás 

mellett. 

Szarvaskőben 

bensőséges ünnepség 

keretében került sor az 

emléknap hétvégéjén, 

június 6-án a 

megemlékezésre és a 

négy éve emelt, most 

új kopjafával 

kiegészült Trianon-

emlékmű felavatására 

és koszorúzására. 

A rendezvény 

emlékműsora a 

Himnusz felcsendülése 

után keresztmetszetét 

nyújtotta a 95 évvel 

ezelőtt történt 

megrendítő történelmi 

eseményeknek. Szólt az előzményekről, a békekötés körülményeiről, a döntés 

következményeiről, fogadtatásáról, s merített a magyar irodalom legnagyobb klasszikusainak 

alkotásaiból. 

Magyarország a vesztes központi hatalmak oldalán vett részt 

az első világháborúban. A győztes antant nagyhatalmak 

szándéka az Osztrák-Magyar Monarchia hegemóniájának 

megszüntetése, a Monarchia feldarabolása volt. Ezzel 

párhuzamosan a Monarchia nemzetiségi politikájával 

elégedetlen kisebbségi vezetők egyre hathatósabban 

képviselték nemzeti törekvéseiket.  

1918 novemberében az őszirózsás forradalmat követően 

megalakuló Károlyi-kormány egy Magyarország számára 

rendkívül kedvezőtlen fegyverszüneti egyezményt volt 

kénytelen kötni, mely lehetővé tette a szinte védtelen 

Magyarország antant általi megszállását, s az országnak 

szembe kellett néznie a soknemzetiségű Monarchia 

kisebbségeinek követeléseivel, melyek Magyarország 

területének felosztását helyezték kilátásba. 

1919. január 18-án Versailles-ban megnyílt a világháborút lezáró békekonferencia, melyen a 

győztes országok körülbelül két hónap leforgása alatt kialakították a későbbi 
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békeszerződésből megismert határokat. Az Apponyi Albert gróf vezette magyar küldöttséget 

csak egy évvel később, 1920 januárjában hívták meg a béketárgyalásokra, ahol az 1919 

tavaszán megállapított határokon már nem lehetett változtatni. 

1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták az első világháborút 

Magyarország számára lezáró békediktátumot, amelynek értelmében a vesztes központi 

hatalmak oldalán részt vevő Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. 

A döntés minden magyart mélyen érintett, a keserűséget, fájdalmat íróink, költőink számos 

alkotása őrzi. 

Az emlékműsorban elhangzottak Ady Endre, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Sík Sándor 

versei, Apponyi Albert gróf naplójából vett idézetek. 

 

Juhász Gyula: Trianon 

Részlet 

 

„Nem kell beszélni róla sohasem? 

De mindig, mindig gondoljunk 

reá! 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 

Jog és igazság, becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy országunk e 

földön, 

Melyet magyar erő szerzett 

vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg 

bizony. 

Egy ezer évnek vére, könnye és 

Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága 

hagyatékhoz.” 

 

 

 

Sík Sándor:  

Az Andocsi Máriához 
 Részlet 

 

„Koldusboton, törött mankón 

Jövünk búcsút járni, 

Szűzmáriás magyaroknak 

Kopott unokái. 

Éjfél van a Duna táján. 

Magyaroknak éjszakáján 

Nincs más, kivirrasszon. 

Baráttalan, testvértelen, 

Hozzád ver a veszedelem, 

Boldogságos Asszony!” 
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A rendezvény különösen megrendítő percei voltak, amikor a 

90 éves Csank István tolmácsolásában meghallgattuk 

ismeretlen szerző, magyarságra kért áldását. 

 

Áldás 

Részlet 

„Áldott legyen minden Magyar, 

És áldott legyen a világ, 

A vért szomjazó harcmezőket, 

Nője be a vadvirág, 

Áldott legyen a szabadság, 

Mely gyógyítja a sebeket, 

Áldott legyen szívünk, lelkünk, 

És töltse meg a szeretet.” 
 

 

 

Az emlékműsort követően Szabóné Balla Marianna 

polgármester beszédében így fogalmazott: 

„A mellettem álló Nagy Magyarországot ábrázoló 

„építmény” 2011-ben a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom helyi szervezetének kezdeményezésére, a 

lakosság segítségével épült meg, de emlékművé avatása a 

mai napig váratott magára. 

Ami látható az a kő, fa és föld. Ami nem látható, az a 

szeretet, az emlékezés és a fájdalom. Ezek felhasználásával 

készült. Tudom, mert én is az építők között voltam. Nem 

hivalkodó, nincs benne fény, nincs benne csillogás, nem 

került hatalmas vagyonokba.  

És ez így van jól, mert nem az a fontos, amit a szemével lát 

az ember, hanem az, amit ennek okán a szívében érez. 

Fontos, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy az 

országhatárt bárhol meghúzhatták volna. Akár mi is 

lehetnénk pl. szlovák állampolgárok, a mi felmenőink is 

átélhették volna azt a sok szenvedést, megaláztatást és hosszú reménytelenséget…..  

 

Hálás vagyok a Jóistennek, amiért Barátomnak tudhatok néhány határon túli magyart. Mióta 

megismertem Őket, szinte nincs nap, hogy ne gondolnék rájuk. S mikor ránézek a térképre, s 

látom a régi magyar városneveket, eszembe jutnak Ők, az emlékek, és könny szökik a 

szemembe. Így, itt-élőként, kötelességemnek érzem, hogy valamivel lépnem kell feléjük, 

tennem kell értük. Ezzel az emlékművel akár rájuk is emlékezhetek, de mindenkit emlékeztetek 

arra, hogy bizony több millió magyar él még a Kárpát-medencében, a határokon túl, mert 

Trianon nem csak földrajzi kérdés, nem csak az elvesztett területekről szól… és mindig 

mindenki emlékezzen rá és érezze kötelességének, hogy: 

„Négy-víz-parton, három—hegyen  

Mindörökké magyar legyen 

A máriásének” 

 

Barta Zsolt felsőtárkányi fafaragó adományaként ez az „építmény” a mai napon kiegészül egy 

kopjafával, amelynek jelképes felavatásával Szarvaskő Község Önkormányzata emlékművé 

nyilvánítja ezt a területet.” 
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Majd a polgármester köszönetét fejezte ki az adományozónak, s az új kopjafa leleplezése után 

felkérte Szabó József Béla kanonok esperes urat, áldja meg a magyarság összetartozását 

kifejező szarvaskői Trianon-emlékművet. Szabó atya személyes hangú, megindító emlékező 

gondolatai és áldó imája tette teljessé az emlékműavatás felemelő ünnepségét.  

 

 

Az esemény zárásaként Szarvaskő Község Önkormányzata nevében Szabóné Balla Marianna 

és Nahóczki László, a Szarvaskőért Alapítvány részéről Mészáros Judit és Kovács András, a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében Liktorné Majoros Erika és Lőrincz József 

elhelyezték az emlékezés virágait Liktor Tibor felvezető díszlépéskíséretében.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Búcsúzóul felhangzott a résztvevők közös 

énekével a Székely Himnusz.  

Az emlékműsorban közreműködtek: 

Csank István, Győri Enikő, Kárpátiné 

Ézsiás Edit, Molnárné Lukács Andrea, 

Szabóné Balla Marianna, valamint 

felvételről egy-egy dallal a Kormorán és a 

Credo zenekar.   

     

  Kárpátiné Ézsiás Edit 
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FOLYTATÓDNAK A FALUBAN A SZÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 

Egymás után frissül, szépül 

a település egy-egy területe. 

Önkéntes segítőmunkával 

tisztult meg a régi pince 

környezete, virágok és új 

ülőpad került a megújult 

helyre. 

Szarvaskő Község 

Önkormányzata minden 

segítségnyújtást örömmel 

köszön! 

 

 

 

 
 

 

Az idegenforgalmi 

információs pavilon 

felépítése június elejére már 

befejeződött. A festést 

követően rövidesen a helyi 

turisztikai szolgáltatás is 

megindul. 
 

A KÖZMUNKAPROGRAMBAN  

NAP MINT NAP ÚJABB TERÜLETEK FRISSÜLNEK FEL 
 

Felsorolni is nehéz, azt a sok-sok területet, melyek megújulása a település közfoglalkoztatott 

munkásai hatékony, minden napos tevékenységének köszönhetően folyamatosan megvalósul.  

A tavaszi virágosítástól, a dísznövények rendszeres locsolásán, gondozásán, az utcai 

virágládák felújításán, a padok csiszolásán, felújításán keresztül a különböző közterületek 

kitisztításáig, rendszeres karbantartásáig terjed az elvégzett munkák hosszú listája.  

Nagy előrelépés volt a régi tábor területéről a szétdobált autógumik összehordása, elszállítása, 

ahogyan szintén fontos a rendszeres fűnyírás (a teljes falu területe 2-szer, a temető 2-szer, a 

Szérűskertbe vezető út 1-szer már az idén megtörtént), heti 2 alkalommal a szemét 

összegyűjtése, a járdaszegély tisztítása, a templom környékének kaszálása, rendben tartása, 

mely feladatok elvégzése mind, mind közfoglalkoztatottjaink érdemeit gyarapítják. Ők végzik 

a hivatal, az orvosi rendelő, a faház folyamatos takarítását, a Szarvaskői Hírmondó, és egyéb 

tájékoztatók, meghívók kihordását. 
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Ugyancsak méltánylást érdemlő munka volt az állomáskertben felhalmozott lomfák 

feldolgozása, berakása, a rézsű bozótirtása, ligetesítése, az árok- és vízelnyelő tisztítása 

(Rózsa út, Csurgó), a szemétlerakat megszüntetése (Rózsa úti kanyar). 

És még biztosan van olyan megvalósult tevékenység, ami a felsorolásból kimaradt. 

Jelenleg az útmenti korlátok csiszolása, rozsdamarózása van terítéken, majd festésük 

következik a közösségi diákmunka segítségével kiegészülve. 

A falu folyamatos tisztán 

tartása, a vonzó településkép 

megőrzése és fejlesztése 

további, állandó és számos 

mozzanatában újra kezdődő, 

gyakran ismétlődő, újabb és 

újabb feladatok végzését 

igényli, melyek döntő 

többségét a közmunkaprogram 

keretében oldhatjuk meg. 

Szarvaskő Község 

Önkormányzata továbbra is 

számít a közfoglalkoztatottak 

munkájára. 

 

 

TANÁCSKOZÁS A SZARVASKŐI VÁR JÖVŐJÉRŐL 
 

 

Április 29-én megtörtént a terepbejárást követően az előzetes konzultáció a szarvaskői vár 

tervezett feltárásával és részleges helyreállításával kapcsolatban. A Polgármesteri Hivatalban 

Szabóné Balla Marianna polgármester ismertette az önkormányzat részéről a megyének 

leadott költségigényt a vár helyreállítására, Kárpáti János, a NÖK ny. munkatársa 

összefoglalta a kutatási előzményeket, s a továbbiakban a régész és építész szakemberek 

egyeztették az elképzeléseket. Tervezésre került a Dobó István Vármúzeum részéről NKA 

pályázat beadása a helyreállítást megelőző régészeti kutatásra, a MOTÍVUM Építésziroda 

részéről a helyreállításhoz elvi vázlatterv készítése. Sikeres pályázatok esetén 2017-18-ban 

valósulhat meg a program. 

A képen: balról, a Vármúzeum igazgatója Berecz Mátyás, a MOTÍVUM vezetője Hoór 

Kálmán, s munkatársaik: Fodor László, Boros András, Halász Ágoston, Domboróczki László, 

Rákóczi Gergely, Kárpáti János. (Fotó: Szabóné Balla Marianna) 
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SZARVASKŐ - UTAZÁS AZ ÓCEÁN KÖZEPÉRŐL A KONTINENS 

KÖZEPÉRE 
 

A községünkben járva kevesen gondolnák, hogy ma egy valaha mély óceán fenekének mára 

vulkáni kőzetein sétálhatnak. Olyan területen, ahol a több ezer méteres víz alatt vulkánok 

táplálták és növesztették az egykori kontinensek lemezeit, akár napjainkban Izland vagy 

Hawaii partjainál. 

A történet 150-200 millió éve a jura időszakban zajlott. Ekkor a Föld szárazulatain 

Dinoszauruszok éltek. Szarvaskő területe akkor az egykori Thetys Óceán (a mai Földközi 

Tenger dédnagymamája) egyik, ma Meliata néven ismert ágának feneke volt.  

Párnaláva bazaltok 

A tengerfenéki vulkánok tanúi a párnalávák, vízalatti izzó gömbként leszakadt, majd cipó 

formájú blokkok formájában kihűlt jellegzetesen zöld színű bazaltok. Ilyen anyagok láthatóak 

több helyen is, ma már hegytetőkön, például a vár oldalában, vagy a Pyrker emléktáblánál. 

Gabbrók és wherlit 

A tengerfenék alatt több kilométeres mélységben megszilárdult, majd a későbbi 

kéregmozgások révén a felszínre került magmás kőzetek a gabbró (Tóbérc kőbánya) illetve a 

vasdús és titániumban gazdag wehrlit (Denevér táró). 

Utazás a Darnó vonal mentén  

A Meliata Óceán mára elfogyott, fenekén száraz lábbal átkelhetünk, sőt, anyagának 

megismeréséhez hegyre kell kapaszkodnunk. Mindez év tizmilliók során, a földkéreg lassú de 

kitartó mozgásával alakult ki. Akármennyire is hihetetlen, a mozgások révén a Meliata Óceán 

fenekét alkotó kőzetek ma 450 kilométer hosszban szétszóródva, találhatók meg. A mozgás 

egy valaha aktív, s akkor feltehetően földrengések zavarta zónában zajlott, amelyet ma Darnó 

övnek nevezünk.  

Eközben az óceán más medencéiben eleinte mészkövek, dolomtiok és agyagos üledékek 

halmozódtak fel a tengerfenéken, majd az óceán összezárulásával a mélyben plasztikussá 

válva gyűrődtek, majd kiemelkedtek, s egy zömében üledékes kőzetek alkotta hegység, a 

Bükk keletkezett. Ennek nyugati oldalához ütközött a Darnó vonal mentén a Meliata Óceán 

kiemelkedett kőzeteinek másik irányból idetolódó tömege.  

Késői szénmedencék  

Az említett hatalmas kőzet- és felszínformáló erők vezették a mai Bükk hegység 

kialakulásához. A földtörténeti közelmúltban (mintegy 15-18 millió éve) a visszahúzódott 

tenger nyomán visszamaradt partszegélyi és tavak menti mocsarak kialakulása előzte meg a 

kőszenek képződését, amelyek szintén a mai Szarvaskő területén, a miocén időszakban 

keletkeztek. A képződmények üledékes kőzetei – homokkő, márga - szubtrópusi tengeri 

élőlények (például túlméretes osztriga kagylók) maradványait tartalmazzák.  

Mai térszín  

Mára az utolsó tenger nyomait csak az egykori kőzetfoltok jelzik, hiszen a kiemelkedés utáni 

felszíni mállás és erózió és üledékszállítás új szárazföldi üledékeket, patakhordalékot, 

törmelékkúpokat hozott létre.  

Mindez sokkal részletesebben olvasható, sőt bejárható a falu központjából induló Geológiai 

tanösvényen, melynek útikalauzát Gasztonyi Éva és Gellai Mária írta. 

(http://elmenyekvolgye.hu/tanosvenyek/161-geologiai-tanosveny) 

Ritka alkalom száraz lábbal óceán fenekén gyalogolni, Szarvaskő ezt a ritka lehetőséget 

kínálja az erre vállalkozó látogatóknak.  

Dr. Pataki Attila 

geológus 
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IRÁNY: BALATONEDERICS! 
Szarvaskő Község Önkormányzata évek óta kitűnő testvérkapcsolatokat ápol Balatonederics 

Község Önkormányzatával. Minden évben kölcsönösek a látogatások, s az idén is nagy 

érdeklődés előzte meg az edericsi falunapra meghirdetett kirándulást. Személykocsival és 

bérelt busszal indult július 3-án három forró, kalandos nyári napra a 22 fős csapat. Az 

utazásról a helyi önkormányzat, a kitűnő vendéglátásról a fogadó edericsiek gondoskodtak, a 

szállást pedig ki-ki maga fedezte. 

A hosszú út után már alig vártuk, hogy végre bevethessük magunkat a vízbe! Késő estig ki 

sem jöttünk belőle! Szombaton aztán egész nap kényeztethettük magunkat a hullámok között, 

de felfedeztük a környéket is, délután pedig a falunapon megtapasztalhattuk 

testvértelepülésünk szívélyes, minden kívánságot teljesítő vendéglátását!  

A napba még egy kis éjszakai fürdőzést is sikerült becsempészni! Nagyon egyetértettünk 

abban, az éjszaka itt nem alvásra való! Vasárnap nem igyekeztünk korán elhagyni ezt a 

szívünkhöz nőtt, jó kis helyet. A mondás ránk így illett: Mindenütt jó, de legjobb a 

Balatonban! - s hazafelé, felemlegetve a legderűsebb perceket, már a következő évi 

kirándulást tervezgettük! 

 

Első lépések a hűs habokban 
 

                             Délután a falunapon 
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Büszkék vagyunk a borainkra, de a balatoni sem 

megvetendő ám! 

 

Polgármesterasszony 

pihenőben… 

 

 

 

 

Ki a vízben, ki a 

parton hűsöl, 

és akad, aki 

búvárkodik is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Az nem lehet, hogy már  

                                      repülünk is haza! 

 

 

Liktorné Majoros Erika 

„Én vagyok a Békakirály, 

engem imád minden szép 

lány…” 
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RECEPTEK 

Ismét kitűnő habos torta készült Vinczepap 

Gyuláné Angéla konyhájában, melyet nekünk is 

szerencsénk volt megkóstolni az Anyák napi 

ünnepséget követően. Angéla beavatott 

bennünket a sütés rejtelmeibe. 

Tejszínes epertorta 

Hozzávalók 

a tésztához: 

7db tojás 

7evőkanál 

kristálycukor 

7 evőkanál liszt 

1 csomag sütőpor 

1 csipet só 

a krémhez:1 kocka ráma, 5 evőkanál cukor 

6dl tej, 2 csomag eperízű pudingpor, 25-

30dkg eper, 1 habfixáló, 5dl habtejszín 

Elkészítés: A piskótatésztához a tojásokat 

kettéválasztjuk, majd a fehérjét kemény 

habbá verjük. Apránként hozzákeverjük a 

sárgáját, az előzőleg összekevert sütőporos 

lisztet, amelybe még az elején teszünk egy 

csipet sót is. Végül apránként belekeverjük 

a cukrot. Zsírpapírral kibélelt tortaformába 

öntjük a masszát, és 20-25 percig sütjük. 

Ha kihűlt, kettévágjuk. 

6dl tejben elkeverjük a pudingport és a 5 

evőkanál cukrot, csomómentesre. 

Sűrűsödésig főzzük, hűlni hagyjuk. Ha már 

langyosra hűlt, hozzákeverjük az 1 kocka 

rámát, megtöltjük vele a lapot, és a torta 

szélét is ezzel vonjuk be. A krémre apró 
kockára vágott eperdarabokat szórunk, így 

illesztjük rá a második lapot. 

Felverjük a tejszínt a habfixálóval, 

rákenjük a torta tetejére, ízlés szerint 

dekoráljuk, félbevágott eperszeletekkel 

szépítjük. 

*** 

A Lackfi-találkozón nagyon ízlett minden 

betérő vendégnek a fogadásra készült, finom, 

omlós pogácsa, melyet Liktorné Majoros Erika 

sütött. Szívesen megosztotta velünk a receptjét. 

 

Omlós pogácsa 

Hozzávalók:1 kg liszt, 2 db kocka ráma, 

4 db tojássárgája, 4 dl tejföl,4 g élesztő, 

2 dl tej, 1 teáskanál cukor, 2 teáskanál só  

20 dkg sajt 

Elkészítés: A hozzávalókat időben 

kiveszem a hűtőből és hagyom 

szobahőmérsékletűre melegedni. A lisztet 

átszitálom egy nagyobb tálba és ekkor 

teszem hozzá a sót. Előkészítem a langyos 

tejet, a cukrot elkavarom benne és az 

élesztőt belemorzsolom, megszórom a 

tetejét enyhén liszttel és 

letakarva félreteszem. 

A lisztben elkezdem a ráma margarint 

elmorzsolni. Ezt addig csinálom, míg 

porhanyós nem lesz az állaga. 

A közepébe beleteszem a tojássárgáját, 

tejfölt és, ha az élesztőm megkelt, 

elkezdem összedolgozni. Ha a tej soknak 

bizonyul, még teszek hozzá egy kis lisztet, 

ha kevésnek, akkor tejet, és ilyenkor 

szoktam megkóstolni, hogy elég sós-e a 

tészta. Addig dagasztom, amíg sima nem 

lesz. Ha elválik a tál szélétől és az ujjamról 

is könnyen lejön, még dagasztom 5 percig 

és kész. 

A tésztát két centi vastagra nyújtom, amit 

összehajtok mind a négy oldaláról, majd 

átfordítva pihentetem. Ezt 15 percenként 

kétszer megismétlem.  

Negyedik nyújtásnál másfél vagy két centi 

vastagra nyújtom. Éles késsel szép 

egyenletesen bevágom a tetejét, hogy szép 

kockás legyen. Én egy négy cm átmérőjű 

formával szaggatom. Figyelek arra, hogy 

ne legyen kimaradt tésztám. Ezt úgy érem 

el, hogy közel szaggatom egymáshoz a 

formákat és ami lemarad, azt a tészta alá 

behajtva mentem meg. Tetejét tojással 

megkenem, sajttal megszórom. 

Sütőpapírral bélelt vagy enyhén olajozott 

tepsikbe elhelyezem, figyelek rá, hogy 

kellő távolságra legyenek egymástól, a 

sütésnél ne érjenek össze. Közepes 

hőmérsékleten aranysárgára sütöm.  

Köszönjük „mestercukrászainknak” a 

kitűnő falatokat! 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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HOSSZÍTOTT NYITVA TARTÁS 

A MARCHOT FERENC KÓRHÁZ 

TÜDŐSZŰRŐ ÁLLOMÁSÁN 
 

NAPONTA  

REGGEL 7 ÓRÁTÓL ESTE 7 ÓRÁIG 
végzik el a megelőzés szempontjából 

nagyon fontos vizsgálatot. 

A tüdőszűrés a 40. életévet betöltött 

lakosok részére évente egy alkalommal 

ingyenes. 

A vizsgálathoz sem beutaló sem időpont 

kérése nem szükséges. 

A tüdőgondozó szűrőállomása Egerben, a 

Klapka út 14. sz. alatt, az Érsekkert felőli 

bejáraton közelíthető meg. 
 

Egészségük érdekében, éljenek a 

szűrővizsgálat lehetőségével! 

Információk: 06 /36 - 411-717 

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: 

112 
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Őszinte fájdalommal 

tudatjuk, hogy 2015. május 26-án 

elhunyt Illés István. Gyászolják 

családtagjai, barátai, tisztelői, a 

szarvaskői közösség tagjai. 

2015. június 4-én 

megszületett településünk legifjabb 

lakója, Nahózki László Ábel, a 

Nahóczki László - Jakus Sára házaspár 

nagy izgalommal várt kicsi fia. 

Nagyon szép életet, sok örömet 

kívánunk a boldog családnak! 

FELHÍVÁS!!! 

Kérjük, akik a 2015. július 25-én 

megrendezésre kerülő Falunapon 

árusítani szeretnének, 

szíveskedjenek jelezni szándékukat az 

Önkormányzatnál! 

 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

SZÍVBŐL 

GRATULÁLUNK! 
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