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SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

VI/ 1. 

szám 

2019.  

02.08. 

A TARTALOMBÓL 
 

 Bottyán Judit versei 

 Segítség a tűzkárt szenvedett 

családnak 

 Önkormányzati hírek 

 Képes hírek a közelmúltból 

 Hogy volt? 

Mi lesz a könyvtárban? 

 Mester Györgyi meséje 

 Hírek 

 Közhasznú információk 
 

 

 

 

 

 

 

TAVASZVÁRÁS 

A tavasz mindig eljön. 

 

Rá várunk, 

a novemberi koraestben, 

mikor a köd áztatta fák 

ónos könnyeket sírnak 

a lehullott levelekre. 

 

Rá várunk, 

mikor a reggel még este 

s a sötétben botorkálunk elveszve. 

 

Rá várunk, 

mikor a hó vastagon belep mindent, 

s keresztényi könyörülettel elfogadjuk, 

eszeveszett örömét 

a megszállottaknak, 

kik lécért rohannak, 

a mélybe siklanak. 

(néha a sürgősségire…) 

 

Rá várunk, 

mikor jégfurulyák 

koncerteznek az ereszen, 

s a szilaj szél 

szörnyű viharokba hajszolja 

a jámbor hópelyheket. 

 

Rá várunk, 

mikor megcsillan az első sugár. 

Felszítja bennünk a reményt, 

hogy újra láthatjuk majd a fényt. 

 

Mert mindig eljön a tavasz. 

 

 

CSALÁRD CSILLAGOK 

Lelophatnám a csillagot az égről, 

hogy álomködbe burkolva, 

nemes ajándékként 

elkápráztassalak. 

De gyötör a belső parancs, 

hogy igazat s valót, 

ha fáj is, 

nemcsak a kedveset, a jót. 

„Adj igaz útravalót.”  

Mert nehéz az út, rögös, 

s ha göcsörtös botod 

keményen nem fogod, 

elsöpör a metsző szél, 

beborít a homok 

s nem emberként érsz a végére, 

hanem valahol 

„ez valaha ember volt” 

homokbucka leszel az út mentében, 

a síró fák alatt. 

Őrizd meg emberséged, magad. 
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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! 

Bottyán Judit, „a falu költője” három megjelent 

verseskötete után hegyi elzártságában a télen 

sem tétlenkedett, töprengéseiből egyre másra 

születnek új versei életről, halálról, világunk 

változásairól. Reméljük, hogy a negyedik kötet 

sem várat magára sokáig! Versei átélhetők, 

szerethetők, olykor fájdalmasak, máskor 

ironikusak, csipkelődők, mosolyra fakasztók, 

de mindig szókimondók, alakoskodástól 

mentesek, igaz értéket hordozók.  

GYERE! 
Anya! 

Gyere, segíts meghalni!  

Nem tudom, hol vagy, 

Vagy-e egyáltalán, 

vagy az emberi elme 

költői játéka 

képzel szellemeket, 

kóborló lelkeket, 

kik a világmindenség 

x. dimenziójában, 

valamilyen formában 

léteznek. 

Hogyan szóljak hozzád? 

Hogyan hívjalak? 

Lelkem sugallatára bízzalak, 

hogy szellem ujjaid simogassanak? 

Vajon érzem-e?  

Hiszen nekem Te testi való voltál, 

hozzad bújás átfogó ölelés, 

s arcod selymes bőre, 

ami arcomhoz ért.  

Este is rád gondoltam, 

hogy egykor nyűgös csöppként 

mellőzni akartam a délutáni alvást, 

s Te odabújtál hozzám. 

Összeszuszogtunk, elaludtunk. 

(nem is mondom, ki aludt el előbb…) 

Gyere, Anya, segíts meghalni! 

Bújj hozzám, mint régen, 

csitítsd el verdeső szívem, 

fogd kezedbe kezem, 

hogy biztonsággal érezzem: 

bármi következik, 

Te itt vagy velem, 

hogy veled könnyebben múlik el 

az életem. 

 

 

 

 

SZERKESZTŐI  

SAROK 

 

Kedves Olvasó! 

 

SE VELENCE, SE KARNEVÁL 

Mulatságos lenne 

egy karneválra menni, 

s ott olyanná lenni, 

mint ki nem vagy. 

  

Mi is lennék Velencében? 

Méltóságteljes grófnő 

a 15. század hajnalából? 

Vagy harcias dalia, 

nyakfodorral, parókával, 

pendülős szablyával? 

 

De miért is kéne Velencéig menni? 

Itt is ezer lehetőség, 

Bármit lehet tenni. 

Most azt mutatod 

Ki vagy, vagy akinek látszol? 

Álorcák, álmosolyok 

álnok szavak, szövegek. 

Itt is álvalódban tetszelegsz 

s a fekete maszk mögött 

sanda vigyor játszik. 

Az áruló szemvillanást 

legyeződdel leplezed. 

S valld be: 

mindez tetszik is neked. 
 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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Szarvaskő Község Önkormányzata 

SÜRGŐS SEGÍTSÉGET KÉR 

A TŰZKÁRT SZENVEDETT 

BÍRÓ CSALÁD SZÁMÁRA! 

Segíthet adománnyal a K&H Bank 

10404247-90402860-01600000 

Bíró Miklós számlaszámára átutalt összeggel. 

(Közlemény rovat:„Adomány”) 

IBAN kód: HU59  

Közösen tegyünk csodát!  

Támogassuk a fedél nélkül maradt 

háromgyermekes családot, 

hogy egy élet munkáját újból felépíthessék! 

Az ingóságok gyűjtéséről (ruhanemű, használati tárgyak, stb.) 

a család igényét figyelembe véve a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

Február 9-10-én, szombat –vasárnap 8 órától  

segítsünk minél többen a romok eltakarításában a helyszínen!  

Munkaeszközöket mindenki hozzon magával! 

 
 

A család nevében nagyon köszönjük a felajánlásokat, az együttérző 

támogatást! 
A Bíró családdal pár napja készített riportot az MTV. Ők szorulnak most segítségre! A 

film a következő linken látható: hhttps://www.mediaklikk.hu/video/csalad19-2019-02-

03-i-adas-/?fbclid=IwAR1cWTfqqBrXgMZ-

MMpQF4JHspjykGvsHXa8tobW_RSahDcDfSjkgAIPy5w 

https://www.facebook.com/search/str/marianna+balla/keywords_blended_posts?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwOTgyNDQzMTU2Mzo4MDI0NDc4MjY3NTkzNTgiLCJwc2lkIjp7IjEwMDAwOTgyNDQzMTU2Mzo4MDI0NDc4MjY3NTkzNTgiOiJVenBmU1RFd01EQXdPVGd5TkRRek1UVTJNem80TURJME5EYzRNalkzTlRrek5UZz0ifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiMTMyYTdmNTMxODkwODJhYjM0MzYxMzhmNDgwODM1MjgifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/search/str/marianna+balla/keywords_blended_posts?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwOTgyNDQzMTU2Mzo4MDI0NDc4MjY3NTkzNTgiLCJwc2lkIjp7IjEwMDAwOTgyNDQzMTU2Mzo4MDI0NDc4MjY3NTkzNTgiOiJVenBmU1RFd01EQXdPVGd5TkRRek1UVTJNem80TURJME5EYzRNalkzTlRrek5UZz0ifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiMTMyYTdmNTMxODkwODJhYjM0MzYxMzhmNDgwODM1MjgifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/search/str/marianna+balla/keywords_blended_posts?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwOTgyNDQzMTU2Mzo4MDI0NDc4MjY3NTkzNTgiLCJwc2lkIjp7IjEwMDAwOTgyNDQzMTU2Mzo4MDI0NDc4MjY3NTkzNTgiOiJVenBmU1RFd01EQXdPVGd5TkRRek1UVTJNem80TURJME5EYzRNalkzTlRrek5UZz0ifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiMTMyYTdmNTMxODkwODJhYjM0MzYxMzhmNDgwODM1MjgifQ%3D%3D
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

SZARVASKŐ KÖZSÉG  

SZENNYVÍZHELYZETÉNEK MEGOLDÁSÁRA TETT LÉPÉSEK 

 

(A kimutatás nem teljes körű, a szóbeli megkereséseket csak részben 

tartalmazza) 

 

Az előző Hírmondónk óta történteket az „eseményismertető”  

utolsó 9 bekezdése foglalja magában 

 

 

 Levélben tájékoztattam Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőt Szarvaskő 

szennyvízproblémájáról. 

 Levélben fordultam Dr. Áder János köztársasági elnökhöz, melyben többek között, 

tájékoztatást adtam az ivóvíz bázis veszélyeztetettségéről is. 

 A Heves Megyei Közgyűlés Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülését 

tájékoztattam a kialakult helyzetről, melynek következtében a megoldás érdekében a 

Közgyűlés tagjai is tájékoztatásra kerültek napirend előtti felszólalás formájában. 

 A kialakult helyzet miatt, mely sajtóvisszhangot is kapott, ismételten levélben 

fordultam Dr. Áder János köztársasági elnökhöz.  

 Levélben fordultam Dr. Orbán Viktor miniszterelnökhöz. 

 Igénybe vettem a média adta lehetőségeket. 

 Ismételten levélben kerestem meg Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőnket és 

kértem a segítségét.  

 Részt vettem a Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő által, a kialakult helyzettel 

kapcsolatosan kezdeményezett sajtótájékoztatón. 

 Mirkóczki Ádám személyesen egyeztetett Lázár János miniszter úrral.   

 A Heves Megyei Közgyűlés Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Szarvaskő 

helyzetéből kiindulva, napirenden tárgyalta a kistelepülések közműellátottságának 

problémáit, melyet egy felmérés előzött meg. A bizottság a közműellátottság javítása 

érdekében megfogalmazott javaslatát az illetékes minisztérium felé felterjesztette. 

 Lázár János miniszter úr megbízásából, személyesen keresett meg Héjj Dávid 

miniszterelnöki biztos, azért, hogy a helyszínen tájékozódjon a szennyvízzel 

kapcsolatos problémáinkról. 

 Lázár János miniszter úr levélben tájékoztatott az alábbiak szerint: „A tízezer főnél 

kevesebb lakosú települések szennyvízkezelési és elhelyezési problémájának 

rendszerszintű megoldása egyben jogos elvárás, így egyetértünk az Ön által 

ismertetett beruházás szükségességével, Szarvaskő szennyvízhálózatának kiépítését 

jelentő beruházási igénnyel. Ezen úton is biztosítom arról, hogy Szarvaskő 

szennyvízhálózatának kiépítését szükségszerűnek tartjuk, a beruházást 

támogatandónak ítéljük.” A levélben megfogalmazásra került még az is, hogy az 

illetékes államtitkárság javaslatot fog tenni a Magyar Kormány számára fejlesztési 

források biztosítására, melyről Magyarország Kormánya előreláthatóan az őszi 

ülésszakban hozza meg döntéseit. 

 A Köztársasági Elnöki Hivatalból telefonon kerestek meg és reagáltak a köztársasági 

elnökhöz írt levelemre. A tájékoztatásban kitértek arra, hogy a köztársasági elnöknek 

nincs olyan jogosultsága, mellyel „célirányosan beavatkozhatna”, de biztosítottak 
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arról, hogy a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos felvetéseinkkel egyetértenek, 

annak kiépítését szükségszerűnek tartják. 

 Levélben kerestem meg a Tízezer Főnél Kevesebb Lakosú Települések Fejlesztéséért 

Felelős Államtitkárt, Tasó Lászlót. Levelemben hivatkoztam Lázár János miniszter úr 

ez év áprilisában közölt tájékoztatására, miszerint a programok elfogadásáról, 

valamint a források biztosításáról Magyarország Kormánya előreláthatóan az őszi 

ülésszakban hozza meg döntéseit, a fejlesztési programokkal kapcsolatos döntésekről, 

a támogatáshoz való hozzájutás módjáról, az igénybevétel lehetőségéről Ön fog 

tájékoztatni.” Kértem, amennyiben módjában áll, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az 

„Erős Magyar Vidék” Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazásra került–e a 

kistelepülések szennyvízhelyzetének megoldására irányuló javaslat. 

 Tasó László államtitkár úr a 2017. október 31. napon kelt levelében az alábbiakról 

tájékoztatott: „A település jövőjét alapvetően befolyásoló fejlesztés szükségességével 

egyetértek és tájékoztatom, hogy a Kormány lehetőségei szerint támogatni fogja a 

tízezer fő alatti településeket is a hiányzó alapinfrastruktúra kiépítésében. 

Államtitkárságunk az önkormányzatok fejlesztéseihez szükséges források biztosítására 

tett törekvéseket kiemelten támogatja. A levélben megjelölt konkrét fejlesztési 

lehetőségre vonatkozó előterjesztés előreláthatóan a 2018-as év II. felében kerül 

Magyarország Kormánya elé.” 

 

 Tekintettel arra, hogy 2018-as év második felébe értünk, 2018.07.03. napon levélben 

kértem tájékoztatást Tasó László államtitkár úrtól, hogy elkészült-e az előterjesztés és 

mikorra várható, hogy Magyarország Kormánya elé kerül.  

 Tasó László államtitkár úrtól ez idáig választ nem kaptam, ezért levélben kerestem 

meg Gyopáros Alpárt a Modern Városok és Modern Falvak Program végrehajtásáért 

felelős kormánybiztost, akit tájékoztattam az eddig megtett erőfeszítésünkről és 

kértem, hogy soron kívül vizsgálják meg a helyzetünket a mielőbbi megoldás 

érdekében. 

 Személyesen beszéltem Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkárral és levélben kerestem 

meg Pogácsás Tibor államtitkár urat. 

 Levélben kerestem meg Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőnket és tájékoztattam 

a jelenlegi helyzetről, valamint kértem a közbenjárását. 

 Gyopáros Alpár kormánybiztos úr tájékoztatott arról, hogy a „Magyar Falu Program 

jelenlegi koncepciójának, első ütemében nem szerepel szennyvízhálózat kiépítésére 

vagy annak segítésére vonatkozó programelem…”. 

 Pogácsás Tibor államtitkár úr válaszában (többek között) arról tájékoztatott, hogy „A 

költségvetési lehetőségek figyelembe vételével a kérelemről az év végéig születhet 

döntés.” 

 Héjj Dávid miniszterelnöki biztoshoz fordultam, akinek jeleztem, hogy (bár lépések 

történtek) szennyvízelvezetési problémánk a mai napig nem oldódott meg. 

 Héjj Dávid miniszterelnöki biztos válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a 

problémát munkatársai megvizsgálják és javasolta, hogy az államháztartásért felelős 

államtitkártól kérhetek még segítséget. 

 Levélben kerestem meg Banai Pétert a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős 

államtitkárát. 

 A Pénzügyminisztérium tájékoztatott, hogy a megkeresést illetékes válaszadás céljából 

átadta a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdálkodási Főosztályára. 
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KIMUTATÁS A HIVATAL ÁLTAL EZIDÁIG BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKRÓL 

 

sorszám Pályázat tárgya Pályázott összeg Benyújtás 

időpontja 

Pályázat értékelése 

1. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 

2.550.000,-Ft 2015.06.08. nem támogatott 

2. Rendkívüli szociális 

támogatás 

1.000.000,-Ft 2015.08.05. TÁMOGATOTT: 

30.334,-Ft 

3. Polgármesteri Hivatal 

fűtéskorszerűsítése 

6.499.330,-Ft 2015.08.31. nem támogatott 

4. Szociális tűzifa 2 m3 2015.09.29. TÁMOGATOTT: 

2 m3 

5. Hivatal épületének külső 

felújítása, Borsod-híd 

felújítása 

6.500.000,-Ft 2015.09.30. TÁMOGATOTT: 

6.500.000,-Ft 

6. Rendkívüli 

önkormányzati támogatás 

366.161,-Ft 2016.01.15. TÁMOGATOTT: 

366.161,-Ft 

7. TOP  

Állomáskert felújítása 

110.000.000,-Ft 2016.05.03. TÁMOGATOTT: 

109.064.270,-Ft 

8. Volt Iskolaépület külső 

felújítása 

50.000.000,-Ft 2016.05.10. nem támogatott 

9. Csipkebogyó Fesztivál 500.000,-Ft 2016.05.23. nem támogatott 

10. Orvosi rendelő felújítása 14.000.000,-Ft 2016.06.02. nem támogatott 

11. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

12. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

717.000,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT: 

645.300,-Ft 

13. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

1.027.808,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT: 

925.028,-Ft 

14. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

678.280,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT: 

610.452,-Ft 

15. Volt Iskola épület belső 

munkálatai 

6.500.000,-Ft 2016.08.26. TÁMOGATOTT: 

6.500.000,-Ft 

Tekintettel arra, hogy a volt iskola épületre benyújtott pályázatunkat nem támogatták, 

támogatási szerződés módosítását kértem a Belügyminisztériumtól, miszerint ezt az összeget a 

volt MÁV üdülő épületének tetőfelújítására és az ivóvízhálózat korszerűsítésére használnánk 

fel. A módosításhoz a Belügyminisztérium hozzájárult. 

 

16. 

 

Idősbarát Önkormányzat 

Díj 

 

1.000.000,-Ft 

 

2016.06.03. 
 

TÁMOGATOTT: 

1.000.000,-Ft 

17. VIS MAIOR pályázat 

Eger-patak-Rocska 

összefolyás torkolatának 

javítása 

7.340.000,-Ft 

kötelező önerő: 

734.801,-Ft 

2016.07.20. TÁMOGATOTT: 

6.613.000,_Ft 

18. Büszkeségpont 

1956-os emlékmű 

5.000.000,-Ft 2016. TÁMOGATOTT: 

4.000.000,-Ft 
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19. VIS MAIOR pályázat 

Teréz út 

6.268.040-Ft 

kötelező önerő: 

626.804,-Ft 

2016.09.13. TÁMOGATOTT: 

5.641.000,-Ft 

20. Szociális tűzifa 58 m3 2016.09.16. TÁMOGATOTT: 

35 m3 

21. Üdülési pályázat 

nyugdíjasok részére 

1 fő üdülésének 

támogatása 

2016.11.10. TÁMOGATOTT:   

1 fő 

22. Bursa Hungarica 5 diák 

támogatása 

2016.11.25. TÁMOGATOTT: 

23. Rendezvény 

Várfelfutó verseny 

300.000,-Ft 2017.02.07.  nem támogatott 

24. Eszköz pályázat Tablet, Laptop, 

PC számítógép 

2017.02.13. nem támogatott 

25. Csipkebogyó Fesztivál 800.000,-Ft 2017.05.04 nem támogatott 

26. Orvosi rendelő 

energetikai felújítása 

18.035.561,-Ft 2017.04.27. nem támogatott 

27. Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek 

támogatása 

1.000.000,-Ft 2017.09.05. TÁMOGATOTT: 

1.000.000,-Ft 

28. Vis maior pályázat  

út helyreállítás 600 fm-en 

6.668.360,Ft 

kötelező önerő: 

666.836,-Ft 

2017.08.16. TÁMOGATOTT: 

6.001.000,-Ft 

29. TOP-3.2.1-16 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

40.014.000,-Ft 2017.08.29. TÁMOGATOTT: 

40.014.000,-Ft 

30. Rendkívüli támogatás 

Igazgatási feladatok 

ellátására 

 

174.444,-Ft 

2017.09.18. TÁMOGATOTT: 

80.000,-Ft 

11. Rendkívüli támogatás 

Szoc. alapellátásra 

 

1.248.938,-Ft 

2017.09.18. TÁMOGATOTT: 

600.000,-Ft 

32. Szociális tűzifa 58 m3 2017.08.10. TÁMOGATOTT: 

40 m3 

33. Bursa Hungarica 4 diák 

támogatása 

2017.11.25. TÁMOGATOTT: 

34. Vár 500.000.000,-Ft  Eger EKF projektbe 

beépítve 

Nem támogatott 

35. Zártkerti ingatlanok 

fejlesztése 

10.000.000,-Ft 2018.01.31. TÁMOGATOTT: 

9.526.629,-Ft 

36. LEADER fejlesztések 

Volt MÁV üdülő 

6.813.000,-Ft 2018.02.26. Elbírálás alatt 

37. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztési támogatás 

15.000.000,-Ft 2018.04.24. nem támogatott 

38. Első világháborús 

emlékmű 

4.990.000,-Ft 2018.05.18. Elbírálás alatt 

39. Csipkebogyó Fesztivál 1.000.000,-Ft 2018.05.08. TÁMOGATOTT: 

500.000,-Ft 
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40. Értéktár állandó kiállítás 

pályázat 

970.000,-Ft 2018.05.22. TÁMOGATOTT: 

970.000,-Ft 

41. Szociális tűzifa 58 m3 2018.07.26. TÁMOGATOTT: 

44 m3 

42. Rendkívüli támogatás 

Igazgatási feladatok 

ellátására 

100.256,-Ft 2018.08.28. TÁMOGATOTT: 

90.230,-Ft 

43. Rendkívüli támogatás 

Szoc. alapellátásra 

675.363,-Ft 2018.08.28. TÁMOGATOTT: 

607.826,-Ft 

44. Bursa Hungarica 4 diák 

támogatása 

2018.10.05. TÁMOGATOTT: 

45. Testvértelepülési-

program 

1.990.000,-Ft 2018.12.12. Elbírálás alatt 

46. LEADER fejlesztések 

eszköz beszerzés 

4.169.345,-Ft 2018.12.12 Elbírálás alatt 

 

 

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVBEN MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS 

EGYÉB MUNKÁLATOKRÓL 

 

Volt iskolaépület 

 

Amint arról a Hírmondó korábbi számában tájékoztattam a lakosságot, befejeződött a volt 

iskolaépület bérlőjével szemben indított végrehajtási eljárás.  

Az épület azóta kiürítésre került, azt az önkormányzat jelenleg tároló helyiségnek és zárt 

helyet igénylő, apróbb munkavégzésekre hasznosítja. 

Az iskola külső környékének rendbetétele, lomtalanítása megtörtént.  

A volt pedellus lakás egy részéből szükséglakás került kialakításra, mely egy szobából, egy 

főzőfülkéből, és egy szükségszerűen felújított fürdőszobából áll. Ezzel együtt az utcafrontra 

néző tornác is rendezettebb arculatot kapott. 

 

Volt MÁV Üdülő 

 

Az épület felújítására „Alkotóház” címen tudtunk pályázni. A teljes felújítás 2 pályázat 

igénybevételével, valamint önerő biztosításával történik meg.  

Az első pályázatból (adósságkonszolidációban részt nem vett települések) a tetőszerkezet már 

felújításra került, az ivóvízhálózat (az állomáskerttel együtt) kiépítése megtörtént. 

 

Hirdetőtáblák elkészíttetése és kihelyezése 

 

A lakosság időbeni tájékoztatását biztosítja az aktuális eseményekről, intézkedésekről. 

 

Önkormányzati területek rendezése 

 

Minden önkormányzati terület használójával felvettük a kapcsolatot, aminek köszönhetően a 

területek (zártkertek) használóival bérleti szerződést kötöttünk, bérleti díj fizetés ellenében. 

 

Almáskert 

A terület tisztítását követően elkezdődött az almáskert rendbetétele. 
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Megújult a Peka-kút 

 

Lakossági észrevétel alapján és lakossági összefogással karbantartási, felújítási munkák 

elvégzése történt. A munkában résztvevőknek ezúton is köszönöm. 

 

Megújult a temető urnafala 

 

A csapadékvíz elvezetésével egyidejűleg felújításra került az urnafal. 

 

Útfelújítás 

 

A Szarvaskő külterület (020 hrsz) és a zártkerti terület (662 hrsz) esetében megtörtént az út 

zúzottkővel való feltöltése, vízelvezető, szikkasztó árkok létesítése, kitakarítása, 

karbantartása. (A Bércre felvezető útszakaszok.) 

 

Volt zöldséges pince területének megújulása 

 

Az időjárás viszontagságai által megrongálódott kép helyett a testvérvár kapcsolatra 

emlékeztető tábla került kihelyezésre, laminált nyomathordozón, ami az időjárás 

változásainak hosszútávon is ellenáll.  

 

Élelmiszerbolt és Italbolt állapotának felmérése 

 

Az Élelmiszer- és Italbolt épülete önkormányzati tulajdonban van, ezek működtetői bérleti 

szerződés alapján használják az épületet. A testület döntése alapján a költségvetésünktől 

függően állagmegóvási, vagy felújítási munkálatokat tervezünk az épületen. A jelenlegi épület 

felmérési terve elkészült, mely alapul szolgál a további döntések meghozatalához. A felmérési 

terv elkészítését köszönöm Punyi Imrének, aki térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre a 

terveket. 

 

Virágos Magyarországért 

 

A Spitzmüller Kft., Szarvaskő településnek szponzori díjat adományozott, a Virágos 

Magyarország 2018. évi versenyben elért kiemelkedő teljesítményéért. A felajánlott 200 db 

egynyári palánta 2019. évben járul hozzá a település virágosításához és szépíti a területet. 

A felajánlást ezúton is köszönjük. 

 

 

A 2018. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁNK EREDMÉNYEKÉPPEN A 2019. ÉVBEN 

VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK, FALU SZÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK (POZITÍV 

ELBÍRÁLÁSBAN RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL) 

 

Szarvaskő értékei 

 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatása címen elnyert pályázatra vonatkozó támogatói 

okirat az Agrárminisztériummal aláírásra került. 

 

A képviselő-testület 2016.06.30-án a 44/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozattal döntött 

a települési értéktár bizottság létrehozásáról. A települési értéktár munkájának az a célja, hogy 
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összegyűjtse és megőrizze azokat a jellegzetességeket, amire mi, szarvaskőiek büszkék 

lehetünk. Összegyűjtsük, majd ápoljuk, megőrizzük és továbbadjuk mindazokat az értékeket, 

amelyek körülvesznek bennünket, amelyben benne van a múltunk, a hagyományunk, a 

kultúránk, őseink tudása. 

Az értéktár bizottság elnöke Kárpátiné Ézsiás Edit, tagjai: Fodor Istvánné, Tuzáné Szabó 

Klára, Lőrincz József és Dr. Zsirai Sándor. Az Ő munkájuknak köszönhető, hogy a 

Szarvaskői vár és a Szarvaskői Csipkebogyó Fesztivál már a Heves Megyei Értéktárat is 

gazdagítja. 

 

Külön köszönöm Kárpátiné Ézsiás Editnek a pályázat előkészítése során nyújtott segítségét és 

az elkövetkező kivitelezéshez kapcsolódó előkészítő és levezető munkáját. 

 

Szarvaskő szépsége, geológiai sokszínűsége méltán vonzza a turistákat, ezért nagyon kedvelt 

kirándulóhely. Egy ilyen kis falu csak úgy tudja megtartani egyediségét, jellegzetességeit, ha 

megóvja környezete szépségét, kultúráját, hagyományait. Csak ezen értékek ápolásával, 

megismertetésével tud vonzó, keresett hellyé válni a világ számára. A környezet adottságai, 

lehetőségei az ehhez igazodó életkörülmények, hagyományok, egyéb értékek átszövik az 

ember egész életét, ezért érdemes megismertetni másokkal is. 

 

A pályázati úton elnyert 970.000,-Ft-ból Szarvaskő 

értékeit szeretnénk kiállítani a képen látható 

helyszínen. 

 

A nagyközönség számára egy állandó tárlat 

keretében tervezzük bemutatni a települési értéktár 

által nyilvántartott értékeinket. Erre megtaláltuk a 

megfelelő helyet, amely a falu központjában 

található, a főútról jól látható, a parkolóból könnyen 

megközelíthető. A már valamelyest előkészített, 3 

részre osztott falrészletben tervezünk egy olyan, 

fotókat és szöveget tartalmazó értéktár bemutatást, mely támogatja a település arculatának 

pozitív megítélését s felhívja a látogatók figyelmét az értékes látnivalókra, ezzel is elősegítve, 

hogy élményben gazdag, hasznos időtöltést biztosítsunk.   

A szerkezet fából készül, de a nyomatokat lamináltatjuk, hogy az időjárás viszontagságainak 

hosszútávon ellenálljon.  

 

Állomáskert felújítása (TOP)  

 

Szarvaskő, Állomáskert nevezetű területe a vasútállomás tőszomszédságában a patakparton 

elterülő zöldterület, mely sport, szabadidő és rendezvénytéri funkciókat szolgál a maga 

kezdetleges kiépítettségében. 

A képviselő-testület 2015-ben kezdte el a terület felújítását célzó tervezési folyamatot. 

2016-ban a pályázati feltételek körvonalazódása okán vált szükségessé a tervezési program 

szűkítése, ezzel együtt készült el az új tervezési koncepció, melynek a cca. 100 Mft 

beruházási költséget kellett megcéloznia. 

2016 tavaszán a TOP-1.2.1-15 felhívásra a tervek átdolgozását követően került benyújtásra a 

pályázati anyag. 
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2017 tavaszán a projekt támogatást nyert a pályázaton, ekkor már megfigyelhető volt az 

ugrásszerű építőipari árdrágulás, valamint az akcióterület közúti kapcsolat biztosításának 

egyetlen útvonalán lévő, a 194/1 hrsz. alatti közúti híd teherbírásának leminősítés 3,5 tonnára. 

Az illetékes közútkezelő tájékoztatása szerint a híd felújítása évek óta napirenden van, de 

döntés erről még nem született. Mindezeket figyelembe véve a projekt racionalizálását 

határoztuk el. 

Az építmények telepítése során a jelenlegi elrendezést vettük alapul; a terület nyugati részén 

kap helyet a fedett színpad, a középső terület a sportolásé (fesztivál esetén a közönségé), míg 

a keleti részen a kiszolgáló épület helyezkedik el. A kialakult rendszerben az időszakos 

színpad helye egybeesik a tervezettével. Mivel alapvető funkcióját az év csekély részében tölti 

be, így logikusan adódott, hogy fizikálisan is tegyük a színpadot a jelenlegi játszótér mellé, 

hogy a nagyrendezvények között ne legyen tétlenségre kárhoztatva.  

A sportcélú használat és tömegrendezvények kiszolgálása érdekében az északi rézsű 

telekhatáránál lelátót terveztünk. 

A kiszolgálóépület-együttes fő eleme a tánccsűr, mely kb. 80 m
2
 alapterületű egybefüggő 

fedett tér. A tánccsűr északi, faház melletti fedett részén - az úgynevezett sütőteraszon - egy 

kemence kerül megépítésre, ahol a régi falusi étkezési szokásoknak megfelelően készíthetik 

ételüket az érdeklődők. 

A rendezvénytér idényjellegű használata ellenére a meglévő faház hőszigetelő 

vakolatrendszert kap és a jelenleg az orvosi rendelőben található hőtárolós kályhákkal 

biztosítjuk a fűtési lehetőséget. A meglévő vizes-blokk helyiségei a külső megközelítés 

helyett a faház belső helyiségeiből lesznek megközelíthetőek egy közös előtéren keresztül. 

Az új, közösségi mosdó a kültérből is érhető, külön női- és férfi WC, valamint akadálymentes 

WC kerül kialakításra.  

Fenti projektre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 

Volt MÁV Üdülő 

 

A második, (még elbírálás alatt lévő) LEADER pályázattal a homlokzat felújítás (új külső 

borítással), nyílászárók rendbetétele, terasz rész burkolása, vizesblokkok és elektromos 

hálózat felújítása valósul meg. 

A testület döntése alapján, saját költségvetésből az épület szigetelést kap és két nagyobb 

helyiségben, a jelenleg a hivatalban működő, hőtárolós kályhák biztosítják, hogy kora 

tavasztól késő őszig használni lehessen. 

 

Nyugodó-dűlő  

 

A „Zártkerti program” elnevezésű pályázati felhívás a zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására ad lehetőséget. 

Ennek keretein belül az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 

 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő almáskert kapcsán, szakértő segítségével a 

hiányzó almafák pótlása, a genetikai sokszínűség megőrzése, bővítése. (Skanzen 

jellegű almáskert kialakítása, ősi magyar almafajokkal.)  

 Terület tisztítása 

 Elektromos áram lecsatlakoztatása, kiépítése fogyasztás-mérőhellyel a telken lévő 

gazdasági épületig történő elvezetésével 
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 Vadkárelhárító kerítés létesítése, kétszárnyú kapuval 

 Almafák metszése, szükség esetén kivágása 

 Almafák ültetése 

2. Szintén az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg gazos területen csipkeültetvény 

telepítése. 

 A terület hulladékmentesítése, bozótirtás, területtisztítás 

 Áramellátás biztosítása közmű csatlakozással, egyedi mérőhely kialakításával 

 Vadkárelhárító kerítés építése, kapuval 

 Vadrózsa telepítése (250 tő) 

3. Útfelújítás 

 A 25. sz. főútról történő „felcsatlakozást” segíti elő a jelenleg aszfaltozott útszakasz 

felújítása 

 Aszfalt kopóréteg készítése csatlakozó út meglévő szilárd burkolatának felújítása 

céljából felülettisztítással, bitumenemulziós előkezeléssel 

 Felszíni vízelvezetés folyóka építéssel 

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP) 

 

Jelen pályázat két épület korszerűsítését foglalja magában: Polgármesteri Hivatal, valamint az 

Orvosi Rendelő. Jelen fejlesztéssel az épületek szerkezetei, illetve épületgépészeti rendszerei 

teljes mértékben korszerűsödnek. A jelenlegi fogyasztási adatok nagymértékben javulnak. A 

tervezett technológia lehetővé teszi, hogy a kiépítés után az eszközök RF rendszerben (nincs 

közöttük fizikai kapcsolat), rádiófrekvenciás úton legyenek összekapcsolva. 

A fejlesztést megalapozó, jelen állapot bemutatása: 

 

1. Szarvaskő, Polgármesteri Hivatal 

Az épület homlokzati hőszigetelése korábban megvalósult, nyílászárók cseréje nem történt 

meg, akadálymentesítés nem történt meg. A fűtést elektromos tömegkályhák biztosítják. 

Padlásfödém nincs szigetelve, lábazat nincs szigetelve.  

 

2. Orvosi Rendelő 

Az épület homlokzati hőszigetelése nem történt meg, tömör téglafalak, elöregedett 

nyílászárók vannak, nyílászárók cseréje nem történt meg, akadálymentesítés nem történt meg. 

A fűtést elektromos tömegkályhák biztosítják. Padlásfödém nincs szigetelve, lábazat nincs 

szigetelve.  

 

         Akadálymentesítés 

Mivel az épületek külső épületszerkezeti elemeinek felújítására is sor kerül, a beruházás a 

következő projektarányos akadálymentesítés követelményeinek felel meg: az érintett 

ingatlanokon tervezett tevékenység során figyelembe vették az összes érintett fogyatékossági 

csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményt. A fejlesztéssel érintett épületek 

közösségi célú funkciókat látnak el és ügyfélforgalmat bonyolítanak le, így a projekt 

keretében biztosított lesz az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési 

útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex 

(fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése. Akadálymentesítés céljából rámpa, 

akadálymentes mosdó valósítandó meg mindkét érintett épületben. 

A fenti hiányosságok kerülnek megszüntetésre a TOP pályázat keretein belül. 
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Könyvtár 

 

A könyvtár a TOP pályázat keretein belül új nyílászárót kap és fűtéskorszerűsítése is 

megoldódik. Ezt követően a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a látványtervben 

látható fejlesztést hajtja végre településünk könyvtárában. Az önkormányzat a világító testek 

és a padlóburkolat cseréjét finanszírozza. 

Ezúton is köszönöm a Bródy Sándor Könyvtár által felajánlott fejlesztést és Márk Terézia 

könyvtárosunk munkáját, ami nagyban hozzájárult a fejlesztés kiérdemléséhez. 

 
Téli síkosság-mentesítés 

 

A téli havazás nem jelent mindig felhőtlen boldogságot. A havas, latyakos, jégbordás vagy 

ónos esőtől csúszós utak, járdák, burkolatok nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok 

számára is lelassult közlekedést, parkolási gondokat, egyéb veszélyeket, olyan 

kellemetlenségeket jelentenek, amitől a lehető leggyorsabban szabadulnának. 

 

Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 

használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter 

széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), 

valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról. 

 

Szarvaskő településen a takarítási rendet az önkormányzat idevonatkozó rendelete 

szabályozza. A helyi rendelkezés igazodik az országos rendelethez. A rendelet fontosság 

szerint sorolja kategóriába az utcákat. Kiemelten kezeli, és elsőbbséget élveznek a település 

megközelítését, illetve elhagyását biztosító utak, melyek a 25-ös főúthoz csatlakoznak. Itt kell 

megemlíteni a lejtős utakat. Vannak olyan utak, útszakaszok, amelyet csak jelentős késés 

esetén tudunk megtisztítani. Ezek általában keskeny, kisforgalmú utak. 

 

Sózás 

A hó elolvadásához a sózás önmagában nem elegendő. Szükséges a megfelelő hőmérséklet, 

lényeges, hogy mennyire árnyékos az út, de talán a leglényegesebb a forgalmi terhelés. Az 

olvasztást jelentős mértékben az autógumik végzik. Törik az útra szórt sót és a gumi 

melegsége segíti az olvadási folyamatot. Tapasztalható, hogy a főutakon sózás után akár egy-

két órával száraz az aszfalt, hiszen nagy a forgalmi terhelés. Olyan szakaszokon, ahol 

óránként néhány autó hajt át, a só ellenére is felfagyott és havas marad az aszfalt. 
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A képviselő-testület döntése alapján az idei évben is a 1552 Bt-vel (Kovács Ferenc) kötöttünk 

megállapodást a közterületek téli síkosság-mentesítési munkáinak elvégzésére. A „fontossági 

sorrend” első helyén szerepel az Újtelep, hiszen a meredek emelkedő miatt az itt lakók 

hazajutása a legkritikusabb. Csak ezt követően történt, történik meg a település egyéb 

részeinek tisztítása.  

Természetesen mindenki azt szeretné, ha reggel kiáll az autójával, azonnal letakarított útra 

hajtson. Sőt amerre közlekedik, mindenhol tiszta legyen az úttest. Sajnos ez fizikai 

képtelenség, hiszen az egyetlen jármű, amivel a hóeltakarítást végezzük, egyszerre csak egy 

helyen tud dolgozni. 

Köszönettel tartozom azoknak a lakosoknak, akik felismerték a helyzet súlyát és kérés nélkül, 

kisebb lakossági összefogással, utcákat, területeket szabadítottak meg a hótól, vagy éppen a 

szóróanyagot segítettek teríteni. 

Egy dolog biztos! Attól, hogy valaki bicskával kiszúrja az autóm kerekét még nem lesz 

járhatóbb az út. 

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!  

 

Szemétszállítás 

 

A tél folyamán sok problémát jelentett, hogy a Városgondozás autója nem tudott, vagy nem 

vállalta, hogy bizonyos területekről elszállítsa a kukákat. Az Újtelepi részen heteken keresztül 

az út szélén maradtak a teli kukák. A városgondozáshoz a jelzés megtörtént az önkormányzat 

részéről, de tudjuk, hogy volt olyan lakos is, aki jelezte, amit ezúton is köszönök. A 

megoldásra azonban a Városgondozás részéről nem került sor. 

Kovács Ferenc keresett meg és ajánlotta fel, hogy Ő kora hajnalban összeszedi a kukákat és 

lehozza a 25-ös főút mellé, ahol megtörtént az ürítésük, majd gondoskodott az ingatlanok elé 

történő visszaszállításról. Nem mondom, hogy ez minden esetben zökkenőmentes volt, illetve, 

hogy minden alkalommal teljes sikerrel járt, de jobb ötlet a megoldásra nem volt. 

A megértésüket ezúton is köszönöm. 
  

Szarvaskő Község Önkormányzata 2019. évi ülésterve 

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a testületi-ülések nyilvánosak (kivéve a zárt ülést) azon 

bárki személyesen részt vehet. A testületi ülésről készült jegyzőkönyveket a honlapon 

(www.szarvasko.hu) bárki megnézheti, illetve a rendeletek elérhetőek a  linkre 

kattintva. 

 

2019. január 17. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. február 14. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. március 14. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. április 18. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés és Közmeghallgatás 

2019. május 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. június 20. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. július 18. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. szeptember 19. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. október 17. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

2019. november 21. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés  

2019. december 12. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

http://www.szarvasko.hu/
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KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIRŐL  
 

CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL 

 

Az utóbbi évek fesztivál iránti megnövekedett 

érdeklődése hajlamossá tesz bennünket arra, 

hogy úgy gondoljuk, nem lehet már tovább 

fokozni az emberek lelkesedését és 

kíváncsiságát, de a legutóbbi rendezvény 

népszerűsége ismét csak rácáfolt erre. A falu 

utcáin hömpölygött a tömeg, az ideiglenes 

parkolók is zsúfolásig teltek, noha az időjárás 

nem kényeztetett bennünket. Volt is miért 

idelátogatni a vendégeknek, a fogadtatásban 

nem csalódtak. 

 

Sok-sok előkészítő munka után vonzó, igényes 

tálalásban gondoskodtak a szarvaskői 

csipkelekvár főző családok az ízes csemege 

kínálásáról. Csinosan díszített sátrak sora, 

változatos kóstolók, kedves házigazdák várták 

a betérőket. Csipkebogyó lekvár, szörp, bor, 

pálinka akadt bőven, de a nap végére 

valamennyi gazdára talált. 

Idén is különösen élénk figyelem kísérte a 

lekvárkészítés műveleteit bemutatók sátrait, 

ahol az érdeklődők akár saját maguk is kipróbálhattak egyes folyamatokat. 

Akik egyéb kistermelői termékekre vágytak, szintén bőséges választékot találtak a környező 

települések termelőinek házias áruiból. Gazdag kínálattal jelentek meg a népi mesterségek 

képviselői és sokszínű kézműves termékeik is. 

 

A falu központjában felállított színpad fellépői, régi és új kedvencek zenés, énekes produkciói 

folyamatosan gondoskodtak a közönség szórakoztatásról. Megismerhettük az aldebrői Edle 

Blumen tánccsoportot, régi kedvencként üdvözölhettük a gyermekek interaktív 

foglalkoztatásában jeleskedő Palmetta Zenekart, ismét elvarázsolt bennünket a Regélő Fehér 

Táltos dobcsapat látványos Hun sárkány 

című előadásával, a népies rock kedvelőit 

Tarnai Kiss László és zenekara vidította fel, 

a fiatalok a népszerű Zienfild együttes 

dalaira csápolhattak. 

Nagy örömmel üdvözöltük a Nagyberegi 

Néptánccsoport fergeteges bemutatkozását, 

akik először érkeztek hozzánk a kárpátaljai 

delegáció tagjaiként. 

 

Először valósult meg, az a régi álmunk, 

hogy nemzetközivé tegyük a Szarvaskői 

Csipkebogyó Fesztivált, s meghívjuk 

azoknak a határon túli településeknek a képviselőit, akik nagy múltú csipkebogyó 
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fesztiválokat rendeznek községeikben. A kapcsolatok ápolásából születhetett meg 2018-ban a 

hármas találkozó és az együttműködés kinyilvánítása: a kárpátaljai Nagybereg, az erdélyi 

Kalotaszentkirály és Szarvaskő Testvérfesztivál-megállapodása, melyet a települések 

képviselői ünnepélyes keretek között írásba foglaltak és a fesztivál megnyitóján kihirdettek.  

 

Ugyancsak kedves vendégeink voltak a balatonedericsiek és testvérvárunk, Döbrönte Himfy 

Bandériumának képviselői, akik korhű 

ruháikban nemcsak színes színfoltját 

alkották a fesztiválnak, de vitézségi 

próbáikkal, kardvívó produkcióikkal 

lenyűgözték az érdeklődőket, sőt az arra 

vállalkozók még kardforgató tudásukat is 

kipróbálhatták velük. A vitézek hűek 

maradtak önmagukhoz, nem átallottak 

menyasszonyt szöktetni. Nagy riadalmat 

keltettek, melyet hamarosan harsány 

vidámság váltott fel, amikor megjelentek a 

Heves Megyei Értéktár sátránál és 

elragadták a gyönyörű gyöngyöspatai 

viseletbe öltözött menyasszonyt.  

 

A Hungarikum Játszóház és a Heves 

Megyei Értéktár első ízben tisztelte meg a 

fesztiválunkat. Látványos kiállításaival és 

interaktív foglalkozásaival hatalmas 

vonzást gyakorolt a fesztivál résztvevőire. 

A Hevesi Népművészeti Szövetkezet 

csodálatos népi szőttesei, kézműves 

foglalkoztatói, a gyöngyöspatai asszonyok 

szépséges viselet bemutatói, Révész P. 

László ötvösmunkái, a Mikropódium 

bábszínház előadása folyamatosan széles 

tömegeket szólított meg. 

 

A közelben állítottuk fel a Szarvaskői 

Települési Értéktár színes tárlatát, melynek 

a település büszkeségeit bemutató kiállító 

tábláit egész nap tetszéssel olvasgatták, 

nézegették a vendégek. A Heves Megyei 

Értéktár és a Nemzeti Művelődési Intézet 

vezetői a fesztiválon ünnepélyesen 

átnyújtották az értéktári munka elismerő 

okleveleit. 

Településünk értékeiből eddig a Vár és a 

Csipkebogyó fesztivál kapta meg a Megyei 

Érték cím viselésének jogát, de idén a 

Tanösvény és az Öko-Park előterjesztését 

is szeretnénk megtenni. 
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Számos látogató tette próbára tudását a településen 50 

éve forgatott Isten hozta, Őrnagy úr! című filmhez 

kapcsolódó kvízjátékban. A fogas, ravasz kérdések 

megválaszolásához nagy segítséget nyújtottak a film 

megelevenedő fő figurái, akik a falu utcáin nagy 

csinnadrattával sétálgatva hívták fel magukra a 

figyelmet és támogatták a játék résztvevőit. Az első díj 

nem is lehetett más, mint két ajándék belépő a 

Gárdonyi Géza Színház nagysikerű, a film alapjául 

szolgáló Örkény: Tóték című előadására. 

 

Ugyancsak nagy forgalmat bonyolított le a számos 

mesét figuráival megjelenítő, hagyományos népi 

játékokat kínáló Gyermekek Mesekertje, mint a 

csalogató szólt, valóban sok csöppség nagy örömét lelte benne, ahogyan a Lóci Színpad 

bábelőadása is emlékezetes élményt nyújtott. 

Sokan nemcsak néhány órát, de az egész napot, sőt hosszabb időt is itt töltöttek, a szarvaskői 

szálláshelyek kitehették a teltház táblát. 

A fesztivál napján nagy népszerűségnek örvendtek a lovas kocsis bogyójáratok, a környék 

szépségeit bebarangoló, szakavatott vezetőkkel 

induló, hosszabb, rövidebb túrák, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara támogatásával szervezett 

gazda előadások.  

 

Akik útravalóul a csipkebogyós csemegék és a 

szerzett élményeken túl szellemi táplálékot is 

kívántak pakolni, magukkal vihették az írók 

sátrából Tóth István és Kárpáti János Szarvaskő 

köteteit, Bottyán Judit verseit, Mester Györgyi 

Csipkebogyó meséjét és egy sikeres nap jóleső 

érzését.  

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

ADVENT HETEI 

Sokak örömére advent heteiben festői kis településünk 

utcácskáit ismét benépesítették, a már hagyománnyá váló 

Betlehem-falva figurái. Megújult és több csoportos 

kompozícióval bővült alakjai a hólepte tájban meghitt, 

ünnepi hangulattal fogadták a sétálókat és az 

idelátogatókat.  

 

Új, a lakosság körében nagy tetszéssel fogadott ötlettel 

gazdagodott az ünnepvárás, sok kapura felkerültek az 

adventi naptár lapjai december 1-től 24-ig. A sötétben 

foszforeszkáló szám köré kreatív karácsonyi díszítések 

születtek a kivitelezésben szívesen résztvevő házigazdák 

egyéni elképzelései és megformálásai alapján. Szebbnél 

szebb alkotásokkal várhattuk a Karácsonyt! Szarvaskő 

Község Önkormányzata ez úton is köszöni valamennyi az 

előkészítésben, megvalósításban közreműködő segítségét.  
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MIKULÁS 

 

 

 

December 8-án nagy 

nyüzsgés volt a 

Polgármesteri Hivatal 

körül, a felállított 

sátorba Mikulás 

ünnepségre várta az önkormányzat a gyerekeket és hozzátartozóikat.  

 

A Mikulás idén sem okozott csalódást, gazdagon tömött, óriás puttonyából finomságokkal teli 

csomagok kerültek elő, és a gyerekek nagy örömére még dalra is fakadt, zenés műsorral 

szórakoztatta a kis vendégeket.  
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IDŐSEK KARÁCSONYA 

 

 

December 17-én a legifjabbak ünnepségét követően a 

legidősebbeket, a 60 éven felülieket hívta Szarvaskő Község 

Önkormányzata hangulatos adventi estére, közös együttlétre, 

beszélgetésre, műsoros vacsorára. 

Az Öko-Park Panzió éttermében a karácsonyi megemlékezés 

után a Gárdonyi Géza Színház művészei, Ivády Erika és Rácz 

János zenés-táncos produkciója teremtett vidám, oldott 

hangulatot. 

 

 

 

 
 

ARANYLAKODALOM 

 

Az aranylakodalom, az 50. házassági 

évfordulót jelenti, ilyenkor szokták 

megújítani a párok fiatalkori 

fogadalmukat új gyűrűkkel, és az „igen” 

újra kimondásával. 

Barta Sándorné Marika 50 évvel 

ezelőtt „életre szólóan” kötött 

házasságot Barta Sándorral, itt 

Szarvaskőben, az akkori Községi Tanács 

irodájában. 

Fogadalmuk ismételt megerősítése 2018. 

december 1-jén történt, szeretteik 

körében, - ugyanabban az irodában.  

A régi új párt Molnárné Lukács Andrea 

anyakönyvvezető köszöntötte és a 

ceremónia részeként a gyűrűhúzás előtt ünnepélyesen megerősítették az 50 évvel ezelőtt tett 

fogadalmukat.  

Ezúton is kívánunk nekik hosszú boldogságot gyermekeik és azok párjai, unokáik, és 

remélhetőleg dédunokáik körében! 

Összeállította: Kárpátiné Ézsiás Edit 
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HOGY VOLT? MI LESZ A KÖNYVTÁRBAN? 
 

HÓEMBERÉPÍTŐ VERSENY 
 

A januári havazás hozta az ötletet, hogy építsünk a 

hóból! A gyerekek nagy örömére hóemberépítő 

versenyt hirdettünk. A mellékelt fotókon látszik, hogy 

mennyien szerettek a hóval játszani!  

Az építők munkáját oklevéllel és könyvjutalommal 

díjazzuk, melyeket a könyvtárban vehetnek át a lelkes 

alkotók! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Donászy Magda: Hóember 
 

Hóna alatt seprűt szorít, 

pedig nem is sepreget. 

Bizony ésszel fel nem éred, 

ez az ember ki lehet. 

Hóval, faggyal nem törődik, 

tűr némán, szótlanul. 

De mikor a tavaszt érzi, 

mint a patak, könnye hull. 
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FEBRUÁR 14-ÉN, A „KÖNYVAJÁNDÉKOZÁS NEMZETKÖZI NAPJÁN” 

ajándékozzunk könyvet egy 

- barátnak, barátunk gyerekének vagy 

- hagyjunk könyvet egy váróban, ahol gyerekek olvashatják, 

- adjunk használt, de még érdeklődésre számot tartó könyvet könyvtárnak, kórháznak, 

intézménynek, vagy szervezetnek, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak! 

Az átadásról készíts fotót és küldd el a könyvtár részére!  

 

FEBRUÁRBAN LESZ ISMÉT KÖNYVCSERE!!! 

 
FOLYÓIRATOK A KÖNYVTÁRBAN 

 
Eben az évben az alábbi folyóiratokat 

olvashatják rendszeresen a könyvtárban: 

BRAVO, Heves Megyei Hírlap,Képes Sport, 

Nők Lapja, PC guru, Praktika Zöld újság,  

 

MÁRCIUS 1-JÉN „ÖLELJ MEG EGY 

KÖNYVTÁROST VILÁGNAP” LESZ! 

 
Mindenkit bíztatunk, menjen el egy 

könyvtárba, öleljen meg legalább egy 

könyvtárost és ha már ott van, nézzen szét, 

ismerkedjen a hangulattal, a csodával, amelyet 

csak egy könyvtárban találhat meg! 

Jelentkezzen be, vegyen ki egy könyvet és 

vigye haza a varázst! 
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ADY ENDRE EMLÉKÉV 

100 éve, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre, a magyar líra kiemelkedő alakja. Az 

emlékév során részt veszünk kiállítás, versmondás, kvíz rendezésében, illetve az országos 

„Posztolj verset az utcára”rendezvényeken.  

Kérem azok jelentkezését, akik szívesen lesznek tagjai a szarvaskői csapatnak! 

 

PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN 

Összeállt az ez évi programterv, melyet a BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI 

KÖNYVTÁR közreműködésével valósíthatunk meg:  

 

I. negyedév: E’MESE VÁR – felkerekedő olvasásnépszerűsítő programsorozat 

sulikezdő ovisoknak 

II. negyedév: Csupa praktika – avagy mentsük, ami menthető! 

Vendég: Kulcsárné Király Mária 

III. negyedév: KERTELJÜNK - Egészséges tartósítás 

Vendég: Máthé Orsi 

IV. negyedév: AMIGURUMI – Vendég: Nagyné Petrenkó Lea 

 

Tervezzük több alkalommal KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK megtartását. 

Pl. papírfonás, könyvből doboz, anyák napi, adventi, de lesz nyáron LEGO-, 

TÁRSASJÁTÉK- nap és BŰVÉSZKEDÉS is! 

 

A rendezvények pontos idejéről a könyvtár Facebook oldalán, valamint a hirdetőtáblákon 

értesülhetnek az érdeklődők! 

Facebook oldalunk címe: www.facebook.com/SzarvaskoiKonyvtar 

 

  

Márk Terézia 

könyvtáros 

MESTER GYÖRGYI MESÉJE 
 

Hosszú volt a tél, vágyunk a derűs tavaszi napsütésre, a zöldellő 

környezetre, a színpompás virágok látványára, illatára. 

Mester Györgyi, a Budakeszin élő írónő, számos kötet szerzője, akit 

a Szarvaskői Csipkebogyó meséjéről és lapunkban megjelenő más 

írásaiból településünkön is jól ismernek, bájos, hangulatos 

története egy csokorba szedi a tavasz legkorábbi virágait, és 

elmeséli nekünk, hogyan kapták a Természettől varázslatos 

színeiket. 

Egyetlen kívánság 

 

Még az ősidőkben történt, amikor a bölcs öreg Természet apó úgy döntött: minden növénynek  

legyen zöld a szára és a levele, de a virága maradjon fehér. Úgy gondolta, ha külső 

formájukban változatosak, színben azonban egyformák lesznek, sohasem fognak összeveszni,  

nem irigykednek majd egymás szépségére. 

 

Hosszú ideig így ment ez, mígnem egy télvégi napon a hóvirág, hogy megszabaduljon a 

vállán lustálkodó utolsó hópelyhektől, megrázta harang alakú fejecskéjét, és az akkorát 

csendült, hogy felriasztotta álmából a békésen szunyókáló fehér ibolyát.  
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A bonyodalmak ekkor vették kezdetüket. A szerény ibolyának ugyanis azon nyomban 

lelkiismeret-furdalása támadt: bizonyára elaludt, ezért egyenesen neki szánták a hangos 

ébresztőt. Nagy nehezen kikecmergett a még kemény hópáncél alól, hogy szétnézzen a 

külvilágban. Körbekémlelve azonnal rájött: ez még nem az ő ideje, vagyis odébb van még a 

tavasz. Fázósan húzta magára zöld leveleit, de így is majd megfagyott, nem bírta abbahagyni 

a didergést. A dermesztő hideg hamarosan kékre festette fehér szirmait. Mikor kissé 

megenyhült az idő és olvadni kezdett, a tócsák fénylő felszínén meglátta önnön tükörképét. 

Meglepődött nagyon, hogy milyen szépen mutatnak fagytól megkékült szirmai. Nem is 

bánnám, ha így maradna – szólalt meg fennhangon. Aztán magában továbbgondolta a dolgot: 

ha Természet apó meglátja, biztosan nem engedi, hogy megtartsam a kék szirmokat. Bárcsak 

megtarthatnám őket! – sóhajtotta. A pajkos szél felkapta a sóhajt, és maga előtt kergetve, 

űzve, egészen Természet apó füléig juttatta. 

 

Természet apó nemhiába volt öreg és bölcs, a sóhaj a szívéig hatolt, és megértette, hogy 

minden  virág, akármilyen kicsi és szerény is, boldogan viselne szebb külsőt, hiszen a szépség 

iránti vágy mindenki szívében titkon ott lapul. Végül is, attól a világ is tarkább, élvezhetőbb 

lenne. Elhatározta hát, hogy korábbi döntését megváltoztatva, egyetlen kívánságát teljesíti 

minden virágnak.  

Az elhatározást tett követte, s elindult, hogy sorra látogassa kedves virágait.  

 

A hóvirág - mely kitüntetésnek érezte, hogy a hóról kapta a nevét -, teljesen meg volt 

elégedve a külsejével, így azt kérte, maradjon minden úgy, ahogy van.  

A kis ibolya a szirmai kék színére volt büszke, ezért azt kívánta, az ne is változzon meg többé.  

A földből, a melengető nap sugaraira előbúvó kankalin magatartása azonban ugyancsak 

meglepte Természet apót. A kis haszontalannak még ki sem simultak a hosszú, téli 

szunyókálásban meggyűrődött apró levelei, amikor máris megjegyzést tett a közelében viruló, 

új színben pompázó ibolyára. Egyeseknek lehet, másoknak meg nem, kiríni a tömegből?! Ezt 

meg ki engedte meg neked?! – förmedt rá az amúgy is félénk virágra.  

Te is kívánhattál volna egyet, egyetlenegyet, ha nem lennél ilyen féltékeny és önző. Látom, 

egészen elsárgultál az irigységtől – szólalt meg Természet apó. Maradj is így, mert ez meg az 

én kívánságom. 

Természet apó a gyöngyvirágtól is megtudakolta, mit szeretne. Ez, hogy össze ne tévesszék a 

harangvirággal, fehér virágcsengettyűi kelyhébe finom illatot kért.  

A harangvirág – mondván fehér harangjai a gyöngyvirágnak is vannak – világos rózsaszín 

kívánt lenni. Meg is kapta.  

 

Kívánság terén azonban a tulipán még a bölcs öregnek is fejtörést okozott, ugyanis nemhogy 

nem kívánt semmit, megszólalni se volt hajlandó, szorosan összezárta a szirmait. A többiek 

azonban igen kedvelték ezt a társukat. Sorra dicsérték hát kecses alakját, karcsú, hosszú 

szárát, formás szirmait, lándzsa alakú leveleit. Még a szél is azt susogta, „szép vagy, nincs 

miért szégyenkezned”. A kis tulipán nem bírta sokáig elviselni a bókokat, egyszer csak 

elpirult tőlük az összes virágszirma. Ettől pedig még szebb lett, így a ki nem mondott 

kívánsága is teljesült: csodálatos, piros tulipánná vált, és úgy is maradt mindörökre.  

 

Természet apónak köszönhetően a többi fehér virág is színt vagy illatot kapott, ki-ki 

kívánsága szerint. És mivel jól és okosan tudtak kívánni, így lett általuk sokszínűen tarka, 

illatos és gyönyörű a világunk.  

 

Mester Györgyi 
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
POLGÁRMESTERI ÉS 

JEGYZŐI FOGADÓÓRA: 
minden csütörtökön 

13.00 – 16 .00-ig 

 
HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

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

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel! 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 

ORVOSI RENDELÉS IDŐPONTJAI:   

hétfő: 8.00 – 10.00-ig 

szerda: 8.00 – 10.00-ig 

(vérvétel: 6.30 - 7.30) 

péntek: 7.30 - 9.00-ig 

Tel: 06-30-386-4647 

Rendelési időben 

 
TEMETŐGONDNOK:  
Fodor Istvánné Ildikó 

 
A KÖNYVTÁR  

KEDDEN: 

13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 
A SZARVASKŐI TEMPLOM MISERENDJE: 

szombatonként télen: 15. 30 órakor 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila telefonszáma: 

20-776-8034 
 

ÉMÁSZ – ELMÜ HIBABEJELENTÉS: 

06/40-42-43-44  
 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 
 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

06-30-287-0816 

 
DARÁZSÍRTÁS: 

06/20/432-0955 

 
UPC HIBABEJELENTŐ:  

221 

 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG: 

szarvaskoertektar@gmail.com 

 

 
Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Kovács Géza (1927.05.29.) 2019. 

január 28-án,  92 éves korában elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 
 
 
 
 

 

2019. január 28-án, 92 éves korában 

elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 

 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Imrik Zoltán Miklósné (sz.: Patkó 

Ilona, 1938. 04. 30.) 2019. január 4-én, 

81 éves korában elhunyt. Emlékét 

kegyelettel megőrizzük. 
 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Wachter Ernőné (sz.: Hámori 

Márta 1929.01.04.) 2018.december 13-

án, 89 éves korában elhunyt. Emlékét 

kegyelettel megőrizzük. 

 

 

 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Domán Imre (1943.10.18.) 2018. 

december 22-én, 75 éves korában 

elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 
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