
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ  
Kedves Szarvaskői Lakosok! 

Megtisztelő számomra, hogy polgármesterként 

elsőként üdvözölhetem Önöket községünk első 

rendszeresen megjelenő lapjában, a Szarvaskői 

Hírmondóban.  

Engedjék meg, hogy a képviselő-testület nevében 

megköszönjem azt a bizalmat, amit az önkormányzati 

választás során kaptunk Önöktől. Tisztában vagyunk 

azzal, hogy ez a bizalom számunkra kötelességet is 

jelent és mindent megteszünk azért, hogy tudásunk 

legjavával szolgáljuk kis falunkat. 

A választást követően irigykedve gondoltam azokra az újonnan választott polgármesterekre, 

akik az alakuló ülést követően belevethették magukat a folyamatban lévő munkálatokba, vagy 

éppen ismerkedhettek az előttük álló feladattal és nem kellett 2 hét alatt egy színvonalas 

fesztivált megszervezniük. Ez az ún. irigység azonban nem tartott sokáig, hiszen olyan dolgot 

éltem át, amit minden új, de még a régi polgármesterek is megirigyelhetnek és talán soha nem 

is fognak megélni, és higgyék el, e nélkül az érzés nélkül sokkal szegényebbek maradnak. 

Olyan erőt kaptam a lakosságtól a munkámhoz, ami az eljövendő időszakban is táplálni fog. 

Nem győzöm elégszer megköszönni, hogy láthattam, részese lehettem annak az 

összefogásnak, amit szinte kezdeményeznem sem kellett, mert az Önök tenni akarása 

mindennél erősebb volt.  

Köszönöm a férfiaknak, akik hétfő reggel a hivatal előtt vártak saját fűkaszáikkal és csak 

annyit kérdeztek, hogy hol kezdjék a fű nyírását! 

Köszönöm az asszonyoknak, akik fáradságot nem kímélve vállalták, hogy az önkormányzat 

részére lekvárt főzzenek. 

Köszönöm a férfiaknak, hogy a színpad és a sátor építését megoldották, hogy ne kelljen ezért 

pénzt kifizetnie az önkormányzatnak. 

Köszönöm az asszonyoknak, akik a romos épületből és annak környékéből olyan tájházat, 

falumúzeumot alakítottak ki, melyre méltán büszkék lehettünk már a fesztivál napján. 

Köszönöm mindenkinek, akik sokszor saját költségükön gondoskodtak arról, hogy a fesztivál 

előkészítésén munkálkodók egy tányér meleg ételt kapjanak.  

Köszönöm a Szarvaskőért Alapítványnak, hogy felajánlotta és biztosította a szükséges anyagi 

hátteret a fesztivál megrendezéséhez. 

Köszönöm mindenkinek, aki gázpalackkal, üstházhoz szükséges csövekkel, vagy egyéb 

eszközökkel segítettek. 

Köszönöm mindenkinek a rendezvény napján végzett munkáját, hiszen a fesztivál azért 

jöhetett létre, mert mindenki tett hozzá egy kicsit. Bármelyik el nem végzett, vagy meg nem 

oldott feladat nélkül szegényebb lett volna a rendezvény. 

Szabóné Balla Marianna 

 polgármester  
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Egészen pontosan bizonyára kevesek előtt ismert, hogy 234 éve olvashatunk magyar 

nyelvű újságot. Az első magyar nyelvű hírlap, a Magyar Hírmondó 1780-ban, Pozsonyban 

jelent meg. Címe adta az ötletet, hogy községünk első rendszeresen megjelenő lapja a 

Szarvaskői Hírmondó nevet kapja. 

Ezzel kicsit előre is szaladtam a bemutatkozásban, mert a szerkesztőség elsődleges célja, 

hogy a lap szándékai szerint rendszeres időközökben jelenjen meg. Célunk, hogy havonta 

hírt adjunk a településen történtekről, tudósítsunk az önkormányzat munkájáról, a közélet, 

a közösségi élet és a magánélet kiemelkedő híreiről. 

Azt szeretnénk, ha minél több olyan hír jelenhetne meg, amelyre mindenki kíváncsi, mert a 

szarvaskői lakosokhoz, a szarvaskői lakosokról szól. Ezért nem csupán a hivatal híreiről 

szeretnénk tájékoztatni, hanem az itt élőket foglalkoztató mindennapok történéseiről is.  
 

Kérjük a véleményüket, szívesen veszünk olvasói leveleket, közlünk jó ötleteket, de 

beszámolunk olyan családi eseményekről is, melyeket örömmel osztanak meg az érintettek 

a falu többi lakójával. 

Boldogan közzétesszük, ha kis falunk újszülöttel gyarapodik, ha különleges évfordulót, 

esküvőt ünnepel a család, ha büszkék lehetünk arra, milyen szép sikert ért el valaki a 

település határain túl, az iskolai versenyeken, az egyetemen, a munkahelyen, a 

művészetekben, a sportban és az élet egyéb területén. Ne veszítsük szem elől azt sem, aki 

innen indult és ide tér haza. De épp így nyitottak vagyunk a bajok, bánatok, az eltávozás, 

az élet szomorú eseményeinek, árnyoldalainak megosztására, szociális problémák, egyéni 

gondok, bűnesetek bejelentésére is. A szenvedés kimondása nemcsak megkönnyebbülés 

olykor, de lehetőséget teremt az orvoslásra is.  

Manapság a legtöbb lapot az előfizetések és a hirdetések tartják fenn.  

A Szarvaskői Hírmondó a község önkormányzatának lapja, amelynek fő törekvése, hogy 

megkönnyítse a párbeszédet a településen élők és a falu vezetése között, hogy senki ne 

maradjon ki a falu életéből, mindenkihez elérjenek a legfrissebb információk és a 

vélemények visszajussanak azokhoz, akik tenni szeretnének. 

Ezért a lapot minden családhoz ingyenesen juttatjuk el. 

Tervezzük a lap online megjelenését is, hiszen sokak természetes tájékozódási forrása az 

internet. 
 

Köszönjük, ha híreikkel, javaslataikkal segítik a szerkesztőség munkáját, mert minél több 

információ jut el hozzánk, annál szélesebb körű tájékoztatást tudunk nyújtani, és a sok 

színes hír teszi tartalmassá, élvezhetővé, vonzóvá a lapot. 
 

Az elektronikus leveleket, képeket, híranyagot a: szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com  

e-mail címre várjuk, a kézzel írott anyagokat a Polgármesteri Hivatalban vesszük át. 

Aki e-mailben szeretné megkapni a Hírmondót kérjük, a fenti címen szíveskedjen jelezni. 

OLVASSÁK ÉS SZERKESSZÉK VELÜNK A SZARVASKŐI HÍRMONDÓT! 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

főszerkesztő 

 

SZERKESZTŐI SAROK 
 

 

Kedves Olvasó! 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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A KÖZELMÚLT TÖRTÉNÉSEI 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

ÜLÉS 
 

Az alakuló testületi ülés megtartására 

2014.10.16-án került sor, nyílt ülés 

keretében, az alábbi napirendi pontokkal: 

1. napirendi pont:  

Beszámoló a 2014. évi helyi 

önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásának 

eredményéről, megbízó levelek 

átadása. 

A 2014. október 12-én megtartott 

választáson a 323 fő választópolgárból 

221 fő jelent meg, mozgóurnát 6 fő 

igényelt. 

A helyi választási bizottság 

megállapította, hogy a választás 

érvényes volt és kihirdette a választás 

eredményét: 

Polgármester: Szabóné Balla 

Marianna 

Képviselők: Nahóczki László, Lőrincz 

József, Liktor Tibor Sándor, Benkó 

Dániel 

2. napirendi pont: 

Képviselők eskütétele 

3. napirendi pont  

Polgármester eskütétele 

4. napirendi pont: 

Előterjesztés alpolgármester 

megválasztására, melyre a törvények 

köteleznek, de a polgármester szóban 

jelezte, hogy tekintettel arra, hogy 

főállású polgármester, nem tartja 

indokoltnak 

alpolgármester jelölt Liktor Tibor 

Sándor (a képviselő-testület 1 

tartózkodás és 4 nem szavazatával 

alpolgármester megválasztására nem 

került sor). 

5. napirendi pont:  

Polgármester illetményének 

megállapítása 

a képviselő-testület a polgármester 

illetményét a törvényi előírásoknak 

megfelelően havi bruttó 149.600,-Ft-

ban állapította meg. 

6. napirendi pont: 

Alpolgármester illetményének 

megállapítása 

a  4. pontban foglaltak miatt nem került 

rá sor 

7. napirendi pont: 

Polgármester költségtérítésének 

megállapítása 

a képviselő-testület a polgármester 

költségtérítését a törvényi előírásoknak 

megfelelően 22.440,-Ft-ban állapította 

meg 

8. napirendi pont: 

Képviselői tiszteletdíj megállapítása 

a képviselőt havi bruttó 20.000,-Ft 

tiszteletdíj illeti meg 

9. napirendi pont:  

SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 

A képviselő-testület az önkormányzati 

feladatok megoldásának elősegítésére 

állandó bizottságként a települési 

képviselők közül választott három tagú 

ügyrendi bizottság létrehozása mellett 

döntött. 

10. napirendi pont: 

Egyebek, melyben a polgármester 

ismertette a programját. 
 

POLGÁRMESTERI 

PROGRAM 2014 - 2019 
 

Tisztelt Képviselő Társak, Aljegyző 

Asszony! Tisztelt Vendégek! 

 

Lezárult a választási kampány időszaka, és 

újra indul egy önkormányzati ciklus, 

mellyel reményeim szerint egy új korszak 

kezdődik, mely sok-sok munkával, 

feladattal teli időszak lesz. 

Általános gyakorlat, hogy az 

önkormányzati választásokat követően, az 

alakuló ülésen a megválasztott 
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polgármester ismerteti a terveit, 

elképzeléseit. 

A választás révén, mellyel a testületbe 

jutottunk, nem csak lehetőséget, de 

felelősséget is kaptunk azért, hogy az eskü 

szövege szerint a település érdekeiért 

dolgozzunk. 

Az önkormányzat költségvetésének, 

vagyoni helyzetének ismeretében 

felelőtlenség lenne „nagyokat” ígérni, így 

csak azt tudom megígérni, hogy  

- munkám során kizárólag a lakosság 

érdekeit tartom szem előtt, 

- becsülettel, lelkiismeretesen, 

legjobb tudásomnak megfelelően 

végzem a munkámat, 

- nem hagyom, hogy Szarvaskő régi 

és új lakosait, valamint Szarvaskő 

különböző település részein élő 

lakosokat szembefordítsák 

egymással. 

 

A polgármesteri programban a 

következő terveket kívánom 

megvalósítani az előttünk álló ciklusban: 

Először az általános feladatokról ejtenék 

szót: 

- Az önkormányzat gazdasági 

stabilitásának biztosítása 

- Az önkormányzati vagyon 

megőrzése, esetleg további 

gyarapítása 

- Az önkormányzati törvényben 

előírtak maradéktalan betartása 

Környezetvédelmi program folyamatos 

fejlesztése: 

- Csatornahálózat kiépítése 

- Lomtalanítási akció folytatása 

- Helyi természeti értékek megóvása, 

környezetvédelem erősítése, 

környezetszennyezés 

megakadályozása a táj szépségének 

és eredetiségének megőrzése 

érdekében 

Szociális és egészségügyi ellátás 

fejlesztése: 

- Egyedül élő idős emberekkel való 

törődés, rendszeres látogatás  

- Az idősek, nyugdíjasok szabadidős 

lehetőségeinek kiszélesítése 

- Háziorvosi rendelő 

műszerezettségének felmérése, 

korszerűsítése 

- Különböző szűrőprogramok 

„közelebb hozása”, évente legalább 

egy községi „Egészséghét” 

megszervezése 

- Idősek Klubjának megalakítása  

- Házi gondozó ellátás megerősítése 

- Otthoni Hospice ellátás (daganatos 

betegek, terminális állapotban lévő 

betegek) megszervezése 

- Otthoni szakápolás (kórház 

helyettesítő ellátások, pl. infúzió 

beadás) megszervezése 

- Nyugdíjasok segítése abban, hogy 

jogaikat érvényesítsék a nyugdíj 

igénylés területén 

- Vészhívó biztonsági rendszer 

kiépítése a rászorultság alapján. 

Elképzeléseim szerint, ezt 

közvetlenül lehetne a rendőrőrsre és 

az orvosi szolgálatra bekötni. 

Művelődés és kultúra területén: 

- Hagyományaink ápolása  

- Helyi kulturális- és közösségi élet 

növelése 

Meg kell oldani, létre kell hozni a 

közösségi élet színterét, a közösségi 

házat, hiszen egy település 

összefogó ereje nagymértékben 

függ attól, hogy mennyire nyújt 

lehetőséget a társasági élethez. A 

társasági élet baráti társaságokat, 

civil szervezeteket eredményez, 

melyek aktivitásukkal nagyban 

hozzájárulhatnak településünk 

fejlődéséhez. 
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A közösségi ház kialakítását 

rövidtávon az iskolaépületben 

képzelem el.  

- Tájház felújítása, folyamatos nyitva 

tartásának biztosítása 

- Színvonalas, bevételt teremtő 

települési rendezvények szervezése 

Élhetőbb, vonzó falukörnyezet 

kialakítása: 

- Szeretnék esztétikusabb 

falukörnyezetet teremteni, 

fejlettebb kertkultúrát 

meghonosítani, újabb „parkot” 

létesíteni a jelenleg romos 

iskolaudvaron. 

- Nagyon fontosak a közösségi 

élmények, a közösségteremtés. 

Sajnos e téren válságba jutottunk. 

Kis működő közösségek, 

társaságok erősítésével lehet újra 

egybekovácsolni a falut. Tárjuk föl 

a zavaró-gátló tényezőket, hogy mi 

is képesek legyünk együtt részt 

venni egy falunapon. 

- A közösségért példamutató munkát 

végzőket erősítsük „Szarvaskőért” 

díjjal. 

 

Azonnali intézkedést igénylő teendők: 

- Az iskolaépületben okozott károk 

felmérése, állagmegóvás elvégzése 

- A faház balesetveszélyességének 

megszüntetése, állagmegóvás 

elvégzése 

- Az infrastrukturális fejlesztések 

között első helyen kell 

megoldanunk a település 

csatornahálózatának kiépítését 

 

- A csatornahálózat kiépítéséhez 

szükséges pályázat figyelése, ennek 

hiányában külön elbírálás kérése 

Rövidtávon megoldásra váró feladatok: 

- A köztemető tulajdonjogának 

rendezése 

- Az önkormányzat tulajdonában 

lévő jelenlegi számítógép állomány 

korszerűsítése  

- Az önkormányzat tulajdonában 

lévő épületek felújítása 

- A megfelelő információ áramlás 

biztosítása érdekében helyi újság 

létrehozása 

- Egerbakta Közös Önkormányzati 

Hivataltól történő leválás és 

Balaton Községgel történő Közös 

Önkormányzati Hivatal 

létrehozásának megfontolása 

- Ötletláda rendszer megvalósítása 

- A honlap mielőbbi átalakítása, 

annak folyamatos frissítése 

- Közmunkások „pihenő helyének” 

kialakítása étkezés, melegedés 

céljából 

Célunk, hogy egy olyan kistelepülési 

környezetet, hangulatot teremtsünk, mely 

vonzó lehet a letelepedni kívánó 

vállalkozások, az idelátogató turisták 

számára, és nem utolsó sorban megtartani 

képes azt itt élő lakosságot. 

 

Egy cseh közmondás szerint, „aki tenni 

akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar 

tenni semmit, talál rá mentséget.” 

Tegyünk meg mindent azért, hogy az 

eszközt találjuk meg! Ehhez kérem a 

képviselő-testület támogatását és munkáját, 

mert Szarvaskő jövője érdekében össze 

kell fogni mindenkinek, akinek kicsit is 

számít ez a falu. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL 
 

Ha október harmadik szombatja, akkor 

Csipkebogyó fesztivál Szarvaskőben! 

Idén már hetedik alkalommal érkeztek a 

vendégek nemcsak a közeli településekről, 

de az ország távoli csücskeiből is a hívó 

szóra.  

 

 
 

Noha sem a naptári, sem a természeti idő 

nem kedvezett az esemény 

előkészítésének, és voltak szkeptikus 

hangok, meg lehet-e rendezni egy ilyen 

nagyszabású, számos feltétel teljesülését 

követelő, sok-sok embert megmozgató 

rendezvényt a választásokat követő szűk 

két hétben -, de a program napja minden 

kétségre rácáfolt. 

Valahogy minden időre elrendeződött, a 

megvalósításhoz szükséges engedélyektől, 

a kézművesek, vendéglátósok, művész 

közreműködők megszólításán át a 

csipkelekvár helyi főzéséig, a sátrak és a 

színpad felállításáig.  

Óriási tömeg hömpölygött a napsütésben 

fürdő, hagyományőrző ünnepnapon az 

Állomáskerti Szabadidőparkban. A létszám 

tippelését meg sem kísérlem, annyi 

bizonyos, hogy egész nap folyamatosan 

jöttek a látogatók. 

Igaz, a vendégek megnyerésére is minden 

eszközt bevetettek a szervezők, voltak 

nyilatkozatok az újságban, rádió és TV 

riportok, sőt főzőcskézés az M1 élő 

műsorában, és az csak természetes, hogy 

az interneten, a közösségi oldalakon is 

megjelentünk. A falu szélén több autó is 

hurkot csinált, hogy alaposabban 

szemügyre vegye az üst mellett szendén 

szorgoskodó CsipkeRózsit. Na és a 

jótékony hatású szájreklámról sem 

feledkezzünk meg! 

Akit sikerült elcsábítani, nem lehetett oka 

panaszra, ahogy sokan meg is fogalmazták 

kellemes élményeiket. A vendéglátás 

kitűnő volt! 

 

 
 

A kissé sáros terep sem tántorította el a 

természet szerelmeseit, nagy érdeklődés 

mellett indult a vártúra, a csipkebogyó 

járat, a falukerülő séta, melynek egyik 

állomása a helybélieknek okozott a 
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legnagyobb meglepetést. Kinyitott a 

Falumúzeum! 

Azon a helyen, ahol néhány napja még 

leginkább a pókok szőtték hálójukat, most 

ropogósra keményített, gyönyörű népi 

textíliák, a helybéli viselet ünnepi darabjai, 

csillogó használati tárgyak, frissen festett 

népi bútorok, kerámiaedények, szövőszék 

és vajköpülő és még sok-sok, 

népművészeti remek, valóságos kincses 

bánya késztette álmélkodásra a betérőket. 

Úgy hallottam, szorgos manók járták a 

falut, hogy értékeinket összegyűjtsék, a 

meglévőket felújítsák, és mint a mesében, 

3 nap alatt tartalmas, csodálható kiállítássá 

varázsolják.  

 

 

 
 

 

 
 

 

A gyerekek sem unatkoztak ezen a 

fesztiválon, számos program kifejezetten 

az ő kedvüket kereste, egész nap nyitva 

volt a Fabatka játszóház népi játszótere. 

Hagyományőrző, festett, szép formájú 

fajátékaival, fakörhintával, 

gólyalábasokkal, logikai játékokkal a 

felnőtteket is bekapcsolódásra ösztönözte.  

A Palmetta együttes játéka alatt még a 

színpad is benépesült a néptáncot tanuló 

gyerekekkel. 
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A 35 éves Makám zenekar, a hazai 

világzene nemzetközileg elismert, egyik 

legsokoldalúbb zenekara, szintén interaktív 

gyermekműsorral érkezett. Krulik Zoltán 

és együttese egy igazi kincses ládika, 

amely - zenei értelemben - tele van 

szemkerekítő meglepetésekkel, amit mi is 

megtapasztalhattunk. A dalok nem csak a 

gyerekeket szólították meg, kicsit, nagyot 

egyaránt hívtak, mindazokat, akik játékos 

kedvüket megőrizték. 
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Akik kicsit alaposabban szerettek volna 

megismerkedni településünk történetével, 

azokat Kárpáti János több évszázad 

történetét bemutató előadása kalauzolta a 

régmúlt eseményeibe és kutatásának 

eredményeibe. 
 

 
 

Nem múlhatott el a nap anélkül, hogy szót 

ne ejtettünk volna a csipkebogyó jótékony 

gyógyhatásáról és az erdők, mezők 

virágairól, gyógyfüveiről, felhasználásuk 

gyógyító erejéről. 

Vendégeink között 

üdvözölhettük a hazai 

természetgyógyászat 

egyik legjelesebb 

hazai képviselőjét, 

Lukács Endrénét, az 
egri füvesasszonyt, 

aki a színpadon kívül 

a sátorban nyújtott 

sokaknak személyre 

szóló, hasznos 

tanácsokat leányával, Lukács Máriával 

együtt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vigalomról Tarnai Kiss László, Tóth Éva 

és Leblanc Győző énekesek fergeteges, jó 

kedélyű, vérpezsdítő műsora gondoskodott. 

 

 
 

 
 

A szabadidőpark sétálói kedvükre 

válogathattak az igényes kézműves 

termékek kínálatából, sőt saját maguk is 

kipróbálhatták a fogásokat. 

 

 
 

Szemezgethettek a régiségek vásárán, 

megkóstolhatták a finom kemencés 

lángosokat, réteseket, palacsintákat, hideg 

és forró italokat, de aki komplett ebédre 

vágyott, arra is volt módja.  
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A vásár eladóinak felajánlása tette 

lehetővé, hogy időről időre kisorsolásra 

kerülhettek a „Csipkebogyó és Szarvaskő 

Kvízjáték” boldog nyertesei. 

 

 
 

No de a legfontosabb, a fesztivál 

névadójának folyamatos és kellő 

mennyiségű jelenléte a lehető 

legváltozatosabb formában, ízben és 

alakban, csinos polcokon, esztétikus 

megjelenésben! Csipkebogyólekvár kicsi, 

közepes, nagy üvegben, kerámiában, kevés 

vagy több cukorral, csipkeszörp, 

csipkebogyó bor, sőt csipkebogyó pálinka! 

Mind, mind a kedves vendég szolgálatára! 

Nem utolsó sorban a csipkebogyóból 

készült forró teának is nagy sikere volt! A 

nap végére megcsappant a polcok készlete, 

elfogyott az áru java, örömmel zártak a 

szarvaskői árusok.  
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Akik pedig ott a helyszínen paszírozták a bogyót, főzték a sűrű lekvárt és közben magyarázták 

az érdeklődőknek a műveletek sorrendjét, mikéntjét és miértjét, a legnagyobb elismerést 

érdemlik. Az ő hatékony közreműködésükkel teljesedhetett ki a népi hagyományőrző fesztivál 

lényege, munkájuk által vált a program a jövőben is megőrzendő értékké.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készül  

az ízletes csipkebogyó lekvár,  

hosszú sora van, 

míg az üvegekbe kerülhet! 
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A sokak számára emlékezetes nap azonban nem jöhetett volna 

létre, ha nincs az a hatalmas, erős összefogás, ami az egész 

program előkészítését és megvalósítását jellemezte. Ha tíz ember 

kellett a színpad felállításához, akkor annyi jött, ha az eső, szél 

megtépázta a sátrakat, akkor mindig volt, aki kiigazítsa, ha 

tisztogatni, takarítani kellett a terepet, akkor ügyes kezek 

elrendezték, ha a hidegben egy tál étel, forró tea megmentő 

hatással bírt, akadt, aki megcsinálja… és még folytathatnám a 

sort. 

 

 

 

A kóstolgatás már mennyei élvezet! 

 

 

 

 

 

Rengeteg önkéntes munka, 

felajánlott óra, egyéni 

hozzáadott érték jelent meg, 

mely biztosította a nap 

zavartalan lebonyolítását, a 

közös siker, a falu jó 

hírnevének öregbítése 

érdekében.  

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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EMLÉKEZÉS DR. KOVALOVSZKI JULIANNA RÉGÉSZRE,  

SZARVASKŐ DÍSZPOLGÁRÁRA 

Életének 83. évében, 2014. 10. 12-én elhunyt Kovalovszki Júlia (1931–

2014), a magyar középkori régészet több évtizeden át meghatározó 

személyisége, 1958-tól nyugdíjba vonulásáig a Nemzeti Múzeum 

munkatársa, Magyarország egyik legfontosabb Árpád-kori műemléke, a 

feldebrői templom kutatója, Szarvaskő díszpolgára.  
 

Julikához évtizedek óta tartó szakmai és merem remélni, hogy az utóbbi évtizedben barátivá 

alakult, rendszeres kapcsolat fűzött. Kutatói kíváncsisága, minden részletet feltérképező 

gondossága, elkötelezettsége a régészet egyik legjelentősebb képviselőjévé tette. 

Alaposságára jellemző, hogy minden előkerült leletet mindig feldolgozott, írásai példamutató 

átgondoltságról, körültekintésről, fegyelmezettségről tanúskodnak. Ugyanakkor nemcsak a 

szakma kiváló tudósát tisztelhettük benne, hanem a segítőkész, másokra odafigyelő, tapintatos 

embert is, aki előzékeny nyitottsággal figyelt a többiekre. 

Gyakran beszélgettünk, cseréltünk véleményt szakmai kérdésekről, nagy megtiszteltetés 

számomra, hogy két könyvemet is ő lektorálta. Amikor a falu vezetése szakmai lektort 

keresett Tóth István Szarvaskő múltját 

feltáró, óriási anyagot összegyűjtő 

munkájához, természetesen jött a 

gondolat, hogy Julika figyelmébe 

ajánljam a szerzőt. A szimpátia és a 

szerencsés lakóhely közeliség 

hatékony és kiváló együttműködést 

teremtett közöttük. Sok-sok Pista 

bácsival együtt töltött óra, több 

hónapos közös szakmai munka 

gyümölcseként megszületett a 

Szarvaskő történetét feltáró kötet, 

amely az utókor számára is 

megörökíti, nem hagyja veszni a 

település és az itt élők múltját. 

A hatalmas teljesítményt az ünnepélyes kötetbemutatón 2005. július 23-án Szarvaskő 

Díszpolgára kitüntető cím adományozásával köszönte meg a falu közössége mindkettőjük 

számára.  

Julika a munka közben behatóan megismerte a községet, megszerette a szarvaskőieket, akik 

emlékeztették szülőfaluja, Doboz lakóira. Amikor lehetősége volt rá, mindig szívesen jött 

Szarvaskőbe. Amíg egészségi állapota engedte, örömmel vett rész a falunapokon, a 

Csipkebogyó fesztiválon, töltött el pár napot a településen, és kirándulgatva a környéken. 

Sajnos az utóbbi három évben már nem tudott kimozdulni budai otthonából, de mindig 

élénken érdeklődött a helyi események iránt és örömmel fogadta a falubéli híreket. 

A falu történetét és hagyományait a jövő nemzedékhez is eljuttató, maradandó értéket alkotó, 

két kiváló ember sajnos már nincs velünk. Tóth Pista bácsi alig egy évvel élte túl a kötet 

elkészültét, 2006. október 25-én távozott közülünk. 

Kovalovszki Júlia végső búcsúztatására 2014. november 10-én 14 órakor kerül sor a 

Budahegyvidéki Református Egyházközség templomában. ( Bp. Böszörményi út 28.) 

Örök nyugalomra 2014. november 15-én 13 órakor helyezik Doboz község temetőjében. 

Sokunk számára hiányozni fog Julika kedves, emberséges lénye, idős korában is élénk, 

fiatalos szelleme. Nyugodjék békében… 

Kárpáti János 
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHÍVÁS! 

 

Kedves Szarvaskői Lakosok! 

 

Megtörtént az iskolaépület tetőszerkezetének átvizsgálása. Sajnos az 

épület több helyen beázik, a cserepek hiányosak és töredezettek. 

Állagmegóvás érdekében a cserepek lecserélése elkerülhetetlen. 

Az épület padlásán található cserepek alkalmasak a pótlásra. 

A munkálatokat 2014.11.08. és 2014.11.09. (szombat, vasárnap) 

napokon végezzük. 

Csuhai Bertalan szarvaskői lakos vállalta, hogy társadalmi munkában 

biztosítja a szakmai segítséget és az esetleges eszközöket. Ahhoz, hogy 

az esős időszak beállta előtt végezni tudjunk a munkálatokkal, szükség 

lenne legalább 10 férfi segítségére, akik a cserepek le- és 

feladogatásában, helyére kerülésében segédkeznek. 

Kérek mindenkit, aki időt tud szakítani, jöjjön el, dolgozzunk együtt az 

iskolaépület megmentésén a fentebb jelzett napokon! 

Segítségüket előre is köszönöm! 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS GONDJAI 

 

A Magyar Élelmiszerbankkal történt egyeztetés 

során az az információ jutott az önkormányzat 

tudomására, hogy a megadott határidőig, ez év 

március 31-ig nem került leadásra az a pályázat, 

amely alapján a település igényelhetné a 

rászorulók számára az élelmiszer segélyt, így 

arra az Önkormányzat nem tarthat igényt. 

 

Jó néhány családot érint érzékenyen, hogy sajnos 

szintén nem tarthat igényt az Önkormányzat 

szociális tűzifára sem, mert Szarvaskő nem 

minősül hátrányos helyzetű településnek. 

A problémák megoldására a testület keresi a 

megoldást. 

 

A KÖZSÉG HONLAPJA 

 

Egy honlap akkor informatív, ha 

állandóan változik, minden hír 

helyet kap rajta. 

Kis időt igénybe vesz, míg a 

jelenlegi honlap arculati és 

tartalmi átalakítása megtörténik, 

és a folyamatos üzemeltetése 

elindulhat.  

Az informatikai háttér 

fejlesztése folyamatban van, 

kérjük szíves türelmüket! 
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MIRŐL TÁRGYAL LEGKÖZELEBB A 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET? 

 

Fontos témákat tárgyal legközelebb, 2014. 

november 13-án (csütörtök) 15.00 órára 

kitűzött ülésén a testület. Előreláthatólag 

súlyos pénzügyi kérdések, szociális ügyek 

és az eddigi Közös Hivataltól történő 

kiválás kérdései kerülnek terítékre. 

 

A testület foglalkozik Bakos Erzsébet 

egyéni vállalkozó az önkormányzattal 

szemben fennálló több, mint 1.000.000,-Ft-

os követelésével, melyet a 2014. évi 

falunappal kapcsolatban nyújtott be. 

Ugyancsak pénzügyeket érint a 2013. évi 

falunap, a 2013. évi Csipkebogyó fesztivál, 

valamint a 2014. évi falunappal 

összefüggésben Barta Győzőnek a BEG-

Stúdió Bt. nevében az önkormányzathoz 

benyújtott pénzügyi kimutatása. Sor kerül 

a helyi szociális támogatásokról és 

gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az 

igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 

6/2006. (VI.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására, valamint az Ügyrendi 

Bizottság tagjainak megválasztására is. 

A testület napirendre tűzi az Egerbaktai 

Közös Hivataltól történő kiválás 

megtárgyalását is. 

 

A képviselő-testületi ülés nyilvános, a 

testület szívesen veszi, ha a lakosság minél 

nagyobb számban követi a tárgyalásokon 

szereplő témákat. 

 

A végleges napirend kialakulását követően 

az ülés meghívója és pontos napirendi 

pontjai a szokásos módon, a Polgármesteri 

Hivatal előtti, a zászlóparkban lévő, 

valamint a kecskefari feljárónál elhelyezett 

„hirdető táblákon” mindenki számára 

elérhető lesz.  

 

 

 

 

 

MEGÚJULT  

A KÖZKEDVELT PIHENŐHELY 

A VÁLÓS-KÚTNÁL 

 

A kirándulók és a helybéli sétálgatók 

egyaránt szívesen töltenek el egy kis 

pihenőidőt a kút környékén, miközben 

gyönyörködnek a környék látnivalóiban, a 

természet szépségében. 

 

A hajdan míves gondossággal kialakított 

terület mostanában már ritkábban 

ösztönözte megállásra az arra járókat, 

nagyon ráfért a takarítás, felújítás. 

Októberben néhány falubéli gyors és 

hatékony önkéntes munkával vállalkozott 

arra, hogy ismét örömet nyújtson 

mindenkinek a kút takarossá vált 

környezete. A fáradt vándor nevében 

köszönet érte! 

Íme munkájuk látványos eredménye: 
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PROGRAMELŐZETES 

KÖZÖSSÉGI ÉLET -

KULTÚRA   
 

MESÉS  

KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS 

SOROZAT A KÖNYVTÁRBAN 

Szombat délelőttönként havonta két 

alkalommal benépesül a könyvtár a 

szarvaskői gyerekekkel. Somerville 

Adrienn könyvtáros mesés kézműves 

foglalkozásain mesehallgatás közben 

szebbnél szebb alkotások születnek. A 

gyerekek a könyvtári környezetben 

nemcsak nagyon jól érzik magukat egymás 

társaságában, de ismerkednek a 

könyvtárral, a könyvekkel, a bennük 

található sok-sok érdekességgel. 

Legközelebb november 8-án 9.30-kor 

várja Adrienn a gyerekeket! 

Azon a szombat délelőttön a mesélés 

közben madáretetőt készítenek télire a 

madaraknak. 

 

SZARVASKŐI  

BETLEHEM  
Már szép hagyománnyal rendelkezik, és 

messzire eljutott a híre a szarvaskői 

betlehemnek. Nemcsak a helybélieknek 

kedves, hanem az erre közlekedőket is 

elvarázsolja a nádfedeles jászol, a 

természet kincseiből megformázott Szent 

Család, a háromkirályok, a 

gesztenyeszemű állatok. 

Idén is elkészül a falu központjában a 

betlehemünk, építését ádvent első hetében 

kezdjük el, melyen minden segíteni akarót 

nagy örömmel látunk! 

MIKULÁS  

A falu mikulása minden 14. életévét be 

nem töltött szarvaskői gyermekhez 

2014.december 6-án megérkezik. Előzőleg 

minden családot felkeres az önkormányzat 

munkatársa, hogy pontos áttekintése 

legyen a Mikulásnak, milyen névre 

hallgatnak, milyen jó és rossz szokásaik 

vannak az őt váró gyermekeknek.  

A rendezvényre szeretettel várunk minden 

gyermeket és a szüleiket, kicsit azt is 

remélve, hogy helyi óvoda, iskola híján 

ezek a közösségi események ismerkedési 

lehetőséget is kínálnak a falu apraja és 

nagyja számára egyaránt. 

A program pontos időpontjáról az 

Önkormányzat később küld értesítést a 

meghívottaknak. 

KARÁCSONY  

Szeretnénk decemberben a gyakran 

egyedül élő, 62. életévüket betöltött idősek 

számára meghitt, kellemes, ünnepváró 

társas együttlétet, hangulatos estét 

szerezni. Apró ajándékkal hozzájárulni az 

ünnepi meglepetésekhez. Az idősek 

karácsonyának pontos időpontjáról szintén 

személyre szóló meghívóban 

tájékozódhatnak a vendégek.  

 

 
 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 
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