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SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

III/ 2. 

szám 

2016.  

05. 26. 

A TARTALOMBÓL 
 

 Szarvaskő csodái 

 Önkormányzati hírek 

 Hírek képekben 

 Ünnepi Könyvhét 

 Kamrás, a kamerás 

 Irodalmi portré 

 Fogadó figurák 

 Közhasznú 

információk 
 

 

 

Csak ülök, hallgatom a csendet, 

mintha bensőmben bűvös ének zengne: 

hallom vágtatni azt a fejedelmi 

szarvasbikát, 

ahogy vad üldözői elől a bércről a 

mélybe veti magát... 

És száll a rege, hősökről mesélve, 

tatár-, török dúlást megidézve, 

letört zászlókról, harci kürtökről, 

riadók csatazajától  részegülve. 

 

És zeng a zsoltár, fohász száll, 

kolostorok csendje imába karol, 

a helytállásért fizetség vajon jár, 

vagy annyi vér és áldozat hiába volt, 

ki szót emelt s kardot, bilincset kapott? 

Mennyi imádság, hány könnyes fohász, 

és hiába volt a kereszthordozás? 

 

De hiszem, hogy él és kivirul egy 

nemzet, 

ki felállt haló porából Mohács után, 

szól a kürt és száll az ének, 

és  fészket rak a vár fokán. 

Mert együtt dobban a szív,fénnyel telik 

a lélek, 

hogy ölelkezzék harangok szaván. 

 

* * * 

 

Harangok szavát körbehordozza a szél, 

az ösvényen szerzetesek jönnek, 

a legidősebb rabságáról mesél, 

s a vár alatt a szívek lantján  új rege 

kél... 

 

CSATÁNÉ BARTHA IRÉNKE 

 

Rege a vár alatt 

(Patinás gondolatok Szarvaskőről) 

 

Járok a vár alatt, átélni a csodát, 

s mivel a képzelet lepkeszárnyakon 

jár, 

azon tűnődöm elmerengve, 

ha e köveket faggatni lehetne, 

hány szép mese, hős rege kerekedne. 

Ha egyszer e falak dalba 

kezdenének, 

dicsőségét hirdetnék Árpádnak, 

Edöménnek, 

hírességét zengnék az Aba 

nemzetségnek 

de vajon  

megértenénk üzenetüket? 
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Várjuk észrevételeiket, ötleteiket! 

Az elektronikus leveleket, képeket, 

híranyagot a következő e-mail címre 

kérjük: 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com  

a kézzel írott anyagokat 

a Polgármesteri Hivatalban vesszük át. 

 

AKI E-MAILBEN SZERETNÉ 

MEGKAPNI A HÍRMONDÓT 

KÉRJÜK, A FENTI E-MAIL CÍMEN 

SZÍVESKEDJEN JELEZNI! 

 

Olvassák és szerkesszék velünk 

A SZARVASKŐI HÍRMONDÓT! 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

főszerkesztő 

 
 

 

SZERKESZTŐI 

SAROK 
 

Kedves Olvasók! 

SZARVASKŐ CSODÁI 
az itt élők számára természetesek, mert  

naponta tapasztalják szépségeit. 

Az ide utazók, kirándulók, turisták számára 

azonban sokszor katartikus az élmény, 

amelyben látogatásuk során részesülnek.  

Sokakat annyira megérint a csaknem 

érintetlen természet, a táj szépsége, hangulata, 

hogy írásban is hangot adnak érzéseiknek. 

 

A Szarvaskői Hírmondó legutóbbi számában 

Veliczkiné Csák Judit egri tanárnő Szarvaskői 

csodák című versét ismerhették meg. 

 

 

Most pedig az erdélyi származású, Egerben 

élő költő, Csatáné Bartha Irénke szép 

írásával szeretnénk köszönteni e számunk 

nyitóoldalán a szarvaskőieket. 

A szerzőt, alkotásait lapunk irodalmi 

portréjában ismerhetik meg részletesebben. 

 

 

Nagy örömünkre, talán, ha a pályázati 

támogatás is lehetővé teszi, egy egész kötetnyi 

mondagyűjtemény is hamarosan megjelenhet 

Szarvaskőről Császár Levente, a kiváló 

Baranya megyei meseíró tollából. 

A szerzőt a magyar táj sok szépséges területe 

ihlette már mese- és mondaírásra, kitüntető, 

hogy Szarvaskő közöttük szerepelhet. 

 

„Nem tudok annál jobb ötletet elképzelni egy-

egy mese alapjának, mint ami az adott 

település helytörténetében gyökerezik, hiszen 

azt maga az Élet szülte és az Életnél nincs 

bölcsebb tanítómester. Bár, az sem 

elhanyagolható érzés, mikor a Mecseket járva 

egyszer csak megdobban az ember lába alatt 

a hegy szíve. Ilyenkor nagyon résen kell 

lennem, mert biztos lehetek benne, hogy egy új 

mese van születőben.” 

 

Az író népszerű kötetei: 

Az erdő íze, Máré-vár, Madárház, Mézes-

tanya, Kárászi hunczutságok, Kő Zsongor, A 

bölcs remete, Erdék és Tündők.  

 

Mesés településünk és vadregényes 

környezete nemcsak a felnőtteket, de a 

gyermekeket is megérinti. 

  

Nemrég került elő a fiók mélyéről, egy 

15 évvel ezelőtt, a környezetünkbe tett 

kirándulást követően lejegyzett monda, 

melyet az akkor 5. osztályos kisdiák, ma 

már ifjú orvos, Salló Zoltán formált 

történetté. 

 

A gondos nagymama, Gál Elemérné 

Zolcsák Anna, Gál Elemér író özvegye, 

megőrizte a kedves írást, s amikor 

Egerben bemutattuk Kárpáti János 

Szarvaskő című kötetét, a régi emlék 

felelevenedett, s nem kellett hozzá sok 

idő, a gyermek mondája is előkerült, 

melyet most szintén megosztunk 

olvasóinkkal. 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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SZARVASKŐ MONDÁJA 

 

Volt egyszer egy híres vadász. Ott élt fent 

Eged hegyének kopasz csúcsán, ahonnan 

beláthatta az egész vidéket. Szemmel 

tartott minden vadat, és amelyik elébe 

került, az nem menekült nyílvesszeje elől. 

Hajító dárdája pedig leterítette a 

legvadabb bölényt is. Ha ez sem volt 

elég, elővette csatabárdját és azzal támadt 

a kiszemelt zsákmányra. 

Már minden vadat kiirtott maga körül, 

még a ragadozó madarak, a sasok is 

megfogyatkoztak a környéken. Amelyik 

még élni akart elmenekült a Bükk hegyei 

közé. 

 

Ám, egy büszke szarvas ott maradt. Éber szeme, gyors futása megmentette őt a haláltól. 

Bízott erejében és dacolt a rettenetes hírű vadásszal. Nem félt tőle. 

Azonban a híres vadász nem mondott le a büszke szarvasról. Minél nagyobbra, szebbre 

növekedett, annál inkább csábította, hogy egyszer már elejtse. Fente is rá a fogát, de még 

keményebben élesítette fegyverét a nagy találkozásra.  

 

Egy ragyogó téli napsütésben újra feltűnt a büszke szarvas. Porzott nyomában a hó, ahogy 

átugrott árkon-bokron, de a vadász se maradt le, űzte ziháló lovát, hogy utolérje a vadat. 

Szállt a szarvas, mint a madár, dombra fel, hegyről le, de csak érezte, hogy megroggyannak 

inai. Az Eger patak mentén megpillantott egy magas hegyet, gondolta, felkap arra, hátha ott el 

tud bújni legalább. Ahogy felért összeroskadt a fáradtságtól. Alig maradt jártányi ereje. Tudta, 

hogy itt a vég. Már csak könnyezni tudott, és így sóhajtott fel:  

– Ki ment meg engem? 

Ahogy ezt kimondta, megjelent a Havak Tündére és azt mondta: 

– Ha úgy akarod, azt is megtehetem. Könnyeidből formálok egy olyan kőszobrot, hogy 

megszólalásig olyan lesz, mint te. 

Mire kimondta ezt a Havak Tündére már készen is állt a szarvas mása fehér kőből és 

megfagyott könnyekből. 

Felért a hegy tetejére a bősz vadász, és amikor meglátta a szoborként álló szarvast, célba vette 

íjával. A nyílvessző lepattant róla. Vette a hajító dárdát, az darabokra szakadt rajta. A 

csatabárd vasa megpendült a kőszarvason és kettétört. 

A vadász rémülettől hajtva, eszét vesztve rohant le a hegyről. Ez is lett a veszte, holtan zuhant 

a mélybe. 

Azóta is ott áll a csúcson egy hegyes sziklaorom, és a nép azt mondja róla –Szarvaskő. 

 

Salló Zoltán   

5. a  osztályos tanuló,  Szent Györgyi Albert Gyakorlóiskola Eger 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

  
 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.03.17. napon az alábbi közbeszerzési tervet fogadta el: 
 
 
 

2016. évi közbeszerzési terv 

 

 

Tervezett 
közbeszer- 

zés 
elnevezése

tárgya 

 
 
 

Közbeszerzés 
(becsült) 
értéke Ft 

 

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (E Ft) Köz-
beszer- 

zés 
megkez-
désének 
tervezett 
időpont- 

ja 

 
 

A tervezett 
eljárás 
típusa 

 
 

Költség-
vetési 
támo-
gatás 

Saját 
forrás 

Eu. 
támogatás 

Egyéb 
forrás 

Állomáskert 100.000 0  100.000 0 2016 meghívásos 

Iskola 
épület 

66.600 0 16.600 50.000. 0 2016 meghívásos 

szennyvíz  
beruházás 

240.000 0  200.000 40.000 2016 nyílt eljárás 

Vár feltárás  200 000 0  200 000  2016 meghívásos 

 

 

Benyújtott pályázatok 

A képviselő-testület döntése alapján az alábbi 3 pályázat került benyújtásra: 

 

Szarvaskő Község Állomáskert  

 A Területi Operatív Program (TOP-1.2.1-15) Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásra 

A volt iskolaépület külső felújítása 

 A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) felhívásra 

Csipkebogyó Fesztivál 

 A Közművelődési Kollégium pályázati kiírása, szakmai tevékenységek közösségi 

események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák támogatására.  

A pályázatok elbírálása folyamatban van, annak eredményéről az elbírálást követően 

tájékoztatom a lakosságot. 

Itt szeretném megköszönni Csuhai Bertalannak, Punyi Imrének, Benkó Dánielnek, Lőrincz 

Józsefnek, Nahóczki Lászlónak és Molnárné Lukács Andreának a pályázatok benyújtásához 

szükséges munkájukat, hiszen volt olyan, hogy egy héten háromszor is össze kellett ülnünk, 
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mert a pályázati kiírások módosítása a mi terveinket is érintette. Többször dolgoztuk át a 

terveket, költségeket annak érdekében, hogy kedvező elbírálás esetén a lehető legoptimálisabb 

beruházást tudjuk kivitelezni, ezzel segíteni azt, hogy az eredeti tervektől minél kisebb 

mértékben térjünk el. 

 

 

Benyújtásra váró, előkészített, vagy előkészítés alatt álló pályázatok 

 

 Büszkeségpont (Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó 

történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító 

emlékmű) 

 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatása 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (orvosi rendelő 

szigetelése, nyílászárócsere, tetőfelújítás) 

 Idősbarát Önkormányzati Díj 

 

 

Az alábbi témákban várjuk a pályázati kiírásokat 

 LEADER támogatás (a volt iskolaépület belső munkálatainak elvégzésére) 

 Önkormányzati utak kezelésére és külterületi utak fejlesztésére, erő és munkagép 

pályázat (Vidékfejlesztési program keretein belül) 

 A 10000 fő alatti települések részére gépjármű vásárlására lehetőséget biztosító 

pályázat (Vidékfejlesztési program keretein belül) 

 

 

Római Katolikus Templom külső felújítására benyújtott pályázat 

Bár nem az önkormányzat pályázata, de nagy örömmel vettünk részt, illetve segítettük a 

pályázat elindítását. Itt szeretném megköszönni Fodorné Ildikó és Boros András nagy 

erőfeszítéseit, melynek eredményeképpen a (VP-6-7.4.1.1-16) felhívásra benyújtásra került a 

templom külső felújítását célzó pályázat. 

 

 

Szennyvízkezelés 

Megjelent a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás, mely egyedi szennyvízkezelés megoldására 

irányul. Sajnos a felhívás feltételeinek nem felelünk meg, tekintettel ara, hogy az, autonóm és 

természetközeli szennyvízkezelés megvalósítását teszi lehetővé és nem támogat 

csatornahálózati fejlesztési lehetőséget. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs is olyan pályázat, ami ennek támogatására irányulna, 

írásbeli kérdést intéztem Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkárhoz, felvázolva a jelen 

helyzetet és kérdésként tettem fel, hogy várható-e olyan pályázati kiírás, mely támogatja a 

meglévő tisztítóhoz történő csatlakozást. 

Személyes találkozás alkalmával azt a választ kaptam, hogy a minisztérium megvizsgáltatta 

Szarvaskő ez irányú helyzetét és megerősítette az általunk is rögzítetteket, miszerint 
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településünkön a jelen tudás szerint, egyetlen alternatíva a gerincvezeték kiépítése és a 

meglévő tisztító bővítése. Tájékoztatott arról is, hogy ismeretei szerint előreláthatólag nem 

lesz ilyen pályázati kiírás, de javasolta, hogy vegyem fel a kapcsolatot Dr. Nyitrai Zsolt 

országgyűlési képviselővel és közösen kezdeményezzünk egyedi elbírálást Szarvaskő részére. 

Még akkor, ott, személyesen felvettem a kapcsolatot Nyitrai úrral és abban állapodtunk meg, 

hogy a Települési Szennyvízkezelési Program elkészítését követően együttesen fordulunk az 

illetékes szervhez az egyedi elbírálás kérése miatt. 

 

 

Élelmiszerbolt és Italbolt felújítási lehetősége 

Jelenleg a pályázati kiírások egyike sem támogatja az ilyen jellegű szolgáltatói egység 

felújítását. A képviselő-testület tervei szerint, amennyiben a volt iskola épületre benyújtott 

pályázat kedvező elbírálást kap, úgy az onnan lekerülő, de még használható építőanyagok 

felhasználásával állagmegóvást végzünk az épületen.   

 

 

2016. évi költségvetés  

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló rendeletet elfogadta, a 

tervezett kiadási és bevételi főösszegeket meghatározta.  

A várható bevételek az állami hozzájárulás és a saját bevételekkel együtt a rendelet 2. számú 

mellékletében kerültek bemutatásra, mely a honlapon megtalálható, vagy a hivatalban, 

ügyfélfogadási időben megtekinthető. 

A kiadások kormányzati funkciónkénti bemutatása a rendelet 3. számú mellékletében került 

sor, mely a honlapon megtalálható, vagy a hivatalban, ügyfélfogadási időben megtekinthető. 

A költségvetés tervezésekor nem került figyelembevételre a pályázatok során elnyerhető 

összeg. Amennyiben sikeres pályázati elbírálásban részesülünk, a költségvetési rendelet 

módosításra kerül. 

 

 

A helyi adókról szóló rendelet módosítása 

A Törvényességi Felügyeleti Főosztály észrevétele a helyi adórendelet módosítását tette 

szükségessé, mely 2015. év végén meg is történt. Megállapítást nyert azonban, hogy a sávos 

adómentesség megszűnését követően az adórendeletünk nem tartalmazott mentességet, így ez 

adóemelést generált volna a teljes lakosság részére. (Egy magánszemély adózót egy évre kb. 

37.027,-Ft adófizetési kötelezettség terhelt volna.) 

Kimutatásra került, hogy a 2015. dec. 31-ig hatályos adórendeletben biztosított kedvezmény a 

magánszemélyek kommunális adója tekintetében átlagban 50% volt. Átgondolva azt, hogy 

normatíva bevétel az Önkormányzat részére kizárólag állandó lakóhellyel rendelkező lakos 

esetén realizálódik, a helyi lakosoknak az 1 évre esedékes 14.000,-Ft összegű kommunális 

adóból 50% adókedvezményt biztosítunk. A nem helyi lakosokat a kedvezmény nem illeti 

meg. 

 

 

2016. évi rendezvényeink 

 

A rendezvényterv a megelőző lakossági felmérés figyelembevételével került elfogadásra: 

 

2016. március 15. (kedd) - Nemzeti Ünnep 

2016. április 3. (vasárnap) - Eger Rallye 
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2016. április 30. Majális  

2016. május 29. Gyereknap 

2016. június 4. (szombat) - Nemzeti összetartozás napja 

2016. június 6. (hétfő) – Ünnepi Könyvhét – Író –olvasó találkozó  

2016. június 26. (vasárnap) - Keresztelő Szent János napi Búcsú 

2016. július 24. (vasárnap) - Szent Anna napi Búcsú 

2016. augusztus 20. (szombat) - Szent István nap 

2016. október 22. (szombat) - Csipkebogyó Fesztivál 

2016. október 23. (vasárnap) - Forradalmi megemlékezés 

2016. november 27. (vasárnap) - I. Adventi gyertyagyújtás 

2016. december 3. (szombat) - Mikulás 

2016. december 17. (szombat) - Nyugdíjas Karácsony 

2016. december 18. (vasárnap) - IV. Adventi Gyertyagyújtás 

 

A rendezvények a Szarvaskőért Alapítvánnyal közösen kerülnek megrendezésre.  

Az eredetileg elfogadott rendezvényterv tartalmazta a Magyarok Vásárának Elő-vásárát is, de 

annak megtartását a helyszínen lévő épület (Állomáskert) jelenlegi állapota nem teszi 

lehetővé. 

 

 

Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményfenntartó Társulás 

A Hevesaranyos – Bátor – Egerbakta –

Egercsehi – Egerbocs – Szarvaskő - Szúcs 

Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményfenntartó Társulás a 

tagönkormányzatok társulásból történt 

2015. december 31-i hatállyal való 

kiválásra tekintettel megszűnt.  

A feladatok ellátását megállapodás alapján 

a közös önkormányzati hivatal székhelye, 

Egerbakta biztosítja.  

 

 

Szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanító helyre történő 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás 

teljes körét a képviselő-testület döntése 

alapján Koós János egyéni vállalkozó 

jogosult és köteles ellátni Szarvaskő 

közigazgatási területén, valamennyi 

ingatlantulajdonos tekintetében. A 

döntéshozást többek között az indokolta, 

hogy az önkormányzat „Nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítása” támogatási jogcímen, 

évi 90.000,-Ft állami támogatásban 

részesül, melynek lehívását a 

közszolgáltatóval megkötött szerződés és 

az általa kiállított számlák hivatalhoz 

történő leadása alapoz meg. 

 

 

Civil szervezet támogatása 

A Szarvaskőért Alapítvány benyújtotta az 

elszámolást a 2015. évi Csipkebogyó 

Fesztivál lebonyolításához kapott 

támogatásra vonatkozóan. A részletes 

elszámolásban kimutatásra került, hogy a 

kapott 400.000,-Ft-ból 60.080,-Ft nem 

került felhasználásra. A képviselő-testület 

döntése alapján a fel nem használt összeget 

nem kéri visszautalni az önkormányzat 

részére. A fel nem használt támogatási 

összeggel 2016.12.31-ig kell az 

elszámolást megtenni. 
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Vagyon rendelet – Földhasználat 

Törvényességi felhívás érkezett 

hivatalunkhoz a földhasznosítási 

rendelettel kapcsolatban, mégpedig annak 

okán, hogy a párhuzamos 

jogszabályalkotás elkerülése érdekében a 

vagyonrendeletben kell szabályozni a 

földhasználatot, hiszen a föld is egyfajta 

vagyon.  

Ebből kifolyólag helyi rendeletben két 

okból lehet a föld használatára, 

haszonbérletére, illetve hasznosítására 

vonatkozóan rendeletet alkotni: Az egyik a 

belterületi kivett földek mezőgazdasági 

célú hasznosítása, a másik pedig a 

földhasználati jog létesítése. 

Tekintettel arra, hogy településünkön egyik 

sem aktuális, így a rendeletalkotásnak 

nincs oka, határozati szinten kell 

megállapítani a haszonbérleti, a bérleti és a 

rekreációs célú földhasználat díjait. 

Megállapítást nyert, hogy ellentmondás 

van az eddigi szabályozásban, miszerint a 

helyben lakók részére kedvezményes 

díjszabályozás került megállapításra, mert 

így a földhaszonbérlet nem valósítható 

meg. 

A jelenleg érvényben lévő haszonbérleti-, 

bérleti-, rekreációs szerződések a 2016. 

gazdasági évet követően kerülnek 

módosításra. A módosításról a 

földhasználó, írásban tájékoztatásra kerül. 

Amennyiben a földhasználati díjat a 

földhasználó vitatja, úgy köteles erről a 

használatba adót írásban, a díjközlő 

kézhezvételét követő 15 napon belül 

tájékoztatni. 

Az írásos kifogás hiányában a használatba 

adó részéről a közölt földhasználati díj 

elfogadottnak tekinthető. Amennyiben a díj 

mértékének tekintetében a szerződő felek 

között egyezség nem jön létre, a 

földhasználói kifogásnak a használatba adó 

részéről történő kézhezvételét követő 60 

napon belül, úgy a szerződés a 61. napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Tulajdonosi hozzájárulás erdei 

melléktermék gyűjtéséről 

Helyi lakosoktól érkezett hozzám 

megkeresés, hogy az őstermelői 

igazolványukat csak tulajdonosi 

hozzájárulás birtokában tudják megújítani, 

kiváltani. Igazolniuk kell, hogy őstermelői 

tevékenységükhöz szükséges alapanyagot 

honnan szerzik be, a termelés feltételeit 

hogyan biztosítják. Amennyiben az 

őstermelő erdei melléktermék gyűjtését is 

végzi, nyilatkoznia kell arról, hogy van az 

erdőterület feletti rendelkezési jogot 

gyakorlótól erre vonatkozó hozzájárulása. 

A képviselő-testület döntést hozott arról, 

hogy a tulajdonában álló területek közül a 

Deme-lápát jelöli ki, melyen engedélyezi 

az erdei melléktermékek gyűjtését. 

Az engedélyeket a hivatalban, 

ügyfélfogadási időben lehet kérni. 

 

Virágosítás 

Az előző évhez hasonlóan, az idén is 

gondoskodunk a közterületek 

virágosításáról. A növények gondozását és 

folyamatos öntözését Ríz Irén irányításával 

a közfoglalkoztatottak végzik. Ríz Irénnek 

előre is köszönöm, hogy vállalta a kora 

hajnali munkavégzést, annak érdekében, 

hogy a virágokat megkíméljük a kiégéstől, 

de biztosítva legyen a folyamatos 

vízigényük. 

 

Gyommentesítés  

Környezetünk szépítése, rendbetartása 

közös feladatunk, melyet az „Ingatlanok és 

közterületek tisztántartásáról, a közterület 

használatáról” szóló helyi rendeletünk is 

szabályoz. 

A rendelet értelmében az ingatlan 

tulajdonosa köteles gondoskodni: 

 az ingatlan előtti és melletti 

járdaszakasz (járda hiányában 1 

méter széles területsáv), valamint 

az úttestig terjedő közterület 

tisztántartásáról, 

gyommentesítéséről, 
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 az ingatlan előtti nyílt árkok 

folyamatos rendben tartásáról, 

gyommentesítéséről továbbá 

műtárgyainak tisztításáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és hulladékok 

eltávolításáról, 

 a lakások és a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek, udvarok és 

kertek valamint beépítetlen 

belterületi ingatlanok 

tisztántartásáról, rendszeres 

takarításáról, gyommentesítéséről, 

valamint rovar- és rágcsáló-

mentesítéséről, 

 az ingatlanról a járda és úttest fölé 

kinyúló ágak, bokrok levágásáról, 

 téli időszakban az ingatlana előtti és 

melletti járdaszakasz hó- és 

síkosság-mentesítéséről. 

Az üzletek és egyéb elárusító helyek, 

vendéglátó egységek előtti járdaszakaszt, 

illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, 

az úttestig terjedő teljes területet, - ideértve 

a nyílt csapadékvíz elvezetésére szolgáló 

árkokat is - a használó, kereskedelmi 

tevékenységet végző köteles tisztán tartani 

és a hulladék összegyűjtéséről, valamint 

elszállításáról gondoskodni. 

Önkormányzatunk jelenleg 4 fő 

közfoglalkoztatottal oldja meg a 

közterületek rendben tartását, ideértve a 

település területén a hulladék 

összeszedését, fűnyírást, locsolást, 

ároktisztítást és egyéb településképet javító 

munkálatokat. Amennyiben idejük engedi, 

természetesen besegítenek azoknak az 

ingatlantulajdonosoknak, akik már koruk 

miatt, vagy egészségi állapotuk miatt erre 

képtelenek, de ez nem mehet a 

közterületek rovására 

 

Állomáshíd – Súlykorlátozás 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

tájékoztatásában foglaltak szerint a 

20/1984. (XII.21.) KM rendelet alapján a 

25303. számú Szarvaskő állomáshoz 

vezető út 0+016 km és a 0+037 km 

szelvények között, az Eger-patak hídján a 

jelenlegi 9 t helyett 3,5 t súlykorlátozást 

rendeltek el a híd leromlott állapota miatt. 

A tárgyi tilalom mielőbbi megoldása 

érdekében levélben fordultam a Magyar 

Közút Heves Megyei Igazgatóságához. 

 

Tej automata 

Benkó Dániel egyéni vállalkozó 

tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 

jövőben 12 db tejhasznú szarvasmarhát 

kíván tartani a szérűskerti bérleményen. A 

kifejt nyers tejet helyben a Szarvaskő, Fő 

út 37. szám alatti, saját tulajdonú 

ingatlanon tej automatából kívánja 

értékesíteni. Vállalkozásához sok sikert 

kívánunk!   

 

Dohánybolt 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Zrt. engedélyével az 

italboltban ismét lehetőség van 

dohánytermék vásárlására. 

 

Fényképes Múltidéző 

A fenti címmel a Heves Megyei Hírlapban 

rövid szöveges hír jelent meg 

településünkről egy egész oldalas 

„fotógalériával”, mely Szarvaskő múltját 

idézte fel. Itt szeretném megköszönni 

Kamrás Lajos szarvaskői lakosnak a cikk 

megjelenéséhez nyújtott maximális 

segítségét. 

 

Nyugdíjasok kedvezményes 

fürdőbelépője 

Az idei évben is tájékoztattuk a lakosságot 

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 

nyugdíjasok számára, fürdőbelépőjük 

támogatására irányuló pályázatról. 

Tekintettel arra, hogy a pályázat 

benyújtására csak e-mailben volt lehetőség, 

Molnárné Lukács Andrea és Győri Enikő 

mindenkinek szívesen segített, aki ez 

ügyben keresett meg bennünket. Három 

igény került benyújtásra, melyből két 

kérelem kedvező elbírálást kapott. A 

nyerteseknek kellemes fürdőzést kívánok.
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Tájékoztatás 

Tájékoztatom valamennyi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan tulajdonosát, használóját, 

hogy az Egri Járási Hivatal a 2016. évben Szarvaskő külterületén határszemlét tart a 

termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából. (A 

termőföld tulajdonosa, használója köteles a termőföldet rendeltetésszerűen hasznosítani. Az 

ettől eltérő gyakorlatot a jogszabály szankcionálja, a hasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzését az ingatlanügyi hatóság feladatai közé sorolja. 

Az ellenőrzés főbb szempontjai: 

 hasznosítatlanul maradt, gyomos területek, 

 ingatlan-nyilvántartástól eltérő művelési ágak, 

 termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása, 

 beruházási célú területek mellékhasznosítási, illetve ideiglenes hasznosítási 

kötelezettsége, 

 mintaterek ellenőrzése, 

 parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzése. 

A földhasználó akkor tesz eleget hasznosítási kötelezettségének, ha a termőföldet művelési 

ágának megfelelő termeléssel hasznosítja, vagy termelés folytatása nélkül (pl. kaszálással) a 

talajvédelmi előírások betartása mellett megakadályozza a gyomnövények megtelepedését és 

terjedését. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

A hasznosítási kötelezettségét elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal 

sújtja. A bírság mértéke az érintett termőföld AK-értékének 2000-szerese úgy, hogy nem lehet 

kevesebb 20.000,-Ft-nál. 

 

Képviselő csere a Képviselő-testületben 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja Liktor Tibor Sándor 

önkormányzati képviselői mandátumáról - a 2016. április 28-i képviselő-testületi ülésen – 

lemondott, lemondását a testület felé nem indokolta. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (a továbbiakban: Mötv.) 

29. §. (1) bekezdés f.) pontja alapján az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással 

megszűnik.  

A Mötv. 30. § (1) alapján Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be 

lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében 

rögzíteni kell.  

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés 

elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén 

ismertetni kell.  

(3) A lemondás nem vonható vissza.  

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a 

lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás 

bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.  

A Helyi Választási Bizottság a lemondó nyilatkozat tudomásul vétele mellett döntött. 

Liktor Tibor Sándor egyéni listán megválasztott önkormányzati képviselő lemondásával 

megüresedett mandátumát – a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson az 

egyéni listán szereplő jelöltek közül a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb 
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szavazatot elért Dr Zsirai Sándor független jelölt tölti be, aki 2016. május 06-án úgy 

nyilatkozott, hogy a képviselő-tagságot vállalja. 

Az új képviselő Dr. Zsirai Sándor 2016. május 19. napján tett képviselői esküt, munkájához 

sok sikert kívánok. 

 

Előzmények: idézetek méltatlansági eljárás lefolytatásáról készült jegyzőkönyvekből 

 

2016. március 17-én megtartott Ügyrendi Bizottsági ülésről 

 

Csontos Katalin aljegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy „a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

1768360755 iktatási számon megkereste Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő – 

testületét azzal, hogy Liktor Tibor Sándor Szarvaskő, Rózsa utca 18. sz. alatti képviselőt a 

köztartozásmentes adózói adatbázisból 2016.02.10. napjával törölte. Aljegyző elmondja, hogy 

a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 38.§. /1/ bekezdés d, pontja szerint: 

„Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az Önkormányzati 

képviselőnek megbízatását, akinek az állammal, Önkormányzattal szemben – a lehetséges 

jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 60 napot belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén 

az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.”” 

„A Mötv. előírása szerint a Bizottság javaslata alapján a Képviselő – testület a következő 

ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon 

belül állapítja meg, a méltatlansági körülmények fennállását. Mivel a Bizottság az ülését a 

mai napon tartja, ezért az összeférhetetlenség jelen esetben méltatlanság megállapításának 

kezdeményezésének időpontja a mai nap.  

Az Önkormányzati Képviselői tisztség megszűnésének időpontja az erről szóló Képviselő-

testületi döntés meghozatalának napja lesz.  

Előadja, hogy szerencsétlen a helyzet abból a szempontból, hogy az eljárásban érintett 

Képviselő társuk jelenleg külföldön tartózkodik. Ugyanakkor elmondja azt is, hogy a tartozás 

megfizetését követően a KOMA igazolás kizárólag elektronikus úton kérhető meg, amit 

külföldről is meg tud oldani.” 

„Szarvaskő Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága úgy döntött, hogy felhívja Liktor 

Tibor Sándor Képviselő Urat nyilatkozat megtételére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 

fennálló tartozásáról való tájékoztatásra. A nyilatkozattétel határideje e határozat átvételétől 

számított 8 naptári nap.” 

Liktor Tibor tájékoztatása megtörtént, írásban tájékoztatva lett arról is, hogyan és hol tudja 

külföldön intézni az igazolás beszerzését. 

 

2016. április 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésről 

Lőrincz József, mint az Ügyrendi Bizottság elnöke előadja, hogy, bár Liktor Tibor Sándor -

nem tett teljes mértékben eleget a törvényi rendelkezéseknek, azzal, hogy a bizottság felé 

fennálló nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesítette, de az aljegyző által kikért adatok 

szerint,- 2016. április 12-én ismét szerepel a KOMA adatbázisban, így az Ügyrendi Bizottság 

nem javasolta az önkormányzati képviselő tisztsége megszüntetését. 

Ezt követően Liktor Tibor Sándor, aki 3 hónapon keresztül külföldi tartózkodása miatt nem 

tudott részt venni a munkákban, bár a képviselői javadalmazása erre az időszakra is 

megillette, bejelentette, hogy ettől a perctől kezdve lemond képviselői jogállásáról, majd 

elhagyta a tárgyaló termet. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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HÍREK KÉPEKBEN 

MÁRCIUS 15. 
 

Ebben az évben is emlékezésre 

hívta Szarvaskő Község 

Önkormányzata a község lakóit, 

de a meghittre tervezett ünnepség 

váratlanul kiszélesedett, sok-sok 

örömmel fogadott érdeklődővel 

gyarapodott. Egy teljes turista 

busznyi, hazánkba látogató, 

határainkon túli diákcsoport tette 

tiszteletét ünnepségünkön, és 

választotta az emlékezés 

helyszínéül településünket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvtárban, Szabóné Balla Marianna polgármester, Győri Enikő, Molnárné Lukács 

Andrea és Barta Vince tartott szép, zenés-verses emlékműsort.  
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Az ünnepség a Trianon-emlékműnél zárult, ahol a vendégek elhelyezték az emlékezés 

koszorúját, majd az ismerkedő beszélgetést követően megköszönték, hogy részesei lehettek 

rendezvényünknek, s felemelő élményekkel távozva folytatták országjáró útjukat. 
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MAJÁLIS  
 

Jókedvű, bográcsolós közösségi együttlétre 

hívta az újjáalakult Szarvaskőért Alapítvány 

a Majális hétvégéjén a település lakóit. 

Az első igazi tavaszi napon éltek is szép 

számmal a családok, baráti társaságok a 

lehetőséggel. Volt bőven választék az 

üstökben főtt finomságokból, mindazok 

kóstolót kaphattak, akik kisétáltak az 

Állomáskertbe és bekapcsolódtak az 

eseményekbe, a beszélgetésbe, vagy éppen a 

gyerekek játékaiba.   

 

A szívélyes invitálást a kuratórium tagjai 

Csuhai Bertalan (elnök) Fodorné Ildikó, 

Jakobiné Zsuzsa minden házhoz eljuttatták. 
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FILMFORGATÁS SZARVASKŐRŐL 
 

Filmet forgat a Turista Magazin és az INDEX Bakancslista forgatócsoportja az Országos 

Kéktúra útvonalán. Természetesen a Magyarország legszebb természeti tájegységeit 

bemutató, új sorozat jelentős állomásainak sorába tartozik Szarvaskő is. A stáb bejárta és 

felfedezte legvonzóbb területeinket -, kíváncsian várjuk a születő filmet.  

 

 

 

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
 

 
A nemzeti összetartozás napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulójára emlékező, nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 

igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés. 

 

„A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá 

vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek 

államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó eleme.„ 

 

MEGHÍVÓ 
Szarvaskő Község Önkormányzata  

tisztelettel hívja és szeretettel várja 

 a település lakóit 

 

2016. június 4-én 10 órakor 

a szarvaskői Trianon-emlékműnél 

megrendezésre kerülő 

emlékezésre  

 

 

JÚNIUS 4. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_eml%C3%A9knap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/2010
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZARVASKŐBEN 
AZ ÉLŐ GÁRDONYI-ARC 
 

MEGHÍVÓ TALÁLKOZÓRA 
SZERETETTEL HÍVUNK, VÁRUNK MINDEN KEDVES 

ÉRDEKLŐDŐT  

2016. JÚNIUS 6-ÁN, HÉTFŐN 17 ÓRÁRA  
A SZARVASKŐI KÖNYVTÁRBA 

 

VENDÉGEINK LESZNEK: 

KELLER PÉTER, GÁRDONYI GÉZA 

DÉDUNOKÁJA ÉS DR. CS. VARGA 

ISTVÁN IRODALOMTÖRTÉNÉSZ 
 

Az idén az Ünnepi Könyvhét alkalmából nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat 

Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája és Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész.  

 

A mérnökként dolgozó Keller Péter régóta foglalkozik a 

dédapa életének kutatásával, műveinek minél szélesebb körben 

való megismertetésével. Küldetésének tekinti, hogy megértesse 

másokkal, milyen ember is volt az ő dédapja, Gárdonyi Géza, 

akinek összetett személyiségét megfejteni nagy kihívás az 

irodalomtörténészek számára is. 

 

Keller Péter sok-sok év kutatási eredményét összegezte a 

közelmúltban megjelent Az élő Gárdonyi-arc című kötetében. 

Érdeklődését dédapja életművének számos el- és letagadott, máig 

homályban hagyott téma- és problémaköre keltette fel. Gárdonyi 

műveit gondolkodói sorstükörnek látja, mérnöki 

rendszerszemlélettel vizsgálja. 

Könyve egyénien értelmezett és 

tematizált Gárdonyi-breviáriumnak 

is felfogható - olvashatjuk Dr. Cs. Varga István 

irodalomtörténész a kötethez írt utószavában. 

 

A találkozó során a Dr. Cs. Varga István professzor úr 

beszélget a szerzővel, elhangzanak gondolatok Gárdonyi 

műveiből, de a hozzá fűződő anekdotákból is, melyekből 

ízelítőt kapunk az író humoros, ironikus oldaláról, Gárdonyi és 

a bor viszonyáról, a bor szerepéről műveiben.  

 

Egy szép és felemelő, izgalmas irodalmi programnak 

lehetnek részesei, akik ellátogatnak a SZARVASKŐI 

KÖNYVTÁRBA és az est ajándéka, hogy közelebb jutnak 

Gárdonyi világának megértéséhez. 
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“…A BORBAN ÖRÖM, BARÁTSÁG, DAL ÉS 

 BOLDOGSÁG VAN” 
/Gárdonyi Géza/ 

 

Az anekdoták, híres személyekről szóló szellemes történetek, amelyeket megőrzött az 

emlékezet, sokat közülük le is jegyeztek. 

 

Állítólag így kezdődik az egyik ismert történet, mely Gárdonyi személyéhez fűződik: 

A Pesti Hírlapból már olvasók ezrei ismerték az Egri csillagok hőseit, Pesten tervezték az író 

A bor című színműve bemutatóját, készült a Láthatatlan ember, amikor egy nap Gárdonyit 

pulikutyájának „szájkosara tárgyában” beidézték az egri rendőrségre….. 

 

Kevesen hozzák Gárdonyival összefüggésbe a bort, pedig: Egerbe kerülése előtt belakta 

az ország legjobb borvidékeit: Sárospatak a Tokaji, Szőlősgyörök a Dél-Balatoni, Devecser a 

Somlói, Győr a Pannonhalmi Borvidékhez kapcsolódik. Miután ide költözött, szőlőt is vett. 

Saját bora volt. Tordai Ányos szerint, „ha kedves vendége jött, hozatta azonnal a saját 

termésű «piros vizet» s vidám pohár s pipaszó mellett folyt a beszéd.” 

A piros víz mellett a tokajit szerethette. Több írásában hivatkozik az aszúra. Utolsó napjaiban 

már „…csak egy kis húslevest és tokaji bort vett magához. 

 

Gárdonyi maga is szívesen vetett papírra híres történeteket kortársairól, akikkel életében 

érintkezett, de azokról is őrzött anekdotákat, akikkel már nem találkozhatott. 

Az itt következő történeteket az Aranymorzsák című anekdotagyűjteményéből válogattuk.  

 

 

Jókai Mór és a tudós kutya 

Egy téli vacsora alkalmával mi ketten Feszty Árpáddal előre felmentünk az emeletre. 

Az öreg Jókai ott áll a kék bársony-otthonkában a szoba közepén. A kezében esti hírlapot tart. 

- No halljátok, - mondja, - ma olyasmit láttam, amit még sohase. Azt sokszor láttam, hogy a 

kutya kinyitja az ajtót, de hogy be is csukja, azt még nem hallottam. Ahogy itt ülök és 

olvasom a lapot, egyszercsak nyílik az ajtó. Odapillantok, hát látom, hogy a Kúnó megyen ki. 

Fölkelek, hogy becsukjam utána, hát már akkor az ajtó szép csendesen visszahajlik, 

becsukódik. Hát mondjátok: láttatok már valaha ilyet? A kutyák értelméről már sokat 

hallottam, olvastam, de még ezt nem. 

Ekkor lép be Jókai Róza. Hallja az utolsó szavakat, és mosolyogva kérdi: 

- Mi az? 

Az öregúr neki is elmondja. 

- Sajnálom, - feleli Róza asszony, - hogy elrontok egy regénytémát, de az ajtót az imént nem a 

kutya csukta be kívülről, hanem én. 

 

Jókai meg a kalapok 

Egy svábhegyi estén beszélte ezt Jókai: 

- Nekem is kicserélték már egypárszor a kalapomat. Hatvanas években egy nagyfejű 

képviselő cserélte ki egyszer. Mindig becsípetten jött a házba, és az vitte el. Gondoltam, most 

már mindegy, a kocsimig csak eltart a kalapja, de mikor rátettem a fejemre, hát leesett a 

vállamig. Utoljára is kénytelen voltam hátul bedugni a botomat és így vittem a kalapot félig a 

fejemen, félig a botomon a kocsiig. 

Még furcsább esetem volt egyszer az Akadémián. Valami gyűlésre szólítottak be. Onnan meg 

úgy elvitte valaki a kalapomat, hogy a magáét se hagyta ott helyette. 
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No még ilyet nem értem, - gondoltam. Ez valami kétfejű ember lehetett, hogy mind a két 

kalap kellett neki. 

Aztán a szavazó-urnában jöttem haza, vagyis van ott egy hagyományos kopott kalap, amibe a 

szavazócédulákat szokták dobni, - azt tettem a fejemre. 

 

Liszt Ferencről 

Az operának bejáratánál ott ül két szép szobor. (Halálos vétek, hogy nem márványból 

faragták.) Ha az a két szobor meg tudna mozdulni, bizonyos, hogy hátat fordítana egymásnak. 

Liszt Ferenc az egyik. 

Erkel a másik. 

Sokszor együtt kellett lenniök, de nem szerették egymást. Erkel különösen azért haragudott 

Lisztre, mert a Rákóczi-indulónak azt a gyönyörű ellenmozgású menetét, amelyik a Liszt 

átiratában látható, Liszt tőle vette át. Az Angol-királynő fogadóban mutatta Erkel Lisztnek azt 

a Rákóczi-földolgozást ceruzás kéziratban és hát egyszercsak megjelenik nyomtatásban Liszt 

hatalmas átirata, de ebben ugyanaz a fölfogás, amelyet ő mutatott a mesternek. Erkel 

panaszolta ezt nekem a nyolcvanas évek vége felé…. 

 

Petőfi nászútja 

Horváthné Szendrey Júlia beszélte el ezt egy női barátjának, az meg egy bizalmas pillanatban 

a saját urának: 

Mikor már Szendrey Júlia kezét adta Petőfinek, az utolsó feltétele az volt, hogy Petőfi ne 

káromkodjék. 

Mert a poéta, mint afféle tüzes, indulatos ember úgy elördögadtázta néha a teremtésit a 

világnak, hogy a franciául nevelt és zongora mellett finomodott Júlia ki-kirémült minden 

poézisból s aggódva gondolt arra, hogy ezeket az ebattázásokat egész életén át kell hallania. 

És ez volt az egyik oka, hogy Júlia szívesen beleegyezett az esküvő eltolásába. Megfogadtatta 

Petőfivel, hogy ezen idő alatt leszokik az ördögadtázásról. 

Elérkezik az esküvő napja. Viszi őket a négylovas hintó Koltó felé. Az esső esik. Az út 

zökkenőit a kerékvágásban csordogáló víz befolyja. Egy ilyen zökkenőben Misztót falu táján 

eltörik a kocsikerék. Petőfi persze irtóztatóan ördögadtázik. 

Hova menjenek, mit csináljanak? 

Még szerencse, hogy a közelben egy útszéli csárda van. Míg a kocsis beköti a lovakat s a falu 

kovácsához nyargal, a fiatal pár belép az ivóba. 

Hát az ivó csak olyan nagy, otromba földes szoba, mint ma is mindenütt. A sarokban söntés; a 

szoba egyik felében x-lábú nagy asztal, annak a külső felén egy ugyanilyen lábú széles lóca. 

Az ivóban nincs senki. 

El lehet gondolni, hogy Petőfi már az úton beleszédült abba a mennyei mámorba, amely az 

ifjú párokat azonnal megszállja, amint az esküvő után magukra maradnak éshát mindenkit 

meg lehet róni, csak azt nem, akinek gondolatunkban mindent megengedünk. Hiába no: poéta 

volt, tüzes volt és a szobában nem volt senki, csak a nagy, széles lóca. 

Azonban a szaloni levegőben nőtt asszonyka, talán az ördögadtázástól is bántott idegességgel 

teljes erejéből tiltakozott. És nem sikerült. Petőfi egy nagy harapást kapott az arcára s az ajtón 

belépő kocsmáros igen zavartnak találhatta a fekete atillás fiatalembert. 

Petőfi ennek a harapásnak a nyomát holtáig hordta az arcán, de persze nem mondta meg 

senkinek, hogy honnan származott. 

 

 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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 „KAMRÁS, A KAMERÁS” 

Nincs olyan ember a faluban, de Egerben sem sok akad, 

aki ne ismerné Kamrás Lajost. 

” Kamrás, a kamerás, minden lukba belelátsz” – ugratták ifjú 

korában, de hiába csúfolták, a kamera egész életében 

védjegye maradt.  

A hatvanas évek közepén, a nyári sportnapközis táborok 

időszakában kezdődött, amikor egy pesti filmes stáb forgatott 

Egerben, akik egy helybéli  mindenest kerestek, és éppen 

engem fogadtak fel. Tetszett az a szabad, filmes élet, imponált 

az a művészvalóság, csak az akkumulátor húzta egy kicsit a 

vállam -, emlékszik vissza az első kamerával tett lépésekre 

Lajos.  

A Szilágyis évek alatt aztán egy életre eljegyezte magát a filmmel, a Megyei Művelődési 

Központ filmklubja igazi szellemi műhely volt. A hetvenes évek közepén már önálló filmeket 

készített, 16 mm-es technikával, a Gödör című burleszk 1974-ben országos elismerést is 

kapott. 

Aztán jött a nyolcvanas években a videotechnika kora, a színes felvevőhöz a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társaság jóvoltából férhetett hozzá.  

Az új technika alapjaiban forradalmasította a híradó és dokumentumműfajokat. Ördögien 

tökéletes, embertelenül jó, egyben agresszív, fejlődéséből adódóan állandóan a sarkunkban 

van, mire egy rendszert elsajátítasz, már itt van a legújabb –, avat be a szakmai titkokba 

Lajos. 

A Dobó István Vármúzeumban eltöltött évek alatt hivatalból kezdett el ilyen 

dokumentumokkal foglalkozni. Rendszeresen részt vett a nyíregyházi országos video – és 

filmszemléken. Konok, eltökélt alkotóként tartották számon, a Balázs Béla Stúdió ösztöndíjjal 

is elismerte munkáját. 1986-tól rendelkezik rendező-operatőri filmfőigazgatósági engedéllyel. 

Intézményi, alapítványi, pályázati támogatásokkal forgatta filmjeit.  

Szívesen emlékszik a hajdan Egerben élt, kiváló őslénygyűjtő Legányi Ferenc portréfilmjére, 

de a legendás budapesti Ifjúsági Park záró koncertjén készített Tizedik Lyuk című összefoglaló 

riport-dokumentumfilmjére is.  

Az utóbbi évtizedben elsősorban szűkebb hazája, a megyeszékhely régi, háború előtti 

filmkockáinak kutatásában mélyült el. Sikerült is 1924-39-ből származó híradófelvételeket 

találnia, s egy hosszabb filmet 1936-ból, amelyek alapján egy önálló filmet készített a régi 

háború előtti egri képek és a mai helyszínek filmes feldolgozásával Terek, sorsok, emberek 

címmel. A film a Nemzeti Filmarchívum és a Történeti Filmalap anyagi támogatásával, 

valamint Hevesy Sándor örökösei és a Dobó István Vármúzeum újkori gyűjteménye erkölcsi 

segítségével született meg. 

 Legutóbb szintén egy Egerhez kötődő, napjainkban kevéssé ismert, II. világháborús 

téma ragadta meg érdeklődését. 1939-ben a német támadás elől számos lengyel menekült 

érkezett hazánkba. Közülük sokan az egri várban, az akkori laktanyában kaptak menedéket. 

Az eseményeket a város neves építésze, Hevesy Sándor örökítette meg korabeli 

filmkockákon, melyek Kamrás Lajos kutatásainak köszönhetően előkerültek. 2013-ban fogott 

össze egy egri filmes stáb Bátori Tamás (operatőr, vágó), Király Gábor (operatőr, vágó), 

Kamrás Lajos (rendező, operatőr), hogy ebből a filmtekercsből kiindulva elkészítsék a 

Testvérek a vérzivatarban című dokumentumfilmjüket Rittenbacher Ödön az Egri Lengyel 

Önkormányzat elnökének közreműködésével 
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Az első rész az archív felvételeken túl az egriek visszaemlékezéseit is tartalmazza, 

valamint bemutatja azokat a helyszíneket, ahol az egykori menekültek éltek. A riportokból 

kiderül, hogy sokan a háború éveiben végig itt maradtak, s nagy elismeréssel adóztak a 

magyarok barátságáért. Az elmúlt évben a lengyel konzul támogatásával már elkészült a film 

új, bővített változata is, további sorsok elevenednek meg, s árnyalják a nehéz időszakot, noha 

még mindig van feldolgozatlan fejezte a témának.  

Az alkotás a máig közöttünk élő, egri lengyel kisebbség identitását, gyökereit tárja fel a 

jelen nemzedék számára. 
 

 
A filmet bemutatta a helyi média, de országos terjesztésén is dolgoznak az alkotók. 

A Lengyel Köztársaság Nagykövetsége elismeréssel fogadta a művet, a lengyel konzul 

kapcsolatai révén a lengyel médiában is levetítik. A legismertebb videomegosztó oldalon, a 

Youtubon is megtekinthető. A film új változata szakmailag gazdagodott, lengyel és magyar 

történész kutató gárda is segíti a forgató csoport munkáját. Kamrás Lajos azt is elárulta hazai 

és külföldi, lengyel filmszemlékre is benevezik az alkotást, legutóbb az idén tavasszal, a 3. 

Savaria Filmszemlén szerepelt sikeresen. Alapvető elképzelésük, hogy párhuzamosan lengyel 

és magyar stáb foglalkozzon a továbbiakban a témával és mélyítse el a fellelhető emberi és 

tárgyi vonásokat. 

Terveivel kapcsolatban Lajos elmondta, hogy legalább töredékét szeretné megvalósítani 

az évek alatt felgyülemlett, izgalmas témáknak. Például csak itt, a környéken, Szarvaskőben 

világszínvonalú természettudományos, a Legányi életművet érintő lelőhelyek léteznek, 

megjelenítésük a mai kor modern vizuális technikájával nagy kihívás, melynek szeretne 

megfelelni.  

Az alkotói lét alapja az örök elégedetlenség -, zárult a beszélgetés Kamrás Lajossal. 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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IRODALMI PORTRÉ 

 

Csatáné Bartha Irénke erdélyi születésű, 

Egerben élő költő nagyon hosszú utat tett meg időben és a 
térben egyaránt, hogy  mára nem csak az egri, de az országos 
irodalmi élet megbecsült alkotója legyen.  

Székelyföld szülöttje, Makfalva a szülőfaluja, 
Erdőszentgyörgyhöz kötik a gimnáziumi évek, Kolozsvárhoz a 
Bábes Bolyai Egyetemen szerzett diplomája, Korondhoz a 
gimnáziumi tanítás évei, gyermekei születése és Egerhez a 

művészi, költői kiteljesedés időszaka. A 1990-es évek közepétől találkozhatunk vele 
Egerben, gimnáziumi tanárként nagyon hamar bekapcsolódott a város kulturális 
életébe, művészeti, irodalmi társaságok aktív tagja, és mi úgy érezzük, mindig is ide 
tartozott. Csak amikor a verseit olvassuk tárul fel előttünk az a távoli otthon, minden 
kincsével, fájdalmával, szépségével.  

Az Otthonízű szavakkal kezdődött (2008), a Gyökerek énekével folytatódott (2011), 
s aztán gyors egymásutánban következtek az újabb kötetek, a Csillagőrző csoda 
erdő,(2013) a Vissza a forráshoz ( 2014)  Ezen kívül antológiákban, folyóiratokban és 
periodikákban (Agria, A vers, Alföldi paletta, Hazanéző, Erdélyi toll, stb) jelentek meg 
művei. 

Fülöp Lajos irodalomtörténész írta róla: „magában hordozza a székely lélek 
érzékeny rezdüléseit, a sok fájdalmat és megpróbáltatást. Költészete is ennek a világnak 
az élményanyagából építkezik, bensőséges, otthonízű líraisággal.  
Ő ugyanis nem pusztán költő, hanem erdélyi költő, az erdélyiség ( táj, történelem 
hagyomány, világlátás, lelkiség megszólaltatója, ugyanúgy, mint otthoni sorstársai. Ez 
az irodalom persze nem elkülönülő képződmény, hanem szerves része a nemzeti 
irodalomnak, olyan kiágazás, amely a maga sajátos színeivel gazdagítja az egyetemes 
magyar kultúrát.” 
Legújabb kicsiknek és nagyoknak szóló verseskötetét, a kívül, belül egyaránt 
gyönyörűséges 
versgyűjteményt, a Virág 
nyíljon, fény nevessen 
című kötetét 2015-ben 
mutattuk be a Bródy 
Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban. 
 
Irénke 2016 telére ismét 
újabb versgyűjteménnyel 
szeretné meglepni az 
olvasókat.  

 
A következő oldal néhány ízelítőt tartalmaz verseiből. 

Kárpátiné Ézsiás Edit  
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Őrizlek 

 
Őrizlek 

mint gyöngyét 

a harmat 

tűznek 

víznek. 

százszorszép 

csodának 

őrizlek 

féltőn 

önmagamnak 

úttalan 

utakon 

mécsvilágnak 

 
Ellobognak sorra az álmok 

 

Ellobognak sorra az álmok, 

mint kandallóban a fahasábok, 

hogy izzik, duruzsol a láng, 

aztán egyszer csak nincs tovább... 

 

De melege még itt lebeg, 

átjárja didergő lelkedet, 

és betakar, cirógat, becéz, 

mígnem egyszer a végére ér... 

 

S hogy tovatűnt, elhinni nehéz,  

oly jól esik a rá emlékezés... 

 

Elúszik emlékek kékje 

 

Kincsem nem maradt, csak a lelkem,  

fáradtan meggyötört, de álmodó, 

szétpereg az idővel, lassan feledve, 

hány tavasza volt, fénnyel áradó. 

 

Elúszik kékje a távoli égnek,  

tél jön, zúzmara gúzsban sír az ág, 

elsuhannak a tarkaruhás évek, 

 s az ember végül mindent megbocsát... 

 
A hazaút 

 

Hó lepi már lépteink nyomát, 

köröttünk karvalyszívű a lét, 

egyre fogy a megtett távolság, 

A hazautat megtaláljuk még?  

Credóm 

 

     Hiszem 

az ég kékjét,  

a Nap ragyogását, 

romok alatt is virág fakadását,  

a szeretet csodatevő 

varázsát, 

ősi törvényeink 

mindenhatóságát. 

 

     Hiszem 

forrásaink 

megszentelt erejét, 

szavak bátorságát, 

dalainkban a fényt, 

 

táncaink virtusát, 

templomaink csendjét, 

a Héthavas ormán 

Isten közelségét, 

ősi kövek titoktartását, 

örökzöld fenyvesek 

egyenes derekát. 

 

     Hiszem  

a mesék, a mondák 

igazságvágyát, 

fények idejét, 

„világ világosságát,” 

csillagszemű népem élni akarását. 

 

 

A lélek ablaka mögött 

 

Színek, 

melyek Neked nevettek. 

Formák, 

melyek Neked üzentek. 

Illatok,  

melyek boldogságban teremtek. 

Ölelések, 

melyek ki sem hűltek. 

Szavak,  

elvetélt remények 

örök némaságba rejtőztek…  
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FOGADÓFIGURÁK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balra: A 2016-os év első fogadófigurája, aki a boszorkányok 

számára nélkülözhetetlen közlekedési eszközön (seprűn) 

érkezett, és mivel a KRESZ szabályokat figyelmen kívül 

hagyta, így az oszlop fogta meg...:)  

 

Jobbra: A Szarvaskőn áthaladók Húsvét közeledtével 

megcsodálhatták a legújabb fogadófigurákat. Egy aranyos 

húsvéti bárány és kis csapata szólította meg a vendégeket. 

 

Alsó képek: "Gyermeknap és Majális, örül neki Anyám is! Itt 

van Május első napja, az asszonynak van kalapja, gyerekeknek 

lusta apja!"  

 

Szarvaskő legújabb fogadófigurája szó szerint 3 az 1-ben :)  

A kompozíció ugyanis egyszerre jeleníti meg Május 1-jét, az 

Anyák napját, és a Gyermek napot! 

Ahogy az a figurákon is jól látszik, a családfő élvezi a munka 

ünnepét, míg az Édesanya jó feleséghez híven végzi a dolgát, a 

gyerekek pedig a függőágyban pihennek, nem éppen dolgos 

apjukkal! 

Ez az "ünnepi" csendélet fogadja az idelátogatókat! :) 
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚJÉVI REJTVÉNY 

Helyes megfejtőit, Márk Teréziát és Szén 

Nikolettet a Polgármesteri Hivatalban várja 

nyereményük! 

 

 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
 
POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI 

FOGADÓÓRA: minden pénteken 

9.00 - 12.00-ig 

 
HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

H, K, CS, P: 8 - 14-ig 

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel! 
 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés)minden 

csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 
 
 

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  
 

CSÜTÖRTÖKÖN: 13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON: 9.00 - 12.00-ig  

VÁRJA OLVASÓIT! 
 
 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER 

MENTŐ – 

TŰZOLTÓ – 

RENDŐRSÉG: 

112 

 
SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

36/3556-217; és  06/30/287-0816  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy 2016. március 27-én 68 éves 

korában elhunyt Bóta Margit. Szerettei 

2016. április 1-én helyezték örök 

nyugalomra. Gyászolják családtagjai, 

barátai, tisztelői, a szarvaskői közösség 

tagjai. 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy életének 86. évében elhunyt Barta 

Alfrédné sz. Fehér Borbála. Szerettei 

2016. május 11-én kísérték utolsó útjára. 

Gyászolják családtagjai, barátai, tisztelői, 

a szarvaskői közösség tagjai. 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 
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