
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formálódik 

Szalkay Balázs,  

a szarvaskői 

 várkapitány  

alakja….. 
 

 
 

 
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

II/ 8-9-

10. szám 

2015.  

10. 11. 

A TARTALOMBÓL 
 

 A falu legújabb 

fogadófigurája 

 Októberben rájuk 

emlékezünk 

 Idősek köszöntése 

 Önkormányzati hírek 

 A közösség ereje 

 Életképek társadalmi 

munkákról 

  Ösztöndíj felhívás 

 Falunapi képes 

beszámoló 

 Receptek 

 Hírek - Közhasznú 

információk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A FALU LEGÚJABB 

FOGADÓFIGURÁJA 

 az egri vár és elővára, a szarvaskői vár 1552-es 

ostromban való dicső helytállására emlékezik. 

„Szarvaskő kapitánya ott állt napestig a vára 

tornyában, s hallgatta, hogyan dörög az ágyú 

Eger felől…. 

Hát ott állt jó Szalkay Balázs a toronyban. Sarkig 

érő, vargányaszínű galléros őszi mente volt 

rajta,s rókaprémes kucsma a fején. 

Aggodalommal meresztette, nedves, kék szemét 

arra a magas kék hegyre, amely az Eger felé való 

látást elfödte előle. Egert nem láthatta, hát nézte 

a hegyet. Ha másfelé nézett volna, akkor is  

hegyet látott volna, mert a hegyek olyan közel 

vannak, hogy egy jó puskával akármelyik 

hegyoldalban legelő őzre rálőhetne…..” 
 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
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OKTÓBERBEN RÁJUK 

EMLÉKEZÜNK 
 

 
 

Idegen népek állnak vállainkon, 

saját hazánkban rabként tartanak. 

S bennünk a vágy, már nem maradhat titkon, 

hiába tankok, gyilkosok vad hadak. 

 

Bilincs a kézen, béklyó köt a földhöz, 

de mindez gyenge, míg lelkünk szabad! 

Hazug világ, ma tőlünk messze költözz! 

Igaz magyar, hát mutasd meg magad! 

 

Megannyi nép már átgázolt felettünk, 

s uralt minket. Hát ebből már elég! 

Tatár, Török, Habsburg csicskása lettünk, 

Trianont, nácit is nyögött-e nép. 

 

“Felszabadítók” rabolták hazánkat, 

és vittek mindent, mi mozdítható. 

Hagytak tengődni, mert ez volt a látszat, 

de szívta vérünk, a tolvaj hódító. 

 

És jött egy nap, október huszonhárom, 

hitet hozott a hűvös őszi szél: 

Szabaddá válunk, végre, minden áron, 

a bátor szív egy szebb jövőt remél. 

 

Igaz szívek a nemzetért dobognak, 

s elárult lelkek mernek hinni már. 

Barikádon lyukas zászlók lobognak, 
szabadság nélkül, az életünk sivár! 

 
Áldott a hős, ki kiáll a hazáért, 

s minden áruló legyen átkozott! 

Szeresd hazád, felelős vagy a máért, 

amely reményt, s szabadságot hozott… 

 

OKTÓBER 6. 

AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA 

A császári haditörvényszék ítélete alapján 

1849. október 6-án Aradon kivégezték a 

magyar honvédsereg 12 tábornokát és 

egy ezredesét, akik a  szabadságharc 

bukása után kerültek az osztrákok 

fogságába. Ők a nemzet vértanúivá váltak. 

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten 

Magyarország első felelős kormányának 

miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost. 
 

 
 

Madách Imre: Az aradi sírra 
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok, 

Ki fényesen majd jutalmazni tud, 

Akit szolgáltatok egy árva hon volt, 

Im sírotokra emlékkő se jut. 

Aranyosi 

Ervin 

 
 

OKTÓBER 

23. 

 

 

 
 

Kedves Olvasók! 

Nem volt uborkaszezon a nyáron sem 

Szarvaskőben. Sok minden történt, az 

eseményekről ismét összevont számunk 

tudósít. 

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 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ IDŐSEKET! 

Kedves Szarvaskői Időseink! 

Október elseje az Idősek világnapja. Ebből 

az alkalomból köszöntöm mindazokat a 

Szarvaskői embereket, akik hosszú élet 

munkáját, tapasztalatait tudják maguk 

mögött. 

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő 

tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában 

foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 

szeretetüket és annak kifejezését, hogy 

társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és 

mindannyiunknak nagy szükségünk van 

rájuk. Szükségünk van mindarra a sok 

élettapasztalatra, arra a higgadt 

bölcsességre, amivel csakis ők 

rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 

ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 

Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, nekik köszönhetően száll generációról – 

generációra a tapasztalatokon is alapuló tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a 

napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a 

rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják 

mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő 

generációnak.  

Egy bölcs mondás szerint a világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb 

kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje. 

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 

nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent 

elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”   

(Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8.) 

 

Szarvaskő Község Képviselő-testületének nevében, e gondolatokkal kívánok Önöknek 

nagyon jó egészséget, tartalmas, hosszú boldog életet. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése 

Szarvaskő Község Képviselő-testülete 

módosította Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, melyben elfogadta az 

önkormányzati rendelet-tervezetek 

társadalmi egyeztetésével kapcsolatos 

szabályokat. Ezáltal az Önkormányzat 

biztosítja, hogy a képviselő-testület elé 

kerülő egyes rendelet-tervezetek széles 

körben megismerhetőek legyenek, azokról 

véleményt lehessen nyilvánítani.  

Szarvaskő honlapján a „Rendelet-

tervezetek véleményezése” cím alatt 

lesznek elérhetőek az egyeztetéssel érintett 

önkormányzati rendelet-tervezetek, 

melyekre a jegyzo@egerbakta.hu e-mail 

címen, vagy Szarvaskő község jegyzőjének 

címzett levélben (3323 Szarvaskő, Rákóczi 

u. 1.) – neve vállalása mellett – bárki 

észrevételt tehet. A beérkezett 

véleményekről összefoglaló készül, melyet 

szintén közzéteszünk. A vélemény-

nyilvánításra rendelkezésre álló határidőt a 

tervezetek mellett jelöljük. 

 

*** 

 

 

 

 

 

Önkormányzati rendeletek 

 

A képviselő-testület 2015. évben az alábbi 

ügyekben módosított, vagy alkotott 

rendeletet: 

 

 A szociális ellátásokról 

 A 2015. évi költségvetésről 

 A temetőkről és a temetkezés 

rendjéről 

 A tűzgyújtás helyi szabályairól 

 A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 

 Az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

 Az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

 Az ingatlanok és közterületek 

tisztántartásáról, a közterület 

használatáról 

 A helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről 

 Az önkormányzati tulajdonú földek 

hasznosításról 

 

*** 

 

Módosult a hadigondozásról szóló 

törvény, bővült a támogatottak köre 

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. 

évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.).  

A módosítás alapján anyagi támogatás 

illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 

1938. november 2-a és 1945. május 9-e 

között a volt magyar királyi honvédség és 

csendőrség kötelékében szolgált, 

függetlenül állományviszonyától és 

rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 

1947. február 10-én Párizsban, 

Magyarország képviselői által aláírt 

békeszerződés következtében mely ország 

állampolgárává vált.  

A módosítás a lakóhelyétől függetlenül 

megnyitja a hadigondozotti jogosultságot 

azon magyar állampolgárok – a Hdt. 
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szerinti volt hadiárvák, volt hadigyámoltak 

és volt hadigondozott családtagok – 

számára is, akiket 1949. január 1-jét 

megelőzően nyilvántartásba vettek. Azon 

hadiözvegyek is gondozotti körbe kerülnek 

a hősi halált halt néhai férjük után, akik 

Magyarországról vonultak be, de – 

lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más 

állam polgárai. 

 

A törvény a volt hadiárva, volt 

hadigyámolt és volt hadigondozott 

családtag fogalmával megteremti annak 

lehetőségét, hogy azon személyek, akik a 

Hdt. alapján korábban jogosultak voltak 

hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást 

megszüntették, vagy a jogosultságuk 

megszűnt, illetve a kérelmüket be sem 

nyújtották, kérelemre járadékban 

részesülhessenek. 

A módosítás 2015. július 4-étől hatályos. A 

járadékot a kérelem benyújtását követő 

hónap 1. napjától havonta folyósítják.   

A járadék összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege (jelenleg: 

28.500,-Ft) 30 %-a, azaz 8.550,-Ft. 

A hadigondozotti ügyekben első fokon 

eljáró hadigondozási hatóság a 

hadigondozott lakóhelye szerint illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala, külföldön élő, 

Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel nem rendelkező magyar 

állampolgár kérelmező esetében Budapest 

Főváros Kormányhivatala. 

 

*** 

 

Iskola épület 

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság 

nyomozást folytatott Barta Győző ellen, 

mert – a vele közölt gyanúsítás lényege 

szerint – megalapozottan gyanúsítható volt 

azzal, hogy Szarvaskő Község 

polgármestereként 2008–2011. években az 

önkormányzat tulajdonát képező általános 

iskola bérbeadása során megszegte az 

önkormányzati törvényen alapuló 

vagyonkezelői kötelezettségét, mely 

magatartásával Szarvaskő Község 

Önkormányzatának 2.730.352,-Ft vagyoni 

hátrányt okozott. 

A nyomozó hatóság Barta Győzőt a fenti 

tényállás alapján a Btk. 377. §-ának (1) 

bekezdésébe ütköző hanyag kezelés 

vétségével gyanúsította.  

Az Egri Járási Ügyészség a Be. 190. §-a 

(1) bekezdésének a) pontja alapján, 

bűncselekmény hiányában megszüntette a 

gyanúsított ellen folytatott nyomozást. 

Az Egri Járási Ügyészség a 4/2003. 

Büntető jogegységi határozatban 

foglaltakra hivatkozott, miszerint a hanyag 

kezelés vétsége csak akkor állapítható 

meg, ha – a törvényi tényállás további 

elemeinek megvalósulása mellett – az 

idegen vagyon kezelésére vagy 

felügyeletére vonatkozó megbízás 

közvetlenül törvényen alapul, annak 

tartalmát, az abból eredő kötelmeket maga 

a törvény határozza meg. A vizsgált 

bűncselekmény csak a törvényben 

meghatározott, konkrétan körülírt 

vagyonkezelői vagy felügyeleti 

kötelezettség megszegésével követhető el, 

s ehhez mind a vagyonra, mind a kezelő 

vagy felügyelő jogállására, kötelmeire 

nézve törvényi előírás szükséges. 

Az Egri Járási Ügyészség megállapítása 

alapján a vizsgált cselekmény idején 

hatályos Ötv. és Áht., de más törvény sem 

határozott meg a polgármester számára 

konkrétan körülírt vagyonkezelői 

kötelezettséget, így a gyanúsított terhére 

rótt bűncselekmény tényállási elem 

hiányában nem valósult meg, ezért az 

eljárást megszüntették. 

 

*** 

 

Hűtlen kezelés!? 

2015. február 2-án az Egri 

Rendőrkapitányságon hűtlen kezelés 

bűntettének gyanúja miatt, feljelentést 

tettem a 2014. május 30-án kelt 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ II/8-9-10. SZÁM 

6 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

jegyzőkönyvben is rögzített 100.900,-Ft 

összegű pénztárhiány miatt, ami a 

polgármester tudomása szerint lett kivéve a 

pénztárból, de az a mai napig nem került 

vissza. Azóta is hiányként görgetjük 

hónapról-hónapra.  

Az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati 

Osztály, Gazdaságvédelmi Alosztálya a 

2015. április 7-én kelt határozatával 

(hivatalunkhoz érkezett: 2015.04.14. 

napon) a nyomozás megszüntetéséről 

rendelkezett az alábbi indoklással: 

„mivel a nyomozás adatai alapján nem 

állapítható meg a bűncselekmény 

elkövetése és az eljárás folytatásától sem 

várható eredmény” 

A határozattal szemben, annak közlésétől 

számított nyolc napon belül a Be. 195. § 

(1) panasznak volt helye. 

A 2015.04.20-án kelt panaszomnak az Egri 

Járási Ügyészség helyt adott, azt alaposnak 

találta. 

 

Az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati 

Osztály, Gazdaságvédelmi Alosztálya a 

2015. június 17-én kelt határozatával 

(hivatalunkhoz érkezett: 2015.06.22. 

napon) ismét a nyomozás 

megszüntetéséről rendelkezett az alábbi 

indoklással: „mivel a cselekmény nem 

bűncselekmény” 

A határozattal szemben, annak közlésétől 

számított nyolc napon belül a Be. 195. § 

(1) panasznak volt helye. 

A 2015.06.30-án kelt panaszomat az Egri 

Járási Ügyészség elutasította. 

Részlet az indoklásból: „A Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése 

értelmében a polgármester önkormányzati 

rendeletben meghatározott mértékig dönt a 

forrásfelhasználásról Ebből következően a 

panaszban hivatkozott hanyag kezelés 

törvényi tényállása nem valósulhat meg, 

hiszen ezen bűncselekmény esetében a 

vagyonkezelői kötelezettségnek törvényen 

kellene alapulnia. 

A hűtlenkezelés törvényi tényállásában 

foglaltaknak megfelelően a bűncselekmény 

elkövetési magatartása az elkövetőre bízott 

idegen vagyon kezeléséből eredő 

kötelezettségének megszegése. 

A volt polgármester tudtával, a fentiekben 

részletezett jogcímeken teljesített 

kifizetésekkel Barta Győző az 

önkormányzati vagyon kezelésével 

kapcsolatos törvényi kötelezettségeit nem 

szegte meg, mivel a forrásfelhasználásról a 

jogszabály értelmében meghatározott 

értékhatárig szabadon dönthet. 

Egyértelműen megállapítható tény, hogy a 

tranzakciók papírcetliken történő rögzítése 

a bizonylati rend megsértésére utal. A 

bizonylati rend megsértése ugyanakkor 

nem jelent egyet a vagyonkezelői 

kötelezettség megszegésével. A 

nyomozóhatóság ezt észlelte és a szükséges 

intézkedéseket megtette, amikor 

büntetőeljárást kezdeményezett az illetékes 

NAV Észak-magyarországi Regionális 

Bűnügyi Igazgatóság Heves Megyei 

Vizsgálati Osztályánál számvitel rendjének 

megsértése bűntettének gyanúja miatt.” 

 

*** 

 

Idegenforgalmi adókötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése 

Szarvaskő Község Önkormányzatnak 
Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 93. §-a 
alapján a község közigazgatási területén 
idegenforgalmi adókötelezettség 
teljesítésének   e l l e n ő r z é s é t   
megkezdte. 

Az ellenőrzés típusa helyszíni ellenőrzés. 

Ellenőrzés folytatására jogosult a helyi 

adóhatóság nevében a település Jegyzője, 

valamint az általa megbízólevéllel ellátott 

közszolgálati tisztviselője. A 

megbízólevelet az ellenőrzés 

megkezdésekor felmutatni kötelesek, ezzel 

igazolva jogosultságukat az ellenőrzés 

lefolytatására. Szarvaskő Község 

Önkormányzat saját bevételeinek fontos 

részét képezi az idegenforgalmi adóból 

származó adóbevétel és az ezekhez 

igényelhető állami normatíva.  
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Közös érdekünk, hogy az idegenforgalmi 

adó tekintetében adóeltitkolás ne 

történhessen. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szállásra 

érkező vendéget a nyilvántartásokban a 

vendég érkezését követően azonnal 

rögzíteni kell, nem elegendő a 

kereskedelmi szálláshelyek által használt 

„Bejelentő/Regisztrációs lap" kitöltése!  

A „Bejelentő lapot" a kitöltéssel 

egyidejűleg sorszámmal kell ellátni és a 

továbbiakban szoros számadású iratként 

kell kezelni, melyeknek az egyéb 

nyilvántartásokkal is egyezniük kell.  A 

szigorú számadási és sorszámozott 

kötelezettség vonatkozik a kereskedelmi 

szálláshelyek által készített és vezetett 

vendég (vagy analitikus) 

nyilvántartásokra is. 

Az adóhatósági kollégák megbízólevél 

alapján végzik az ellenőrzéseiket. Mind a 

fizetővendéglátást folytató szállásadók, 

mind a kereskedelmi szálláshelyek 

(hotelek, panziók, motelek, turistaszállók) 

számíthatnak adóellenőrzésekre. A 

jogszabályokat be kell tartani a 

szállásadóknak is. Ennek érdekében mind 

hétköznap, mind hétvégeken folytatjuk az 

ellenőrzéseket, különös figyelmet 

fordítunk a nagyobb ünnepekre és a 

jelentős települési rendezvények 
megtekintésére érkező vendégek 

elszállásolásának szabályszerűségére. 

A kötelezettségekkel és az ellenőrzéssel 

kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a 

honlapunkon olvashat. 
 

*** 

 

Iskolakezdési támogatás 

A szociális rendelet módosításával 

összefüggésben, iskolakezdési támogatást 

biztosított a szarvaskői önkormányzat a 

gyermekes családoknak a beiskolázással 

kapcsolatos többletkiadások miatt. 

*** 

Adóhátralékkal rendelkező vállalkozások 

és magánszemélyek adatainak közzététele 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 55/B. § alapján az önkormányzati 

adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó 

vonatkozásában a százezer – 

magánszemélyek esetében az ötvenezer –

forintot elérő, 90 napon keresztül 

folyamatosan fennálló adótartozással 

rendelkező adózó nevét (elnevezését), 

lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 

adóazonosító számát és az adótartozás 

összegét a helyben szokásos módon 

közzéteheti. 

Az adótartozás magában foglalja a helyi 

adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az 

- esedékességtől felszámított - késedelmi 

pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is. 

Tekintettel arra, hogy településünkön nem 

megfelelő az adófizetési morál, a fent 

leírtak alapján 2016.01.01-től, élni fogunk 

a közzétételi lehetőséggel. 

A 2015.12.31-ig rendezésre kerülő 

adótartozások mentesülnek a közzététel 

alól. 

*** 

Tartozás rendezésének követelése (Intrum 

Justitia Zrt.) 

A Magyar Telekom Nyrt. részére Szarvaskő 

Község Önkormányzatának 253.367,-Ft 

összegű fizetési kötelezettsége állt fenn. A 

Magyar Telekom Nyrt. az önkormányzat 

kötelezettségét átadta az Intrum Justitia 

Zrt. részére. Az Intrum Justitia Zrt-vel 

történő egyeztetéseket követően a fennálló 

kötelezettség nagy része elengedésre 

került, tekintettel arra, hogy a képviselő-

testület döntése alapján 2015. szeptember 

30. napjáig a kialkudott 100.000,-Ft 

megfizetésre került. 

Előzmények:  

2010.02.10. napon Szarvaskő Község 

Önkormányzata a Magyar Telekom Nyrt-

vel együttműködési megállapodást írt alá, 

majd ezt követően előfizetői szerződést 
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kötött „Partner3 vállalati kedvezménnyel” 

díjcsomagra. Ehhez az ún. „Flottához” 

abban az időben többen is csatlakoztak, 

mert kedvező percdíjat határozott meg.  

Az előfizetői szerződés cégszerű 

aláírásával az önkormányzat 

kötelezettséget vállalt a számlák határidőre 

történő kiegyenlítésére, valamint arra, 

hogy 24 hónapon belül az előfizető oldalán 

felmerülő okból a szolgáltatás 

szüneteltetésére nem kerül sor, illetve, 

hogy az előfizető ezen idő alatt az előfizetői 

szerződést nem mondhatja fel. Az előfizető 

oldalán felmerülő oknak számít a 

szolgáltató részéről számlatartozás miatti 

felfüggesztés is. 

Az önkormányzat tartozása 2011. 

októberétől keletkezett, mikor az Énekes 

Zoltán nevén lévő 4 db előfizetés tartozást 

mutatott. Ezt követően 2011. november 28-

án, számlatartozás miatt korlátozták a 

kimenő hívásokat, majd 2011. december 

07-től számlatartozás miatt felfüggesztették 

a szolgáltatást. Ettől a naptól a 

számlatartozáson kívül, kötbérfizetési 

kötelezettség is esedékessé vált. 

2012.04.12. napon a 

telefonbeszélgetésekből adódó díjhátralék, 

előfizető által megfizetésre került, de a 

kimutatott kötbér, kamat, adminisztrációs 

díj, tranzakciós díj, azóta sem került 

rendezésre, így az önkormányzatot a 

fizetési meghagyásos eljárás keretében 

253.367,-Ft megfizetésére kötelezték volna. 

A képviselő-testület a 100.000,-Ft 

megtérülése érdekében bírósági eljárás 

megindítására kérte a polgármestert. 

  

*** 

 

Ásott kutak vízhasználata 

Lakossági bejelentés érkezett 

hivatalunkhoz, melyben a bejelentő 

panasszal fordult hozzánk, hogy itatás 

céljából nagy mennyiségű víz vételezése 

történik az önkormányzat területén lévő 

fúrt kutakból, amivel veszélyezteti az ott 

élők vízellátását. 

Az ügy megoldása érdekében felvettem a 

kapcsolatot a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 

ahonnan azt a választ kaptam, hogy a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
rendelkezik a felszín alatti vizek 

védelméről. A rendelet alapján a 

magánszemélyek háztartási igényeit meg 

nem haladó, felszín alatti víz kitermelése a 

települési önkormányzat jegyzőjének 

vízgazdálkodási hatáskörébe tartozik: 

 „a felszín alóli vízkitermelés nem 

haladja meg az 500 m
3
/év értéket és 

az kizárólag talajvizet vesz igénybe, 

partiszűrésű, a karszt- vagy 

rétegvízkészletet nem 

 a vegyes állattartás esetében 

összesen 5 számosállat/ingatlan, 

baromfi esetében 3 

számosállat/ingatlan mértéket 

egyidejűleg nem haladja meg” 

Egyéb esetben a vízkivételhez vízjogi 

engedély szükséges!!!! 

 

*** 

 

„Szarvaskő Községért” Kitüntetés 

Szarvaskő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „Szarvaskő Községért” 

kitüntetés adományozásáról rendelkezett. 

A rendeletben a kitüntetés átadásának 

napjául az évente megrendezésre kerülő 

falunapot határozta meg. 

A rendelet értelmében „Szarvaskő 

Községért” kitüntetés adományozható 

azoknak a polgároknak és közösségeknek, 

akik a község életének fejlesztése 

érdekében kiemelkedő munkát végeztek és 

ezzel hozzájárultak a település szellemi, 

erkölcsi és anyagi értékeinek 

gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. 

A kitüntetés adományozására első ízben a 

közelmúltban megrendezett falunapon 

került sor. Ezúton is gratulálok, további jó 

egészséget, közéleti munkájához sok sikert 

kívánok Kárpátiné Ézsiás Editnek, akinek 

főszerkesztői munkájára továbbra is 

számítunk. 

*** 
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BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 
 

A közelmúltban az alábbi pályázatokat nyújtottuk be: 

(pályázatíró alkalmazása nélkül)  

 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

(Belterületi utak javítására 2.500.000,-Ft.) 

 

 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése (Turisztikai tevékenység 

támogatott feladat megvalósítása érdekében 797.000,-Ft.)  

 

 Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

keretén belül igényelhető rendkívüli szociális támogatásra. (Egyszeri 

gyógyszertámogatásokra 1.000.000,-Ft.) 

 

 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatásának módosítására. (A hivatal külső felújítása, tetőcserével és szigeteléssel  

történő megvalósítására 6.500.000,-Ft. Szakmai és pénzügyi beszámolás 

benyújtásának időpontja: 2016. január 31.) 

  

 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására. (A hivatal belső felújítása, fűtéskorszerűsítés megvalósítására 

6.500.000,-Ft. Szakmai és pénzügyi beszámolás benyújtásának időpontja: 2019. 

február 28.) 

 

 Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására. (Szarvaskő tekintetében 2.540,-Ft önerő és a szállítási költség 

megfizetése esetén, mindösszesen 2 m
3
 fa igényelésére volt lehetőség.) 

 

 Az év települése címre. (A pályázat lényege, hogy a település feltölt egy fotót, melyre 

szavazatokat kell gyűjteni. Az a település nyeri a pályázatot és lesz az „Év települése” 

cím birtokosa, aki a legtöbb szavazatot gyűjti a lakosság számához viszonyítva.) 

 

EGYÜTT SZARVASKŐÉRT 
 

Tájékoztatom a Szarvaskőben élőket arról, hogy az önkormányzatunk finanszírozását, 

illetve egyéb bevételeit (pályázati úton elnyerhető összeget) nagyban befolyásolja az a 

tény, hogy hány fő a bejelentett állandó lakcímmel rendelkező. Azok után, az itt élő 

lakosok után, akik nem rendelkeznek Szarvaskőben állandó lakcímmel, nem a mi 

önkormányzatunk, hanem az állandó lakcím szerinti önkormányzat kapja meg az állami 

normatívát, sőt a gépkocsik után járó adóbevétel sem a mi költségvetésünket növeli.  Kérek 

mindenkit, gondolja ezt végig és amennyiben lehetősége van, jelentkezzen be állandó 

lakosként, mert nem mindegy, hogy településünk a működéshez milyen összegű 

támogatásban részesül. 

Megértésüket köszönöm!                                                                 Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 
 

Tisztelt Szarvaskői Ingatlan- és Üzlettulajdonosok!  

 

Településünkön nagy figyelmet igyekszünk fordítani a közterületek rendjére, az 

önkormányzati tulajdonú közparkok, intézményi területek rendbetételére, rendben tartására, 

környezetünk szépítésére és védelmére, ennek érdekében a képviselő-testület önkormányzati 

rendeletet fogadott el az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, a közterület 

használatáról. (A teljes rendelet a honlapon olvasható, vagy a hivatalban megtekinthető.)  

 

Ehhez a munkához, illetve a település rendezett 

összképének kialakításához és megóvásához az Önök, 

vagyis a település lakosainak és ingatlanok 

tulajdonosainak, használóinak együttműködését 

kérem! A leggyakoribb problémák melyeket a fent 

említett célok eléréséhez szeretnénk kiküszöbölni, 

(mely magatartások részben jogszabályba ütköznek, 

vagy jogszabályban foglalt kötelezettségei az ingatlan 

tulajdonosoknak):  

 

A Polgári Törvénykönyv, építési törvény, a KRESZ és 

más országos jogszabályok, valamint a közterületek 

más célú felhasználásának rendjéről szóló helyi szabályozás szerint:  

 

Az ingatlant övező közterület karbantartása (fűnyírás, vízelvezető árok karbantartása, az út, a 

járda űrszelvényébe belógó fák, bokrok nyesése, télen a járdák síkosság-mentesítése, 

tisztántartása stb.) az ingatlan használójának a feladata.  

 

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a lakások és nem lakások céljára szolgáló 

helyiségek, udvarok és kertek, valamint beépítetlen belterületi ingatlanok tisztántartásáról, 

rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, valamint rovar- és rágcsáló mentesítéséről.  

 

Nincs lehetőség arra, hogy az ingatlant övező közterületen huzamosabb ideig építőanyagot, 

tüzelőanyagot, forgalomból kivont gépjárművet tároljanak, építményt, konténert stb. 

helyezzenek el. A közterületek ilyen célú igénybevételére csak a szükséges ideig (a 

rendeletben meghatározottak szerint legfeljebb 5 napig) tárolható. 

 

Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg, ha a 

járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, - ide értve a nyílt 

csapadékelvezető árkokat is - a használó, kereskedelmi tevékenységet végző köteles tisztán 

tartani és a hulladék összegyűjtéséről, valamint elszállításáról gondoskodni. 

 

A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos problémák:  

 

Önkormányzatunk a köztemetőben a temetői hulladék (koszorúk, virágok, stb.) összegyűjtése 

és elszállítása céljából konténereket tart, melyek ürítéséről rendszeresen gondoskodik. A 

konténerekbe tilos nem a temető üzemeltetésével összefüggésben keletkezett lakossági 

kommunális hulladékot, építési törmeléket és bárminemű egyéb hulladékot elhelyezni!  
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Tisztelt Szarvaskőiek!  

Kérem Önöket, hogy legyenek partnereink abban, hogy 

közterületeink, a szarvaskői ingatlanok és azok környezete 

olyan képet mutasson, amilyenre mindannyian vágyunk, és 

elvárunk egy XXI. századi településtől, és amire méltán 

büszkék lehetünk! Kérjük, legyenek partnerek egy még szebb, 

élhetőbb Szarvaskő megteremtésében!  
Természetesen, amennyiben a közmunkaprogramon belül 

lehetőségünk volt, eddig is mindent megtettünk és ezután is 

mindent megteszünk azért, hogy a közterületeken kívül is ápoljuk, gondozzuk a területeket. 

Fáradozásukat előre is tisztelettel köszönöm Szarvaskő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nevében!  

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

A KÖZÖSSÉG EREJE 
 

„A közösség nem adódik magától, és nem is lehet rá szert tenni leszállított áron.” 

(M. Scott Peck) 

 

A közösség olyan hely, ahol mindenkinek az erőssége nyilvánulhat meg, és nem emlékeznek 

meg a gyengeségekről, hanem kiegészítik egymást. A közösségben élő emberek építik 

egymást, és nem saját egójukat fényeztetik. 

Míg egy alkalmazott véghezviszi az ötleteket, a közösség tagja viszont kitalálja és 

véghezviszi azokat!  

A legértékesebb az a közösség, amelyért teszünk, amelynek aktív részesei vagyunk.  

Az igazi közösség tagjai, függetlenül a (szociális, képzettségbeli, gazdasági, politikai, 

tősgyökeres, vagy újonnan beköltöző, a völgyben, vagy a Kecskefaron lakó stb.) hátterük 

sokféleségétől, elfogadják, áthidalják a köztük lévő különbségeket, és a bennük fellelhető 

közös dolgokra helyezik a hangsúlyt, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy együtt dolgozzanak 

közösen kitűzött célokért. Rendkívül fontos, hogy az együttdolgozás, nemes ügy érdekében, 

valódi elszántságot, kitartást és stabilitást ad. 

Egy nagyon tanulságos mese a közösség erejéről. Jól bemutatja, hogy a közösség sokkal 

több, mint egy emberi gyülekezet, hiszen a jó közösséget az egységéről ismerni meg. Az 

egységben pedig összeadódik a tagok ereje és bámulatos dolgokra teszi képessé a 

közösséget. 

 

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki négy fia. Négyfelé húztak, nem 

volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Soha nem tudtak egymással dűlőre 

jutni. Mindennapos volt a veszekedés köztük. Családi perpatvarukból mindig csak a 

szomszédok húztak hasznot. Így aztán egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak 

már gúnyolódtak is rajtuk. Bolondnak tartották őket. Az apjuk látta, hogy mindennap valami 

vita van köztük, és egyre boldogtalanabb lett. Sokszor próbálta már elmagyarázni nekik, hogy 

senkinek nem használ a veszekedés, de mindhiába. Falra hányt borsó volt minden intelme, 

lepergett minden a fiairól, mint zsírosbödönről a víz. Az apai jó tanács egyik fülükön be, a 

másikon ki. 
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Elmegy egyszer a favágó az erdőbe fát vágni. Készít a lenyesett gallyakból egy köteget, 

megköti kötéllel. Feje tetején egyensúlyozva viszi a szegény öreg favágó hazafalé a rőzsét. 

Útközben eszébe jutott valami. Talán így visszatérítheti a fiait a jó útra. Elmosolyodott 

magában. Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamar hazaérjen. Hazaérve a favágó a rőzsét kint 

hagyta a kertben. Fiai még nem érkeztek haza. A favágó izgatottan várta őket. Mikor a nap 

lebújt a hegyek mögé, a madarak fészkükbe bújtak, és előbukkant a hold, a favágó fiai egymás 

után értek haza. Alighogy megvacsoráztak, hívatja őket az apjuk. 

Odamegy a négy fivér.   

Kérdezik: 

- Mi az, apánk? 

Erre a legidősebb fiának szól a favágó: 

- Törd csak, fiam, kettőbe ezt a rőzsét! 

Odalépett erre a legidősebb a köteghez, és megpróbálta kettétörni. Persze nem sikerült. Hogy 

is sikerült volna! Megszégyenülten ment vissza az apjához: 

- Nem megy ez nekem, apám. 

A favágó elmosolyodott, és mondta a második fiúnak: 

- Most te próbáld meg, fiam, törd csak kettőbe ezt a rőzsét! 

Ő is megpróbálta. Pont, mint a bátyja, ő is kudarcot vallott. Lógó orral ment vissza az apja 

elé. Így próbálta meg a harmadik meg a negyedik is. Egynek sem sikerült. Mind csüggedten 

ültek le a földre. 

Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó. Kicsomózta a kötelet, amivel körülkötötte a rőzsét. 

Széthullottak a gallyak. Mondja akkor a fiainak: 

- Fiaim, most törjétek el ezeket a gallyakat! 

Odaugrik a négy fiú, felkap mindegyik egy-két gallyat, és azon nyomban eltöri. Nagy büszkén 

állnak apjuk előtt. Szól a favágó: 

- Látjátok, míg össze volt kötve a sok gally, nem tudtátok eltörni. Külön-külön egy 

szempillantás alatt eltörtétek mind. Épp így győz le bármilyen ellenség titeket külön-külön. De 

ha együtt maradtok, összetartotok, nincs, aki legyőzne titeket. 

Végre megértették apjuk intelmét a favágó fiai. Minden ellenségeskedéssel felhagytak ezek 

után. Békében és boldogan éltek, míg meg nem haltak.” 

 

 

Ahogyan azt, az önkormányzati választás során is 

nyilatkoztam, csak Önökkel együtt lehetséges megvalósítani, 

hogy ezt a kis falut felvirágoztassuk, illetve a közösségi 

életet elindítsuk.  

Arra kérek mindenkit, hogy gondolja végig a fentebb 

leírtakat, és ha úgy érzi, szeretné, ha Szarvaskőben egy 

olyan közösség jönne létre, aminek tagjaként tenni tud és 

tenni akar azért, hogy településünk fejlődését elősegítse, 

akkor figyelje felhívásainkat és vegyen részt a közös 

munkákban. 

 

 

Itt szeretném megköszönni a KVENTFAL Kft. 

ügyvezetőjének, Csuhai Bertalannak, hogy társadalmi 

munkában bevállalta és megvalósította a „kis fahíd” 

megerősítését, felújítását. 
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Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak is, akik a 2015. szeptember 19-re 

meghirdetett társadalmi munkában részt vettek és segítségükkel a tervezett munkálatokat el 

tudtuk végezni, ezzel is bizonyítva, hogy nem minden pénz kérdése.  

 

Külön köszönöm a Szarvaskőért Alapítvány tevékenységét, hiszen az alapítvány nem csak 

„fizikálisan”, hanem a szükséges festékek és egyéb kellékek megvásárlásával anyagilag is 

támogatta az orvosi rendelő környékének rendbetételét. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

ÉLETKÉPEK A LEGUTÓBBI TÁRSADALMI MUNKÁKRÓL 
 

                 
 

 
 

Szépül az orvosi rendelő környéke, friss festéssel megújul a kerítés is. 
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A tűzoltószertárban is rég nem látott tisztaság, rend uralkodik! 
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ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
 

Kedves Szarvaskői Diákok! 

 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívásait: 

 felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a  2016/2017. tanév 

első félévére vonatkozóan; valamint 

 felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A felhívások kódjai: 

     BURSA-2016 A 

     BURSA-2016 B 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 

hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 

önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. NOVEMBER 9.  
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CSALÁDI FALUNAP  

Szarvaskő Község Önkormányzata július 25-én verőfényes napsütéssel, gazdag 

eseménykínálattal, sok-sok aktivitásra serkentő programmal várta a Szarvaskői Családi 

Falunap minden vendégét, a szarvaskői lakosokat, családtagjaikat, barátaikat, a területet járó 

turistákat, mindazokat, akik ellátogattak hozzánk.  

Az egész napos programok gazdagsága, gyönyörű természeti környezetünk valóban sokakat 

kicsalogatott, s aki eljött megtalálta a számára legvonzóbb eseményt, a legélvezetesebb 

programot és láthatóan jól érezte magát. 

A színpadon reggeltől késő estig egymást váltották a kiváló fellépő csoportok, énekesek, 

táncosok, zenészek, folyamatosan gondoskodva a vendégek szórakoztatásáról, de nem volt 

hiány az étel- italkínálatból és a kistermelői, házi ízek is nagy választékkal szolgáltak.  

 

 
 

A nap legnagyobb élményeit azonban az aktív, sportos programokba való bekapcsolódás 

számos lehetősége nyújtotta. Folyamatosan biztattunk mindenkit, hogy semmiképpen se 

hagyják ki a tevékenységre, mozgásra serkentő eseményeket, vagyis MOZOGJUNK EGYÜTT 

KORTALANUL! Akik nemcsak szemlélői, de aktív résztvevői voltak a játékoknak, túráknak, 

este igazi élménnyel távozhattak! 

 

Délelőtt két túra is indult környezetünk 

bejárására. Az egyik a Szarvaskő 

falukerülő túra kb. 3 órát vett igénybe, 

melyen alaposabban megismerhették a 

résztvevők idegenvezető segítségével 

Szarvaskő természeti értékeit. A másik, a 

Szarvaskői vártúra kb. 1 óra időtartamú 

térbeli és időbeli történelmi utazásra 

csábította az érdeklődőket, melyen a 

település, és a sziklaszirten magasodó vár 

történetéről kaptak információkat.  
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A túrák végén minden résztvevő kitölthetett egy tesztet, amelynek kérdései a túrán 

elhangzottakhoz illetve a látottakhoz fűződtek. A legjobb 3 válaszadó sorsolás alapján a 

túrához kapcsolódó különleges díjban részesült. 

 

Nagyon izgalmas, csapatvetélkedőre csalogatta a SZARVASKŐI HAT PRÓBA délután a 

kalandokra, igazi sportos kihívásokra vágyó látogatókat, mindazokat, akik bátran bele mertek 

vágni az ismeretlenbe. 6 kihívást jelentő helyzet, 6 szellemi, fizikai megmérettetés várt a 4 fős 

csapatokra, családi, baráti társaságokra, akik a játék során megmutathatták ügyességüket, 

leleményességüket! 

A feladatok a szarvaskői népi hagyományokhoz, az itteni élethez szükséges ismeretekhez, 

jeles eseményekhez kapcsolódtak. Aki teljesítette ezt a hat próbát, valódi ízelítőt kapott a 

hajdani kemény szarvaskői életből. 

Vállalkozó kedvű 

csapatokban nem volt hiány, 

a drukkoló nézők karéjában 

sok-sok egyéni ötlet vált 

valóra. Gyakori felcsattanó 

nevetés fűszerezte a 

játékosok nagy iramú 

versenyét, és a szurkolók 

elismerő tapsa sem maradt el. 

Nem volt könnyű dolga a 

szigorú zsűrinek, pár perces 

időbeli eltéréssel, kiváló 

teljesítményekkel sorakoztak 

egymás mellett a csapatok. 

Végül a szarvaskői - egri fiúk mindenki mást maguk mögé parancsoltak, megerősítve 

pozíciójukat a helyi közösségben. A nagy akadályokat legyőző, más településekről érkezett, 

karcagi, szentesi versenyzőknek pedig szívből gratuláltunk az önfeledt, örömteli játékhoz. 

Ezen felül természetesen az első 3 helyezett csapat minden tagja különleges, csak itt 

megszerezhető díjban részesült, de ami a legfontosabb, hogy mindenki gazdagabb lett egy 

felejthetetlen, Szarvaskőhöz kapcsolódó élménnyel és persze üres kézzel sem távozott senki. 
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Miből is áll a HAT PRÓBA? Erre nagyon kíváncsi volt mindenki: 

A „Vámszedés” arra emlékeztet, településünk a XV. századtól jelentős vámszedőhely volt, s 

ma is forgalmas az itt átfutó útszakasz, sok jármű halad át rajta. A feladat arról szólt, ki tud 

több elhaladó autóstól vámot szedni. A „Kőhordással” az itt élők nehéz munkáját idéztük fel. 

A környéken évszázadokon keresztül működtek kisebb-nagyobb kőbányák. Sokat dolgoztak 

ott a szarvaskői emberek, sok követ megmozgattak, hogy milyen ez, most a játékosok is 

megtapasztalhatták! A „Dobozolás” egy XX. századi, jeles eseményhez, az Isten hozta, 

őrnagy úr! című film szarvaskői forgatásához fűződik, melyben Tóték az Őrnagy úr 

irányításával minden este dobozokat hajtogattak.   

 

A „Nyoszolya „ 

szétszedése és felépítése 

az egyik legnagyobb 

kihívást tartogatta a 

versenyzőknek. Ahhoz az 

érdekes 20. század első 

felében még élő 

szokáshoz kapcsolódik, 

amely szerint, ha a 

menyasszony menynek 

ment a vőlegény házához, 

akkor a lakodalmat 

megelőző napokban egy 

este a lányok, legények 

elmentek a menyasszony 

házához, szétszedték a 

menyasszony ágyát az 

ágyneműkkel együtt, és 

vitték a vőlegény házához, ahol ismét összerakták. 

A „Pyrker szoros„ 

legyőzése hajdan sem volt 

egyszerű, most is 

megizzasztotta a 

csapatokat. 

Az út Szarvaskőn 

keresztül nem volt mindig 

ilyen jól járható, egy nagy 

sziklatömb zárta el. 

Egyszer Pyrker érsek is 

erre kanyarodott 4 lovas 

szekerével és a szűk 

szorosban, hogy az 

utazást folytathassa, 

először szét kellett szedni 

a szekeret, átvinni a túlsó 

partra, a köveken ugrándozva átkelni a patakon, majd a túlsó parton ismét összeszerelni a 

darabokat. Nos, ennek a műveletnek a precíz végrehajtása is a csapatokra várt. 

A „Fakitermelés” máig élő tevékenységünk. Most a játékosok is kipróbálhatták, hogyan 

küzdik le a fa erejét a szarvaskőiek, hogy megmelegedhessenek. 
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Egész nap folyamatosan érkeztek a vendégek, közöttük szép számban a háromgenerációs 

családok, akik közül időről időre kisorsoltuk azokat a szerencsés családokat, akiket ebből az 

alkalomból annak örömére, hogy a nagycsalád együtt tölti velünk a napot, az önkormányzat és 

a rendezvény árusainak felajánlott ajándékaival leptünk meg.  
 

 

Sokan próbálkoztak az elmét csiszoló, szellemi játékokkal is, egész nap játszották a 

Szarvaskői Kvízjátékot, amelynek kérdései természetesen településünkhöz fűződtek, de 

kísérletet tehettek arra is, hogy megnyerjék az Androméda Travel görögországi nyaralásra 

szóló szállás ajándékát az utazási szokásokkal kapcsolatos kérdőíveik kitöltésével.  

A helyes megfejtők pedig minden napszakban a sorsolás alapján nyereményre számíthattak.   

Egy programon kívüli fontos eseményre is sor került ezen a napon. 

A szarvaskői lakosság nagy örömére éppen a falunap előtt pár nappal elkészült a Borsod-híd 

felújítása. Ismét jól járható, stabil és szép lett a hidunk. Ünnepélyes felavatását stílusosan 

Szabóné Balla Marianna polgármester és Csuhai Bertalan, a hidat felújító építési vállalkozó 

együttes erejének hordó átgurítása zárta. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy nagy szükség 

volt az erőfeszítésre, mert a nagy hordót sörrel töltötték meg, s a résztvevők örömére mindjárt 

csapra is került az önkormányzat által kínált ízletes vaddisznógulyás ebéd elengedhetetlen 

tartozékaként. 
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Egészen bizonyos, hogy a gyermekek sem 

unatkoztak egész nap. Számos program csak az ő 

kedvüket kereste. Bekapcsolódhattak a kézműves 

foglalkozásokba, festhettek arcot, tetethettek fel 

csillámokat, kipróbálhatták a gólyalábakat, a 

különböző népi fajátékokat, és még számos 

szórakozást kínáltak számukra a KALÁRIS 

néptánccsoport barátai. 

 

 

 

S aki a nap bármely szakában egy-két órás 

kirándulást tett a parkban mindig talált 

figyelemreméltót a színpadon is. 
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A délelőtt bemelegítésül igazi sportos témákkal indult. 

A színpad első fellépői, 

a szamuráj harcosok ifj. 

Liktor Tibor fekete öves 

mester vezetésével, a 

közönség nagy 

tetszésnyilvánítása 

kíséretében mutatták be 

a BUJUTSU-KAI 

KENSHNRYU, japán 

szamuráj harcművészet 

különlegesen látványos 

fogásait, majd az Egri 

Majorette csoport csinos 

táncos lányainak üdítő, 

kecses mozdulataiban 

gyönyörködhettünk. 

 

A 2007-ben alakult füzesabonyi Kaláris 

néptánccsoport nemcsak a színpadon adott 

fergeteges műsort, de a táncba bevonta a 

nézőket is. Táncháza a színpad előtt nagy sikert 

aratott.  

A jó ebédhez a muzsikát a jókedvű, ősmagyar 

hagyományőrzők, a Betyár banda tagjai 

biztosították. 

 

 

 

Mindig nagyhatású esemény az Abasári Kórus fellépése, most is felemelő érzés volt őket 

látni, hallani. Repertoárjukban régi katonadalok csendültek fel. 

Az 1994-ben alakult együttest az elmúlt 20 évben megismerte az egész ország. 

A kórus vezetője és alapítója, 

Kámán Árpád tanár úr, egyben 

a Nemzetközi Katonadal 

Fesztivál megálmodója is.   

 

Az estéhez közeledve az operett 

dallamai töltötték be a teret. A 

Zsadon Andrea - Szolnoki Tibor 

művészházaspárt, az operett 

világ méltán rendkívül 

népszerű énekeseit 

köszönthettük a színpadon. 

Előadásukban a legszebb 

operett slágerek andalítottak 

vagy pezsdítettek fel 

bennünket! 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com


SZARVASKŐI HÍRMONDÓ II/8-9-10. SZÁM 

22 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Este pedig érkeztek a fiatalok nagy kedvencei, a NELSON zenekar tagjai, a rock – metál zene 

országosan elismert művelői. Vezéregyéniségük CIKI, a zenekar énekese, a színpad főhőse! 

Különleges megjelenése, sajátos humora és nem utolsósorban a termetéhez mért hatalmas 

hangja mindenkit azonnal rabul ejtett. Koncertjükön a saját dalok mellett a közönség nagy 

örömére jó pár rock klasszikus is felcsendült.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Aztán folytatódott a tánc – buli Tóth Attilával, de sajnos az égi törvények beavatkozása miatt 

a tervezettnél korábban berekesztetett, hogy mindenki ép bőrrel megússza, és az érkező vihar 

ne okozzon károkat senkiben és semmiben. 

 

A nap sok-sok kellemes 

percéhez egy megindító, 

személyes élményem is fűződik. 

Azt gondoltam, az események 

színpadi moderátoraként 

tisztában vagyok a nap 

forgatókönyvével, mégis óriási 

meglepetésben volt részem, 

amikor Szabóné Balla Marianna 

polgármester ünnepi köszöntőjét 

a „Szarvaskő Községért” díj 

átadásával zárta, s a Szarvaskő 

Község Önkormányzata által 

frissen alapított kitüntetést 

nekem nyújtotta át. Ez úton is köszönöm a megtisztelő erkölcsi elismerést.  

 
A Családi Falunap szép sikeréhez sokan, sokféle módon hozzájárultak. 

Szarvaskő Község Önkormányzata nagyon köszöni a rendezvény 

előkészítő és lebonyolító munkáiban részt vállaló lakosok minden önzetlen 

segítségnyújtását! 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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RECEPTEK 

Október Szarvaskőben a csipkebogyó 

szedésének, a csipkelekvár készítésének 

ideje, nagy a sürgölődés a fesztiváli 

előkészületekben, de most sem maradunk 

receptek nélkül. Stílusosan csipkebogyós 

ajánlatokat gyűjtöttem én is, próbáljuk ki, 

kínáljuk velük vendégeinket! 

 

Csipkebogyó – narancsos sütemény 

 

Hozzávalók 10 

szelethez: 

200g puha vaj, 2 

narancs 

1 tk fahéj, 220 g 

porcukor 

5 tojás, 

 80 g darált mandula, 200 g liszt, 30 g 

ételkeményítő, 2 tk sütőpor,  

80 g csipkebogyólekvár 

 

a tetejére: 

100 g csipkebogyólekvár 

50 g porcukor, 1 narancs 
 

Egy 26x11 cm-es téglalap alapú, magas 

falú sütőformát sütőpapírral kibélelek, a 

sütőt 180 fokra előmelegítem A vajat forró 

víz felett egy edényben kissé 

megolvasztom,majd kiveszem a vízből az 

edényt. A narancsok héját belereszelem, 

hozzáadom a fahéjat, cukrot és kézi 

keverővel kb. 4 percig habosra verem. A 

tojásokat is hozzákeverem. Egy külön 

edényben a mandulát, lisztet, keményítőt 

és sütőport összekeverem és adagonként 

ezt is beleadom. 

250 g-ot a tésztából a csipkebogyólekvárral 

összevegyítek. A maradék tészta felét 

belesimítom az előkészített sütőformába és 

egy kicsit a forma oldalára is felkenem, 

hogy egy mélyedést alakítsak ki. A 

csipkebogyólekvárral összekevert tésztát 

ebbe a mélyedésbe töltöm és elsimítom. A 

maradék világos tésztát is rákenem a 

tetejére és 60 percig sütöm a sütőben 
(tűpróba!). A kész süteményt tortarácson 

10 percig hűlni hagyom. 

A lereszelt héjú narancsok levét kinyomom 

és ráöntöm a sütemény tetejére. Kiveszem 

a formából és egy szép tálra helyezem. A 

glazúrhoz a csipkebogyót összekeverem a 

cukorral és felfőzöm sziruppá. A narancsot 

vékony szeletekre vágom és 3 percig ebben 

a folyékony, forró csipkebogyós szirupban 

hagyom puhulni. A narancsszeleteket 

villával kiemelem, egy tányérra teszem és 

kihűtöm. A forró szirupot a süteményre 

öntöm és a narancsszeleteket ráhelyezem a 

sütemény tetejére. Kész. 

Csipkebogyólekváros – 

mákos muffin 

 

Egy tálban 

összekeverem az 

alábbiakat: 

25 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 

1/2 csomag sütőpor, 1 evőkanál rizsliszt, 5 

evőkanál egész mák,  

2 evőkanál őrölt lenmag 

 

Aztán hozzáöntögetem még az alábbiakat 

is, és az egészet jól elkeverem: 

kb. 1 dl házi hecsedli lekvár, 

1 dl étolaj, kb. 2 dl víz a megfelelő 

állaghoz  

Kikent muffinforma mélyedéseibe 

kanalazom (12 darab). Megszórom a tetejét 

egy kis barnacukorral. 180 fokon 

megsütöm. Kb. 30 perc elteltével mutatja 

késznek a tűpróba. Szépen feljön, és a 

mákszemek is egyenletesen oszlanak el 

benne. Ízletes sütemény, érdemes 

kipróbálni. Máz és díszítés helyett inkább 

csipkebogyó italt készítek hozzá: szárított 

csipkebogyót hideg vízbe áztatom. Ez egy 

kellemesen savanykás itóka, és a megázott 

csipkebogyó-darabok is ehetőek belőle. A 

muffint és az italt is lehet édesíteni ízlés 

szerint. A muffinnál a lekvár édességét 

nem árt figyelembe venni. 

Jó próbálkozást! Kárpátiné Ézsiás Edit 
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ÓRAÁTÁLLÍTÁS 

2015. október 25-én  

3-RÓL 2-RE 

Nyerünk 1 órát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Körzeti megbízott telefonszáma: 

06/20/776-8034 
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) 
 

 

A KÖNYVTÁR  

az új nyitva tartás 

szerint 

SZERDÁNKÉNT 

VÁRJA OLVASÓIT! 
 

 
 

 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER 
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112 
 

 

 

 

 

 

 
 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztőbizottság: 

Liktorné Majoros Erika, Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG 
 

Szabó József esperes urat 70. 

születésnapja alkalmából bensőséges 

jubileumi ünnepség keretében köszöntötte 

tisztelői körében Szarvaskő Község 

Önkormányzata és a Szarvaskői 

Egyházközség 2015. október 11-én, a 

vasárnapi misét követően. 
 

„Hetven éve, ezen a napon, 

Egy kisfiút fogant egy fiatal-asszony. 

Akkor még nem sejtette a fiatal nő, 

Mit is szán sorsul fiának a Teremtő. 

Ahogy nőtt, szépen cseperedett, 

Szívében egyre csak nőtt a szeretet. 

S egy napon, mikor nem is sejtette, 

Tervét az Isten szívébe rejtette. 

Nem kell neked fiam mást tenni, 

Csak az Istent kell hittel és szívből 

szolgálni. 

Így is tett ő, nagy büszkén, bátran, 

Tanulni kezdett egy papnevelde iskolában. 

Egy nap pap lett, s büszke volt rá 

mindenki, 

Mikor az első igéjét kezdte hirdetni. 

Édesanyja ott ült az első padban, 

Könnyes szemekkel imádkozott halkan. 

Arra kérte az Urat az égben, 

Hogy az ő kisfia, nagyon soká éljen. 

Az anya most már Teremtője mellett, 

De büszkén néz fiára, amikor csak lehet. 

És amit kért, teljesült néki, 

Hiszen az ő fia ma a hetvenet ünnepli.” 

 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy 2015. szeptember 29-én elhunyt 

Nagy János (szül. 1936. 04.21-én 

Szarvaskőben). Gyászolják családtagjai, 

barátai, tisztelői, a szarvaskői közösség 

tagjai. 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com

