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ORBÁN LÁSZLÓ 

 

"MENJÜNK EL MIND BETLEHEMIG" 

 

Karácsonytájt elmerengve, 

Néha egy kicsit kesergek, 

Mert nem vagyok a Szentföldön, 

Mint sok betlehemi gyermek. 

 

A napkeleti bölcseknek 

Csillagát ott megláthatnám, 

És úgy - mint a pásztoroknak -, 

Angyal-ének szólna hozzám. 

 

Eljutna a szívembe is 

Az angyalszó ilyenképpen; 

"Hirdetek néktek nagy, jó hírt, 

Mely örömetekre lészen." 

 

Bárcsak az a fényes csillag 

Számomra most megjelenne, 

S hívogató sugarával 

Betlehembe elvezetne! 

 

El is vezet kézen fogva, 

Hogy Jézusban üdvöt leljek 

- Mert Ő van ott, bepólyálva -, 

Megtartóm, az áldott gyermek. 

 

 

 

 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET,  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

 

 

 

 
 

Új helyen, a templomhoz vezető lépcsősor 

mellett épült fel a szarvaskői Betlehem. 

 

 

http://www.poet.hu/szerzo/Orban_Laszlo
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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! 

BETLEHEM 

Betlehem város Palesztinában, 

Ciszjordániában, Jeruzsálemtől kb. 10 km-re 

délre fekszik. Betlehem a Biblia alapján Jézus 

szülővárosa.
 
Betlehem annyit jelent: a kenyér 

háza. A város 30 ezres lakosságát zömével 

arab keresztények alkotják. A kicsiny várost 

évente két millió látogató keresi föl.  

A keresztények számára egész évben az egyik 

legfőbb zarándokhely Betlehem, ilyenkor, 

karácsonykor pedig különösképpen. Sokan 

máig fontosnak tartják, hogy életükben 

legalább egyszer ellátogassanak ide.   

Betlehem legfőbb zarándokhelye a gigantikus 

méretű, Születés Temploma, a világ egyik 

legrégebben működő temploma, amelyet 

Jézus születésének helyén emeltek. 

Legkorábban a jászol fölé, ahol a kis Jézus 

született, építettek egy kis kápolnát, aztán 

több száz év múlva efölé egy másik, nagyobb 

templomot emeltek. 

Építését Szent Ilona Augusta szorgalmazta 

326-ban. Makariosz püspök kezdte meg a 

munkálatokat, melyeket 333-ban fejeztek be.  

Kolostorok veszik körül: jobb felől az 

örmények és görögök, bal felől a ferencesek 

épülete.  

A mai bazilika több barlangra épült, egy 

erődítményhez hasonlítható, 5 hajós. 

Legfontosabb látnivaló a benne található 

barlang, ahol Jézus született. 

 

 

 
 

Betlehem, Születés Temploma 

A Biblia szerint József a családjánál 

keresett szállást, azonban a ház tele 

volt lakóival, József emiatt az 

istállóban húzódott meg Máriával. Az 

istálló egy barlang volt, amit az a 

palesztin hagyomány bizonyít, hogy a 

házakat barlangok elé építették, vagy a 

barlangot beleépítették a házba. 

Az idők folyamán többször támadások 

áldozata volt a templom, feldúlták, 

felégették, de mindig újjáépítették. A 

bejáratot úgy befalazták, hogy a 

lovasok ne tudjanak bemenni rajta, 

mindenki csak egy 120 cm magas 

bejárón, az Alázat kapuján át, 

meghajolva juthat be. 

A templom központjában lépcsősor 

vezet le a Születés barlangjába, arra a 

helyre, ahol a jászol volt. Most egy 

ezüst csillag jelöli ezt a helyet, amelyet 

régészeti leletek tanúsága szerint az I. 

századtól látogattak a hívek. 

Itt található a Háromkirályok Oltára is. 

 

 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Palesztina
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciszjord%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ilona
https://hu.wikipedia.org/wiki/326
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Makariosz_(p%C3%BCsp%C3%B6k)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/333
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SZARVASKŐ, A BÜKKI BETLEHEM-FALVA  

Településünk az utóbbi időkben nemcsak nagysikerű Csipkebogyó Fesztiváljának 

köszönhetően vívott ki országos elismerést, de ötletes, rendszerességgel váltakozó, a helyi 

hagyományokra építő, figyelemfelkeltő fogadófigurái révén is nagy visszhangot kap a 

sajtóban, médiában, s így ismertsége jótékonyan gyarapodik. 

Az adventi várakozás, készülődés heteiben az utcáinkon, tereinken megjelenő, szépszámú és 

megkapó karácsonyi hangulatot idéző, betlehemi figurák kiváltképpen nagy tetszést aratnak a 

helyieken kívül, az erre járó vendégek körében, s idecsalogatják a sajtó képviselőit is.  

Ahogy a címoldalon közölt Orbán László vers is megfogalmazza, sokan szeretnének 

elzarándokolni a távoli Betlehembe, Jézus születésének helyére, de csak keveseknek adatik 

meg a lehetőség. A napjainkban Szarvaskőbe látogató sétája során olyan élményben részesül, 

mely várakozásteli felfedezést, meghitt, ünnepi hangulatot és örömet nyújt számára.  

 

A Heves Megyei Hírlapban „Miklós püspök ajándéka a falunak” címmel Sike Sándor 

számolt be tapasztalatairól, mely cikket teljes terjedelmében közöljük: 

„Hat teljes hétre Szarvaskő Betlehem-falvává változott. Ezt az átlényegülést az is észreveszi, aki éppen 

átautózik a településen a 25-ös főúton, mert arra van dolga. Ám sokan vannak, akik csak azért jönnek 

ide Egerből, hogy megnézzék azt a csaknem negyven figurát, amiket szorgos helybeliek készítettek. 

Akkor is észrevettük volna, hogy történt valami a faluval, ha a kis község lelkes polgármester 

asszonya, Szabóné Balla Marianna nem hívja fel rá a figyelmünket. Ám szólt, így a felfedezésen túl 

írunk is róla, hogy mások is minél többen észrevehessék. Ott van persze még hírverésnek a helység 

közösségi oldala is. Biztosan hatékony, mert vasárnap 

este, alighogy álltak már a figurák – a három királyok a 

megyeszékhely felől, a másik irányból pedig a 

pásztorok az állataikkal, de főként a bárányaikkal –, 
megtelt a falu egriekkel. 

A község vezetője elmesélte azt az elgondolást is, ami 

alapján átalakult az eddigi karácsonyváró koncepció, 

és most nem egy nagy Betlehemet építettek az 

emlékműnél, hanem egy kisebbet a templom lábánál. 

Viszont idevezetik azokat, akik Szarvaskőbe érkeznek 

akár Délről, akár Északról a 25-ösön. Az emlékműnél, 

a Betlehem régi helyén egyébként most Miklós püspök 

áll. A látványa lenyűgöző. A szegények támogatójaként 

is ismert püspök figurájánál elhelyezett befőttes 

üvegből egyébként pici emléktárgyat is vehetnek ki 
maguknak a látogatók. 

– Már az első tapasztalatok is azt mutatják, hogy észlelve a figurákat, az autósok jó része tesz is egy 

kitérőt, úgy halad be a faluközpontba vagy a királyok, vagy a pásztorok útján, hogy azután a másik 
irányba kihajtson onnan – fogalmazott a Szabóné Balla Marianna. 

Tény, hogy a polgármester asszony előadása felkeltette a mi érdeklődésünket is, és ezért 

felkerekedtünk. Téli hétköznapon, a déli órákban egy ilyen kis település nem az utcán éli az életét. Így 

volt ez első érkezésünkkor is, ugyanakkor a hatás messziről mégis olyan volt, mintha egy ilyenkor is 

nyüzsgő helyre értünk volna. Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt láttuk meg elsőként. Pontosabban a 

tavaly már látott Mikulás és krampuszos szán meg egy angyal után közvetlenül a három királyokkal 
találkoztunk, akik hívogatóan mutatták az utat a központ irányába.  
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Alaposan szét is néztünk a polgármesteri 

hivatal és a templom határolta téren. 

Mindenhol apró barikák, oldalt 

pásztortűz, körülötte pásztorokkal 
jelezte: ünnepet várnak Betlehem-falván. 

Azért élő embert is láttunk, meg is 

szólítottuk. Ágika munkájánál fogva 

naponta bejárja a települést és úgy 

gondolja, hogy igazi mesehangulat volt 

már itt a csipkebogyó fesztivál idején is, 

amikor először jelentek meg nagyobb 

számban figurák a településen. A 

mostani látványról azt mondta, hogy neki 
nagyon tetszik. 

Betlehem-falvát figurákból, fa- és 

rongybábukból összehozni természetesen nem 

kis munka volt. Ennek is utánajártunk. Legalább 

húszan dolgoztak a polgármester vezetésével 

aktívan azért, hogy minden időben elkészüljön 

és a „gyártás” közben is ment az ötletelés. 

Fodorné Ildikó, aki tősgyökeres szarvaskői, volt 

az, aki talán a legtöbb „asszonymunkát” 

végezte, míg a vázakat, a kereteket Lőrincz 

József készítette. Ő egyébként képviselő is a 
helyi önkormányzatban, már tíz esztendeje. 

Fodorné Ildikó a heol.hu kérdésére úgy reagált, 

hogy polgármester asszonnyal ketten csinálták a 

munka java részét, egymást vitték bele ebbe a 

dologba, vagyis az ötletelés, a ruha és más 

tárgyak beszerzése, az öltöztetés folyamatába. 

– A faluban sok ruhát összegyűjtöttünk, régi 

kabátokat például, azokat átalakítottuk. A 

birkafejeket, belőlük 20 darabot, egy egri 

barátnőm csinálta, a másik varrta a 

pásztorfejeket. Ki kellett tömni szivaccsal 

szalmával, szemet kellett készíteni neki. Kedden 

a közmunkás segítségével még gyártottam négy 

pásztort, három állót és egy fekvőt – idézte fel az 

elmúlt napok történetét Ildikó, aki azt is 

elárulta, hogy a figurák száma negyven körül 

lehet. Számára nagy öröm a látványuk. Annál is 

inkább, mert pont ott lakik a Betlehemnél, még 

este is rálát, hogy mennyi autó bemegy oda. 

– A figurák közül személy szerint József a kedvencem, van egy pásztorom is és a kisbirka. Ő a 

Betlehemben található nagyon kis bárány, egy pulóverbe lett belehúzva egy fatuskó, így született. A 
házam előtt is egy pásztor ül a padon – tette hozzá. 

Az első fogadó figura ötletgazdája, azóta is minden bábu vázának, keretének készítője Lőrincz József 

helyi képviselő elárulta, hogy még az első, 2007-ben rendezett csipkebogyó fesztivál idején 

A cikk részletesen leírja, és ahogyan azt már 

mindenki tapasztalta, szakítottunk az 

adventi időszak eddigi hagyományaival, 

Betlehemünk új helyen került felépítésre és 

„benépesült” a településünk pásztorokkal, 

birkákkal, királyokkal, sőt még Miklós 

püspök is „idelátogatott”. 

 

Ezúton szeretném megköszönni az ötleteket 

és a több napos munkáját Fodorné 

Ildikónak, Lőrincz József képviselőnek, az 

alkalmi, de nagyon fontos munkákat Tuzáné 

Klárikának, Dr. Nagy Magdolnának, a 

közfoglalkoztatottaknak, a Betlehem építését 

Nagy Gabi bácsinak, Pusztai Tibornak, 

Árvai Jánosnak, Benkó Dániel 

képviselőnek, és mindenkinek, aki 

bármilyen módon segített bennünket, hogy 

megvalósítsuk az elképzelésünket. 

 

A visszajelzések alapján úgy érzem, nem 

hiába volt a sok munka, hiszen nagyon sok 

lakosnak, gyermeknek sikerült örömet 

szereznünk. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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gondolkozott azon, hogy mivel lehetne reklámozni a rendezvényt. Akkor született meg a főző nénike 

figurája az unokával és az üsttel. Annyira nagy sikere lett, hogy hozta magával a többit. A következő 
nagy állomás volt, amikor Betlehemet építettek az emlékműnél 

 Lőrincz József és a „gyártás” folyamata 

– Jöttek követők, segítettek emberek. A végére már odáig jutottunk, hogy ötletekkel is megkerestek. 

Legutóbb azt gondoltuk, hogy nem egy ponton kellene valamit csinálni és akkor állt elő Fodorné Ildikó 

az ötletével, hogy csináljuk meg az egész falut Betlehemnek. Ezt az elgondolást szőttük aztán tovább, s 

advent első vasárnapjára állt már a „kenyér háza”, mert a Betlehem ezt jelenti. Legalább másfél 

héten át készítettük. Innen jöttek, onnan jöttek barátok, volt, aki nekem segített a vázakat csinálni, más 

a hölgyeknek segített a bábukat varrni, öltöztetni. A Betlehem építés napján is többen jöttek a faluból. 

A húszat biztosan közelíti a közreműködők száma – fogalmazott Lőrincz József, aki szerint ez az egész 

történet a készítőinek is nagy örömet okoz, meg az itt élőkön is látszik, hogy örülnek neki.” 

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK 

Advent a reményteli várakozás időszaka, Krisztus 

eljövetelére, a karácsonyra való felkészülés négy 

hete. Adventkor a 19–20. század óta szokás 

koszorút készíteni. A koszorú négy gyertyájának 

színe a katolikus hagyomány szerint a bűnbánat 

színét jelképező lila, kivéve a harmadik vasárnapra 

jutót, amely rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja. 

Szarvaskőben az idén a templom előtt áll a 

hatalmas adventi koszorú, ahol a közösség hétről hétre összegyűlik és a szentmisét követően 

Pásztor Paszkál atya imája és áldása mellett meggyújtja a következő adventi gyertyát. A 

világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 

amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. 

Advent harmadik hétvégéjén, az öröm vasárnapján Szarvaskő Község Önkormányzata az 

istentisztelet után pásztortűz gyújtásra és forralt boros koccintás melletti kötetlen 

beszélgetésre hívta a lakosságot. A gyertyagyújtást követően Dr. Zsirai Sándor képviselő 

osztotta meg adventi gondolatait és kívánt boldog karácsonyi ünnepeket a közösségnek.   

CSATÁNÉ BARTHA IRÉNKE 

KARÁCSONYI IMA 

Uram, ragyogtasd a Te arcodat, 

hogy ünneppé legyen életünkben ez a nap. 

Add, hogy levetkőzhessünk mindent, 

ami lehúz, ami beszennyez. 

Tedd fényessé a szíveket, 

világítsanak, mint karácsonyi mécsesek, 

kis Jézus fogadására méltók legyenek. 

 

Összeállította: Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koszor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1nb%C3%A1nat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
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MEGÉRKEZETT A MIKULÁS 

A Mikulás idén kicsit előbb, december 2-án érkezett gazdagon rakott 

puttonyával a falu gyermekeihez. Vidám, közös találkozóra invitálta a 

község könyvtárába a kicsiket és szüleiket. Nagyon örült, hogy többen is 

kedves produkcióval, énekszóval, verssel várták. A gyermekek körében 

pedig krampuszával együtt osztatlan sikert aratott. Egyezséget kötöttek, 

hogy jövőre ismét feltétlenül találkoznak! 

Miklós püspök alakja a Trianon-emlékmű mellett fogadja a látogatókat. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Rendkívüli önkormányzati támogatások 

 

Az idei évben 3 önkormányzati feladat ellátási terület kiegészítésére 

nyújtottunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatás címen. 

 

Igazgatási feladatok ellátása „alcímen” 717.000,-Ft-ot igényeltünk 

az Egerbaktai Közös Hivatal fenntartásából adódóan felmerült, állami 

normatívával nem fedezett többletkiadás megtérítésére. 

 

Szociális alapellátási feladatok ellátása „alcímen” 1.027.808,-Ft-ot igényeltünk a már 

jogutód nélkül megszűnt szociális feladatokat ellátó, Hevesaranyos központtal működtetett 

társulásnál felmerült többletkiadás megtérítésére. 

Szociális alapellátási feladatok ellátása „alcímen” 678.280,-Ft-ot igényeltünk a szociális 

feladatok ellátása céljából Egerbakta - Szarvaskő között fennálló megállapodás, normatívával 

nem fedezett többletkiadás megtérítésére 
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Volt iskolaépület belső munkálatai 

 

A volt iskolaépület külső felújítására benyújtott pályázat elbírálása még folyamatban van. 

Ebben a pályázatban csak és kizárólag külső felújításra lehetett pályázni (nyílászáró csere, 

tetőcsere, szigetelés stb.) A belső munkálatokra pályázat a fenti címen került benyújtásra, 

mely egy melegítő konyha kialakítására irányul a földszinti részen. Ezt az elképzelést a 

támogatói okirat szerint, a támogatott pályázat megtartása mellett módunkban áll módosítani, 

esetleg más beruházásra fordítani, ha időközben egyéb pályázattal is sikerülne megvalósítani. 

Ennek latolgatása még korai lenne, de a jelenleg társadalmi egyeztetésre bocsájtott EFOP-

4.1.7-16 kódszámú felhívás (Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései) kiírásakor, terveink szerint be kívánjuk nyújtani az erre irányuló pályázatot. 

Amennyiben a feltételek nem módosulnak, ennek keretében, az adott célhoz köthető belső 

felújítások végezhetőek el. 

 

Idősbarát Önkormányzat Díj 

 

Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére 2016.06.03-án 

nyújtott be pályázatot Szarvaskő Község Önkormányzata 

az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz.  

 

Idén a hat díjazott között – Budapest főváros V. kerületi 

Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Ebes Község 

Önkormányzata, Földeák Község Önkormányzata, 

Mesztegnyő Község Önkormányzata, Nyíregyháza 

Önkormányzata – a legkisebb lélekszámú településként, 

Szarvaskő Község is átvehette a díjat.  

 

 

 

 

A díj átadására 2016. október 7-én, a 

Pesti Vigadóban, az Idősek 

Világnapja alkalmából került sor, 

melyet Szarvaskő Község 

Önkormányzat nevében, Balog 

Zoltán emberi erőforrás miniszterétől 

és Pogácsás Tibortól a 

Belügyminisztérium önkormányzati 

államtitkárától  vehettem át. 

 

A vonatkozó jogszabály alapján a 

díjjal járó 1.000.000,- Ft-os jutalmat 

(melyet az idősügy területén 

használhatunk fel) fele-fele részben a 

Belügyminisztérium és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma utalja át 

önkormányzatunknak. 
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VIS MAIOR pályázat 

 

Eger-patak - Gilitka (Rocska) összefolyás torkolatának javítása 

A támogató okirat tartalma szerint a célterületen lévő műtárgy (terméskő rézsű, áteresz, 

iszapfogó akna) összesen 85 m
2
-es területen károsodott. A pályázat benyújtásakor kértük, 

hogy a 70%-os intenzitás helyett 90%-os intenzitást ítéljenek meg, tekintettel arra, hogy az 

önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja. A 

90%-os intenzitás mellett támogatott helyreállításról készült elszámolást 2017. november 16-

ig kell benyújtanunk. 

 

Szociális tűzifa 

  

A tavalyi évben települési szinten 2 m
3 

szociális tűzifára nyújthattunk be igényt, melyet több 

helyen és fórumon is nehezteltem. Szóban, majd írásban is megkerestem ez ügyben Dr. Dukai 

Miklós helyettes államtitkár urat és tájékoztattam arról, hogy településünkön nem épült ki a 

gázhálózat, ami többek között azt eredményezi, hogy egyrészt, a rezsicsökkentés ezen tétele 

minket nem érint, másrészt nincs más alternatíva a fűtés megoldására. Amint arról már a múlt 

számunkban értesítettem a település lakóit, az idei évben 58 m
3
 tűzifára pályázhattunk, 

melyből 35 m
3
-t ítéltek meg. A szociális tűzifa igénylésének feltételeit tartalmazó rendeletet a 

képviselő-testület megalkotta és reményeim szerint az újság megjelenéséig minden jogosulthoz 

ki is tudjuk szállíttatni. 

 

Bursa Hungarica 

 

A képviselő-testület egyhangú megítélése szerint nagyon fontos, hogy a településünkön élő, 

tanulni vágyó gyermekeket támogassuk. Ezt a célt szolgálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj is, melynek a rövid lényege az, hogy a szociálisan rászorulók 

részére az önkormányzat által megállapított támogatást az állam kiegészíti. Az idén 5 db 

érvényes, valamennyi feltételnek megfelelő pályázat érkezett be és a testület döntése alapján 

mind az 5 diák (10 hónapon keresztül) havi 3.000,-Ft önkormányzat általi támogatásban 

részesül, ami azt eredményezi, hogy az állami kiegészítéssel, havi 6.000,-Ft/fő ösztöndíjban 

részesülnek. 

A diákoknak jó tanulást, a vizsgákhoz pedig sok szerencsét is kívánok! 

 

Üdülési pályázat nyugdíjasok részére 

 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében, nyugdíjasok számára 

üdülési pályázatot hirdetett, melyről a lakosságot szórólap formájában tájékoztattuk 

ésajánlottuk fel segítségünket a pályázatok benyújtásában. A településről egyetlen nyugdíjas 

keresett meg bennünket és örömmel vettük tudomásul, hogy a benyújtott pályázat támogatásra 

talált. A szerencsés nyugdíjasunknak ezúton is kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk. 

 

Tanévkezdési támogatás 

 

Amint arról az előző számunkban értesülhettek olvasóink, a képviselő-testület, a szarvaskői, 

állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok részére 

10.000,-Ft/fő tanévkezdési támogatás odaítéléséről döntött. Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

a kiírás figyelembevételével 33 gyermek tanévkezdését segítettük. 
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INFORMÁCIÓK BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKRÓL 

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 támogatott 

4. Orvosi rendelő 

felújítása 

14.000.000,-Ft 2016.06.02. nem támogatott 

5. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

6. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

717.000,-Ft 

 

2016.08.17. TÁMOGATOTT 

7. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

1.027.808,-Ft 

 

2016.08.17. TÁMOGATOTT 

8. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

678.280,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT 

9. Volt iskolaépület belső 

munkálatai 

6.500.000,-Ft 2016.08.26 TÁMOGATOTT 

6.500.000,-Ft 

10. Idősbarát 

Önkormányzat Díj 

1.000.000,-Ft 2016.06.03. TÁMOGATOTT 

1.000.000,-Ft 

11. VIS MAIOR pályázat 

Eger-patak-Gilitka 

(Rocska) összefolyás 

torkolatának javítása 

7.340.000,-Ft 

kötelező önerő: 

734.801,-Ft 

2016.07.20. TÁMOGATOTT 

6.613.000,- 

12. Büszkeségpont 

1956-os emlékmű 

5.000.000,-Ft  2016.11.21. elbírálás alatt 

13. VIS MAIOR pályázat 

Teréz út 

3.870.000,-Ft 2016.09.13 elbírálás alatt 

14. Szociális tűzifa 58 m3 2016.09.16. TÁMOGATOTT 

35 m3 

15. Bursa Hungarica 5 diák 

támogatása 

2016.11.25. TÁMOGATOTT 

16. Üdülési pályázat 

nyugdíjasok részére 

1 fő üdülésének 

támogatása 

2016.11.10. TÁMOGATOTT 

1 fő 

 

Adórendelet módosítása 

 

Szarvaskő Község Önkormányzatának a kommunális adóról szóló rendelete a képviselő-

testület döntése alapján, 2017.01.01-től módosul, minek értelmében az adó mértéke a jelenlegi 

14.000,-Ft-ról, 25.000,-Ft-ra módosul.  

A módosulás, csak azokat az ingatlan tulajdonnal rendelkezőket érinti, akik nem 

rendelkeznek szarvaskői állandó lakhellyel. 

Akik állandó szarvaskői lakcímmel rendelkeznek, a meghatározott adómértékből 72% 

adókedvezmény illeti meg, így az általuk fizetendő adó mérték továbbra is 7.000,-Ft. 

Az érintettek (több, mint 50 ingatlan tulajdonosa) megkapták a tájékoztatást. 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ III/4. SZÁM 

10 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Településünket meglátogatta Nyitrai Zsolt 

országgyűlési képviselő 

 

2016. november 25. napon látogatást tett 

településünkön Nyitrai Zsolt országgyűlési 

képviselő.  

A Képviselő Úrral megvitattuk a falut érintő 

legfontosabb problémákat, tájékoztattam a 

céljainkról és kértem, hogy a szennyvízkérdés 

megoldása érdekében továbbra is támogassa 

Szarvaskőt. 
 

A települést bejárva beszélgettünk a 

jövőképről, valamint az is nyilvánvalóvá vált, 

hogy Képviselő Úr számára nem ismeretlen, 

sőt, nagyon is tisztában van azzal, hogy 

Szarvaskő a Tóték (Isten hozta őrnagy úr) 

filmszatíra forgatási helyszíne volt. 
 

A „budi” előtt készült, közös fotó is felhívja a 

figyelmet arra, hogy egyik legfontosabb problémánk a szennyvízhálózat kiépítésének hiánya. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 50 év telt el, de ezen a téren fejlődést nem hozott. Itt szeretném 

megemlíteni azt, hogy a szennyvíz kérdés megoldása érdekében személyesen beszéltem Szabó 

Zsolt államtitkár úrral, valamint levélben kerestem meg Dr. Áder János köztársasági elnököt, 

akiről tudvalévő, hogy elkötelezettséget mutat a vízgazdálkodás a vízkincs, a tiszta 

ivóvízkérdés iránt.  

Amennyiben megkeresésemre választ kapok, arról tájékoztatni fogom a lakosságot. 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása 
 

Tisztázni szeretném azt a szóbeszédet, miszerint jelenlegi háziorvosunk (Dr. Menyhárt 

András) nem praktizál a továbbiakban Szarvaskőben. Erről szó sincs, csupán egy régről 

hiányzott rendelet került megalkotásra és elfogadásra, ami semmilyen változást nem 

eredményez az orvosi ellátás területén. 

 

Lekvár árusítás 

 

Szórólap formájában már tájékoztattam a lakosságot, hogy a 2016. november 21-én megtartott 

képviselő-testületi ülésen napirendre került egy olyan igény, melyben a 25-ös számú főút 

melletti területre, lekvár árusítás céljából hozzájárulásunkat kérték. 

 A kérdéses terület nem önkormányzati terület, a Magyar Közút Zrt. tulajdonában áll, 

így erre vonatkozóan bérleti jogviszony kezdeményezését a Magyar Közút Zrt-nél 

lehet kezdeményezni. 

 Ahhoz, hogy a Magyar Közút Zrt. bérleti szerződést kössön, szükség van a képviselő-

testület hozzájárulására. 

 A képviselő-testület a hozzájárulás kiadásától nem zárkózik el, de a hozzájárulás 

kiadásának elbírálása kérelemre indul. 

Az árusításhoz szükséges, egyéb engedélyek beszerzése (őstermelő, kistermelő stb.) a 

kérelmező kötelessége! 

Szabóné Balla Marianna  

polgármester 
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NYITRAI ZSOLT MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT LETT 

Orbán Viktor miniszterelnök 2016. november 15-i hatállyal 

a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki 

megbízottá nevezte ki Nyitrai Zsolt országgyűlési 

képviselőt. 

A miniszterelnöki megbízott feladatkörében közreműködik 

a kormányzati társadalompolitikai feladatok ellátásában, 

részt vesz a kormányzat stratégiai társadalmi kapcsolatainak 

összehangolásában. 

Nyitrai Zsolt társadalompolitikai tárgyú kérdésekben javaslatokat tesz a feladatkörökkel 

rendelkező miniszternek, illetve a Kormánynak, fogadja és nyilvántartja a kormányzati 

cselekvésre irányuló társadalmi kezdeményezéseket, továbbá összehangolja azok 

megvalósítását. 

A miniszterelnöki megbízott kapcsolatot tart és egyeztet a kormányzat kiemelt társadalmi 

partnereivel. Nyitrai munkáját ötfős titkárság segíti, munkájában államtitkári juttatásokra 

jogosult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás a 2016. október 02-án megtartott népszavazás eredményéről Szarvaskőben 
 

 
 

A fenti adatsor mutatja, hogy településünkön a népszavazás érvényes és eredményes volt. 
Köszönöm a közel 60%-kos részvételt, valamint a szavazatszámláló bizottság munkáját és kitartását. 

 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 309 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 179 (57,93%) 

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 179 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 13 (7,26%) 

Érvényes szavazólapok száma: 166 (92, 74%) 

IGEN szavazatok száma: 2 (1,20%) 

NEM szavazatok száma: 164 (98,80%) 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYTÜZEK, SZÉN-MONOXID 

MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE 
 

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A 

nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos 

sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki. A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor a 

keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg leszűkíti a 

kémény belső kerületét, magas hő hatására akár meg is gyulladhat. A szabálytalan kivitelezés 

miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt 

térbe visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly 

veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és 

a kémény karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz karbantartásához 

hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére! 

Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőeszközök esetén az ingyenes lakossági 

kéményseprés változatlanul évente történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente, 

időlegesen használt ingatlan esetében négyévente. A használaton kívüli kéményeknek a 

felülvizsgálatát nem kell elvégeztetni. (használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan 

égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal 

tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a 

lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató által 

kiállított dokumentum igazolja;) 

A kéményseprő-ipari szerv munkája során a kéményseprőnek a feltárt hiányosságokról, 

hibakódokról, a kódok jelentéséről írásban és szóban is tájékoztatnia kell az ügyfeleket. 

Amennyiben a kéményseprő tájékoztatásával, vagy egyéb tevékenységével kapcsolatban 

panasz merül fel előzetesen a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulhatnak az ügyfelek. Ha 

a panaszuk kivizsgálása után is további panasszal élnek a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz (Eger, Klapka György út 11.) fordulhatnak. 

 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről  

 
Ki sepri a kéményt?  

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a 

katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a 

kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek 

végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem 

vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul 

meg a kéményseprés.  

 

Mikor jön a kéményseprő?  
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv 

alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és 

fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.  

 

Mennyibe kerül a kéményseprés?  
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem 

mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a 

megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy 
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értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a 

kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor 

elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért 

már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem 

csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!  

 

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?  
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a 

levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások 

vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a 

szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó 

munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.  

 

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?  
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán 

túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 

menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-

14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 

weboldalon.  

 

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt?  
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, 

hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki 

ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt a fentebb említett ügyfélszolgálaton. Ugyancsak jelezzék, 

ha a kéményseprő készpénzt fogad el. 

 
Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

Településünkön járt Vona Gábor 

 

Vona Gábor a JOBBIK elnöke látogatott el hozzánk 2016. november 11-én. 

A hivatalban a polgármester asszonytól érdeklődött többek között arról, hogy milyen 

nehézségekkel kell szembenézni egy ilyen kis település vezetésének, illetve az is szóba került, 

hogy milyen sikerekről számolhatunk be.  

Ezt követően koszorút helyeztünk el a temetőben található Hősök Emlékművénél.  

 

  
 

Lőrincz József 

képviselő 
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CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL 

                               

Ha megérkezik október utolsó előtti hétvégéje, akkor hagyományosan elérkezik Szarvaskőben 

a sokak által várt Csipkebogyó Fesztivál. Idén sem kényeztette az előkészítő munkákat az 

időjárás, az utolsó héten végig szakadó esőben verték fel a sátrakat, szállították az eszközöket, 

de az esemény napján egyetlen kóbor felhő sem zavarta az Állomáskertben hömpölygő 

tömeget. Megérte a rengeteg munka, a csipkelekvár főző asszonyok több hetes fáradságos 

tevékenysége, az ünnep napján a csiklandozó napfényben örömmel kínálhatták a gusztusos, 

szebbnél szebb megjelenésű, ízletes lekvárokat, borokat, pálinkákat. 

Az immár kilencedik alkalommal megrendezett fesztivál senkinek sem okozott csalódást, az 

árusok és látogatók egyaránt megtalálták számításaikat, s a finomságok elkészítési módjai 

iránt mélyebben érdeklődők ebben az évben is interaktív bemutatókon követhették, hogyan 

lesz a bogyóból sűrű, ízletes lekvár.  

A tradicionális tevékenységek megtartásán felül azonban az idén számos elemében megújult a 

rendezvény, s nem egy meglepetést tartogatott, az ötletes fogadófigurák száma is jelentősen 

gyarapodott, faluszerte elismerő mosolyra fakasztva az érkezőket.  

A bőséges gasztronómiai kínálaton túl a színpadon fellépő művészek folyamatosan 

gondoskodtak a jókedvről, a kellemes szórakoztatásról. A délelőtt szereplő Obsitos 

Fúvószenekar, a Bagázs Zenekar, majd a Felnémeti Néptáncegyüttes műsora megalapozta a jó 

hangulatot, a délutáni csúcsidőben pedig osztatlan, nagy sikert aratott a Regélő Fehér Táltos 

Dobcsapat valamint Éliás Tibor és Tarnai Kis László énekes produkciója. 

Estébe hajló, fergeteges koncertet adott a The Hangover Band, és nagy meglepetésre 

elhangzott a Szarvaskőről született dal, Büszkeség, hogy Szarvaskőben születtem, melyet a 

község honlapján, azóta is bárki meghallgathat.  

A programok azonban nem korlátozódtak a rendezvénytérre, amit a sár ellen reggel fel kellett 

szórni szalmával, hanem az egész településen jártak-keltek a vendégek.  

Reggeltől estig, folyamatosan indultak a falut és határát bejáró szérűskerti bogyójáratok, 

melyeken traktorral és lovas kocsival kirándulhattak az érdeklődők.  

"Itt van az ősz, itt van ujra, 

S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem." 

(Petőfi Sándor) 

 

SZARVASKŐ 

 

OKTÓBER 22. 
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Ugyancsak az idelátogatók kedvét keresték a 

különböző időtartamú, és nehézségi fokozatú, a 

község és környezete bemutatását célzó túrák. A 

falu nevezetességei között Horváth Gyöngyi 

kalauzolt, a szarvaskői várról, a település 

történetéről Kárpáti János mesélt, az erdő 

élővilágával ismerkedni vágyókkal Nahóczki 

László barangolt.  

A játékos, településnépszerűsítő, fogós, ravasz 

Szarvaskő – Kvíz megfejtésére ugyancsak számos 

fesztiválrésztvevő vállalkozott, ráadásul a 

kérdések megválaszolását követően ugyanazon a 

lapon egyúttal leadhatta szavazatát a számára 

legkedvesebb árus sátrára is. A helyes válaszok 

közötti sorsolásra két alkalommal is sor került. A 

rendezvény kézműves árusai és az Önkormányzat 

által felajánlott apró ajándékokkal boldogan 

távoztak a nyertesek. 

Ebben az évben a legkedvesebb árus megtisztelő 

címet, nagy örömünkre helyi lakos, Liktorné 

Majoros Erika nyerte el, aki nemcsak árusított, de 

a helyszínen be is mutatta a lekvárkészítés 

fortélyait. 
 

Több család és baráti társaság próbát tett a 

Lőrincz József képviselő ötlete nyomán született, 

az idén debütáló, a település egészének 

bebarangolására, felfedezésére invitáló, új, Isten 

hozta őrnagy úr! játékkal, amelyben a film 

nevezetes forgatási helyszíneit kellett 

felkeresniük a csapatoknak, s ha egy-egy 

állomáson a Jó napot Tót úr! - köszöntésre 

megfelelő válasz érkezett, a versenyzők 

folytathatták tovább a játékot.  

A csapatok nagy lelkesedéssel és időre 

teljesítették a feladatot, noha útjuk során még a 

játékról faggató, riportot készítő Kossuth Rádió 

munkatársának kérdései is megállásra késztették 

őket.  

Remek hangulatú, sikeres, az összefogás erején 

nyugvó, fesztiváli ünnepnap volt. 

Szabóné Balla Marianna polgármester megnyitó 

beszédében és nyilatkozataiban megfogalmazta, 

bízik benne, hogy a tizedik, jubileumi fesztivált, 

sikeres pályázat esetén jövőre már megújult 

helyszínen tarthatjuk meg.  

A program Szarvaskő Község Önkormányzata és a Szarvaskőért Alapítvány szervezésében, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával valósult meg.  

Kárpátiné Ézsiás Edit 

Amint az már mindenki előtt 

ismeretes, hiszen az előző 

számainkban többször is említésre 

került, az Állomáskerti területen az 

ivóvíz hiánya miatt a rendezvények 

megtartására az arra illetékes szerv 

határozata alapján nem lett volna 

lehetőség. 

Itt szeretném megköszönni Bárdos 

Zsolt (Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri 

Üzemegység vezetője) segítségét, aki 

szívén viselve Szarvaskő érdekeit, 

úgynevezett „repülővezetékkel” 

megoldotta, hogy több ivóvíz vételi 

csapot biztosítsunk a rendezvény 

területén. Köszönettel tartozom azért 

is, mert a Borsod híd lábánál 

kiépítettek egy ivóvíz vételi 

lehetőséget. 

Meg kell jegyezzem azt is, hogy 

mindezeket a munkálatokat anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül végezték.  

Köszönöm a Szarvaskőért Alapítvány 

tagjainak és valamennyi önkéntes 

segítőnek az előkészítés során, az 

eseményen, valamint az 

utómunkálatokban végzett önzetlen 

tevékenységét. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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OKTÓBER 23. – ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉS 1956 HŐSEIRE 

Szarvaskő Község Önkormányzata október 23-án megemlékezésre, ünnepélyes 

zászlófelvonásra hívta a lakosságot. Az 56-os forradalom és szabadságharc hősei, a 

megtorlások áldozatai előtt tisztelgő emlékműsoron mindazokra emlékeztünk, akik csupán 

emberhez méltóbb, szabadabb életet akartak, s ezért tettekre is képesek voltak. 

Szabóné Balla Marianna polgármester személyes hangú ünnepi beszédében visszaemlékezett 

azokra az évtizedekre, amikor a forradalom valós történetéről csak megbízható, családi, baráti 

társaságokban eshetett szó, s amikor a hatalom, ha egyáltalán említést tett róla, csak 

elmarasztalta, annyira félt az igazságtól, hogy legszívesebben elhallgatta.  

Hangsúlyozta, „1956-ban különleges dolog történt: egy önkényuralmi rendszer ellen kelt fel a 

nép szabadsága visszaszerzése érdekében. Senki nem kényszerítette a magyarokat, hogy akkor 

és ott az életüket kockáztassák, és mégis: szinte az egész nemzet egyszerre érezte úgy: ebből 

elég volt.” Márai Sándort idézte: 

„És a világ beszél csodáról, … 

És minden rendű népek, rendek  

Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 

Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 

Mért nem várta csendben a végét? 

Miért, hogy meghasadt az égbolt, 

Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” … 

És kérdik, egyre többen kérdik, 

Hebegve, mert végképp nem értik – 

Ők, akik örökségbe kapták –: 

Ilyen nagy dolog a Szabadság?” 

„Igen, ilyen nagy dolog! 1956 ezért figyelmeztető jel a világon mindenütt, ahol megsértik az 

emberek szabadságát és méltóságát: egyszer elfogy a türelem és a legszervezettebb 

önkényuralmat is meg lehet dönteni.” 

A megemlékezést Punyi István és az ifjú Kaló Balázs fuvola és trombita játéka, valamint 

Molnárné Lukács Andrea értő, tiszta versmondása tette még emelkedettebbé. 

 Kárpátiné Ézsiás Edit 
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HEVES MEGYE 1956 – SZIKI KÁROLY FILMBEMUTATÓJA 
 

Október 28-án Szíki Károly színművész, író, rendező Heves 

megyei forradalmárokat és hozzátartozóikat megszólaltató, 

megrendítő filmjének bemutatásával, s a rendezővel való 

beszélgetéssel folytatódtak az 56-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulójának szarvaskői emlékezései. 

Szíki Károly nem ebben az évben kezdett el foglalkozni az 56-os 

forradalom eseményeivel, évtizedek óta kutatója az akkor 

történteknek, elkötelezettje az ügynek. Számos hajdani 

forradalmárt, s hazája elhagyására kényszerült, 56-ban 

kivándorlót, akik közül nagyon sokan külföldön, Amerikában, 

Kanadában leltek nyugalmat, személyesen keresett fel, és az 

évek, évtizedek alatt sok-sok írásában, színművekben, 

dokumentarista prózában örökítette meg életüket, tetteiket, 

forgatott a még túlélőkkel filmeket. 

Az est során a Heves megyei eseményekről készített filmjének részleteivel, melyben 

Mészáros György, 1956-ban szarvaskői VB-titkár személyén keresztül a település mélyen 

érintett, másrészt az egri forradalmárok vezetőjének, Eger város védelmi parancsnokának 

Jobb László főhadnagynak a perét feldolgozó színművével ismerkedhettek meg a jelenlévők.  

Az Akasztottak árnyékában – ítéletek Jobb László és társai perében című kötet a katonai 

ügyészség irataiból, és tárgyalási jegyzőkönyvekből, valamint nagyon sok más 

dokumentumból állt össze.  

Az online olvasható 1956-os Világ Emlékbizottság (VEB) Híradó így tudósított a felemelő, 

számos pillanatában szívszorító est történéseiről: 

„Amerika és Kanada, majd az egri Bródy Sándor Könyvtár után - újabb állomásához érkezett 

Szíki Károly 1956-os filmjeinek bemutató körútja. 

Szarvaskő azon egyedüli hely, ahová mélyen beágyazódik Mészáros György újságíró, 

ciganológus és városi képviselőségében kulturális idol forradalmi múltja. 

Rá emlékezvén gyűltek össze Szarvaskő polgárai, s megtekintették Szíki Károly 1956, Heves 

megye című legújabb dokumentumfilmjének ide vonatkozó 2. részét. Ebben az epizódban 

özvegye, Mészáros Györgyné emlékezik a mindenki által nagyra becsült férj kálváriájára, 

mely teljes képet ad a nagy tehetségű személyiségről. 

Mészáros György 1956-ban vb titkár volt, s mivel a forradalom-szabadságharc idején 

kiáltványt írt a járás valamennyi hivatalának a forradalom melletti kiállásért, a Miskolci 

Büntető Bíróság gyorsított eljárásban 10 év főbüntetésre és vagyonának teljes elkobzására 

ítélte 1957. április 3-án. Szíki filmje ezt a történetet is feldolgozza Mészáros Györgyné 

emlékezésének segítségével, mely megrázó kordokumentum. A filmben a feleség felveti a 

kérdést: miért nem érdemelt kellő megbecsülést a férje, miért, hogy feledte a mai politikai elit, 

amely az ő szenvedése hátán ért el oda, ahol van. Ezt a sóhajt meghallgatva a jelen lévő 

polgármester asszony Szabóné Balla Marianna és a közönségben helyet foglaló könyvtárosok, 

értelmiségiek elhatározták, hogy az ország egyik legszebb fekvésű településén el fogják 

nevezni az egyik utat Mészáros Györgyről. A késő estébe nyúló beszélgetésben többen 

személyes élményüket mondták el, melyek az októberi forradalom izzó napjaihoz kötik őket, de 

többen idézték fel baráti kapcsolatukat is Mészáros Györggyel, s abba mindenki egyet értett, 

Mészáros György többet érdemelne, hiszen napjainkban is folyik az elvtársi időkben 

megismert egymás kitüntetése, akkor miért ne tennénk helyére Mészáros György valóságos 

forradalmár történetét?”  

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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Szarvaskőért Alapítvány 
e-mail: info@szarvaskoert.hu 

Adószámunk: 18575431-1-10 

Bankszámlaszámunk: 10918001-00000090-16230003 

 

 

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

Az alapítvány kuratóriumában 2016-ban változás állt be, az új kuratórium 2016 áprilisában 

kezdte meg a munkát. A törvényszéki bejegyzés június 1-én emelkedett jogerőre.  

 

A kuratórium tagjai: Csuhai Bertalan (elnök), Fodor Istvánné, Jacobi Zsuzsa. 

A kuratórium 1,7 millió Ft bankszámlán található pénzzel és 487 ezer Ft készpénzzel vette át 

az alapítványt. Ebből a gyermeknapi kirándulás, a majális és az augusztus 20-i szabadtéri 

főzés költségeit fedeztük. 

 

Az alapítvány célja Szarvaskő lakosságának, különösen ifjúságának, vendégeinek művelődési, 

kulturális és szabadidősport életének szervezése, a településrész közhasznú tevékenységeinek 

felvállalása. 

 

A jelenleg is megrendezésre kerülő ünnepek mellett szeretnénk újra feléleszteni régen 

közkedvelt rendezvényeket és új színeket hozni a falu életébe. 

 

Első ilyen jellegű rendezvényünk az április 30-

án megrendezett majális volt. Gulyásfőzés volt 

a program, ki-ki egyéni, ill. családja, barátai 

ízlésének megfelelően főzte meg az általunk 

biztosított hozzávalókból a gulyást. Családi, 

baráti beszélgetésekkel, evés-ivással eltöltött 

felszabadult nap volt, ahol kicsik és nagyok is 

jól érezték magukat. 

 

Május utolsó szombatján a Gyermeknap 

alkalmából a bogácsi strandra invitáltuk 

a falu gyermekeit és szüleiket. Fiatal 

szarvaskői szülők szívesen emlékeznek 

gyermekkoruk ilyen kirándulásaira, 

ezért gondoltuk, hogy akik ebben nőttek 

fel, azok a gyermekeiket is szívesen 

viszik ilyen helyre. 

A pancsolással eltöltött napon a 

gyermekek nagyszerűen érezték 

magukat egymás társaságában. A 

különbuszt, az ebédet és egy fagyit alapítványunk fizette. 

 

Augusztus 20-án szabadtéri főzést rendeztünk az Állomáskerti Szabadidőparkban. A nagy 

érdeklődés miatt az első nagy üstnyi gulyás nagyon hamar elfogyott. Szakácsunk, Csuhai 

Bertalan újra munkához látott, így senki nem maradt éhesen. Desszertként helyben sütött 

palacsintát kínáltunk. Az ételeket és italokat alapítványunk finanszírozta. 
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A Csipkebogyó Fesztivál előtti 

faludíszítésben elsősorban Fodorné Ildi vette 

ki a részét. A figurák elkészítésében, a 

jelenetek megrendezésében játszott nagy 

szerepet (ahogyan az adventi Betlehem-falva 

előkészítésében is). 

A fesztiválon alapítványunk a konyhát 

vállalta magára. 4 nagy üstben gulyást, egy 

üstben pedig halászlét főztünk. Utóbbi 

balatonedericsi vendégeinkkel közösen 

készült. Kínáltunk még palacsintát, házi készítésű csipkelekvárt, kávét, forralt bort és 

csipketeát. A gulyásért és palacsintáért állandóan hosszú sorok álltak, délutánra el is fogyott 

minden. 

A Csipkebogyó Fesztivál költségeire a szarvaskői önkormányzattól 450 ezer forintot kaptunk. 

 

Ezt a sok mindent 

természetesen nem 

győzzük hárman. Akiket 

segítségül hívtunk a 

programok előkészítéséhez 

és lebonyolításához, nagy 

örömünkre szívesen jöttek. 

Több napjukat áldozták 

ránk, olyanok is, akik nem 

is szarvaskői lakosok. A 

sok segítségért rendkívül 

hálásak vagyunk, ezt 

szerettük volna egy 

gondtalanul eltöltött szép nappal meghálálni. Kirándulást szerveztünk a diósgyőri várba, ami 

egy közeli étteremben ebéddel folytatódott. A buszköltséget, a belépőt és az ebédet 

alapítványunk fedezte. 
 

A Mikulás ünnepséghez a mikuláscsomagok beszerzésével és összeállításával járultunk 

hozzá. 
 

További bevételünk volt az adó 1%-a, amiből beszereztünk egy kávéfőzőt, 2 nagy főzőüstöt 

és gázégőfejeket, amelyeket rendezvényeken fogunk használni, ill. már használtunk is. Ebből 

a keretből finanszíroztuk továbbá a kirándulást és a mikulás-ajándékot. 
 

Terveink között szerepel, hogy megkeresünk nagyobb cégeket adományszerzés céljából. 

Alapítványunk kiemelten közhasznú, így a cégek az adott adomány kétszeresét írhatják le 

adójukból. Keresünk továbbá önálló pénzszerzési lehetőségeket is, így például üzemeltetni 

szeretnénk a volt MÁV-üdülőt. 
 

Elkészült az alapítvány honlapja is, ahová Jacobi Zsuzsa tölti fel a tartalmakat. 

Itt megjelennek aktuális híreink: http://szarvaskoert.hu/  

Kérhető hírlevél is, amivel automatikusan értesítjük a regisztrálókat minden új hírünkről. 

Jelen vagyunk a facebook-on is Szarvaskőért Alapítvány néven. 

 

Csuhai Bertalan 

elnök 

http://szarvaskoert.hu/
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HÍREK 
FIGYELEM!!! 

ÜNNEPI 

VÁLTOZÁSOK 

 

 
AZ ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 

a karácsonyi ünnepek miatt 

az alábbiak szerint alakul: 

A 2016. december 26-án (hétfőn) 

esedékes hulladékszállítást  

2016. DECEMBER 24-ÉN 

(SZOMBATON) VÉGZIK!!! 

 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  

2016. december 20-tól  

2017. január 02-ig zárva tart. 

Január 02-től várjuk ismét a lakosokat! 
ÁLDOTT KARÁCSONYT, 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

 
KARÁCSONYI MISEREND: 

December 24-én, szombaton: 22 órakor 

December 25-én, vasárnap: 10 órakor 

 

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 

 

 
A KÖNYVTÁR  

CSÜTÖRTÖKÖN: 

 13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig  

VÁRJA OLVASÓIT! 
 

 

 

SZARVASKŐI TEMPLOM MISERENDJE: 

szombatonként 17 órakor 

 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila telefonszáma: 

20-776-8034 
 

 
 

 

ÉMÁSZ - ELMÜ 

HIBABEJELENTÉS: 

06/40-42-43-44 
 

 

 
 

 

 
 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER 

 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 
 

 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

06-30-287-0816 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tel: 06-30-386-4647 (RENDELÉSI IDŐBEN) 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 


