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Apor Elemér 

 

A SZARVASKŐI ÁLLOMÁSON 

 

 

Szinte omlik a sziklás oldal 

és vele a nyár melege, 

oly meredeken torpan le itt 

a kis állomás elibe. 

  

Gyökér dagad ki, szét a sziklán 

fa nőtt rajta, sok furcsa fa, 

oly erősen fogja a partot 

mintha zuhanót tartana. 

 

Különös kép, ahogyan nézem 

és eltűnődve gondolom, 

a fák fogják-e ezt a dombot 

vagy inkább a fákat a domb? 

 

Így, egymást tartva szépek ők 

a szívem velük lesz tele. 

A fát a szél azért nem törte ki 

a földet a víz azért nem mosta le. 

 

Vonatra várva ott ülünk 

mézízű szélben, csendesen, 

a fákat nézem, aztán téged 

és lassan a kezed keresem. 

 

Így tartjuk egymást mi ketten is 

mint az a föld és az ág, 

ahogy a domboldal a fákat, 

ahogy a domboldalt a fák. 

 

 

 

 

 
 

  
 

Szarvasfej, a Szarvaskő zászlajának színeit 

viselő talapzaton (Lőrincz József munkája) 
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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! 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és 

emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok 

néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a 

jóindulatúval, az udvariassal: tehát az 

ünneppel. (Márai Sándor) 
 

 

 
 

Várnai Zseni 

Úgy tégy, mintha örökig élnél 

 

Úgy tégy,mintha örökig élnél, 

Úgy folytasd minden dogodat, 

Mintha már semmitől se félnél, 

Az elmúlás se riogat... 

Mert nem lehet fölérni ésszel, 

Hogy jön a Perc! 

S mindent bevégzel... 

Megszűnsz létezni, 

Nem leszel! 

Mintha sohase lettél volna... 

S ez lenne minden élők sorsa?! 

Ne gondolj erre, 

Nem szabad! 

Csak folytasd minden dolgodat. 

Úgy tégy, mintha örökig élnél! 

Hinned is kell, hogy így igaz. 

Megérik majd munkád gyümölcse, 

Kertedből kipusztul a gaz... 

Teremtő zápor hull a földre, 

Jogod van fényre 

És örömre.... 

 

Fecske Csaba 

 

A nagymamánál 

 

 

A nagymamánál jó, 

csak ott jó igazán. 

A nagymamának sok keze van, 

de ez igaz ám! 

Egyik kezével főz, 

a másikkal mosogat, 

a harmadikkal fejemen 

egy dudort borogat. 

A nagymamánál jó, 

mert ott van nagyapa, 

aki a mezőről tücsökszavú 

estét hoz haza. 

 
 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 

 

Kedves Szarvaskői Időseink! 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-

jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁ - vá.  

Örömömre szolgál, hogy Szarvaskő Község 

Önkormányzatának nevében én köszönthetem Önöket, 

ezen szép ünnep alkalmával.  

Azt nem tudom, hogy miért esett októberre ennek az 

ünnepnek a jelölése. Talán azért, mert az ősz 

megtalálható a természetben, és megtalálható az 

életutunkban is, és ahogy minden évszaknak, úgy 

minden életszakasznak megvan a maga saját csodája, 

csak észre kell vennünk, oda kell rá figyelnünk!  

Önök most hol is tartanak? A levélhullajtásnál, ami 

ősszel történik. 

 

Ilyentájt még bőven simogat minket a napsugár, ebben az időszakban van a betakarítás is. Az 

Önök élete is erről szólt. Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották 

gyerekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel és alázattal. 

 

De ahogyan az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, latyakos, az Önök életében is vannak 

nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj, 

sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük, az nem öregszik! 

Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük 

minden egyes pillanatát, az év minden napján érezzék a család, a barátok szeretetét. Érezzék, 

hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, 

amit csak Önök tudnak.  

 

,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel 

kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó 

lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a 

szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, 

amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem teher volt, 

hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik 

benne!" - írja Müller Péter. 

Szarvaskő Község Képviselő-testületének nevében, e gondolatokkal kívánok Önöknek 

nagyon jó egészséget, tartalmas, hosszú boldog életet. 

Bízom benne, hogy decemberben valamennyiükkel találkozunk az Idősek Karácsonyán! 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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NÉPSZAVAZÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tisztelt Választópolgár! 
 

Október 2-án történelmi jelentőségű népszavazásra kerül sor 

Magyarországon, így az Ön lakóhelyén is. 

 

Rajtunk múlik, hogy kiálljunk önállóságunkért, 

függetlenségünkért, és nemet mondjunk arra az uniós tervre, 

hogy a megkérdezésünk nélkül migránsokat telepítsenek 

országunkba. 

 

Mondjunk NEM-et az illegális bevándorlókra és a brüsszeli 

kényszerbetelepítésre OKTÓBER 2-án! 

 

Védjük meg Hazánkat, védjük meg Magyarországot! 

 

 
NYITRAI Zsolt 

Szarvaskő 

országgyűlési képviselője 
 

2016. 
OKTÓBER 

2. 
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GONDOLATOK A KÖZELGŐ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSRÓL 

 

Menjünk el szavazni? Ne menjünk el? Érvényes lesz? Eredményes lesz? Hogyan voksoljunk? 

Ezek a kérdések akarva-akaratlanul is napi témává váltak, foglalkoztatnak bennünket. Egy pár 

információt szeretnék megosztani önökkel/veletek. 

 

Mikor érvényes az országos népszavazás?  

Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele 

érvényesen szavazott (mindegy, hogy igennel, vagy nemmel).  

 

Mikor eredményes az országos népszavazás? 

Eredményes országos népszavazásról pedig akkor beszélhetünk, ha az érvényesen szavazó 

választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

 

Az október 2-i népszavazáson abba a döntésbe szólhat bele a szavazásra jogosult, hogy  

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 

magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

Mindannyian tudjuk, hogy az egyre nagyobb migrációs nyomás (nevezhetjük migrációs 

válságnak is) kényszeríti az európai országok politikusait határozott lépések megtételére. 

Sokan vannak, akik nem értenek a „nagypolitikához”, ide sorolom saját magamat is, így én a 

döntésem meghozatala előtt leszűkítem a kört.  

Mit értek ez alatt?  

Úgy teszem fel magamnak a kérdéseket, hogy:  

Akarnám-e, hogy ezen a kis településen a keresztény vallás mellett az iszlám vallás is „teret 

kapjon”?    

Akarnám-e, hogy ez a csendes, nyugodt, békés, biztonságos kicsi település, csoportokba 

verődő, hangoskodó, elégedetlen, erőszakos emberekkel teljen meg? 

Sorolhatnám még a felmerülő kérdéseket, de nem teszem, mert úgy gondolom, hogy ezek a 

kérdések mindenkiben felvetődnek és megfelelő választ is tudnak rá adni. 

Kérek mindenkit, éljen a jogával és vegyen részt 2016. október 2-án (vasárnap) a 

népszavazáson! 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

Mozgóurna 

Az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a 

szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet. 

A mozgóurnát írásban az alábbi módokon lehet kérni  

 a szavazást megelőzően a lakcím szerinti helyi választási irodától 2016. szeptember 

30-án 16.00 óráig; 

 a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.  

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján 

felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Aki mozgóurnát kért, a 

szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! 

A mozgóurnával kapcsolatos kérelmek benyújthatók 

a www.valasztas.hu honlapon (online vagy ügyfélkapun) keresztül; 

levélben az állandó bejelentett lakcím szerinti helyi választási irodánál 

 (Szarvaskő Községháza) 

személyesen az állandó lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi 

 választási irodánál (Szarvaskő Községháza) 

http://www.valasztas.hu/
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  
Jegyzői teendők 

ellátása 

Amint az mindenki 

előtt ismeretes, 

Szarvaskő Község 

Önkormányzata az 

Egerbaktai Közös 

Önkormányzati 

Hivatalhoz tartozik, ahol a jegyző jelenleg 

GYES ellátást vesz igénybe. 2016. 05.31-

ig Csontos Katalin aljegyzőként látta el a 

jegyzői feladatokat, 2016. 06. 01-től pedig 

Hortobágyi Szilveszter, mint megbízott 

jegyző áll a település rendelkezésére. 

 

*** 

 

Belső ellenőri feladatok 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény kötelezően írja elő a belső 

ellenőri feladatok ellátását. Szarvaskő 

Község Önkormányzata a belső ellenőri 

feladatok ellátásával Nagy Ritát bízta meg, 

egyúttal Vasas Lajosnéval 2013.12.11-én 

kötött vállalkozói szerződést felbontotta, 

tekintettel arra, hogy 2015. évben a 

Képviselő-testület által elfogadott 

ellenőrzéseket nem végezte el. 

 

*** 

 

Feladat-ellátási megállapodás pénzügyi 

teljesítése 

2016. január 01-től érvényes feladat-

ellátási megállapodás alapján Egerbakta 

Községi Önkormányzat látja el,  

- család és gyermekjóléti szolgálat 

feladatait Egerbakta, Bátor, 

Hevesaranyos és Szarvaskő 

településekre 

- szociális étkeztetés és házi 

segítségnyújtás feladatait 

Egerbakta, Hevesaranyos és 

Szarvaskő településekre.  

A szervezet létrehozása a korábbi 

hevesaranyosi székhellyel működő 

intézményfenntartó társulás által 

foglalkoztatott dolgozók további 

foglalkoztatásával indult.  

Egerbakta Községi Önkormányzat bár 

időben megkérte a feladat-ellátáshoz 

szükséges működési engedélyt, de az 

engedélyező hatóság többször kifogásolt 

körülményeket (intézmény tárgyi feltételei, 

szakmai program) március hó végére 

sikerült teljesíteni.  

 

Az intézmény ennek megfelelően 2016. 

április 13-i hatállyal kapott jogerős 

működési engedélyt.  

A 2016 évi normatív állami támogatást 

Egerbakta Községi Önkormányzat 

megigényelte a normatív mutatók alapján, 

viszont a működési engedély kiadásának 

elhúzódása miatt a jogosultság a szociális 

étkeztetés és házi szociális gondozás 

vonatkozásában csak az engedély kiadása, 

vagyis 2016. április 13-tól áll fenn. A 

család és gyermekjóléti szolgálat 

vonatkozásában lehetőség volt a 

visszamenőleges normatíva igénybevételre 

2016. 01. 01-től.  

 

A feladat-ellátási megállapodás értelmében 

a működési engedély megszerzéséig 2016. 

április 13-ig terjedő időszakra a tényleges 

kiadások fedezetére nem igényelhettünk 

állami normatívát, ezért az ellátás 

működtetését saját költségvetésünkből kell 

fedezni, melynek összege: 678.280,-Ft.  

(A kiadás megtérülése érdekében 

2016.08.17-én Rendkívüli Önkormányzati 

támogatás címén, pályázatot nyújtottunk be 

a Belügyminisztériumhoz.) 

  

*** 

 

Települési értéktár létrehozása 

A magyar nemzeti értékekről és 

hungaricumokról szóló törvény alapján a 

települési önkormányzat Települési 

Értéktár Bizottságot hozhat létre. 
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A bizottság főbb feladatai: szervezi a 

településen fellelhető nemzeti értékek 

azonosítását, létrehozza annak adatait 

tartalmazó gyűjteményét és megküldi azt a 

megyei értéktárba. 

A bizottság tagjai, felkérés alapján: Fodor 

Istvánné, Kárpátiné Ézsiás Edit, Lőrincz 

József, Tuzáné Szabó Klára, Dr. Zsirai 

Sándor.  Az értéktár bizottság működési 

szabályzatát a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete határozza meg. A 

szabályzat célja a települési helyi értékek 

körének meghatározására, védelmük és 

megőrzésük feltételeinek biztosítására 

irányuló feladatok ellátására vonatkozó 

szabályok megalkotása, a bizottsági munka 

szabályainak megalkotása. 

Települési értéktár a település területén 

fellelhető nemzeti értéket tartalmazó 

gyűjtemény, a Szarvaskő Község 

szempontjából meghatározó jelentőségű, a 

községhez való tartozást kifejező egyedi 

szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, 

hagyomány, jelkép, természeti érték stb., 

amelyet a bizottság annak minősít.  

 

*** 

Eger Vidék Kincsei Egyesület (LEADER) 

Szarvaskő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (a megelőző évekhez 

hasonlóan) megtárgyalta és hozzájárulását 

adta az egyesület működéséhez szükséges 

rulírozó hitel megújításához, mely 

Szarvaskő Község lakosságszámának 

figyelembe vételével) 105.481,-Ft 

nagyságú folyószámlahitel-keretéért 

kézfizető kezesség vállalását jelenti. 

 

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint 

LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) 

Helyi Fejlesztési Stratégiája elkészült. 

Ennek keretében a HACS 16 településének 

a Vidékfejlesztési Programon keresztül a 

2016 és 2020 közötti időszakban az 

Irányító Hatóság 22/2015.(V.18.) 

Közleménye szerint 402 000 000 Ft 

indikatív forráskeret áll rendelkezésére. 

Ebből 341 700 000 Ft a fejlesztésre 

fordítható forráskeret. E két összeg 

különbözete a HACS működési kiadásait 

nem fedezi ezen időszak végéig, ezért 

2016. június 2-án az érintett települések 

önkormányzatainak képviselői egyeztető 

fórumot tartottak annak érdekében, hogy 

megoldást találjanak e tekintetben. A 

megjelentek egyetértettek abban, hogy a 

LEADER HACS működését a 

továbbiakban is biztosítani szükséges, 

ellenkező esetben a települések szereplői 

nem juthatnak hozzá az említett fejlesztési 

forráskerethez. 

A települések képviselői megegyezésre 

jutottak a tekintetben, hogy az érintett 16 

település önkormányzatai a hiányzó 

13 500 000 Ft működési forráskeretet 

települési lakosságszám-arányos módon 

adományként utalják át éves szinten 

megosztva a HACS folyószámlájára.  

 

Szarvaskő település önkormányzatának 

vonatkozásában ez az összeg 158 222 Ft, 

mely éves megoszlásban a következőképp 

alakul:  

2016 év: 17 580 Ft 

2017 év: 35 160 Ft 

2018 év: 35 160 Ft 

2019 év: 35 160 Ft 

2020 év: 35 160 Ft 

Szarvaskő Község Önkormányzat 

Képviselő testülete megtárgyalta az Eger 

Vidék Kincsei Egyesület, mint LEADER 

Helyi Akciócsoport működési 

támogatására vonatkozó előterjesztést és 

úgy határozott, hogy az Egyesület 

működését a fenti ütemezésnek 

megfelelően biztosítja. 

 

*** 

Kaszálással kapcsolatos döntés 

Szarvaskő Község Önkormányzata 2016. 

évben közel 130 hektár területre nyújtott 

be területalapú támogatási kérelmet, 

melyből 30 hektár rendbetételét 

legeltetéssel oldotta meg 

Az előző évekhez hasonlóan idén is 

felülvizsgálat tárgyát képezte a 

fennmaradó önkormányzati területek 

kaszálására vonatkozó árajánlatok 
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megbeszélése. Meghirdetésre került a 

mintegy 100ha nagyságú külterület 

kaszálással, szárzúzással történő rendbe 

tétele. A honlapon is megjelent, tehát 

mindenki számára elérhető volt a 

hirdetmény. A területet több olyan 

vállalkozó is megtekintette, aki a lekaszált 

széna beszámításával adott volna 

árajánlatot, de a vaddisznó-túrások miatt a 

kaszálást nem vállalták. Egyetlen árajánlat 

érkezett a Szako Argo Kft-től. 

A vállalkozó ajánlattétele 15 000 

Ft+áfa/ha, mely ajánlatot a Képviselő-

testület elfogadott. Ezúton is köszönöm 

Nahóczky László képviselőnek a munka 

leszervezését és annak ellenőrzését is. 

 

*** 

Vadkár 

A Szarvaskő határában, vadtúrásokkal 

okozott kár miatt megkerestem az 

Egerbaktai Vadgazdálkodási Társulás 

elnökét, melynek eredményeképpen a 

kaszálásért fizetendő összegből 200.000,-

Ft+ÁFA összeget a VT. átvállalt 

önkormányzatunktól. 

 

*** 

Vadászterület használatával kapcsolatos 

információ 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

tv. (a továbbiakban: Vtv.) előírásai szerint 

2016. március 1-től elindult az új 

vadászterületek kijelölésére vonatkozó 

eljárás. 2016. július 18-tól kezdődően a 

kijelölt területekre vonatkozó hatósági 

határozatok jogerőre emelkedtek. 

Szarvaskő település közigazgatási területe 

a 700550. számú és 700850. számú 

vadászterületek vonatkozásában érintett.  

A vadászterületek hasznosítása a 

földtulajdonosi közösség joga. A 

vadászterületek jogerős kijelölése után a 

földtulajdonosok kezdeményezhetik annak 

a közgyűlésnek az összehívását, melyen a 

vadászati jog hasznosításáról dönthetnek.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő 

földterületek vonatkozásában a képviseleti 

jog a vonatkozó vagyongazdálkodási 

szabályzatok szerint a Polgármestert illetik. 

Ezért a földtulajdonosi közgyűlésen 

történő képviseleti jog gyakorlása a 

képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

polgármester képviseletével valósul meg.  

 

*** 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének végrehajtása 

A Közös Hivatalra adott állami normatíva 

2015. évre 41.632 E Ft melyet a működési 

kiadások teljesítéséhez Egerbakta Községi 

Önkormányzat 5.427 E Ft-al pótolt. 

A többletkiadás alapvető oka a könyvelési 

feladatok ellátására kötött megbízási 

szerződés alapján kifizetett megbízási díj 

és járulékai. Tekintettel arra, hogy a 

könyvelési feladatokra kötött napi 35.000,-

Ft-os megbízást testületünk soha nem 

támogatta, a többletkiadás Szarvaskőre eső 

részének, (717.000,-Ft,) Egerbakta Községi 

Önkormányzat pénzforgalmi számlájára 

történő átutalását elutasítottuk. 

(2016.08.17-én Rendkívüli Önkormányzati 

támogatás címén, pályázatot nyújtottunk be 

a Belügyminisztériumhoz. A pályázat 

eredményessége esetén a kapott összeg 

Egerbakta Községi Önkormányzat 

pénzforgalmi számlájára átutalásra kerül.) 

 

*** 

MÁV üdülő  

Hosszas huzavona után a MÁV üdülő 

felépítménye az Önkormányzat 

tulajdonába került. Röviden az 

előzményekről: 1970.01.01-től kezdődően 

30 évre szóló bérleti szerződést kötött az 

akkor még Községi Tanács a bérlővel, 

minek értelmében a szerződés lejártának 

ideje 1999. december 31. 

Ezt követően a szerződés 

meghosszabbítására nem került sor, így 

2000.01.01-től bérleti díjat sem fizetett 

senki és a szükséges karbantartások sem 

kerültek elvégzésre. 
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Figyeljük a pályázati kiírásokat annak 

érdekében, hogy a jelenleg, igen rossz 

állapotban lévő épület felújítását mielőbb 

elkezdhessük. 

*** 

Kedvezményes helyiségbérleti díjak 

Misztarka Miklósné egyéni vállalkozó 

(Élelmiszerbolt) kérelemmel fordult a 

képviselő-testülethez, melyben kérte a 

kedvezményes bérleti díj további 

biztosítását. A bérleti szerződés 

2014.06.23-2019.06.23-ig köttetett, azzal a 

meghatározással, hogy 2014.06.23-

2014.12.31-ig terjedő időszakra a havi 

bérleti díjból közel 60% kedvezményben 

részesül. Ezt a kedvezményt, ezt követően 

minden évben megkérte és meg is kapta, 

jelenleg 2016. december 31. napjáig 

jogosult a kedvezményre. 

A Fortuna Hermes Kft. (Italbolt) 

kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

melyben kérte a kedvezményes bérleti díj 

további biztosítását. A bérleti szerződés 

2013.07.22-2018.07.01-ig köttetett azzal a 

meghatározással, hogy 2013.07.22-

2013.12.31-ig terjedő időszakra a havi 

bérleti díjból közel 60% kedvezményben 

részesül. Ezt a kedvezményt, ezt követően 

minden évben megkérte és meg is kapta, 

jelenleg 2016. december 31. napjáig 

jogosult a kedvezményre. 

Mindkét gazdálkodó szerződésében 

szerepelnek többek között az alábbi 

kötelezettségvállalások: 

„Bérlő a helyiségbérleti jogviszony 

időtartama alatt a saját költségén köteles 

gondoskodni: 

- a bérlemény szükség szerinti 

felújításáról, 

- a bérlemény és környezetének, a 

berendezések és tartozékainak 

tisztántartásáról, 

- a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően a 

bérlemény és előtte húzódó 

gyalogjárda téli hó- és síkosság-

mentesítéséről, 

- a bérlemény fűtésének 

biztosításáról. 

*** 

Települési Szennyvízkezelési Program 

Elkészült Szarvaskő Település 

Szennyvízkezelési programja, ami 

megküldésre került a BAZ Megyei 

Katasztrófavédelmi Hivatalhoz 

véleményezésre, valamint átadásra került 

Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő 

részére, aki kezdeményezte az illetékes 

minisztériumnál az egyedi elbírálás 

lehetőségét, tekintettel arra, hogy a kiírásra 

került felhívásoknak nem felelünk meg.  

 

Szarvaskő Települési Szennyvízkezelési 

Programjának az a célja, hogy megoldást 

nyújtson a település szennyvízelvezetés és 

a szennyvízkezelés problémájára mind 

költséghatékony, mind hatékonyság 

szempontjából (lehetőség szerint a legjobb 

elérhető technológia alkalmazását is 

figyelembe véve) és hosszútávon is a 

lehető legjobb megoldást nyújtsa. 

 

Meg kell említeni azt is, hogy a Települési 

Szennyvízkezelési Program minden erre 

irányuló pályázat, vagy beruházás kötelező 

eleme. 

*** 

Filmforgatás Szarvaskőben 
A Hazahúzó Magyarország tájegységeit 

bemutató, népszerű TV sorozat 

forgatócsoportja szeptember hónapban dr. 

Zsirai Sándor képviselő meghívására 

településünkön forgatott. Köszönöm 

számára az esemény megszervezését és 

Kárpáti Jánosnak a forgatáshoz nyújtott 

segítségét, a vár bemutatását. 

Az elkészült produkciót az ATV és az 

Echo TV tűzi műsorára december során.
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Vis maior pályázatok 

A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges 

védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő építményben vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében – a Magyar 

Állam tulajdonában – lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események 

okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő 

kiadások részbeni támogatása. 

A Rendelet alapján a Belügyminisztérium támogatást nyújthat az önkormányzatoknak: 

A biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy 

helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, építményt, 

partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő 

kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható 

természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni 

támogatására. 

 

A nagy esőzések teljesen tönkretették a Gilitka-patak, „rocska lejárót”, ezért a vis maior 

keretein belül pályázatot nyújtottunk be, annak helyreállítására. 

 

Szintén pályázatot nyújtottunk be a megrongálódott Teréz út helyreállítására. 
  

*** 

 

Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvétel 
A Program keretében a települési önkormányzatok nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem 

egy vagy több létesítményt, sportparkot. A sportparkot vagy sportparkokat a Nemzeti 

Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzatok számára. 

 

A program megvalósításának formája 

A sportparkok megvalósításához az önkormányzatoknak megfelelő ingatlant kell az építtető, 

Nemzeti Sportközpontok rendelkezésére bocsátania. 

 

Az ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: - az önkormányzat tulajdonában kell 

állnia, vagy a Magyar Állam tulajdonában állónak kell lennie, ha azonban az önkormányzat 

hasznosítja valamilyen érvényes jogcím alapján; - megfelelő környezeti – és 

terepviszonyokkal kell rendelkeznie; - a sportpark elhelyezésére alkalmas terület nagyságúnak 

kell lennie; - a települési önkormányzatoknak olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátania, 

hogy azon a sportpark kialakítható legyen; - biztosítani kell az akadálymentes 

megközelíthetőséget.  

 

A Program teljes egészében hazai költségvetési forrásból kerül finanszírozásra. Ez alól egy 

kivétel van: a futókör esetében önerő biztosítása került előírásra, azonban annak mértéke nem 

került meghatározásra, azt a települési önkormányzatok a saját teljesítő képességük 

ismeretében határozhatják meg. 

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy döntött, hogy részt kíván venni 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban, a régi MÁV üdülő környezetére 

(174. hrsz. alatti ingatlanon) a pályázat benyújtásra került. 
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Szociális tűzifa 

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt vesz a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás című pályázatban, vállalja a 73.660,-Ft összegű önerő megfizetését.  

Előzetes információ szerint, ebben az évben 58 m
3
 szociális tűzifa igénylésére vagyunk 

jogosultak. 

*** 

 

Tanévkezdési támogatás 

Szarvaskő Község Képviselő-testülete ebben az évben is megtárgyalta és elfogadta a szociális 

rendelet módosítását, nevezetesen a tanévkezdési támogatásról szóló előterjesztést.  

A rendelet értelmében a szarvaskői állandó lakcímmel rendelkező és iskola-látogatással 

igazoltan nappali tagozatos alap,- közép és felsőfokú oktatási intézménybe járók, a 

2016/2017 évi tanévkezdéshez, kérelemre, jövedelem vizsgálat nélkül 10.000,-Ft összegű 

pénzbeli támogatásban részesülnek. 

A támogatást azok kaphatják, akik igényüket 2016. október 31-ig benyújtják és a rendeletben 

foglalt egyéb feltételeknek is megfelelnek. Felhívom a figyelmet arra, hogy a rendelet ezen 

szakasza 2016. október 31. napján hatályát veszti, ebből kifolyólag a határidő lejártát 

követően benyújtott igényeket nem áll módunkban teljesíteni.  

Az érintettek bővebb felvilágosítás és a kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerzése 

érdekében keressék fel a hivatalt. A nyomtatvány a honlapról is letölthető! 

A szülőknek zökkenőmentes tanévkezdést, a diákoknak jó tanulást kívánok! 

 

*** 

Bursa Hungarica 

Kedves Szarvaskői Diákok!  

Tájékoztatlak benneteket, hogy Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idei 

évben is úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez. 

Az 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 

önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 

és a felsőoktatási intézményi támogatás.  

Bővebb felvilágosítás érdekében, ügyfélfogadási időben, Molnárné Lukács Andrea szívesen 

áll rendelkezésükre. 
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Összesített pályázati információk 

 

Sorszám Pályázat tárgya Pályázott összeg Benyújtás 

időpontja 

Pályázat értékelése 

1. Állomáskert felújítása 110.000.000,-Ft 2016.05.03. elbírálás alatt 

2. Volt Iskolaépület 

külső felújítása 

50.000.000,-Ft 2016.05.10. elbírálás alatt 

3. Csipkebogyó 

Fesztivál 

500.000,-Ft 2016.05.23. nem nyert 

4. Orvosi rendelő 

felújítása 

14.000.000,-Ft 2016.06.02. nem nyert 

5. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

6. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

717.000,-Ft 

 

2016.08.17. elbírálás alatt 

7. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

1.027.808,-Ft 

 

2016.08.17. elbírálás alatt 

8. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

678.280,-Ft 2016.08.17. elbírálás alatt 

9. Volt Iskolaépület 

belső munkálatai 

6.500.000,-Ft 2016.08.26 elbírálás alatt 

10. Idősbarát 

Önkormányzati Díj 

1.000.000,-Ft 2016.06.03. elbírálás alatt 

11. VIS MAIOR pályázat 

Eger-patak - Gilitka 

(Rocska) összefolyás 

torkolatának javítása 

7.340.000,-Ft 2016.07.20. elbírálás alatt 

12. Büszkeségpont 

1956-os emlékmű 

5.000.000,-Ft  Előkészítés alatt  

13. VIS MAIOR pályázat 

Teréz út 

3.870.000,-Ft 2016.09.13 ellenőrzés alatt 

14. Szociális tűzifa 58 m3 2016.09.16. elbírálás alatt 

16. Bursa Hungarica  Előkészítés alatt  

Csipkebogyó Fesztivál 

A Képviselő-testület döntése alapján a Csipkebogyó fesztivál 2016. október 22-én kerül 

megrendezésre a már megszokott helyén az Állomáskertben. A részletekről a későbbiek 

során, szórólap formájában tájékoztatunk mindenkit. 

A 2016. évi költségvetésünkben 1.500.000,-Ft-ot terveztünk be rendezvények lebonyolítására.  

Az év elején, még a 2016.02.18-án megtartott testületi ülésen egyhangúlag döntött a testület 

arról, hogy nem kerül megrendezésre a nagy pénzeket felemésztő falunap, a megtakarított 

pénz egy részét a Csipkebogyó Fesztivál színvonalának emelésére, más részét a saját 

közösségünket összetartó eseményekre fordítjuk. Utólag is látva, ez a döntés, jó döntésnek 

bizonyult, hiszen a Szarvaskőért Alapítvány és az önkormányzat is nyújtott be pályázatot a 

Csipkebogyó Fesztivál megrendezésére, de egyik sem kapott támogatást. 
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Tájékoztató közvilágítási hibák kezeléséről   

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a közvilágítás hibabejelentésével, javításával 

kapcsolatos, mindenki számára fontos és alapvető információkat. A lakosság számára is 

biztosított, hogy a közvilágítással kapcsolatban észlelt hibát bejelentse, azok kijavításáról 

értesüljön. Mindenképpen a közvetlen bejelentést javasoljuk, mert ebben az esetben a 

bejelentő az elérhetőségei megadásával kérheti a szolgáltatótól, hogy értesítse a javításról, a 

megtett intézkedésekről. További nagy előnye a közvetlen kapcsolatnak, hogy a Szolgáltató 

szükség esetén vissza tud kérdezni a hiba helyszínével, vagy annak jellegével kapcsolatosan.  

Kérjük, az üzenetét a lehető legrészletesebb formában igyekezzen megadni, pontosan kitérve 

a helyszínre és hiba jellegére, esetleg okára. Többször visszatérő probléma az időszakos hibák 

esetén (hol világít, hol nem világít a fényforrás), hogy a Szolgáltató akkor van a helyszínen, 

amikor a fényforrás éppen működik, így beavatkozás nem történik. Amennyiben ezt a 

Bejelentő jelzi, akkor ennek figyelembevételével történik a hiba felderítése, javítása.  

Kérjük, ne várjon a bejelentéssel másokra, tegye azt meg mielőbb, az Önnek megfelelő 

időpontban és módon!  

Hibabejelentések fogadása 

A közvilágítással kapcsolatos hibabejelentések a Kontakt Centeren keresztül történnek, a 

06/40 42-43-44-es telefonszámon. A Kontakt Centert az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati 

Kft., mint a szolgáltató alvállalkozója üzemelteti. 

Hibajavítás 

A meghibásodott (nem működő) közvilágítást a Szolgáltató köteles mielőbb, de legkésőbb a 

saját hibafelderítésétől, vagy hatósági, illetőleg harmadik fél (pl. lakosság) részéről történő 

bejelentéstől számított: 

a) kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, 48 órán belül, 

b) csoportos hiba (egymás mellett három, vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon 

belül, 

c) egyéb helyen fellépő, közvetlen baleset- vagy életveszéllyel nem fenyegető hiba esetén 

14 napon belül,  

d) a közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében szükséges 

hibajavításokat azonnal megkezdeni. 

Minden erőfeszítésünk ellenére sajnos előfordult és a jövőben is előfordulhat komoly 

kellemetlenséget okozó közvilágítás-kimaradás, de mindent megteszünk, hogy ezek számát és 

idejét a lehető legkisebb mértékűre szorítsuk vissza.  

Reméljük, a fenti információk hozzájárulnak a közvilágításhoz kapcsolódó hibák gyors és 

kényelmes bejelentéséhez, azok hatékony elhárításához illetve megelőzéséhez! 

Együttműködésüket előre is köszönöm. 
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Sírhelyek megváltása 

Halottak napjához közeledve a temetők fenntartóinak feladatáról, a 

sírhelymegváltásról ejtenék pár szót. 

A temetőfenntartó feladata, hogy karbantartsa a temető használatához szükséges 

építményeket, közműveket, utakat, egyéb létesítményeket, valamint a zöldfelületeket, szükség 

szerint felújítsa és gondozza azokat, elszállítsa a hulladékot és biztosítsa a vizet. 

A sírhelymegváltással nem szerezhető meg a terület tulajdonjoga, csak meghatározott időre 

szóló rendelkezési jog. 

A temető tulajdonosa – köztemető esetében az önkormányzat – állapítja meg a temetési hely 

díját, a temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő díjat. 

Tájékoztatok minden érintettet arról, hogy a képviselő-testület a sírhelymegváltás költségét 

előreláthatólag 2017.01.01-től megváltoztatja, ezért aki még nem váltotta meg, (de 

szándékában van) hozzátartozója sírhelyét, ez év december 31-ig még a jelenleg érvényben 

lévő rendeletben foglaltak alapján, a jelenleg leszabályozott árakon megteheti. 

 

*** 

 

Turista érem 

 

A Turista Érem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, amit 

mindig csak ott lehet megvásárolni, ahol maga a nevezetesség található. 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy már Szarvaskő egyik nevezettessége is szerepel 

ilyen érmén, a 217. sorszámú korongon látható a vár-rom. 

(Ezúton is köszönöm Széplakiné Erikának, hogy felhívta erre a lehetőségre a figyelmemet.)  

  

Az érem megvásárolható a Szarvaskői Turisztikai és Információs Pontnál (Trianon emlékmű 

mellett). 

Az első turista érem 1997-ben Csehországban készült, ma már 20 ország nevezetességeinél 

kaphatók a kis fakorongok. 
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A Trianon emlékmű környezetének változásai 

 

A település központjában álló Trianon emlékmű környéke ismét új, látványos elemekkel 

bővült. Az arra járók a korábban odahelyezett, hatalmas fenyőgyökér felhasználásával készült 

napórán figyelhetik az idő múlását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falu immáron központi terévé alakuló, kis terület egy 

szarvas fejre hasonlító „tárggyal” is gazdagodott, mely 

szarvaskői tölgyfarönkből és a testvér települési 

kapcsolatunkra utalva, balatonedericsi szőlőtőkéből készült, 

és szarvaskő zászlajának színeit viselő talapzaton áll.  

(Képe a címlapon) 

 

 

 

 

 

A fogadó-figurák egymást váltva cserélődnek, bár a 

fotón látható rendőr hölgyet ellopták. 

 

Köszönöm Lőrincz József képviselőnek, hogy ezekkel 

a munkákkal öregbíti településünk hírnevét. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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Tisztelt Lakosság! 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tájékoztatása alapján, 

értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy  

Szarvaskő területén csalétekbe rejtett 

veszettség elleni oltóanyagok kerülnek kihelyezésre. 

 

Az immunizálás időtartama: 

2016. október 4-től, 2016. október 25-ig tart 

 

KÉRJÜK, HOGY: 

 Ne nyúljanak a kihelyezett csalétekhez! Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel 

mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz! 

 Kutyáját ne engedje szabadon, és tartsa távol a csalétektől! 

 Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre! 

 

Szarvaskő, 2016. szeptember 19. 

 

Szabóné Balla Marianna 

 polgármester 

 

 

  
 

2016. július 31-én megtartott szentmisén búcsúzott a hívektől Szabó József Béla Szarvaskő 

plébánosa, aki 31 éven keresztül látta el áldásos tevékenységét.  

 

A település lakóinak nevében köszönöm Szabó József Béla plébános atyának azt a több, 

mint 3 évtizedet, amelyet településünkön közöttünk töltött. 

Élete folytatásában más közösségben tett, de továbbra is mindannyiunk javát szolgáló  

tevékenységéhez kívánunk jó egészséget és sok boldog évet. 

Természetesen településünk nem marad lelkiatya nélkül, ezért engedjék meg, hogy sok 

szeretettel köszöntsem Pásztor Paszkál atyát új szolgálati helyén, itt Szarvaskőben, aki 

2016. augusztus 01-től lett településünk „pásztora”. 

Tevékenységéhez szívből kívánok jó egészséget, sok sikert és azt, hogy községünkben, a 

templomunkban – segítőkész, együttműködő emberekre találjon.  

A templom felújítására benyújtott pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

SZARVASKŐI  

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

HÍREI 
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HÍREK KÉPEKBEN 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Elkezdődött az önkormányzat 

tulajdonában lévő almáskert 

kitakarítása, melynek megújítása a 

jövő feladata. 

A nyár folyamán megújult a hivatal 

melletti zászlópark. 

A munkálatok során megtörtént a 

zászlórudak lecsiszolása és 

újrafestése, valamint új zászlók 

kerültek a régi, elkopottak helyére. 

 

 

Kányádi Sándor 

 

Nyári alma ül a fán 

 

Nyári alma ül a fán, 

fa alatt egy kisleány. 

Néz a kislány föl a fára, 

s le az alma a kislányra. 

Nézi egymást mosolyogva: 

lány az almát, lányt az alma. 

Gondolkozik, mit tehetne, 

áll a kislány lábujjhegyre, 

nyúlánkozik, ágaskodik, 

ugrik, toppan, kapaszkodik. 

De az alma meg sem moccan, 

csak mosolyog a magasban. 

És a kislány pityeregve 

csüccsen, huppan le a gyepre. 

Lomb közt szellő szundít 

csendben, 

de a sírásra fölserken, 

sajnálkozva néz a lányra, 

és az ágat meglóbálja. 
S hull az alma, örömére, 

pont a kislány kötőjébe. 
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GYERMEKNAP A BOGÁCSI FÜRDŐBEN 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május utolsó szombatján 

rendhagyó gyermeknapi 

programot szervezett a 

Szarvaskőért Alapítvány, 

melynek keretében a 

szarvaskői gyerekek a 

Bogácsi Termálfürdőben 

tölthettek el egy 

fantasztikus napot! 

 

„Íjjaj, úgy élvezem én a strandot, 

Ottan annyira szép és jó 

Annyi vicceset látok hallok, 

És még bambi is kapható…” 

(Brand István) 
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA – JÚNIUS 4.  
 

Szarvaskőben június 4-én a Trianon 

emlékműnél gyülekeztek idén is a 

helybéliek. Verssel, énekkel, a 

történelmi események felidézésével, a 

székely és a magyar himnusz 

eléneklésével, gyertyagyújtással és 

koszorúzással fejezték ki az együvé 

tartozást a megjelentek. 

Szabóné Balla Marianna polgármester 
ünnepi beszédében a Kárpát-

medencében élő magyarság 

összetartozását hangsúlyozta. 

Az ünnepi műsorban közreműködött: 

Győri Enikő, Molnárné Lukács Andrea 

és gitáron Barta Vince. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ III/3. SZÁM 

20 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

KELLER PÉTER, GÁRDONYI GÉZA DÉDUNOKÁJA SZARVASKŐBEN 
 

Az idei Ünnepi Könyvhét országos eseményeihez Szarvaskő is csatlakozott. Jeles vendégeket 

köszönthettünk a könyvtárban. Nagysikerű találkozón mutatta be Az élő Gárdonyi-arc című 

kötetét Keller Péter mérnök, az író dédunokája és Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész 

professzor. A program megvalósulását a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatta 

Kárpátiné Ézsiás Edit szervezésében. 

Az emlékezetes találkozón Keller Péter személyes, közvetlen hangú vallomásából egy új, 

kevésbé közismert Gárdonyi-kép bontakozott ki. A hangulatos est 

bepillantást nyújtott az író alkotásait motiváló gondolkodásmódjába, 

a cselekvéseit meghatározó hitének finom részleteibe, de szó esett a 

borhoz való viszonyáról, a személyéhez fűződő anekdotákról is, 

melyeket Cs. Varga István irodalomtörténész szívesen osztott meg a 

népes hallgatósággal.  

Keller Péter sajátos Gárdonyi-olvasata beavatott bennünket: 

„……az Egri csillagok is olvasható a bor szemével, magyarázható a 

bor szájával.  

A nagy felfedezés, hogy a regény valójában egy gyönyörű, 

mindenkihez szóló fennkölt üzenet, egy csodálatosan szép 

pohárköszöntő, ami a millennium után a magyarsághoz, minden 

magyarhoz szól, és ma is érvényes. Ma is köszönt minden magyart, 

aki olyan, mint a hajdani egri bikavért ivó várvédők. „ 
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

 

Már több éves 

hagyománya van 

annak, hogy június 

közepén a múzeumok, 

kiállítóhelyek esti, 

éjszakai programokkal 

csalogatják az 

érdeklődőket, kitárják 

kapuikat, és belépődíj 

nélkül, hajnalig 

fogadják a látogatókat, 

izgalmas élményeket, 

látnivalókat kínálva a 

betérőknek.  

 

Az idén egy 

önszerveződő, lelkes 

szarvaskői társaság is felkerekedett, hogy résztvevője 

legyen az eseményeknek. Bejárták az egri vár, 

napjainkban, a felújítások után, különösen vonzóvá 

varázsolt, egész területét, elidőztek az újonnan 

rekonstruált, a vár legmagasabb pontjává vált, Ali 

pasa bástyáján, a Török-kertben, de megtekintették a történeti kiállítást, és a föld alatti 

kazamatákba is lejutottak. 

S noha lábukban már sok-sok kilométer volt, a csoportot vezető Kárpáti János líceumi 

előadása után, új ismeretekkel felvértezve, kicsit fizikailag megpihenve a késő éjszakai 

órákban is folytatták a felfedezést. A Líceum legfelső emeletén, a Csillagda megtekintését 

követően a Líceum teraszáról az éjszakai, csillagos égbolt fürkészése Vasné Tana Judit 

csillagász kalauzolásában, s az alattuk elterülő város fényeinek megkapó látványa tetőzte a 

nap élményeit.  
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NYÁRESTI ZENEI PROGRAMOK 

 

Ebben az évben júniusban már harmadik alkalommal került megrendezésre a Bükki 

Gitártábor (BGT), idén Szarvaskő adott otthont a táborozóknak. A BGT egy intenzív kurzus, 

klasszikus gitáros növendékeknek. A hagyományok szerint mindig egy nyilvános nyitó 

koncerttel kezdődik és egy záró koncerttel fejeződik be. A tehetséges gitárosok játékát 

élvezhette a helybéli zeneszerető közönség is. 

  

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ugyancsak számos érdeklődőt 

vonzott júliusban a Mentál Mankó 

Alapítvány által szervezett, az 

Erasmus Program keretében 

megvalósuló, Tiszta élvezet című 

koncert, melyen az egri Obsitos 

Fúvószenekar lépett fel, és tartott 

hangszerbemutatót. 

 
„A zene az életnek 

olyan szükséglete, 

mint a levegő. Sokan 

csak akkor veszik 

észre, ha már nagyon 

hiányzik.” 

(Kodály Zoltán) 

 

„Ha fiatalok akarunk 

maradni, mindennap 

olvassunk el egy 

költeményt, 

hallgassunk egy kis 

zenét, nézzünk meg 

egy szép festményt és 

amennyiben 

lehetséges, tegyünk 

valami jót.” 

(J. W. Goethe) 
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AUGUSZTUS 20. 

 

Szent István ünnepén, államalapításunk napján a 

Szarvaskőért Alapítvány hívta kellemes, társas együttlétre 

a lakosságot, s látta vendégül a résztvevőket. A menüben 

bőséges étel, ital, jó szó és vidám, közösségi délután 

kínálata szerepelt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Piroska 

A kenyérdal 

Építsünk egy jó nagy asztalt,  

kerek legyen.  

Kérjünk meg száz apró 

angyalt.  

Ki jön velem?  

Fogjunk gyalut, kalapácsot!  

Üsd a szeget!  

Vedd le gyorsan a kabátod!  

Fessen ecset!  

Őröljük meg a gabonát,  

legyen lisztünk.  

Rendezzünk egy nagy 

lakomát.  

Ebben hittünk.  

Pufók kenyér már mosolyog,  

meghízik jól.  

Kéményünkön füst gomolyog.  

Kenyérdal szól.  

Csodás cipó, - mint egy álom,  

végre megsült!  

Mosoly ül az éhes szájon,  

vágy teljesült.  

Jó emberek mind itt vannak,  

szorgos sereg.  

Friss kenyérből bőven kapnak,  

dolgos kezek! 

 

http://www.poet.hu/szerzo/Horvath_Piroska
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TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKÖN, BALATONEDERICSEN 

 

 

 

 

 

Az idén ismét kaptunk meghívást Balatonedericsre, s noha a kirándulásra a helyi Szüreti 

Napok idején, szeptember 2 - 4. között került sor, a résztvevő csapat a különleges, sokféle 

játékos mulatságban bővelkedő, borkóstolásban sem szűkölködő, szüreti hagyományőrző 

programokon felül a nyár derekára jellemző napsütésben, a Balaton kínálta örömöket is 

jócskán élvezhette. 

 

 

A képes híreket összeállította: Győri Enikő és Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

„ A borban öröm, barátság és dal van…” 

(Gárdonyi Géza) 
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MEGHÍVÓ 

 

1956, HEVES MEGYE 
film és könyvbemutató 

 

AZ EST TARTALMA: 

 

I. 

1956, Heves megye 

dokumentumfilm 
Rendező: Szíki Károly 

 
II. 

Szíki Károly - Bodor Sarolta: 

Ítélet Jobb László és társai perében 

színmű 
 

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára kiírt pályázatokból kettőt is elnyert Szíki Károly és 

alkotótársa, Bodor Sarolta.  

Mindkét alkotás Heves megyei témával foglakozik. 

 

A közönségtalálkozón a művekből ízelítőt adnak az alkotók és irodalmi szemelvények 

hangzanak el.  

A dokumentumfilm forgatása érintette Mészáros György kapcsán Szarvaskőt is.  

Az alkotók felvételt készítettek a forradalmár feleségével, Mészáros Györgynével. Ezt az 

epizódot teljes terjedelmében megtekinthetik a nézők az est folyamán. 

 

A pályázatokat, így az est megvalósulását támogatta: 

 
és a  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

 
 

Időpont: 2016. október 28. (péntek) 17 óra 

Helyszín: Szarvaskő - Könyvtár 
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IRODALMI PORTRÉ 

Apor Elemér (1907. március 19. – 2000. január 8.) 

  

Apor Elemér (dr. Kapor Elemér) költő, író, szerkesztő, 1907. 

március 19-én született Rimaszombatban, abban az évben, amikor 

Egerben közadakozásból szobrot emeltek Dobó Istvánnak és a hős 

várvédőknek. 

Iskoláit Egerben végezte: a ciszterci gimnáziumban 

érettségizett, Barankovics István osztálytársa volt. Az egri érseki 

jogakadémián tanult, Szegeden szerzett jogi doktorátust. A 

testvérmúzsák szolgálatában nagy sikerrel vett részt az amatőr 

színjátszásban. Az országos hírű Egri Dalkör szólistájaként is 

jelentős sikereket ért el. Ő készítette Egerről az első hangos 

mozgófilmet. A két háború között újságíró, szerkesztő, az egri, Heves megyei értelmiség 

egyik fő reprezentánsa volt. 

A II. világháború végén SAS behívóval vonultatták be katonának. Fogságba került, 

betegen tért haza. Koholt vádak alapján súlyos börtönbüntetést kellett elszenvednie. Az egri 

várban is raboskodott, ahol pribék fegyőrök kegyetlenül bántak a foglyokkal. (Kezükbe 

merték a forró levest, mikor a hosszú éheztetés miatt ennivalót mertek kérni.) Szabadulása 

után megbélyegzett, kirekesztett, megtűrt emberként élt Egerben. Publikációs lehetőségei 

megszakadtak, hosszú időre kirekesztették a helyi irodalmi életből is. A köztiszteletnek 

örvendő költő csak életének utolsó másfél évtizedében tudott visszatérni az irodalmi életbe. 

Anyagi javak helyett szellemi, lelki kincseket gyűjtött. Könyvei: Mindenki nagynak 

születik (1935); Mindenütt téged kerestelek (1988.) válogatott verskötetet; Dobó Istvánról 

szóló kisregénye: Feje fölött a pallos árnyéka (1992., 1997.); Pont a Semmi falán, 

összegyűjtött versek; A csoda avagy a hangok története lírai tanulmány a nyelvről. Az Új 

Hevesi Napló rendre közölte írásait. 1991-ben Eger díszpolgárrá választotta. 1992-ben a Jókai 

Annának, a Magyar Írószövetség akkori elnökének a javaslatára a Köztársaság Arany 

Érdemkeresztjével tüntették ki Apor Elemért. Neki dedikálta Kálnoky László 

az Adósság című versét, amelyben ezt írta: „Sosem csalódtam benned, aki annyira jó és 

türelmes / voltál…” 

Illő és igazságos, hogy elismerjük: költészete humánus értékekben rendkívül gazdag. 

A XX. századi Egerről, a Bükkről nála szebben senki sem dalolt. Igéző hangon mondott áldást 

csodálatos szépségű lakóhelyére, a számára örök Civitást jelentő Egerre: „Dajkáld völgy eme 

várost / dombok öleljétek / süsd nap, hold te vigyázd / pattogó csillagok koszorúja / 

szikrázzon árnya fölött. / Legyen boldogság, béke hazája / örökké.”  
Dr. Cs. Varga István 
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LEGYEN SZARVASKŐ, 

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB FEKVÉSŰ FALUJA! 

Az Origo szerkesztősége keresi a legszebb fekvésű magyar falut 

Magyarországon 

 
Örömmel értesítem 

Önöket, hogy a mi 

településünk is 

felkerült arra az 57 

falut tartalmazó 

listára, amely ezen a 

versenyen elindul. 

Az 57-es lista úgy 

alakult ki, hogy 

minden egyes Megyei 

Önkormányzatot 

megkerestek, s arra 

kérték őket, hogy 

saját megyéjükben 

nevezzék meg az 

általuk legszebbnek 

tartott 3 falut.  

A 19 Megyei Önkormányzat által küldött 3-3 falu adja ki a legjobb 57-et. Így került fel a mi 

településünk, Szarvaskő is erre a listára. 

Az első körben az Origo Facebook oldalán lesz majd szavazás. 

A szavazáson bárki részt vehet. 

A verseny és a szavazás szeptember 25-én reggel elindult. 

SZAVAZNI 1 HÉTEN ÁT, OKTÓBER 2-ÁN ÉJFÉLIG LEHET 

A CIKKBEN LÉVŐ SZAVAZÓDOBOZBAN AZ ORIGÓN! 
 

Itt alakul ki az a sorrend, amely után minden megye legjobbja kerül be a 2. fordulóba. Ekkor 

az 57-es lista 19-re szűkül tehát. 

Kérek mindenkit, hogy ismerősei között is népszerűsítse és kérje, hogy egy-egy szavazattal 

erősítsenek bennünket annak érdekében, hogy ezt a címet a mi településünk kaphassa meg! 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

 

 

ORVOSI RENDELÉS IDŐPONTJAI:  

hétfő: 8.00 – 10.00-ig 

szerda: 8.00 – 10.00-ig 

(vérvétel: 6.30 - 7.30) 

péntek: 7.30 - 9.00-ig 

Tel: 06-30-386-4647 

(rendelési időben) 

 

 

 

 

 

 

 
A KÖNYVTÁR  

 
 

CSÜTÖRTÖKÖN: 

 13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig  

VÁRJA OLVASÓIT! 
 

 
 

 

 

SZARVASKŐI TEMPLOM 

MISERENDJE: 
 

szombatonként 17 
órakor 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ÉMÁSZ - ELMÜ 

HIBABEJELENTÉS: 

06/40-42-43-44 
 

 

 
 

 

 
  

EGYSÉGES 

SEGÉLYHÍVÓ 

RENDSZER 

 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 

 
SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

06-30-287-0816 
 

 

 

 

 

 

 

 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy 2016. június 22-én 86 éves korában 

elhunyt Balog Arzénné Barta Irén. 

Gyászolják családtagjai, barátai, tisztelői, 

a szarvaskői közösség tagjai. 
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