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   Szarvaskőiek adománygyűjtése  
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A TARTALOMBÓL 
 

 Felhívás a menekültek 

támogatására 

 Országgyűlési választás  

 Önkormányzati hírek 

 A Szarvaskőért Alapítvány és 

a Polgárőr Egyesület hírei 

 Rendezvénynaptár 

 2014 - 2022 képekben 

 Csipkebogyó Fesztivál 

 Képes hírek az önkormányzat 

közösségi eseményeiről 

 Szarvaskői Könyvtár 

 Bottyán Judit elbeszélése 

 Közhasznú információk 
 

 

 

A drámai orosz-ukrán háború közel két 
hónapja zajlik szomszédunkban. Milliók 
menekültek el otthonaikból, veszítették el 
életük minden eredményét, kárpátaljai 
magyarok és ukránok. Hazánkban 
példaértékű kormányzati és civil összefogás 
jött létre, hogy segítse őket. Szinte egy 
emberként mozdult meg az ország. 

Településünk lakossága az önkormányzat és 
a civil szervezetek felhívására szintén 
számos adományt juttatott el a rászorulók 
számára. 

A háború még mindig tart, a menekülők 
folyamatosan érkeznek, támogatásra 
továbbra is szükség van!  

ÍGY SEGÍTHET A BAJBAJUTOTTAKON: 

A Híd Kárpátaljáért elnevezésű program 
keretében az alábbi rendszer segíti a háború 
elől menekülő, és annak következményeitől 
szenvedő ukrán embereket: A pénzbeli 
felajánlások érkezhetnek az adományvonal 
hívásával, sms küldésével vagy banki 
átutalással. 

adományvonal: 1357 (500 Ft/hívás, sms)   

számlaszám: 11711711-22222222 

Lehetőségeinkhez mérten támogassuk az 
összefogást! Nyújtsunk segítő kezet 
azoknak, akiknek most a legnagyobb 
szükségük van rá!                             (Szerk.) 
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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! 

Kedves Olvasók! 

 

Ebben a formában utoljára olvashatják a 

Szarvaskői Hírmondót, az önkormányzat 

lapját, melyet 2014 őszén Szabóné Balla 

Marianna polgármester kezdeményezésére 

indítottunk. Előzőleg nem volt rendszeres 

megjelenésű, nyomtatott kiadványa a 

településnek, s ennek hiányát sokan éreztük. 

A polgármester megkeresésére örömmel 

mondtam hát igent, szívesen vállaltam a 

szerkesztést és bizonyos színes, kulturális, 

közösségi eseményekről szóló tudósítást 

éveken át önkéntes, társadalmi munkában. 

Úgy éreztem, ezzel is tehetek valamit a 

faluért, a lakosság informálódásáért, mert 

fontos számomra lakóhelyem közössége, 

saját eszközeimmel az itt élők segítése.  

Ahogyan az első számban fogalmaztunk, 

azzal a céllal hoztuk létre, hogy időről időre 

„hírt adjunk a településen történtekről, 

tudósítsunk az önkormányzat munkájáról, a 

közélet, a közösségi élet és a magánélet 

kiemelkedő híreiről. 

Megkönnyítsük a párbeszédet a településen 

élők és a falu vezetése között, hogy senki ne 

maradjon ki a falu életéből, mindenkihez 

elérjenek az alapvető információk.” Mottó: 

Szarvaskőről Szarvaskőieknek! Ezért a lapot 

minden családhoz ingyenesen eljuttattuk, s 

akik megadták az e-mail címüket, 

elektronikusan is megkapták. A község 

honlapján: szarvasko.hu minden számát 

visszamenőlegesen is elérhetővé tettük.  

Ma már, az utóbbi évek eredményeként, 

számos lehetőség van a friss helyi 

információk megszerzésére, a honlapon, a 

közösségi oldalakon, az aktualitásokat 

hirdető táblákon.  

A ritkább megjelenésű újság nyilvánvalóan 

később tudja közölni a híreket, de javára 

írható, hogy folyamatosan összegyűjti a 

legfontosabb történéseket, részletesebben 

tárgyal eseményeket, s bármikor 

visszakereshető kronológiáját adja a falu 

változásainak. Nem utolsósorban 

mindenkihez eljut, azokhoz is, akik nem 

használói a világhálónak, és ők sincsenek 

kevesen.  

 

 
 

Köszönöm a sok visszajelzést, köszönöm, 

hogy olvasták a Szarvaskői Hírmondót! 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS - 2022. 04. 03.  

 

AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKÖRZET SZARVASKŐI EREDMÉNYEI: 

Dr. Pajtók Gábor  FIDESZ KDNP       122 (49,39%) 

Berecz Mátyás DK JOBBIK MOMENTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD 

                                                                           98 (39, 68%) 

Dr. Pápai Ákos  MI HAZÁNK                   23 (9,31%) 

Vass Veronika  MKKP                                 2 (0,81%) 

Kacsó Sándor Béla  MEMO                        2 (0,81%) 

Nagy Ágnes  NORMÁLIS PÁRT                0 (0,00%) 

Névjegyzéki adatok: 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 310 

Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok száma: 12 

Megjelenési adatok (szavazókörben lakcímmel rendelkezők): 

Megjelent: 250 (80,65%) 

Nem jelent meg 60 (19,35%) 

Megjelenési adatok (átjelentkezéssel szavazók): 

Megjelent:12 (100,00%)         Nem jelent meg:0 (0,00%) 

Szavazási adatok: 

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:250 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-):0 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:3 

Érvényes szavazólapok száma:247 

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/FIDESZ-1035
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/FIDESZ-1035
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/DK-1007
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/DK-1007
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MOMENTUM-1004
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MOMENTUM-1004
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/LMP-1009
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/LMP-1009
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MI-HAZANK-1003
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MKKP-1001
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/MEMO-1037
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/jelolo-szervezetek/NORMALIS-PART-1031
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

MEGTISZTELTETÉS VOLT… 

Kedves Szarvaskői Lakosok! 

Engedjék meg, hogy egy nehéz, de fontos döntésemről tájékoztassam 

Önöket. Az elmúlt időszakban a magánéletemben beállt változás miatt 

(2021. május 01. naptól, ténylegesen nyugdíjba vonulok), úgy döntöttem, 

hogy 2022. április 30-i hatállyal lemondok polgármesteri mandátumomról. 

Az erről szóló nyilatkozatomat 2022. április 01. napon küldtem meg 

Nahóczki László alpolgármester úrnak. 

Fájó szívvel hoztam meg ezt a döntést, annál is inkább, mert nem csak a polgármesteri 

mandátumról mondok le, hanem Szarvaskőtől, a második szülőfalumtól is búcsút veszek. Tudom, 

sokan azt mondják, hogy az embernek egyetlen szülőfaluja lehet, hiszen a szülőfalu 

leggyakrabban az a hely, ahol megszülettünk és gyermekéveinket töltöttük, de véleményem 

szerint az a hely is, ahová kedves emlékek kötnek, ezáltal az ember részévé válik. Így érzek én 

Szarvaskő iránt, ezért olyan fájó a búcsú.  

Az időközi választásokig a polgármesteri teendőket Nahóczki László alpolgármester fogja ellátni. 

Kérem, segítsék őt és a testület többi tagját is úgy, ahogy engem sokszor segítettek. Forduljanak 

hozzájuk bizalommal, biztosra veszem, hogy minden erővel azon lesznek, hogy a falu érdekeit 

szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket és segítsék Önöket a problémáik megoldásában. Közel 8 

évet dolgoztam ezzel a képviselő-testülettel. Köszönöm nekik a konstruktív együttműködést, az 

észrevételeiket, javaslataikat, amiknek segítségével elértük azt, hogy Szarvaskő elindult a fejlődés 

útján. Nagyon sok tervünk, álmunk megvalósult, amivel a települést gazdagítottuk, szépítettük, 

vagy éppen élhetőbbé tettük. 

A közel 8 év alatt, sok döntést kellett meghozni, óhatatlan, hogy voltak olyan kérések, amiket nem 

tudtunk teljesíteni. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik türelemmel és megértéssel fogadták 

döntéseinket, még akkor is, ha az számukra nem volt kedvező.  

Köszönettel tartozom azoknak is, aki másodjára is megtiszteltek bizalmukkal és köszönöm 

azoknak a türelmét, akik nem engem szerettek volna ebben a pozícióban tudni. 

Bízom abban, hogy az időközi választáson olyan polgármestert tudnak majd választani, aki 

sikeresen viszi tovább az elkezdett projekteket és mindent megtesz a település fejlődéséért és 

azért, hogy jó legyen itt élni. Kérem, legyenek majd hozzá türelemmel, mert senki nem születik 

polgármesternek, adjanak neki időt, hogy bizonyítani tudjon.  

Életem egyik legszebb időszaka volt a 2014-2022-ig tartó időszak! Munkámat szolgálatnak 

tekintettem, talán ezért is kaphattam meg 2019. évben újból az Önök bizalmát. 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy Szarvaskő polgármestere lehettem! 

Minden lakónak jó egészséget, boldog éveket, sok szerencsét kívánok! 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
 

Meghívó 
Szabóné Balla Marianna polgármester tiszteletére, polgármesteri tisztségének megszűnése 

alkalmából 2022. április 27-én 13 órai kezdettel fogadást rendezünk,  
melyre szeretettel várjuk Szarvaskő Lakóit! Helyszín: Állomáskerti Rendezvénytér 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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 Kimutatásaz elmúlt időszakról áthúzódó 

és jelenleg folyamatban lévő pályázatokról 

 

 

 Belügyminisztérium 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 

Fő út 1. számtól a Rákóczi út 20. számig a 

Petőfi úttal érintett egybefüggő útszakasz. 

 

19.040.609,-Ft 

önerő: 3.222.107,-

Ft 

TÁMOGATOTT 

 Magyar Falu Program  

Közösségi Terek fejlesztése 

2 db hinta 

 

1.391.691,-Ft TÁMOGATOTT 

 Magyar Falu Program  

Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása  

 

5.000.000,-Ft TÁMOGATOTT 

 Vidékfejlesztési Program 

Külterületi út fejlesztése 

Szérűskertbe vezető út teljes felújítása 
 

99.396.576,-Ft 

önerő: 5% 
TÁMOGATOTT 

 Belügyminisztérium 

Szociális tűzifa 

 

30 m3 TÁMOGATOTT 

 Magyar Falu Program 

Belterületi utak fejlesztése 

Iskola u, Petőfi u, Fő u, Kisköz u 

 

43.800.961,-Ft Elbírálás alatt 

 Magyar Falu Program 

Garázs építése 

 

19.636.877,-Ft Elbírálás alatt 

 TOP-Plusz 

Bolt-Italbolt épületének felújítása 

 

132.687.000,-Ft Elbírálás alatt 

 TOP-Plusz Program 

Csapadékvíz elvezetés 

Borsodi településrész, várhegyről lezúduló 

esővíz elvezetés 

 

58.931.900,-Ft Elbírálás alatt 
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Virágos Magyarországért 

 

 
 

A Virágos Magyarország (VMO) versenyre a tavalyi évben is benevezett településünk. A 

zsűribizottság döntése alapján a Főkategória díjazottjai között, az Országgyűlés Fenntartható 

Fejlődés Bizottsága díjat érdemelte ki Szarvaskő. Az értékelésben kitértek arra is, hogy „A 

főzsűri tapasztalata alapján a település a közeljövőben alkalmassá válhat nemzetközi 

megmérettetésre.”  

A rangos elismerést a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán vehettem 

át. 

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a falu szépítéséhez, 

rendezettségéhez. 

 

Átjárók felújítása 

 

Településünkön két olyan átjáró 

(híd) is található, melyek 

felújítása elkerülhetetlen volt. Az 

egyik a falu elején, mely az 

Eger-patak túloldalán lévő 

ingatlanok megközelítését 

biztosítja, a másik a falu végén, 

mely a közkedvelt Kéktúra 

útvonalon helyezkedik el.  

 

A tavalyi évben a képviselő-

testület döntésének megfelelően, 

mindkét átjáró saját forrásból 

került felújításra. 
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Belterületi utak felújítása pályázati forrásból 

A szennyvízhálózat kiépítését követően a képviselő-testület határozott célkitűzései között 

szerepel a belterületi utak teljes körű felújítása. Ennek eredményeképpen:  

 a Borsod út és a Teréz út felújítása megtörtént 

 

          

 

 a Fő út 1. számtól a Rákóczi út 20. számig tartó, a Petőfi úttal érintett egybefüggő 

útszakaszára érvényes támogatói okirattal és ennek megfelelően a kivitelezési munkák 

elvégzésére érvényes szerződéssel rendelkezünk  

 a Petőfi út, Iskola út, Kisköz, valamint a Fő út (előzőekben nem említett szakasza) 

felújítására a Magyar Falu Program keretén belül a pályázatot benyújtottuk 

 a Képviselő-testület döntése alapján az Újtelepi feljáró és a Rózsa út csapadékvíz 

elvezetését önerőből, még tavasszal elvégezzük, az útfelújítás terveit előkészítjük, 

hogy pályázati kiírás esetén azonnal beadható legyen.  

 

Külterületi útfelújítás 

VP6-7.2.1.1-21 

Még a tavalyi évben került kiírásra a külterületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása 

érdekében a VP6-7.2.1.1-21 számú pályázat. A pályázat határidőn belül (2021. június 30 –

2021. július 13-ig) benyújtásra került, melynek keretében a település belterületi határától a 

szérűskertbe (vállós kútig) kivezető szakasz felújítását terveztük meg. A benyújtott 

pályázatban az elvégzendő munkálatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:  
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„Az út jelenleg makadám aszfalt burkolatú mely szélessége 3,5 m. Az út szelvényezés szerinti 

jobb oldalán található árok területén a bozótirtást el kell végezni, valamint az árkot újra kell 

profilozni, valamint a csapadék átvezetésére szolgáló átereszeket fel kell újítani. Az út 

mindkét oldalán padkanyesést kell végezni, úgy, hogy az út burkolatán összegyűlő 

csapadékvíz az út mentén található árokba juthasson. Ezt követően az útburkolaton keletkezett 

hálós repedéseknél el kell végezni a gyengült alépítmény cseréjét. A hámlott, kátyúsodott 

részeket ki kell egyenlíteni, majd felületi tisztítását követően vékony kiegyenlítő réteggel kell 

biztosítani a felület egyenletességét. Végül 5 cm aszfalt kopóréteg kerül bedolgozásra. Az 

úttest mindkét oldalán 1-1 m nemesített padka készül min. 10 cm mélységben.” 

A benyújtott pályázatot a kiíró 2021. december 17-én kelt Támogatói okiratában támogatásra 

alkalmasnak minősítette. 

A Közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A 2022/30 számú Közbeszerzési Értesítőben 

megjelent ajánlattételi felhívásra 11 db ajánlat érkezett az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszeren Keresztül.  

A nyertes ajánlattevővel (TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság) a vállalkozói 

szerződés 2022. április 07. napon aláírásra került. 

 

Játszótéri eszközök bővítése 

A Magyar Falu program keretén belül bővítettük a 

játszóteret. 

Örömmel tájékoztatom kedves Lakosainkat, hogy a Magyar 

Falu Program keretében Szarvaskő Község Önkormányzat 

által benyújtott, de korábban forráshiány miatt tartalék 

listára került pályázatunk, mely a játszótérről hiányzó 

hintára irányult, támogatásban részesült. 

Ez azért is fontos, mert a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozására, 

a kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása 

elengedhetetlen követelmény. Ennek fontos feltétele a biztonságos, minden igényt kielégítő, 

megfelelő eszközökkel felszerelt közterületi játszótér. A beruházással a vidéki életet jobbá, 

vonzóbbá tudjuk tenni. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekes családoknak szép és balesetmentes környezet álljon a 

rendelkezésére a szabadidő eltöltésére, és a használatba vett eszközök szintén a 21. század 

követelményeinek feleljenek meg, esztétikai és biztonsági szempontból egyaránt. 

A játszótér nemcsak gyermekeink, hanem az egész falu életében fontos közösségi találkozási 

pont. Mindannyiunk érdeke, hogy a legkisebbek minden szempontból biztonságos, a 21. 

századnak megfelelő játszótéren élvezhessék ki a felhőtlen gyermekkorukat. 

A játszótér felújításával hosszú évekre biztosítottuk a legkisebbek biztonságos és zavartalan 

szórakozását, az új játékokkal pedig változatossá tettük a kínálatot. 

Reméljük, a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt örömet okozunk ezzel a beruházással. 
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A közvilágítás korszerűsítése  

(Energiahatékonysági szolgáltatási szerződés) 

A megfelelő közvilágítás nem csak biztonságot nyújt a településen éjszaka, de 

barátságosabbá, otthonosabbá is teszi az utcákat. Az önkormányzatok közvilágítási 

kötelezettsége azonban egyre nagyobb költségeket emészt fel és egyre növekvő terhet jelent. 

Éppen ezért fontos a jelenleg korszerűtlen közvilágítási rendszer modernizálása, ami lehetővé 

teszi egy megbízhatóan üzemelő, tervezhetően működtethető, energiatakarékos, 

költséghatékony rendszer kiépítését.  

 

Kimutatás a közvilágítási eszközökről és berendezésekről 

(ideértve a kW-ban meghatározott teljesítményt) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Az Önkormányzatnál a Szolgáltató a jelen szerződéssel korszerűsíteni szándékozott 

közvilágítási rendszerre vonatkozóan előzetes energetikai felmérést végzett. Az erről szóló, 

jelentés az alábbi eredménnyel zárult: 

 

 

Jelenlegi lámpatestek 
Teljesítmény 

kW 

Típusa 
Tényleges felvett 

teljesítménye 
Darabszáma:  

Kfcs 24W 30W 27 db 0,81 

Kfcs 36W 42W 58 db 2,436 

NA 70W 87W 7 db 0,609 

NA 100W 117W 27 db 3,159 

  Összesen: 119 db 7,014 

Korszerűsítés utáni lámpatestek 
Teljesítmény 

kW 

Típusa 
Tényleges felvett 

teljesítménye 
Darabszáma:  

PearlLight 18-22 14W 85db 1,19 

PearlLight 18-45 35W 7 db 0,245 

PearlLight 24-60 50W 27 db 1,35 

  Összesen: 119 db 2,785 
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Meglévő állapot 

Meglévő műszaki tartalom 27 db Kfcs 24W, 58 db Kfcs 36W, 7 db Na 

70W, 27 db Na 100W lámpatest 

Teljesítmény (kW) 7,014 kW 

Fogyasztás (kWh) 27.985,86 kWh 

 

 
Fogyasztáscsökkenés:   16.873,71 kWh 

A képviselő-testület döntése alapján az Energiahatékonysági Szolgáltatási Szerződés a NEG 

Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt-vel kerül megkötésre, a szerződés előkészítése 

folyamatban van. 

 

A KÖZELJÖVŐ TERVEZETT BERUHÁZÁSAI 

 

Bolt – Italbolt épületének felújítása 

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HE1-Élhető települések 

A projekt célja Szarvaskő központjában található önkormányzati ingatlan felújítása. A 

jelenleg gazdasági funkciót betöltő épület műszakilag rossz állapotban van, ami a teljes 

kihasználtságát akadályozza. Az önkormányzat tervei szerint a tervezett beruházás után az 

épület több funkciót kaphat. Szarvaskő népszerű turista célpontnak számít, az ide érkező 

látogatók a központi részre érkeznek meg először. A beruházás jelentősen hozzájárul a 

település arculatának javulásához, hiszen az épület a falu központjában található. Az ingatlan 

kereskedelmi és szolgáltató „központként” fog funkcionálni.  

A tervek szerint az ingatlan átalakításával első lépésben, 3 nagyobb rendeltetési egység jöhet 

létre az ezeket kiszolgáló kisebb helyiségekkel együtt. A tervek szerint 1 kereskedelmi és 2 

vendéglátó egység kapna helyet az épületben. Megújuló energia felhasználásának keretében 

az épület elektromos szükségletének egy részét napelemek biztosítanák. Az elképzelések 

szerint elbontásra kerül az épület teljes elektromos és épületgépészeti rendszere kéményekkel, 

kazánokkal kompletten.  

Elbontásra kerülnek továbbá a meglévő válaszfalak, burkolatok, és a szükséges aljzatok, hogy 

a tervezett funkciók kialakíthatóak legyenek. Kialakításra kerülnek az új helyiségek, 

Tervezett állapot 

Tervezett műszaki tartalom 85 db 22W-os, 7 db 45W-os, 27 db 60W-os 

LED-es lámpatest 

Teljesítmény (kW) 2,785 kW 

Fogyasztás (kWh) 11.112,15 kWh 
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válaszfalazás, illetve nyílások kialakításával, átépítésekkel. Új sík gipszkarton álmennyezet 

készül. Felújításra kerül a tetőszerkezet, melynek keretében elbontásra kerül a tetőfedés a 

lécezéssel együtt, felülvizsgálatra kerülnek a tetőszerkezeti elemek, a szükséges szarufák 

szelemenek cserélésre kerülnek. A meglévő homlokzati nyílászárók elbontását követően új, 

korszerű műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A teljes 

épülethomlokzatra polisztirol homlokzati hőszigetelés kerül dörzsölt nemes vakolattal 

színezve.  

A teljes épületben a hidegpadló burkolat elbontásra kerül és új kerámia lapburkolat készül a 

szükséges rétegrend kialakításával. A vizes helyiségekben az előírások szerint 210 cm 

magasságig csempeburkolat készül. Az épületben megújul a fűtési rendszer, melyet az 

udvarba telepített víz-levegő hőszivattyú és a hőközpontba telepített kazán fog kiszolgálni. Az 

épületben továbbá megújul a komplett elektromos hálózat, külön mérési pontok 

kialakításával. A tető déli oldalára napelem rendszer kerül kiépítésre, mely rásegít az épület 

elektromos fogyasztásának csökkentésére. 

A pályázat benyújtásra került. 

 

Csapadékvíz elvezetés (Borsodi településrészen)  

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HE1- Élhető települések 

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz 

veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a 

rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek 

veszélyeztetése nélkül, így a várhegyről lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a 

befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.  

A korábbi években, illetve 2019 és 2020 nyári hónapban bekövetkezett rendkívüli csapadékos 

időjárás miatt a település belterületén lévő befogadók (vízelvezető árkok, patak meder) az 

összegyülekező vizeket nem tudta károkozás nélkül elvezetni, a vasúti töltésen átszivárgott 

víz az ingatlanokat árvízzel veszélyeztette. 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt 

felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok rendszer. 

Szarvaskő község belterületi csapadékvíz elvezetés során épül:  

454,0 fm csapadékvíz-elvezető rendszer  

1 db 12 m2 -es átjárható terméskő burkolatú folyóka  

1 db 1,50x1,60x1,90 m vasbeton. hordalékfogó  

1 db záportúlfolyó műtárgy 

A pályázat benyújtásra került. 

 

Gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése 

A pályázat keretén belül az önkormányzat egy garázs építését tervezi a Rákóczi Ferenc úton a 

81. hrsz. alatti területen. A terület önkormányzati tulajdonban van. A tervezett garázs, mely 

megközelítőleg 34 m
2
-es alapterületű, helyet biztosítana a falubusz tárolására. 

A pályázat benyújtásra került. 
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A szennyvíztisztító telep fejlesztése 

Amint az mindenki előtt ismeretes, a szennyvízhálózat kiépítése befejeződött. A tervezés 

időszakában a szennyvíztisztító telep kapacitása a vízfogyasztás alapján került 

meghatározásra. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban az elhagyott ingatlanok gazdára 

találtak, egy része már lakott, másik része felújítás alatt áll, a szennyvíztisztító biztonságos 

üzemeltetése érdekében lépéseket tettem a szennyvíztisztító kapacitásának növelésére. 

A szóbeli és írásbeli egyeztetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a beruházást csak 

érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elvégezni. 

Az üzemeltető (Heves Megyei Vízmű Zrt.) elkészítette a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez 

szükséges terveket. 

Az engedélyes terv, továbbításra került az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztálya részére.  

Kovács László Főosztályvezető Úr tájékoztatása alapján „A megküldött tervek, dokumentumok 

alapján megállapítható, hogy a telep fejlesztése szükséges, a bemutatott műszaki megoldással 

orvosolható lenne a többlet szennyvízmennyiség megfelelő kezelése, ártalmatlanítása. 

Az Irányító Hatóság a megküldött dokumentumok figyelembe vételével megvizsgálta a 

KEHOP jelenleg meglévő felhívásait a tervezett beruházás támogathatóságának 

szempontjából. A KEHOP 2.2.2. felhívás keretében a derogációs kötelezettségek teljesítése, a 

2.1.11 felhívás keretében pedig a meglévő vízközmű hálózatok műszaki állapotának javítását, 

vízközmű-rendszerek energiahatékonysági javítását szolgáló fejlesztések támogatása a cél.  

A jelenleg meglévő felhívásokhoz fentiek alapján sajnálatos módon nem illeszkedik a tervezett 

beruházás. 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a 2021-2027 fejlesztési ciklus még tárgyalás alatt lévő operatív 

programjában (KEHOP Plusz) a Bizottság megítélése szerint a 2000 lakosegyenérték (LE) 

alatti agglomerációk szennyvíz kérdéskörének megoldása továbbra sem tekinthető derogációs 

feladatnak, hogy az olyan települések esetében, ahol a csatornázás,, szennyvízkezelés 

megoldatlansága jelentős környezeti kockázatot jelent (pl. nyílt karszt, ivóvízbázisok 

védőidoma) az Irányító Hatóság kivételt tehessen és a szükséges fejlesztéseket támogathassa. 

A következő fejlesztési ciklus felhívásai várhatóan 2022. első félévben jelenhetnek meg.  

A Kormány eltökélt szándéka, hogy minden településen megoldja a szennyvízelvezetés és -

tisztítás problémáját. Az ehhez szükséges finanszírozási megoldások kialakításáig szíves 

türelmüket kérjük.” 

Amennyiben 2022 első félévében nem jelenik meg erre irányuló felhívás, egyedi elbírálást 

kezdeményezünk. 

 

Kerékpárút 

Többen érdeklődtek, hogy Eger-Szarvaskő között tervezzük-e a kerékpárút kiépítését? 

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a kerékpárút kiépítése érdekében az egyeztetések 

folyamatban vannak.  

A tervek szerint Eger – Szilvásvárad között létesülne kerékpárút. 
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A kutyatartás általános szabályai 

A településünkről az utóbbi időben több bejelentés érkezett 

a közterületen gazdátlanul kóborló ebek miatt. Ez nem minden 

esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen 

emberi magatartást. 

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó 

jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák 

kötelessége, egyben felelőssége is. 

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles arról 

gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és szükségleteinek 

megfelelő tartási, élelmezési, gondozási valamint egészségügyi 

körülmények között élhessen. 

Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, 

hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül 

attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról van szó. Utcán, közterületen – kutyafuttató 

kivételével – kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen 

se maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is szükséges, 

a szájkosár használata indokolt és ajánlott. 

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése 

érdekében – kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási 

szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra! 

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem 

rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi, mind az állati egészségre, 

illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. 

Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan 

határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

 

Turisták a szarvaskői várban a Csipkebogyó Fesztivál napján                      Fotó: Kéri Sándor 
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SZARVASKŐÉRT ALAPÍTVÁNY – NYERTES PÁLYÁZAT 
 

A Szarvaskőért Alapítvány sikeresen pályázott a Magyar Falu Program Falusi Civil 

Alap keretében kiírt „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.)- 

elnevezésű pályázaton. Közel kétmillió forint vissza nem térítendő összeget nyertünk, mely 

felhasználása két részből áll. Az első része a jelenlegi geológiai és természetvédelmi 

tanösvény megújítása, lerövidítése, és ismertetése: Szarvaskő egyedülálló természetrajzát 

szeretnénk bemutatni a kb. 3 km hosszú, az erdőben és az Eger-patak mellett kanyargó 

tanösvény mentén kihelyezett információs táblákkal, melyek hétköznapi nyelven, gyermekek 

számára is érthetően ismertetik a helyi földrajzi, természetrajzi érdekességeket. Az ösvény 

nyomvonala érinti a várat, az ott kihelyezett tábla a várról szolgáltat információt, következő 

állomás az Akasztó- hegy, ahol a sziklagyepről lehet olvasni. A hegyről lefelé sétálva a 

tölgyesről gazdagodhatunk ismeretekkel, és az Eger-patakhoz visszaérve a vízi élővilágról 

tájékozódhat az arra járó.  

A pályázat másik felében falvacskánk hangulatos utcáiban egy Séta a múltba 

elnevezésű interaktív körsétát szeretnénk kialakítani. A kihelyezett QR-kódok okostelefonnal 

történő beolvasásával bepillantást lehet nyerni a falu múltjába régi fotókon keresztül, melyek 

többségében azon a helyen készültek, ahol a kiránduló éppen majd áll. A képernyőn 

megjelenő fotókat zenei aláfestés, rövid ismertető szöveg meghallgatása egészíti ki.  

A pályázat teljesítése ebben az évben, terveink szerint nyáron fog megvalósulni. 

Emellett készülőben van honlapunk is, mely a szarvasko.info.hu címen lesz majd elérhető. Itt 

szálláshelyek, túraajánlók, egyéb hasznos információk kapnak helyet és itt lesznek 

meghirdetve azok az ingyenes szakvezetett séták, kirándulások amelyek a fent említett két 

útvonalat járják be. Ezekre a túrákra az idelátogató turisták, kiránduló családok mellett a helyi 

lakosokat is sok szeretettel várjuk majd!  

Molnár Zsófia 

Szarvaskőért Alapítvány 

 

 

Az Ó-falu látképe a kilátóból                                                                           Fotó: Kéri Sándor 
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SZARVASKŐ KÖZBIZTONSÁGÁÉRT POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI 

A megelőző évekhez hasonlóan a 2021-es év vége és a 2022-es év kezdete is „szerencsére” 

nagyobb problémák nélkül telt el a Polgárőrségünk tekintetében. A településünk lakói, illetve 

– az éves szinten több száz éjszakát eltöltő – turisták már megszokták a település 

nyugodtságát. Polgárőr Egyesületünk kitűzött célja, hogy ez így is maradjon.  

Kis létszámú Egyesületünknek viszonylag nagy falat volt az újra megtartott Csipkebogyó 

Fesztivál részünkre „kiosztott” feladatainak ellátása. A programon – a kedvező időjárásnak 

köszönhetően is – rengeteg turista, érdeklődő vett részt. Egyesületünk feladata a 

vendégkiállítók útba igazítása és gépkocsik parkoltatása volt, mely nagy kihívást jelentett, 

hiszen ezek száma – a nap folyamán – meghaladta a 2000 db-ot.  Mivel az aktívan 

tevékenykedő taglétszámunk nagyon alacsony, a feladatok ellátásában segítségünkre voltak a 

szomszédos falvak polgárőrei, illetve a rendőrség munkatársai, akiknek még egyszer hálás 

köszönetem! Ez a nagy létszámú program rendészetileg „eseménymentesen” telt.  

Az előző év tavaszán pályázatot 

nyújtottunk be, melynek célja az volt, 

hogy a pályázati összegből végre tudjunk 

vásárolni egy szolgálati gépjárművet. 

Pályázatunkat a nyár végén forráshiányra 

hivatkozva elutasították, azonban az 

ősszel ismételten „nekifutottunk” a 

feladatnak, mely sikerrel járt.  

Ennek értelmében a Magyar Falu 

Program keretén belül a civil szervezetek 

közösségi tevékenységének és feltételeinek támogatására sikerült elnyernünk közel 5,0 millió 

forintot, így a 2022-es évben be tudjuk szerezni a gépjárművet, amely a sikeres szolgálathoz 

elengedhetetlen, mivel településünkhöz sok ingatlannal rendelkező külterületi telek tartozik. 

Március hónapban a „Csak a Tiszta Forrásból Egyesület” és a „Szarvaskőért Alapítvány” 

civil szervezetekkel együtt sikeres szemétgyűjtést szerveztünk és hajtottunk végre Szarvaskő 

község közigazgatási területét átszelő 25 sz. főút útvonalán. Sajnálatos, hogy ezen a rövid 

útszakaszon több, mint 120 zsák szemetet sikerült összeszednünk. A szép létszámú 

szemétszedést egy közös estebéddel és egy jóízű beszélgetéssel zártuk. Köszönöm minden 

résztvevő segítségét!  

Aktív tagtársaimmal együtt bízunk abban, hogy kitartó lelkesedésünkkel, illetve a lakosság 

pozitív, segítőkész hozzáállásával továbbra is megőrizzük és biztosítjuk településünknek a 

nyugalmat és a rendet.     

 

 

Szarvaskő, 2022. április 04.  

 

Zay Zsolt s.k. 

elnök 

Szarvaskő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 
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RENDEZVÉNYTERV – 2022 – SZARVASKŐ 

 
       Esemény neve                      Rendező                           Dátum                            Helyszín 
 

Farsangi Kavalkád Önkormányzat 2022. 02.26. (szombat) Állomáskerti 
Szabadidőpark 

Március 15-i 
megemlékezés 

Önkormányzat 2022. 03.12. (szombat) Rendezvénytér 

Szemétszedés Csak a Tiszta Forrásból 
Egyesület 

2022.03.16 (szombat) település+ 
Állomáskerti 

Szabadidőpark, 
Rendezvénytér 

Húsvét Csak a Tiszta Forrásból 
Egyesület 

2022.04.19. (szombat) Állomáskerti 
Szabadidőpark 
Rendezvénytér 

Anyák napi 
meglepetés 

Önkormányzat 2022.05.01. (vasárnap) Alkotóház 

”Táncdal-fesztivál” Önkormányzat 2022.05.20. (péntek) Rendezvénytér 

Családi nap Önkormányzat + Csak a 
Tiszta Forrásból 

Egyesület 

2022.05.28. (szombat) Állomáskerti 
Szabadidőpark, 
Rendezvénytér 

Trianoni 
megemlékezés 

Önkormányzat 2022.06.04. (szombat) Trianoni emlékmű 

 

 

 

Apák-napi meccsnézés Önkormányzat 2022.06.11. (szombat és 

2022.06. 07. és 06.14. 

keddi napok) 

Rendezvénytér 

Falunap Önkormányzat + Csak a 

Tiszta Forrásból 

Egyesület 

2022.07.02. (szombat) Állomáskerti 

Szabadidőpark, 

Rendezvénytér 

Retró Diszkó Önkormányzat 2022.07.22. (péntek) Rendezvénytér 

Szt. Kristóf ünnep Csak a Tiszta Forrásból 

Egyesület 

2022. 08.06 (szombat) Rendezvénytér és 

Delelő nyereg 
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     Esemény neve                    Rendező                            Dátum                                 Helyszín 

  

 
Készítette: Molnár Zsófia közművelődési szakember 

Augusztus 20. Önkormányzat 2022.08.20. (szombat) Állomáskerti 

Szabadidőpark, 

Rendezvénytér 

Hagyományőrző nap Csak a Tiszta 

Forrásból Egyesület 

2022.09.17.(szombat) Állomáskerti 

Szabadidőpark, 

Rendezvénytér 

Idősek napja Önkormányzat 2022.10.01. (szombat) Rendezvénytér 

Kék túra napja Csak a Tiszta 

Forrásból Egyesület 

2022.10.14. (szombat) Állomáskerti 

Szabadidőpark 

Csipkebogyó fesztivál Önkormányzat 2022.10.22. (szombat) Ófalú 

Halloween-i falujárás Önkormányzat 2022.10.30. (vasárnap) Település 

Márton nap Csak a Tiszta 

Forrásból Egyesület 

2022.11.12. (szombat) Állomáskerti 

Szabadidőpark, 

Rendezvénytér 

Labdarúgó VB 

meccsnézés 

Önkormányzat 2022.11.21.-2022.12-18. 

között 

Rendezvénytér vagy 

könyvtár 

Mikulás ünnepség Önkormányzat 2022.12.04. (vasárnap) Település vagy 

Rendezvénytér 

Adventi koncert Önkormányzat 2022.12.17. (szombat) Templom 

Szilveszter Csak a Tiszta 

Forrásból Egyesület 

2022.12.31. Rendezvénytér 
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2014 –  
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– 2022 

 

 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ IX/1. SZÁM 

20 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL 

 
CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL – 2021 

 

A járvány miatt kimaradt egy év csipkebogyó fesztiváljaink 

történetéből, hiányzott is nagyon mindenkinek, a 

vendégeknek, a helyieknek egyaránt.  

 

2021-ben is sokáig bizonytalan volt a helyzet, szinte az 

utolsó pillanatban dőlt el, hogy sokak örömére, immár 13. 

alkalommal, október 23-án mégiscsak megrendezésre 

kerülhet legnagyobb hagyományőrző ünnepünk.  

 

Tapasztalva a hatalmas 

fesztiváli forgatagot, noha az 

utóbbi években igazán nem volt 

okunk panaszra az érdeklődés 

hiánya miatt, de talán ez az év 

minden eddigi rekordot 

megdöntött. A hosszas karantén 

után méginkább vágytak az 

emerek a nagy 

összejövetelekre, a felhőtlen 

szórakozásra, amit ráadásul a 

természet idilli környezetében 

tehettek meg. 

Itt voltak az évről évre 

visszatérő vendégek nemcsak a 

környékről, de különböző távoli 

településekről, megjelentek 

olyan családok, baráti 

társaságok is, akik még először 

látogattak el hozzánk, őket is 

idecsalogatta a már országos 

hírnévre szert tett esemény.  

 

 

 

Már a rendezvény napja előtt maximálisan megteltek a 

szálláshelyek, folyamatosan érkeztek a különjáratú 

buszok, gépkocsik, a jócskán kibővített parkolók 

használata folyamatosan csúcsokat döntött. 

 

Kellemes napsütésben, jó hangulatban sétálgattak a 

fesztiválozók a nagyszabású rendezvénynek kényelmes 

helyet biztosító Ó-falu utcácskáin.  

 

A fantasztikus fesztiváli kavalkádban mindenki 

megtalálhatta a maga örömét, kikapcsolódását.  
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Ami mindig a legfontosabb, hogy legyen elegendő minőségi termék és ízléses, vonzó 

tálalásban jelenjenek meg a vitamindús gyümölcsből készült csipkebogyó lekvárok, szörpök, 

borok, pálinkák, a szarvaskői csipkefőző asszonyok több hetes, erőt nem kímélő, odaadó 

munkájának csábító eredményei.  

Kifogyhatatlan kreativitással díszített, gusztusosan rakott asztalaiknál egymást érték az 

elégedetten kóstolgató vásárlók. A legtöbben ma már arra is nagy gondot fordítanak, hogy a 

szükségleteknek eleget téve diétás, cukormentes portékát is kínáljanak. 

Kevesen vállalkoznak rá, pedig sokan igénylik és élénk figyelemmel kísérik az interaktív 

bemutatókat, ahol a látogatók megismerhetik, milyen hosszú és embertpróbáló, aprólékos 

folyamata van annak, míg a sok pici, piros bogyóból élvezetes, asztali ínyencség lesz.  
 

     
 

Egyéb gasztronómiai kínálatban is bőséggel volt választék, a környék kistermelői 

gondoskodtak az ízletes, házias termékek megjelenéséről, sajtok, hústermékek, a területre oly 

jellemző gombakészítmények, olajok, mézes csuprok tornyosultak a pultokon. Persze a 

lángosok, a kürtöskalácsok, a csernelyi derelyék és a meleg konyha menüi is nagy sikert 

arattak. Mindezt természetesen kiegészítette a zamatos, jófajta italok, borok, pálinkák, a 

frissen forralt teák hatalmas készlete is, ami bizony jól jött a derűs, de mégiscsak októberi, 

kissé csípős időben. 
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Egy ilyen egész napos kiránduláson fontos megadni mindazt, amit a test kíván, hogy legyen 

erő és kitartás élvezni a nap nyújtotta egyéb örömöket, kinek, kinek igénye szerint, mert 

választékból nem volt hiány. 

Most is nagy sikere volt az egész nap közlekedő csipkebogyó-járatoknak, de az elszántabbak 

gyalogos falukerülő túrákon is részt vehettek, ahol avatott vezetővel megismerkedhettek a 

település és természeti környezete különlegességeivel.  

Akik az ügyességüket, kreativitásukat akarták próbára tenni, bekapcsolódhattak a kézműves 

sátrak munkájába, ahol kicsik és nagyok előhívhatták tudásukat.  

Már második alkalommal került sor a korábban 

is nagy sikert arató, órákon át tartó szarvaskői 

sakk szimultánra, ahol legutóbb Jeszenszky 

Jenő mesterjelölt sakkozóval igyekeztek 

összemérni elméjüket a vállalkozó játékosok.  

A gyerekek számára remek szórakozást nyújtott 

a Lóci Színpad bábelőadása és időutazásra 

csábító, régi hangszereket megszólaltató 

muzsikája. A Szarvaskői Mesekertben pedig 

kedvükre barangolhattak a díszes kapun 

belépők és fedezhették fel az ismerős alakokat a 

megelevenedő mesefigurák között, de számos 

népi játékot is tanulhattak, sőt kipróbálhatták a 

csúzlizást és a pónilovaglást is.  
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A színpadon egész nap szórakoztatták a közönséget az egymást váltó, népszerű énekes, zenés 

és táncos előadók, mint az Ostorosi Zsályák tánccsoport, a Kékibolya Honvéd Népdalkör, 

Vadkerti Imre hazafias dalénekes, a Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület, Tarnai 

Kiss László és a Tarnai Rock Band, valamint a Zinfield Népdalmetál Zenekar. 

 

Az idén éppen október 23-ra, 1956 

emléknapjára esett a fesztivál 

megrendezése, s különösen nagy 

hangsúlyt kapott a színpadon az ünnepi 

hangulatot közvetítő, hazafias dalok 

előadása. 

A település vezetése természetesen az 

1956-os eseményekről is 

megemlékezett, az emlékműnél 

koszorút helyezett el Szabóné Balla 

Marianna polgármester, Juhász Attila 

Simon, a megyei közgyűlés elnöke és 

Szenderei László, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Heves megyei 

szervezetének elnöke. 

     

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már hosszú ideje a fesztivál visszatérő vendége, 

szakember előadóinak gazdatájékoztatóit minden évben nagy érdeklődés kíséri az 

előadóteremmé alakított orvosi rendelőben.  
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Ugyancsak több éves hagyománya van annak is, hogy meghívott íróvendégeink és a 

Szarvaskőben élő alkotók a”Költők, könyvkörmölők” sátrában találkoznak a könyvek és a 

település története iránt mélyebben érdeklődőkkel. Az idén is sokan meglátogattak bennünket, 

s megismerkedhettek Bottyán Judit verseivel, meséivel, Tóth István Szarvaskő 

monográfiájával, Kárpáti János Szarvaskőről, az egri várról, s legújabban a Tarna-völgy 

Árpád-kori templomairól szóló tanulmányaival. A kínálatot Csatáné Bartha Irénke és Sipos 

Erzsébet egri költők, dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Agria folyóirat 

főszerkesztője kötetei gazdagították. A Csipkebogyó-mese szerzője, Mester Györgyi, noha 

nem lehetett most velünk, de kinyomtatott meséivel egész nap népszerűsítettük a fesztivált a 

megajándékozottak örömére. A program házigazdájaként Kárpátiné Ézsiás Edit fogadta az 

íróvendégeket, akik kellemesen elbeszélgettek a látogatókkal és dedikálták műveiket.  

 

           
 

Aki esetleg meg bírja állni és nem vásárol semmit, a fesztivál gondoskodik róla, hogy mégse 

távozzon üres kézzel. Csak annyit kell tennie, hogy a nap folyamán nyitott szemmel sétálgat 

és sikeresen megoldja a Szarvaskő KVÍZ-játék furfangos kérdéseit. Boldog nyertesként a 

sokszínű nap dús élményein túl még értékes ajándékokat is magával vihet, melyek közül 

természetesen nem hiányozhat a nap főszereplője, a csipkebogyó lekvár sem! Ahogyan 

legutóbb is többen ilyen szerencsésen jártak és reméljük, jövőre is visszatérnek….. 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

 
„AZ ŐSZIDŐ IS SZÉP LEHET „ 

Egy év kimaradás után a 2021-es évben 

végre meg tudtuk tartani az Idősek 

karácsonyát, egy kis csavarral: hiszen 

féltünk a járványhelyzet újabb 

szigorításától, így az Idősek világnapjára 

hívtuk össze a település szépkorú lakóit. 

2021. október 1-jén délután az 

Állomáskerti Rendezvénytéren egy késői 

ebéddel kezdtünk, majd a helyi gyerekek 

következtek, akik kedves versekkel 

köszöntötték közönségüket. Szülők és 

gyerekek szorgalmának köszönhetően 

szem nem maradt szárazon, és az 

ünnepeltek hálásan fogadták a legifjabb generáció műsorát.  
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Megköszönve a szép műsort a vendégek közül dr. Zsirainé Tóth Katalin erre az alkalomra írt 

megindító versét osztotta meg velünk. 

 
Sorsfolyam 
  
Amíg a jövőt építed 
A jelen elsétál melletted 
A múlt marad csak és 
A nem létező emlékek 
Ha az út végéhez érsz és visszanézel 
Minden  ködbe vész 
Amit érzel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A legidősebb vendég, Oláh András köszöntése 

 

Ezután meghívott művészvendégeink: Kőszegi 

Mária színművésznő és György Zoltán Dávid 

színművész zongorakísérettel előadott énekes 

műsorukkal szórakoztattak. Kezdetben az énekeseké 

volt a főszerep, de lassan egyre több vendégnek jött meg a hangja, a végére pedig egy jó 

hangulatú közös dalolás kerekedett. Jó volt végre találkozni, jót enni, beszélgetni és még 

mulatni is kicsit. 
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MIKULÁS – 2021. DECEMBER 5. 

     

A tavalyi év első hóhullásával megérkezett a Mikulás is, és bár a járványhelyzet miatt 

sajnos idén sem gyűlhettünk össze az üdvözlésére, szerencsére a szánhúzó szarvasai szeretnek 

a Szarvaskő körüli erdőben megpihenni. Így amíg ők legelésztek a Mikulás körbejárta a falu 

gyermekeit. És nem is akárhogy, traktorhátra pattant és hangos kolompszóval végigdöcögött a 

dimbes-dombos utakon. Volt, ahol pizsamában szaladtak ki a ”traktorszán” elé, és volt ahol 

már izgatottan várakoztak az utcán a gyerekek. Krampuszai segítségével kiosztotta a kövér 

csomagokat, amiért a boldog mosolyok mellett sok szép dalt, verset, rajzot és még egy kis 

mézeskalácsot is kapott a nagyszakállú. Aztán elégedetten összeterelte szánhúzóit, és 

biztosított minket arról, hogy jövőre is eljön, mert „a szarvaskői gyerekek nagyon jó 

gyerekek! Ho-ho-ho-hó!” 
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ADVENTI KONCERT – 2021. DECEMBER 19. 

 

Aranyvasárnap délutánján a templomban tartott koncert előtt a falu karácsonyfájának 

közös díszítésére vártuk a helyi lakosokat. Került a fára otthonról hozott, sőt saját készítésű 

dísz is, és lehetőség volt jó kívánságokat a fára aggatni. Majd 17 órától egy igazán 

színvonalas, szemet és fület gyönyörködtető élményben lehetett részük az Adventi koncertre 

ellátogatóknak.  

Az ünnepélyesen feldíszített 

templomban a nagy múltra 

visszatekintő Agria Vegyeskar adott 

koncertet. Az előadás különlegessége - 

a helyszín és az összeszokott énekesek 

mellett- a helyi vonatkozások is. 

Hiszen a kórus oszlopos tagjai között 

van a szarvaskőben élő Kovács Ferenc 

és felesége Kovács - Tesléry Beáta, aki 

segédkezett a koncert szervezésében is. 

A zenei élményt színesítette még a 

falunkban élő Hibay Éva fuvolaművész 

is, aki könnyed művészi játékával 

melegséget lopott az átfázott szívekbe.  

A koncert végén közös éneklés 

következett, mely azt gondolom, 

sokunknál meghozta a karácsonyi 

hangulatot. A templomból kijőve 

lelkünk után a fázós kezeinket is átmelegíthettük a forralt bor és meleg tea segítségével és 

jóízű beszélgetés mellett a batyus sütik is elfogytak. 
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FARSANGI KAVALKÁD  

        

         

Február 26-án- megelégelve a 

fagyos napokat, maskarások kis 

csoportja gyülekezett az 

Állomástéri Szabadidőparkban. 

Elég színes társaság állt össze, a 

bányásztól a cicán keresztül a 

sárkányig, a pillangótól a katonán 

át a kétpúpú tevéig találkozhattunk 

itt mindenféle szerzettel. Hamar el 

is foglalták a színpadot, és egy kis 

jelmezbemutatót láthattunk tőlük. 

Volt, aki nem csak jelmezzel, még 

produkcióval is készült! Színre 

lépett egy tehetséges lufihajtogató bohóc, aki gyors mozdulatokkal teljesíttette a legkisebbek 

kívánságait: születtek lufikutyák és virágok szép számmal.  
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A résztvevők nem üres kézzel jöttek, különböző íncsiklandó fánkok sorakoztak az 

asztalon, amihez a polgármesterasszony jóvoltából került egy kis csipkebogyólekvár is. 

Lehetőség volt cetlikre télűző gondolatokat, tavaszváró kívánságokat írni, melyeket a 

gyerekek nagy örömmel dobáltak be a színpadnál álldogáló rút kiszebaba kötényzsebébe. S 

mire a pampuckától porcukros bajusszal elpilledtünk volna, nagy óbégatás-dobolás zavart fel 

bennünket: megérkeztek a Szárnyas Sárkányok gólyalábaikkal. 

       
 

Műsorukkal meglehetősen próbára tették a ”szájtáti törpelábú” közönség ügyességét és 

bátorságát: hintáztattak kicsiket és nagyokat, boszorkányt űztek, kötéltáncoltatták az ”önként” 

jelentkezőket. Volt ám nagy riadalom, mikor még egy gazdátlan bicikliző medve is megjelent 

riogatva a népet, ám nagy szerencsénkre a közönség soraiból előkerült egy medveidomár, így 

senkinek nem esett bántódása. A gólyalábasok ezután megtáncoltatták, pálinkával megitatták 

csúnyácska kiszebabánkat, mi pedig közben télűző rigmusokkal utolsó útjára kísértük őt. Nem 

maradt más, mint egy látványos tűzfújás, melynek eredményeképp hamar elégett Szarvaskő 

kiszebábja!  

A pampucka verseny eredményhirdetése zárta a délutánt: a Nemzetközi 

Kelttésztabizottság úgy döntött, hogy mivel alig maradt fánk, így mindenki nyert! 

 

Fotók: Skultéti Imre 
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MÁRCIUS 15. 

Az idei március 15-i 

rendezvény szervezésében is a 

bátor helyi ifjak siettek a 

segítségemre! 2022. március 

12-én délelőtt - a nem túl 

tavaszias időjárás miatt - az 

Állomáskert épületében 

gyűltünk össze megemlékezni 

az 1848-as forradalom és 

szabadságharcról. Kovács-

Tesléry Matyi fújta elsőnek a 

Klapka indulót trombitáján, 

majd Nahóczki László 

alpolgármester úr mondott 

beszédet. 

Egy kis papírszínházi bemutatót is láthattak a jelen lévők, melyben a szabadságharc 

eseményeit elevenítettem fel. Elszánt és megbízható versmondóink Halmai Hanna, Kelemen 

Gréta, Szabó Kristóf és Jezoviczky Oguz méltóképpen helytálltak és büszke szívvel adták elő 

szavalataikat. Kovács-Tesléry Luca énekhangja pedig egy szép zárást adott ünnepségünknek. 

Hálásan köszönöm minden résztvevőnek és szüleiknek a munkáját és büszke vagyok arra, 

hogy ilyen sok tehetséges fiatal él településünkön.  

 

 

 

Molnár Zsófia közművelődési szakember 
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HÍREK A SZARVASKŐI KÖNYVTÁRBÓL 

Az idei évben már remélhetőleg nem maradnak el a tervezett 

programjaink a vírushelyzet miatt! Terveink szerint az 

alábbiakra készülünk: 

II. negyedévben - A MODERN KALLIGRÁFIA ALAPJAI 

Ismerkedés az ecsetfilces írás technikájával 

Felső tagozatos, kamasz és felnőtt korosztály részére  

„Minden egyes vonás egy egész életet tükröz” (Okakura 

Kakuzō)  

Dédanyáink szálkás, dőlt betűs szépírása, vagy egy menő 

kávézó kézzel írt menüsora egyre többünknek dobogtatja 

meg szívét. Miért is? Elgépiesedett és rohanó világunkban 

nagyon is emberléptékűek ezek a sokszor nem tökéletes, de 

annál egyedibb szövegek. Egy ilyen írás a lelkünket szólítja 

meg, sokszor még el sem olvassuk, már érezzük a hatást – a 

formák hordozzák az erőt. Az előadás során beszélgetünk a 

modern kalligráfia kialakulásáról, megismerkedünk eszközeivel, és egy kis gyakorlás után 

indulhat az alkotás. 

III. negyedévben - KONYHAKALAND 

Kenyérsütés kovásszal, beszélgetés a kenyérrel kapcsolatos hagyományokról 

Ez az a foglalkozás, ahová családokat, gyerekeket, felnőtteket várunk egy 2 órás 

foglalkozásra, ahol megismerjük a kenyér készítésének minden csínját-bínját. 

Megtapasztalhatjuk, hogyan lesz a gabonaszemekből liszt, s abból csupán víz és só 

hozzáadásával ropogós héjú kenyerünk. Hogyan készíthetjük el kenyerünk lelkét, a kovászt? 

Miért egészségesebb a kovászolt kenyér fogyasztása? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, 

aki részt vesz a találkozón. Amíg a tészta pihen, a résztvevők meghallgathatnak egy népmesét 

a kenyérről élőszavas mesemondással. Könyv- és weboldalak ajánlásával segítjük még a 

"KovászKalandozókat".  

IV. negyedévben -MESETÁR  

Mese játékkal és bábkészítéssel 

Óvodás és kisiskolás korosztály részére 

Mese árnyjátékkal, papírszínházzal, vagy válogatással a kortárs szerzők írásaiból, a csoport 

igényei szerint. A meséhez kapcsolódóan játék és közös éneklés is lesz. Végül bábot 

készítünk, hogy a történet tovább folytatódhasson. 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében találkozhatunk írókkal, 

csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal, különleges témákkal és érdekes emberekkel. 

Megismerhetjük a mai fiatal hazai irodalom népszerű íróit: 

Fábián Janka, Sohonyai Edit, Karádi Anna, Hidas Judit, Telekdi Ágnes, Bosnyák Viktória, 

Incze Zsuzsa, CrissySoulover (Patvaros Krisztina), Harcos Bálint, Vig Balázs, Dániel András, 

Holden Rose (Kovács Attila). 

A rendezvények, programok időpontjáról Facebook-oldalunkon 

(facebook.com/szarvaskoikonyvtar) tájékoztatjuk a kedves Olvasókat, Érdeklődőket!  

Remélhetőleg sikerül a színes palettáról megtalálni az érdeklődési körüknek megfelelőt! 

Talán még kevesen tudják, hogy március 1. az „ÖLELJ MEG EGY KÖNYVTÁROST” 

Nemzetközi Világnap. Bár a járványhelyzet miatt szorosan ölelni nem ildomos, de egy óriási 

virtuális ölelést minden kedves könyvtáros kaphat! Folyamatosan gyarapszik a könyvtár 

állománya és sok, fantasztikusan jó olvasnivaló jött a központi könyvtárból is! 
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Örömmel értesítek minden játékos kedvű felnőttet és gyermeket, hogy új szolgáltatással 

bővült a könyvtár kínálata: társasjáték kölcsönzéssel! Már több törzs játék-kedvelőnk van, 

akik bűnügyeket oldanak meg, okosan gazdálkodnak, logikai építővel próbálkoznak, 

memóriájukat teszik próbára, várakat építenek, LEGOsárkányt, fagyit és mást alkotnak.  

A nyitvatartási időben a könyvtárban mindenki kipróbálhatja a játékokat és kölcsönzésre is 

van lehetőség.  

Nyitvatartási idő:              Kedd: 13.00 – 16.00                  Szombat: 9.00 – 12.00 

 

Márk Terézia 

könyvtáros 

BOTTYÁN JUDIT ELBESZÉLÉSE 

Valóság 

 A „Valóság” napilap öles szalagcímmel hozta: 

 „Vége a fehér fajnak!” 

Alatta a szöveg: Lars P. szokatlan esetét elképedve vizsgálják az 

orvosok. 

Nils P. rábámult az újságra. Aha, a bátyám. Tudta, miről szól ez 

az egész. Amikor múlt hétvégén a bátyja hazalátogatott, 

döbbenten látta, hogy szudáni fekete. „Hát te mivel kented be 

magad?” – kérdezte. A bátyja ekkor pucérra vetkőzött: mindenütt 

fekete volt, kivéve a farka és a két füle, de egyiket eltakarta a 

ruha, a másikat a tejszőke haja. Azt is megengedte, hogy Nils 

megvakargassa: tényleg nem festék. Most meg egy újságíró jön, 

hogy vele beszélgessen a bátyjáról. Meg is jött. Megkínálta 

kávéval, házi sajttal. 

 – Együtt jártak iskolába? – kérdezte Matt G. 

 – Csak általánosba. Aztán Lars a városba került: gimnázium, egyetem. Külföldi 

egyetemeken is tanult. 

 – Gondolja, hogy ott találkozott a liberális nézetekkel? 

 – Igen. Szerintem ott fertőződött meg. 
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 – És maga? 

 – Én szakiskolába mentem és gazdálkodom a földünkön. 

 – Egek! Csak nem tart teheneket? 

 – Jó párat. De ha nem lenne tehén, nem kapott volna tejszínt a kávéjába, sajtot, ami 

úgy látom ízlett, és nem enne majd túrós pitét, ami a sütőben most készül. 

(Az újságíró ekkor úgy gondolta, jobb ejteni a tehén témát. Nils szegény tehenekre gondolt, 

meg arra, hogy első gyerekük megszületésekor Lars egyenlőségjelet tett a tehén és a gyerekük 

közé – amit Sonja, a felesége igen rossz néven vett – a harmadik gyereküknél pedig 

klímagyilkosnak nevezte őket.)  

 – Mivel foglalkozik a bátyja tulajdonképpen? 

 – Kiadó vállalata van: folyóiratok, könyvek, de klippek, kisfilmek is. 

 – Milyen témakörben? 

 – Nézze, itt van a legutóbbi könyve: „A helyes gyermeknevelés kézikönyve” – 

lapozzon bele. Nézze meg a fejezetcímeket! 

 Matt belelapozott: 

 „Az óvodáskorúak jogai”, „Vezessék be a szülők négy évestől a gyerekeket a szexuális 

életbe”, „ Legyen vége az apai szigornak”, „Fogadják örömmel a szülők a gyerek nem- 

változtatási szándékait”. 

 – Igen, látom. Ön e szerint neveli a gyerekeit? 

 – Nem. Egyáltalában nem! És eszem ágában sincs. De ez a könyv széles körben terjed: 

ingyen megkapják az óvodák, általános iskolák. 

 – Van tudomása arról, min dolgozik most a bátyja? 

 – Most nem dolgozik, mert az orvosok vizsgálják. Hogy lehet az, hogy este lefeküdt 

fehéren és reggel feketén ébredt. 

 – Házas a bátyja? 

 – Nem, sohasem házasodott meg. Sok barátja van, az én ízlésem szerint elég furcsák. 

Látja, a házát is elválasztottuk, az udvart, a kertet is. Nem szeretném, hogy a gyerekeim 

találkozzanak azokkal az emberekkel. 

 – Milyen emberekkel? 

 – Hát olyan zavaros kinézetűek. Női ruha, de látom, férfi van alatta. Vastagon kifestve. 

Még a férfiak is furcsák, mintha nem igaziak lennének. Néha kijönnek a városból hétvégeken. 

 

Az újságíró befejezte a kérdezősködést. Majd kikerekíti az anyagot. Aztán elhallgatott, mert 

megérkezett a friss túrós pite. 

Lars ugye nem tudott nyilatkozni az újságírók tömegének, mert az orvosok vizsgálják, újabb 

és újabb módszerekkel, ötletekkel, hetek óta eredménytelenül. 

Az ötödik hétvégén egy nyolctagú orvosbizottság kiadott egy közleményt. 

 „ Lars P. fizikai állapota kitűnő, semmi elváltozást nem tapasztaltunk. A bőr színének 

megváltozása bizonyos agyi folyamatok következménye. Mindazon hatásokra való reagálás, 

amelyek érték. Az agyban fokozottan működésbe lépett a megfelelési kényszer, a nyájhoz 

való soros kötődés igénye. A fehér fajt érő sorozatos támadások és a fekete faj glorifikálása 

részben a menekülési ösztönt erősítették, részben a vágyat fokozták, hogy a dicsőséges fajhoz 

tartozó lehessen. Ennek alapján következett be, hogy Lars P. ma már nem a fehér fajhoz, 

hanem a feketéhez tartozik. Jelenleg még szokatlan és egyedi eset, de a közeljövőben sok 

hasonló eset várható.” 

 

Nils elképedve olvasta a szakvéleményt. „Istenem” – gondolta és kinézett az udvaron játszó 

gyerekeire – „csak nem érem meg, hogy reggel felébredek és három fekete gyerek fekszik az 

ágyban?” 
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 

 
KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁSI IDŐ:  

Kedd: 13.00 – 16.00 

Szombat: 9.00 – 12.00 
 

 

A SZARVASKŐI TEMPLOM 

MISERENDJE: 

vasárnaponként: 10 órakor 

 

 

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 

 

  

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila Tel.: 06-20-776-8034 

 

ÉMÁSZ – ELMÜ HIBABEJELENTÉS: 

06/80-42-43-44  

 

TEMETŐGONDNOK: 

Horváth Gábor 

 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 

 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János tel.: 06-30-287-0816 

 

DARÁZSÍRTÁS: 06/20/432-0955 

 

UPC/VODAFON HIBABEJELENTŐ: 1270 

 

TELE PÜLÉSI  

ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG:  

szarvaskoertektar@gmail.com 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL 

KAPCSOLATOS 

KÉRDÉSEK, PANASZOK, KUKACSERE: 

 

TEL: (36) 411-144 

3300 EGER, HOMOK U. 26. 

 

E-MAIL: ügyfelszolgalat.eger@nhsz.hu 

 

Ügyfélfogadás: 

hétfő – szerda: 07.00 – 15.00-ig 

csütörtök: 07.00 – 19.00-ig  

szünnap: Péntek – Szombat – Vasárnap 

 

 

 
Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

SZARVASKŐ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

3323 SZARVASKŐ, RÁKÓCZI F. U. 1. 

 

Ügyfélfogadás 

Hétfő:    9.00 - 12.00 

Kedd:    9.00 – 12.00 

Szerda: ügyfélfogadás szünetel 

Csütörtök: 9.00 – 12.00 

Péntek:  9.00 – 11.00 

Eger Járási Hivatal Ügysegédi 

ügyfélfogadás 

Páros heteken csütörtökön: 08.00 -10.00 

Jegyzői és polgármesteri fogadóóra 

Csütörtök:  9.00 – 11.00  

ELÉRHETŐSÉGEK: Tel.: 36/352-020 

Email: onkormanyzat@szarvasko.hu 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Csőke Józsefné Szül. Fajka 

Mária (1952 02. 03.) 69 éves korában, 

2021. 09. 19-én elhunyt. Emlékét 

kegyelettel megőrizzük. 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Fodor Imre (1940. 03. 29.) 81 

éves korában, 2021. 11. 13-án elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
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