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KIEMELT BERUHÁZÁSOK, FOLYAMATBAN LÉVŐ 

FEJLESZTÉSEK A TELEPÜLÉSEN  

2014 - 2019 

A pályázaton elnyert összegeket, kizárólag a pályázati célban meghatározott beruházásra 

lehet felhasználni! A kisebb összegű, de az előrelépést segítő, további fejlesztések részleteit a 

pályázati összesítő táblázat tartalmazza. 

 

 

 
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

VI/ 2. 

szám 

2019.  

09.12. 

 

 

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése:40 millió 

Zártkerti ingatlanok fejlesztése: 9,5 millió 

VIS MAIOR pályázatok: Eger-patak-Rocska összefolyás torkolatának javítása: 7,34 millió 

Teréz út javítása: 6,26 millió, Út helyreállítás 600 méteren: 6.66 millió 

LEADER fejlesztések eszközbeszerzés (sátrak, padok, székek, asztalok): 4,16 millió 

eszköz beszerzés 

Polgármesteri Hivatal külső felújítása és  

a Borsod híd teherbírásának növelése: 6,5 millió 

Alkotóház (volt MÁV üdülő) felújítása: 6,5 millió 

Büszkeségpont 1956-os emlékmű: 4 millió 

Első világháborús emlékmű: 4 millió 

 

Szennyvízhálózat 

kiépítése: 

300  millió 

Állomáskert felújítása –

Szabadidő központ: 

110 millió 

   Mottó: 

„Ha nem küzdesz azért, amire vágysz, 

soha nem kapod meg. 

Ha nem kérdezel, a válasz mindig 

„nem” lesz. 

Ha nem lépsz előre, mindig ugyanott 

maradsz.” 

N. Roberts 

Szeretném megköszönni a 

képviselők öt éves munkáját, hiszen 

az elért eredményeknek ők is 

részesei. Nem mondom, hogy a 

döntések során soha nem volt vita 

közöttünk, de úgy gondolom, 

pontosan ezek a viták biztosították, 

hogy jól körüljárjuk a „dolgokat” 

és a lehető legjobb döntést hozzuk.  

  

 

Köszönöm, hogy a 

döntéseket követően, 

az asztaltól felállva, 

mindenki tartotta 

magát a közös 

megállapodásokhoz. 
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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! 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS 

POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 

A választásra 2019. október 13-án, vasárnap kerül 

sor. 

A helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választásán kerülnek 

megválasztásra a települési önkormányzati, fővárosi 

kerületi önkormányzati képviselők, a megyei 

közgyűlések tagjai, a fővárosi közgyűlés tagjai, 

valamint a települési és fővárosi kerületi 

polgármesterek, továbbá a fővárosban a 
főpolgármester. 

A települési önkormányzati képviselők választása 

eltérő módon történik a 10 000 vagy ennél kevesebb 

lakosú, illetve a 10 000-nél több lakosú 
településeken. 

A választópolgárok az önkormányzati választásokon 

az alábbi szabályok szerint szavazhatnak. 

Külön szavazólap szolgál a települési képviselő, a 

polgármester, a megyei önkormányzat és a 
főpolgármester választására. 

A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen: 

 polgármesteri 

 egyéni listás 

 megyei listás szavazólapokon 

      lehet szavazni. 
 

Települési önkormányzati képviselők választása 

 

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken 

a választás ún. „egyéni listás” választási rendszer 

alkalmazásával történik. 

A képviselők száma 101-től 1000 lakosig: 4 fő. 

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a 

település választópolgárainak legalább 1%-a 
jelöltnek ajánlott.  

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár 

több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány 
mandátum a településen kiosztható. 

Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a 

megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 

érvényes szavazatot kapták. 

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell 

megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot 
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.  

 

 

SZERKESZTŐI  

SAROK 

 

Kedves Olvasó! 

 

A polgármester választása 

Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy 

annál kevesebb lakosú település 

választópolgárainak legalább 3%-a 
jelöltnek ajánlott. 

A polgármestert, a főpolgármestert a 

települések választópolgárai közvetlenül 

választják. A választópolgár érvényesen 

csak egy jelöltre szavazhat. 

Polgármester, főpolgármester az a jelölt 

lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot 

kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi 

választást kell tartani. 

 

A megyei közgyűlés tagjainak választása 

 

A megyei önkormányzati képviselőket a 

választópolgárok megyei listán választják. 

A megyei választókerületben listát az a 

jelölő szervezet állíthat, amely a 

választókerület választópolgárai 0,5 %-

ának ajánlását összegyűjtötte.  

A megyei listákra külön szavazólapon 

lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár 

a szavazólapon szereplő listák közül egyet 

választ. 

A megyei listák a leadott szavazatok 

arányában jutnak mandátumhoz. 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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HEVES MEGYE TOVÁBB FEJLŐDHET! 

 
Nyitrai Zsolt, a Fidesz Heves 

megyei elnöke, Horváth László és 

Szabó Zsolt megyei alelnökökkel 

közös sajtótájékoztatón mutatta be 

a Fidesz-KDNP, illetve az általuk 

támogatott polgármesterjelölteket 

a választási kampány kezdete 

alkalmából. Az eseményen dr. 

Juhász Attila Simon, a 

kormánypárt Heves Megyei 

Közgyűlés elnökjelöltje is szólt 

programjáról. 

 

 
 

Nyitrai Zsolt elmondta: az önkormányzati választási kampány elindult, a Fidesz felkészült arra, hogy 

újra elnyerje az emberek bizalmát. Heves megye polgármesterjelöltjei, a Fidesz-KDNP színeiben, 

vagy függetlenként, de a kormánypárt támogatásával indulnak neki a kampánynak. Mindannyian 

kiváló és tapasztalt szakemberek, akik képesek arra, hogy a megyét fejlődő pályán tartsák, folytassák, 

illetve befejezzék az infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket, új terveket dolgozzanak ki és javítsák az 

emberek életminőségét. 

Bejelentette: Egerben ismét Habis Lászlót indítják polgármesternek. 
 

Nyitrai Zsolt hozzátette: a 80 polgármester-jelöltből 36 a Fidesz-KDNP színeiben, 44-en pedig 

kormánypárti támogatással küzdenek meg a poszt elnyeréséért. A választások igazi tétje, hogy 

folytatódik-e Heves megye fejlődése, hiszen csak a Fidesz-KDNP garantálhatja, hogy az eddigi 

beruházások után a következő 5 évben is eredményeket érhessen el a megye. 
 

Horváth László egyebek mellett arról szólt, hogy nagy siker az eddigi értékek megőrzése, ennek 

feltétele pedig az a csapatmunka, együttműködés a térségek között, amely lehetővé tette az 

eredmények elérését. Céljuk, hogy további lendületet adjanak Gyöngyös és térsége fejlődésének, ezért 

is jelölték polgármesternek az ismert vállalkozót és tévés személyiséget, Klausmann Viktort. 
 

Szabó Zsolt kifejtette, a megyében az utóbbi öt esztendőben is jellemző volt a szakmaiság, az 

együttműködés jellemezte mind a polgármestereket, mind a megye választókerületeit. Ezt a 

gyakorlatot szeretnénk folytatni a jövőben is. 

Mint hangsúlyozta: összeállított csapatunkra a kreativitás és a tudás a jellemző, mert szerintünk ez a 

siker záloga. A térség központjában, Hatvanban Gál Erzsébetet indítják polgármesternek, céljuk, 

hogy hosszútávú stratégiák figyelembevételével – a megye és a kormány elképzelései alapján – 

fejlődjünk a jövőben. 
 

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnökjelöltje hozzátette: a Fidesz felkészült a 

választásra, együtt a csapat – benne a leendő képviselők, polgármesterek, a megyei közgyűlés tagjai – 

amely biztosíthatja, hogy egy irányba húzzuk a megye szekerét. 

Szeretnénk elérni, hogy a Heves megyei polgárok életszínvonala minél gyorsabban közelítsen az 

Európai Unió szintjéhez, ennek érdekében mindent meg fog tenni a megyei közgyűlés. 

Végül arra kérte a szavazókat, voksoljanak a kormánypártok jelöltjeire a megyei listán is, hogy a 
fejlődés folytatódhasson. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Kedves Olvasó! 

 

A 2014-2019-ig tartó önkormányzati ciklus utolsó Szarvaskői Hírmondóját tartja a 

kezében. Az öt évvel ezelőtt elindított helyi lap célja az volt, hogy rendszeres 

időközönként a falu lakossága tájékoztatást kapjon a testület munkájáról, a 

település érdekében tett döntésekről, a közösségi rendezvényekről, a kulturális 

életről. Tettük ezt abból a célból, hogy azok a lakosok is figyelemmel kísérhessék 

a változásokat, akik nem tudnak napi kapcsolatot tartani a hivatallal. A Hírmondók 

megjelenésében és élvezetes cikkeinek megírásában nagy szerepet vállalt Kárpátiné Ézsiás Edit, az újság 

főszerkesztője, melyet ezúton is köszönök. Az Ő írásai, érzékletes beszámolói tették olvasmányosabbá a 

kiadványt a tényanyagok ismertetésén túl. Igyekeztünk előzetes információkat is megosztani, de jellemzően 

mindig egy adott időszakra vonatkozó utólagos tájékoztatók, beszámolók kerültek közlésre. Szerettük 

volna, ha sűrűbben jelenik meg a lap, de a hivatal 2 emberrel működik, így, bár tudom, hogy a nap 24 

órából áll, sok esetben mégis kevésnek bizonyult. Éppen ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

település több pontján hirdetőtáblákat helyez el, hogy az aktualitásokról a község honlapját nem látogatók 

is időben értesüljenek. A Hírmondót azonban továbbra is fenntartottuk, mert hasábjai lehetőséget nyújtanak 

egy-egy téma részletesebb kifejtésére, megőrzik a történéseket, s nem utolsó sorban, mert sokan 

megkedvelték és jelezték, hogy igényt tartanak rá. 

 

Így az önkormányzati ciklus végén, engedjék meg, hogy magam és a képviselő-testület nevében 

megköszönjem azt a bizalmat, amit 2014-ben kaptunk Önöktől. Úgy gondolom, hogy illő számot adni az 

elvégzett munkákról, eredményekről, melyek egy részét röviden tartalmazza a pályázatokról történő 

kimutatás. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy az önkormányzatok fejlesztésekre, beruházásokra pályázat 

útján szerezhetnek forrást. Persze azt is tudjuk, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol ipartelepek, 

gyárak stb. létesültek, melynek következtében a saját adóbevételeik is biztosítanak arra lehetőséget, hogy 

fejlesztéseket valósítsanak meg. Szarvaskőre ez nem jellemző, így mi a fejlesztések lehetőségét pályázati 

úton próbáltuk meg elérni. A pályázatok döntő többségénél nem vettünk igénybe pályázatírót, így nagyobb 

forrás maradt a beruházásra. Itt köszönöm meg Molnárné Lukács Andrea segítségét, hiszen a pályázatok 

előkészítése, a pályázati portál kezelése stb. igényelte mindkettőnk munkáját.  

 

A beruházásokkal az egyik célunk az volt, hogy olyan alapvető infrastruktúrákat hozzunk létre, melyek 

biztosítani tudják, hogy különféle programokat szervezzünk az itt élők részére. Örömmel tapasztaljuk, hogy 

növekedett a gyermekek száma, ez előremutatás számunkra is, hogy a játszótér az egyik központi elemmé 

kell, hogy váljon, valamint olyan foglalkozásokat biztosítsunk, melyek nem csak lekötik, hanem fejlesztik 

is a gyermekeket. Természetesen az idősebb korosztály kulturális kikapcsolódásához is alkalmas lesz a 

felújított, minden igényt kielégítő, állomáskerti helyszín.  

Elmondható, hogy az infrastruktúra elkészültét követően már biztosítottá válik a település lakóinak igényeit 

kiszolgáló programok megszervezése, lebonyolítása.  

A másik cél az idegenforgalom erősítése, a vendégéjszakák számának növelése és olyan természetközeli 

programok biztosítása, melyek magukkal hozzák a természet szeretetét, a természetvédelmet, a nyugodt, 

csendes pihenés lehetőségét. 

 

Az összefoglaló írásakor elgondolkodtam, hogy mi minden is történt az elmúlt 5 év során. Honlapunkra 

(www.szarvasko.hu) folyamatosan felkerültek és azóta is megtalálhatóak, olvashatóak az eddig megjelent 

Hírmondók, melyek lapozása során sok apró, de fontos történés is eszembe jutott. Nem szándékozom senkit 

sem untatni a felsorolással, csupán egy dologra hívnám fel a figyelmüket. Az öt év munkájának, 

eredményeinek jelentős részét tartalmazzák ezek a Hírmondók, melyek nyomtatott formában, 

ügyfélszolgálati időben, a hivatalban is hozzáférhetőek. 

 

Az újságban mindenről természetesen teljes körűen nincs lehetőségünk beszámolni, de ha a közölt 

tevékenység, beruházás stb. felkeltette érdeklődését és úgy gondolja, hogy minderről többet szeretne tudni, 

a hivatalban, ügyfélszolgálati időben bővebb tájékoztatást nyújtunk. 

 

http://www.szarvasko.hu/
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AMIÉRT A LEGTÖBBET KÜZDÖTTÜNK…  
 

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 4 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 

arról, hogy a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos felvetéseinkkel egyetértenek, 

annak kiépítését szükségszerűnek tartják. 
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 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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 Az Államháztartásért Felelős Államtitkár tájékoztatott, hogy jelenleg a derogációs 

szennyvízberuházásokat támogató KEHOP prioritáson nyújthatnánk be forrásigényt, 

de Szarvaskő egymaga nem éri el a derogációs kötelezettség feltételének számító 

2.000 lakos-egyenértéket.  

 Az államtitkár úr levelével felkerestem Habis László polgármester urat és kértem, 

hogy vizsgáljuk meg az egri szennyvíz agglomerációhoz történő csatlakozás 

lehetőségét, illetve kértem, hogy a mögötte álló szakmai apparátussal, politikai 

kapcsolataival legyen segítségemre. 

 Polgármester úr, telefonon egyeztetett a Belügyminisztériummal és személyesen az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkárával.  

 2019. április 25-én aláírásra került a Támogatói Okirat, melyben a 

Belügyminisztérium, mint támogató rögzíti, hogy Szarvaskő Község Önkormányzata 

mint kedvezményezett részére 300.000.000,-Ft, azaz háromszázmillió forint vissza 

nem térítendő támogatást biztosít szennyvízhálózat kiépítése megvalósítása 

érdekében. 

 

 

 
 
 

2019. április 25. 

„Magyarország kormánya 300 millió forinttal támogatja a szennyvíz hálózat kiépítésében 

Szarvaskő községet – jelentette be Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, 

Szabóné Balla Marianna, Szarvaskő és Habis László, Eger polgármesterének jelenlétében 

csütörtökön, az Egri Polgárok Házában tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. Mint kiderült, 

évtizedes probléma oldódik meg a településen a beruházással”- adta hírül a HEOL. 

 

 

SZARVASKŐ NYERT! 

TV EGER 

MEGÚJUL SZARVASKŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATA 
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A szennyvízhálózat kiépítése 

 

Amint arról (külön szórólapon) minden érdekelt ingatlantulajdonost tájékoztattunk, sikerült 

elérni, hogy a Belügyminisztérium egyedi elbírálás keretében vizsgálta Szarvaskő 

szennyvízproblémáját, aminek eredményeképpen 300.000.000,- forint támogatásban részesült 

a település. Az egyedi elbírálás kieszközölésére azért volt szükség, mert jelen ciklusban nem 

került kiírásra olyan pályázat, amelynek településünk megfelelt volna.  

A vízjogi létesítési engedély kiadására a már megkezdett tervek hiányzó adatainak beszerzését 

és pótlását követően, 2016. március 02-án került sor, mely 2018. március 31-ig volt hatályos. 

Annak érdekében, hogy érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezzünk, 2018. január 

04. napon írásban kértem az engedély meghosszabbítását.  

A közművekkel történt újbóli hozzájárulás beszerzését követően, a vízjogi létesítési engedély 

meghosszabbításra került 2020. március 31-ig. Ezeknek az előzetes eljárásoknak köszönhető, 

hogy a Belügyminisztérium döntését követően már a kiviteli tervek elkészítéséről kellett 

gondoskodnunk. A kiviteli tervek elkészítésével (versenyeztetés útján) a KEVITERV Kft-t 

bízta meg a képviselő-testület.  

A tervek elkészítését követően tudjuk kiírni a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően (várhatóan október első hetében) a tervező, a kivitelező és a műszaki 

ellenőr részvételével, FALUGYŰLÉS keretén belül biztosítjuk a lehetőséget, hogy mindenki 

feltehesse kérdését és tájékozódhasson a részletekről. Az összejövetel pontos időpontjáról a 

honlapon és a hirdetőtáblákon tájékoztatjuk a lakosságot. 

A hálózat kiépítése az előzetesen elfogadott, a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel és az 

önkormányzat által megbízott, a kivitelezőtől független, hasonló volumenű beruházásokban 

jártas műszaki ellenőrrel egyeztetett tervek alapján fog elkészülni. 

A műszaki ellenőr tevékenysége nagyon fontos, mivel a laikus építtető nem tudja olyan 

hatékonyan és szakszerűen ellenőrizni a kivitelezést, mint amennyire szükséges lenne. Egy jó 

műszaki ellenőr sok évig tartó, kilátástalan szavatossági huzavonát tud megelőzni. 

A műszaki ellenőr az építtető megbízásából a kivitelezést ellenőrzi, ez a személy a 

jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is 

vizsgálja. A műszaki ellenőr a tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni 

képviselője, legfontosabb feladata a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni 

és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 

kivitelezési dokumentáció betartását.  

A műszaki ellenőr kiválasztásánál alkalmaztuk az összeférhetetlenségi szabályt, miszerint: 

a műszaki ellenőr építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói és felelős 

műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. 

Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan 

építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, 

anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki 

ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A közbeszerzésekről 

szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a műszaki ellenőr az 

előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója sem lehet, velük 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban sem állhat.  

 

Gázhálózat 

Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy miért nem épül ki a szennyvízhálózattal együtt a 

gázhálózat is. Sajnos erre nagyon egyszerű a válasz. A gázhálózat nem érinti a településünk 

határát, annak kiépítése közel milliárdos költség. Az ehhez szükséges forrás nem áll 

rendelkezésünkre. 
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KIMUTATÁS A HIVATAL ÁLTAL 2015-2019-BEN 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. TÁMOGATOTT 

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 

6.836.979,-Ft 2018.02.26. TÁMOGATOTT: 

6.836.979,-Ft 

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. TÁMOGATOTT: 

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

500.000,-Ft 

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. nem támogatott 

46. LEADER fejlesztések 

eszköz beszerzés 

4.169.345,-Ft 2018.12.12 TÁMOGATOTT: 

4.169.339,-Ft 

47. Nemzeti Kulturális Alap 

Csipkebogyó Fesztivál 

1.000.000,-Ft 2019.04.25. TÁMOGATOTT: 

300.000,-Ft 

48. Hungarikum 2019-07-22 

Csipkebogyó Fesztivál 

2.500.000,-Ft 2019.05.14. TÁMOGATOTT: 

2.000.000,-Ft 

49. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések (Templom 

lépcső felújítása) 

14.825.652,-Ft 2019.05.31. Elbírálás alatt 

50. Vis Maior pályázat 

(Csurgó patak) 

20.917.224,-Ft 2019.07.08. Elbírálás alatt 

51. Via Ferrata (vasalt út) 

Tó-bérc bánya 

Jelentkezési 

adatlap 

 beküldve 

2019.07.15.  

52. Szennyvízhálózat 

kiépítése 

Levelezés, 

személyes 

megkeresések 

 TÁMOGATOTT: 

300.000.000,-Ft 

53. Szociális tűzifa 36m3  TÁMOGATOTT: 

31m3 

54. Önkormányzati utak 

felújítás 

(Magyar Falu Program) 

29.960.091,-Ft 2019.08.29. Elbírálás alatt 

55. Eszközfejlesztés 

belterületi közterület 

karbantartására 

(Magyar Falu Program) 

12.302.490,-Ft 2019.09.05. Elbírálás alatt 

Ősszesen:  518.591.548,-Ft 
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Via ferrata -vasalt út (a pályázatismertető 51. pontja) 

 

A jelentkezési felhívás célja a Magyarországon egyre növekvő népszerűségnek örvendő via 

ferrata utak (magyarul: vasalt utak) számának bővítése. A via ferrata olyan sziklás területen 

kiépített út, amelyen előzetesen felszerelt fémkábelek és esetlegesen létrák, lépcsők és hidak 

segítik az előrehaladást. Kialakítására elsősorban sziklafalak, felhagyott, rekultivált 

bányafalak jöhetnek szóba. A természetvédelmi hatóságokkal egyeztetve akár védett 

természeti területeken fekvő sziklafalakon is létesíthető vasalt út. A szabadidősport 

tevékenységként funkcionáló via ferrata utak pozitív hatással lehetnek a térség turisztikai 

forgalmára.  

Helyszíne: A település délkeleti határában, a Tó-bérc oldalán, az Új-Határ-völgy bejáratánál 

található felhagyott kőbánya, melynek anyagát az 1970-es és ’80-as években közutak és a 

vasút alapanyagának fejtették. A bánya szinonim nevei is erre utalnak: Új-Határ-völgyi bánya, 

Tó-bérci bánya, vagy Forgalmi bánya. A bányaudvar 120 méter hosszú, és 55 méter széles. 

A jelentkezési lap beküldésre került, melynek összeállításáért köszönettel tartozom Horváth 

Viktória szarvaskői lakosnak és a Kaptárkő Egyesületnek, azon belül is Klein Dávidnak.  

A természetvédelmi hatósággal, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával az egyeztetési 

folyamat elkezdődött, de még nem zárult le. Az egyeztetés sikeres lefolytatásának 

reményében levélben kerestem meg az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Irodát. 

Amennyiben ez ügyben bármilyen előrelépés történik, tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

 

Sportpark 

 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló1314/2016. (VI. 30.) Korm. 

határozathoz kapcsolódóan nyújtottuk be pályázatunkat sportpark támogatására.   

A Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram keretének terhére Szarvaskő 

településen 1 db A típusú sportpark támogatásáról született döntés. 

 

Az „A” típusú sportpark jellemzői: 

 gumi alapzattal épül 

 minimum 40 m
2
 alapterületű, 

 minimálisan 5 eszköz kerül rá telepítésre, 

 tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz 

gyakorlatokra alkalmas  

A sportpark kiépítésére az Alkotóház (volt MÁV üdülő) melletti területen kerül sor. 

 

 

Római katolikus templom 

 

A templom nem önkormányzati tulajdonban, hanem egyházi tulajdonban van. A templom 

felújítását nem az önkormányzat végzi, így a vállalkozói szerződések megkötése, a kivitelezés 

lebonyolítása sem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. 

Mindettől függetlenül, természetesen érdekel bennünket a sorsa, hiszen településünk egyik 

kincséről van szó. Látván a beruházás körüli problémákat, jelzéssel éltem az illetékesek felé. 

Tekintettel arra, hogy nem láttunk érdemi változást, Fodorné Ildikóval egyeztetve, Dr. 

Ternyák Csaba érsek úrhoz kértünk időpontot, így személyesen neki is elmondtuk az 

építkezés során tapasztalt problémákat és az ebből következő károkat. Az Érsek Úr biztosított 

bennünket arról, hogy a templom felújítása megnyugtató módon rövidesen befejeződik.  
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Trianon - Trianon emlékmű 

 

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely 

területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. 

A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a 

világháború lezárását követően, másfél éves konferencia készített elő. A győztes antant 

hatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban, ahol 

a „négy nagy”, Clemenceau francia, Lloyd George brit, Orlando olasz miniszterelnökök és 

Wilson amerikai elnök szava dominált. A legyőzöttek képviselői is részt vettek a 

tárgyalásokon, de tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére, csupán az 1919 

júliusától születő szerződéseket írták alá. 

A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának 

mintegy kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós 

középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. 

Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia 

pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más szempontból is gúzsba kötötte az 

országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, 

hadseregét 35 000 főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán 

sértette a vesztes állam szuverenitását. 

A trianoni békéről tehát mindezek alapján elmondható, hogy erőszakos diktátum volt, melyet 

egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra, és amely végül megtagadta mindazon elveket, 

melyek nevében megszületett. 

Történelmi tragédiáinkról nem szabad az utókornak megfeledkezni. Az emlékezés 

kötelességünk, az emlékművek örök figyelmeztetések.  

 

Az eredeti emlékművet, mely lebontásra került, 2010-ben építette néhány szarvaskői lakos. 

Az építésnek jómagam is részese voltam, így fájó szívvel néztem végig annak elbontását, de 

sajnos az idő, ahogy sok mást, ezt sem kímélte, a hátsó (alsó) része megcsúszott, a kontúrt 

jelölő facölöpök elkorhadtak, ezért a képviselő-testület az emlékmű elbontása mellett döntött 

és elfogadta Vass Péter felajánlását, miszerint térítésmentesen készít Szarvaskő településnek 

egy új emlékművet, melyet ezúton is köszönök.  

Sajnos minket is sújt a szakemberek hiánya, ezért kicsit hosszadalmasabb a tervezett 

végeredmény elérése. Az emlékmű körüli munkálatok és a környezet megfelelő kialakítása 

még nem fejeződött be, de a képviselő-testület minden (nem pályázati pénzből) megvalósuló 

beruházást felfüggesztett a szennyvízhálózat kiépítési költségének, valamint, ugyanezen ok 

hálózati kiépítés nyomvonalának ismeretéig. 

  

Első világháborús emlékmű  

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány (mint 

Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata alapján) XX. Század Intézete 

az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháború 

történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, új emlékművek felállítására. 

Az 1914 és 1918 között vívott első világháború, mely az antanthatalmak győzelmével 

végződött, hatalmas vérveszteséget okozott Magyarországnak, hiszen az Osztrák – Magyar 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ VI/2. SZÁM 

15 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Monarchia részeseként a vesztes oldalon fejezte be a harcot, de azokról a honfitársainkról, 

akik ott és akkor a hazáért adták életüket nem feledkezhetünk meg.  

Emlékeznünk kell azokra a 

hivatásos katonákra, vagy 

besorozott civilekre, akik egyik 

napról a másikra kényszerültek 

elhagyni otthonukat és soha 

többé nem térhettek oda vissza. 

Ezek a hősi halált halt katonák 

idegen földben, tömegsírokban 

nyugszanak, szeretteik nem 

temethették el őket, nyughelyüket 

nem látogathatják. 

Az első világháborús emlékmű 

tiszteletet állít a háborúban 

elesett, vagy eltűnt szarvaskői 

hőseinknek. 

 

Szarvaskő Község Önkormányzatának sikeres pályázatát követően (100%-os támogatottság 

igénybevételével) településünkön is emlékmű épült a szarvaskői hősök tiszteletére. 

Az emlékmű a szarvaskői várhoz vezető téren került elhelyezésre, ahol nem csak a település 

lakosai, de a várromot látogató turisták is leróhatják tiszteletüket. Ezzel is erősítve azt, hogy 

utódaink is emlékezzenek a világháború áldozataira. Fejet hajthassanak azok előtt, akik a 

legdrágábbat, életüket áldozták a magyarságukért. Az a hatalmas erkölcsi erő, amelyet az ő 

vérük, önfeláldozásuk épített fel lelkünkben, kötelezzen bennünket a múltunk tisztázására és 

annak felvállalására. Az emlékmű alkotója: Vass Péter kőfaragó.   

 

 

Borsod híd 

 

Amint arról már az érintettek 

korábban értesültek, a Borsod 

híd teherbíró képessége 

megkérdőjeleződött. Az eljárás 

során megállapítást nyert, hogy 

az említett híd nem szerepel 

hídnyilvántartásban. Az első 

teendőnk az volt, hogy a hidat 

legalizáljuk. 

Megkerestük ez ügyben a 

hatóságokat, több egyeztetést 

követően két lehetőség közül 

választhattunk: 

Az egyik, hogy a hidat jelen 

állapotában legalizáljuk oly 

módon, hogy egy felmérési terv 

készül, ami alapokat ad az Útügyi 

Hatóságnak, illetve a mi 

nyilatkozatunk, hogy ezen híd már 

10 évnél régebben fennálló híd. 
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Ez által az Útügyi Hatóság kiad egy olyan nyilatkozatot, hogy tudomásul veszi a híd létét, 

tudomásul veszi, hogy 10 évnél régebbi. Ez a nyilatkozat kellő alapot ad az ingatlan 

nyilvántartási bejegyzéshez. Ezt követően viszont bármilyen konstrukció, felújítás, módosítás 

történik a híddal az Útügyi hatóság engedélyével, a jelenleg érvényben lévő előírások alapján 

történhet. 

A másik variáció az, hogy megtörténik a hídfelújítás, átalakítás, azt követően kérjük meg a 

legalizálást.  

Mindezzel párhuzamosan közlekedésépítési szakvéleményt kértünk, melyben megállapításra 

került, hogy a hídon teherbírási elégtelenségre visszavezethető hibákat, károsodásokat a 

vizsgálat alkalmával semelyik elemen nem tapasztaltak. „A híd alépítményei, felszerkezete, 

valamint a híd környezete és a patakmeder is a rendszeres karbantartást és az igényes 

szakmai fenntartást-üzemeltetést tükrözi.” A problémát az jelenti, hogy ennek a hídnak a 

megépítésekor még nem voltak jellemzőek a több tonnás járművek, így ezzel nem kellett 

kalkulálni. Ezért van az, hogy bár a híd jelenlegi állapota nem igényelné a felújítást, a 

teherbíró képesség növelése azonban megköveteli ezt. 

A szakértői vélemény alapján az I 360-as, hagyományos, hengerelt szelvényű acél főtartók, 

teherbírásuk szempontjából alkalmasak a Műszaki szabályzat szerint még a 20 tonnát 

meghaladó össztömegű járműből ráadódó igénybevételek felvételére is. Az erőtani számítás 

eredményei szerint a meglévő szerkezetű híd keményfa palló járófelületének teherbírása nem 

alkalmas a Műszaki szabály szerint 20 tonna össztömegű jármű átvezetésére. 

Megvizsgálásra került a meglévő geometriai helyzetű és főtartó elrendezésű, minimum 20,0 

cm vastag fa járófelületű felszerkezet teherbírás 20,0 tonna össztömegű járműre.  

A vizsgálat eredményei szerint a helyszíni körülményeket is figyelembe véve a 20,0 cm 

vastag D35 szilárdsági osztályú fa pályaszerkezet megfelelő biztonsággal, megbízhatóan 

képes 20,0 tonnás jármű fenti elrendezésű kerékterhére. 

Szarvaskő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy önköltségből 

megerősíti a Borsod hidat, és azt követően bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba.  

 

 

Alkotóház (volt MÁV üdülő) 

Amint azt már korábbi 

számunkban olvashatták, az 

épület felújításának 

befejezésére, használhatóvá 

tételére „Alkotóház” címen 

tudtunk pályázni a LEADER 

fejlesztések keretein belül.  

Az épület felújítása során 

(tetőcsere, ivóvíz, szigetelés, 

fűtés, homlokzat felújítás 

stb.) arra törekedtünk, hogy 

olyan épületkomplexum 

jöhessen létre, mely 

biztosítani tudja, hogy a 

későbbiek során élettel, 

programokkal megtöltött 

terek, minél sokrétűbben 

használhatóak legyenek.  



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ VI/2. SZÁM 

17 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

       
 

 
 

Nagy ütemben haladnak a munkálatok az Alkotóháznál. Világos fenyő színű a ház külső fa 

burkolata, hófehérek a falak, az ablakok. Padlófűtés húzódik a meleg burkolatok alatt. 

A terasz két oldalán, két nagyméretű kb. 20-30 fő befogadására alkalmas közösségi tér nyílik. 

Továbbhaladva két kisebb vendégszoba, külön bejáratú konyha, két zuhanytálcás fürdőszoba, 

és két WC található. 

Szép, esztétikus a kialakítása, s rövidesen rendezetté válik a környezete is. Mellette kap majd 

helyet a Sportpark az edzéseket segítő eszközeivel. 
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Állomáskert felújítása 

 

A rendezvénytér kialakításáról, ezen belül az épületekről, a terület jövőbeni funkciójáról az 

előző számunkban bővebben beszámoltam, így most csak az új, akkor még nem ismert 

információkról tájékoztatom Önöket. 

Sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek következtében kiválasztásra került a 

kivitelező és aláírtuk a szerződést. A munkálatok elkezdődtek, a befejezés várható ideje 

2019. október 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészült a tánccsűr, a kemence, folyamatban van a régi épület külső-belső felújítása, a 

tetőszerkezet kiépítése.  
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Szociális tűzifa 

 

Amint arról már értesítettük a lakosságot, Szarvaskő 

Község Önkormányzata is élt a pályázati lehetőséggel és 

a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás érdekében pályázatot nyújtott be. 

A pályázat elbírálását követően a település 31 m
3
 tűzifa 

támogatást kapott.  
Az egyéni kérelmek benyújtását követően az igényeket a 

Képviselő-testület bírálja el, figyelembe véve, hogy 

háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa biztosítására 

kerülhet sor. 

 

Iskolakezdési támogatás 2019 

 

Szarvaskő Község Képviselő-testülete ebben az 

évben is megtárgyalta és elfogadta a szociális 

rendelet módosítását, nevezetesen a tanévkezdési 

támogatásról szóló előterjesztést.  

A rendelet értelmében a szarvaskői állandó 

lakcímmel rendelkező és iskolalátogatással 

igazoltan nappali tagozatos alap,- közép és 

felsőfokú oktatási intézménybe járók, a 

2019/2020. évi tanévkezdéshez, kérelemre, jövedelem vizsgálat nélkül 10.000,-Ft egyösszegű 

pénzbeli támogatásban részesülnek. 

Az igények benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.  
Az érintettek bővebb felvilágosítás és a kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerzése 

érdekében, ügyfélfogadási időben keressék fel a hivatalt.  

A nyomtatvány elektronikus formában a www.szarvasko.hu oldalról letölthető! 

A szülőknek zökkenőmentes tanévkezdést, a diákoknak jó tanulást kívánunk! 

 

Csipkebogyó Fesztivál 

 

Hagyományos fesztiválunkat az idén is szeretnénk megrendezni, s noha eddig október 

harmadik hétvégéjén volt ez a dátum, idén az október 13-i választások miatt legkorábban 

október 26-án kerülhet megrendezésre. 

Az állandó színpadot 

is ácsolják már. 

http://www.szarvasko.hu/
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Közterületek tisztántartása 

 

Mi a közterület? 

„Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően 

bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze. 

Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, 

terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok 

stb.), a közművek elhelyezése.” 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet a 

magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne van a nevében, hogy 

„közterület”? Miért nem az önkormányzat végzi el a karbantartási és gondozási, ápolási 

feladatokat? A közterület mai fogalma régen a közösség által használt, ezért a közösség által 

közösen rendben tartott területeket jelentette, amelyet leginkább a szokásjog alapján 

használtak, és tartottak rendben. 

 

A közterület mai jogi fogalom, amelynek használati rendjét szabályozza a törvény, vagy helyi 

rendelet. Jó régen tehát természetes emberi logika és viselkedés alapján működött a rendszer, 

habár erre utaló egyértelmű szabályozás már szerepelt a római jogban is! A mai szabályok 

kialakításának nagyon egyszerű okai vannak. Azt ugyanis a világon sehol sem lehet 

költséghatékonyan megvalósítani, hogy egy adott terület, település teljes közösségi célokat 

szolgáló közterületeit egy időben, egyforma minőségben takarítani, gondozni, havat lapátolni, 

síkosság mentesíteni, kaszálni stb. lehessen.  

 

A költséghatékonyság alatt itt azt kell érteni, hogy ennek megvalósítására olyan emberi 

létszámot és technikát kellene állandóan biztosítani, aminek finanszírozása lehetetlen. Ezért 

alakult úgy a történelem folyamán a törvények és szabályok megalkotása, hogy ezt a nagy 

mennyiségű, magántulajdonok előtt lévő közterületet a tulajdonosnak kell gondozni. 

A település közterületeinek tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik. Mindaddig, amíg 

településünkön is voltak közfoglalkoztatottak, egyszerűbb dolgunk volt és könnyebben 

megoldottuk, hogy az ingatlanok előtt is kaszáljunk, vagy éppen a csapadék elvezetésére 

szolgáló árkokat tisztítsuk. 

 

Látni kell azonban, hogy az önkormányzatnak nincs saját alkalmazottja, már nincs 

közfoglalkoztatottja, így minden helyi munkát bérmunkában, vagy külső vállalkozással 

végeztet és nem is biztos, hogy az kellő időben sikerül, hiszen mindannyian tudjuk, 

tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz ilyen tevékenységre munkavállalót keresni. Éppen ezért egy 

olyan kis faluban, mint amilyen Szarvaskő, a napi rendszerességgel jelentkező dolgok 

emberhiány miatt (a virágok gondozása, a szemét heti szedése) az irodai dolgozókra hárulnak. 

Az idei évben 1 fő diákmunkás foglalkoztatására került sor, egy hónap időtartamban napi 6 

órában. Többek között neki köszönhető, hogy a nagy esőzést követően a közterületek egy 

részén megtörtént a fűnyírás. Utolsó napon még meglepett bennünket, két db. saját maga által 

készített szemetessel is, melyek a nagyparkolóban kerültek elhelyezésre. Köszönöm a munkát 

Kovács Ádámnak és a tanuláshoz sok sikert, kitartást kívánok. 

 

Mindezt azért írtam le, mert úgy gondolom, hogy településünk látképének, arculatának 

megőrzése nem csak mindannyiunk elvárása, de mindannyiunk érdeke és kötelessége is. 
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JÖVŐBENI TERVEK 
 

A képviselő-testület döntése alapján a közösségi élet 

biztosítására is alkalmas épületek, terek átadását követően 

a biztonság, szociális biztonság, komfortérzet, a minél 

élhetőbb település fejlesztése a cél. 

Ezek figyelembevételével követjük nyomon a Magyar 

Falu Program keretében kiírt pályázatokat is, melynek 

során az alábbi nagyobb projektek kerültek, illetve 

kerülnek benyújtásra még ebben a hónapban: 

 

Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

 

Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló 

2019. évi LXVI. számú törvény és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 60. § (2) bekezdésének 

2020. január 1-jétől hatályos rendelkezése 

alapján 2020. január 1-jétől a legfeljebb 800 

lakosú településeken megszervezhető a 

falugondnoki szolgálat.  

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének 

növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a 

közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. A falubusz és a tanyabusz 

szolgáltatás támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az 

életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez 

való kötődéséhez. A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást 

működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás 

biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és 

üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása. 

A projekt keretén belül önállóan támogatható a falugondnoki szolgálat keretében az új 

gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések 

részére. 

A projektre maximálisan igényelhető támogatás összege: 15 millió forint. 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 

A pályázat előkészületi munkáit megkezdtük, a pályázat határidőben benyújtásra kerül. 

 

 

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 

1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 

alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó 

lakosságszámú települési önkormányzat(ok) részére írta ki a pályázatot. 

Minden települést meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a 

közterületek jellege ad az odalátogatók számára, mindezek mellett a települések környezete 
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nagyban befolyásolja az ott élő családok életminőségét. A támogatás célja az 5000 fő, és ez 

alatti állandó lakosságszámú települések számára a belterületi közterületek rendezettségének 

támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítása. A program esélyt ad 

az önkormányzatok számára az alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterület 

fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.  

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 

önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek 

beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, 

közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. 

A támogatás formája A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem 

térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.  

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 15 millió forint. 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 05. 

A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 

 

A Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, 

ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel 

elősegítve a lakosság életminőségének javítását.  

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek 

fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében 

beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról. Az 5000 fő és ez alatti állandó 

lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos 

gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra. Jelen támogatás 

megoldási javaslatot tartalmaz az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzatainak tulajdonában lévő, önkormányzati utak felújítására. 

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési 

önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések 

hátrányainak mérséklése. 

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 

támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 

A projektre maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió forint. 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 02. 

A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

A Magyar Falu programot hosszú távú programnak szánják, így a tervek szerint kiírásra kerül 

a körzeti megbízott részére igényelhető szolgálati lakás építését célzó támogatás is, melyre 

(körzeti megbízottunkkal egyeztetve) szintén benyújtjuk támogatási igényünket. 

A pályázati portálok folyamatos figyelése a továbbiakban is napi szinten megtörténik, 

hiszen sok még a tennivaló településünkön. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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MEGHÍVÓ  
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

2019. szeptember 21-én, szombaton  

SZARVASKŐ ÚJ ÉRTÉKEINEK NAPJÁRA, 
A TELEPÜLÉS FRISS LÉTESÍTMÉNYEINEK  

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA ÉS 

AZ ÜNNEPNAP TOVÁBBI ESEMÉNYEIRE 

 

A program házigazdái:  

IVÁDY ERIKA és BARÁTH ZOLTÁN, 

a Gárdonyi Géza Színház színművészei  

 

10 – 11 óra  

SÉTA A HELYSZÍNEKHEZ, az új létesítmények avatása,  

felszentelése CZIBERE ZSOLT plébános áldásával 

 

Helyszínek: 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

BORSOD HÍD  

SZABADTÉRI ÉRTÉKTÁR KIÁLLÍTÁS  

ALKOTÓHÁZ (VOLT MÁV ÜDÜLŐ) 

(Találkozó 10 órakor a község központi parkolójában, 

a főút melletti ABC-vel szemben) 

 

11 óra   

Köszöntőt mond: 

DR. JUHÁSZ ATTILA SIMON,  

a Heves Megyei Közgyűlés elnökjelöltje 

SZABÓNÉ BALLA MARIANNA, 

Szarvaskő polgármestere 

Helyszín: Alkotóház 

 

12 óra  

KÖZÖS EBÉD ZENESZÓ MELLETT 

Helyszín: Alkotóház 

 

14 – 18 óráig, vagy tovább, 

 míg jókedvünk tartja 

ZENE – TÁNC – BESZÉLGETÉS – MULATÁS 

OROSZ JÓZSEF énekes – zenésszel,  

civilben Nagytálya polgármesterével! 

Ezzel párhuzamosan 

A GYERMEKEK SZÓRAKOZTATÁSÁRÓL  
interaktív játékokkal, kézműves foglalkozásokkal JÁTSZÓHÁZ gondoskodik!  

A létesítmények 

megvalósulását  

támogatták:  

A programot az Első 

Világháborús Centenáriumi 

Emlékbizottság támogatja. 

 Helyszín: Alkotóház 
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KIÁLLÍTÁS SZARVASKŐ ÉRTÉKEIBŐL 
„Ahol a természet a házak küszöbéig ér…” (Tóth István) 

 

 
 

A nyári hónapokban örömmel tapasztaltuk, hogy a május végére felállított Szabadtéri Értéktár 

Kiállításunk egyre nagyobb vonzást gyakorol a környék látogatóira, a turisták kisebb nagyobb 

csoportjai, de a helyi lakosok is hosszasan tanulmányozzák, fotózzák a színes táblákat, 

miközben szívesen pihennek meg a virágosított környezetben elhelyezett padokon.  

  

Noha településünk a legapróbbak közé tartozik, de annál több értékkel büszkélkedhet. 

Büszke ősi történelmi múltjára, a szarvaskői vár romjaiban is felemelő érzéseket kiváltó, régi 

maradványaira, épített örökségünk közösségi színtereinek megőrzésére, gazdasági, kulturális 

és népi hagyományaink ápolására. Féltve óvja azt a páratlan szépségű tájat, mely egyedi 

természeti csodákat tartogat a felfedezőknek.  

 

Az értéktár kiállítás anyaga reprezentálja azokat a legfőbb értékeket, melyek településünket 

egyedivé, különlegessé avatják, amiért érdemes ide ellátogatni. Kiállított helyi értékeink 

méltók arra, hogy hírét vigyék az itt élők történelmének, hagyományainak, szorgalmas 

munkájának, s újabb keletű, hagyományteremtő tevékenységeinek, sajátos vonásaikkal 

beépülve nemzeti értékeink tárházába. 

 

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázatán elnyert támogatás lehetővé 

tette egy olyan szabadtéri települési értéktár kiállítás létrehozását, mely óriási segítséget nyújt 

községünk értékeinek széleskörű megismertetésére, jó hírnevünk növelésére, s követésre 

méltó mintát is nyújt más települések számára.   

A kiállításon jelenleg hat települési érték – A szarvaskői vár (megyei érték) – A Szarvaskői 

Csipkebogyó Fesztivál (megyei érték) – A római katolikus templom (települési érték) – A 

Szarvaskői Földtani Tanösvény (települési érték) – Az Ökö-Park Panzió és 

Rendezvényközpont (települési érték) – A fogadó figurák (települési érték) szerepel, melyeket 
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a javaslatok alapján a Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság elfogadott. Bízunk benne, 

ahogyan az értéktárban a kidolgozott értékeink száma gyarapodik, lesz lehetőség további 

értéktár táblák kihelyezésére is.  

 

Nagyon szép eredménynek tartjuk, hogy a napokban a Nemzeti Művelődési Intézet értesített 

bennünket arról, hogy „ A Heves megyei értéktárban szereplő értékek közül Ügyvezetésünk 

településed egyik értékét – A SZARVASKŐI VÁRAT - választotta ki a megyét 

reprezentáló marketing és kommunikációs anyagainkhoz.” 

Örülünk a jó hírnek, mert ez azt jelenti, hogy még szélesebb körben, országosan megismerik a 

szarvaskői vár nevét, s terelődik rá a figyelem. Minden reklám hozzájárulhat régi vágyunk, a 

vár feltárási, helyreállítási munkálatainak elkezdéséhez, másrészt megtisztelő, hogy a számos 

megyei érték közül minket választottak. 

 

Már több ízben felhívtuk a Hírmondóban a lakosság figyelmét, s a település honlapján, az 

Értéktár menüpontban folyamatosan olvasható biztatásunk, hogy éljenek a javaslattétel 

lehetőségével, örömmel fogadjuk együttműködésüket, és az előírásoknak megfelelően 

kidolgozott és előterjesztett javaslataikat! 

A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban 

a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani: 

      a) agrár-és élelmiszergazdaság 

b) egészség és életmód 

c) épített környezet 

d) ipari és műszaki megoldások 

e) kulturális örökség 

f) sport 

g) természeti környezet 

h) turizmus és vendéglátás 

 

A helyi önkormányzat közigazgatási területén található, illetve ott létrehozott nemzeti 

értékek felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a bizottság 

elnökének címzett javaslatában. A bizottság számára fontos, hogy a település lakóinak is 

lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessen. 

 MINDEN ELKÉPZELÉST ÖRÖMMEL VÁRUNK ÉS KÖSZÖNETTEL FOGADUNK! 
  

A javaslatot a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint szükséges elkészíteni. 

A formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, a Szarvaskői Települési 

Értéktár Bizottságtól, illetve letölthető a szarvasko.hu honlapról. 

Az elkészített javaslatokat a szarvaskoertektar@gmail.com címre vagy postai úton 

(ez esetben is szükséges az elektronikus dokumentáció, digitális adathordozón: cd, pendrive ) 

lehet eljuttatni a Szarvaskő Község Önkormányzata 3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. címre. 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit, 

a Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

mailto:szarvaskoertektar@gmail.com
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KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL  
 

 

A sajtóhírek szerint majdnem 240 ezer önkéntessel az elmúlt 

évek legsikeresebb környezetvédelmi akciója volt az idén 

márciusban megrendezett TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért! hulladékgyűjtési rendezvénysorozat. 

Az akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 

Idén immár nyolcadik alkalommal valósult meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az 

országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat 

minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. 

 

Az idén településünk is csatlakozott a 

mozgalomhoz.  

Az önkormányzat felhívására március 23-án 

helyi önkéntesek kis csapata, 25 fő vette 

kezébe a hulladékgyűjtő zsákokat és kisebb 

csoportokba rendeződve járta be a területet, 

gyűjtötte a szétdobált hulladékot. Teherautónyi 

szemetet gyűjtöttünk össze a patak mentén, a 

kiránduló utakon, a temető környékén.  

Szarvaskő Község Önkormányzata nagyon 

köszöni valamennyi résztvevő önkéntes 

munkáját! 

 

A temető megtisztítását azért szeretném kiemelni, mert a temető környezetében nem a 

kirándulók, hanem leginkább a hozzátartozóikat látogatók a szemét eldobói. A kerítésen 

kívül és sok helyen azon belül is hegyekben 

álltak az elszáradt, rothadó koszorúk, kidobott 

mécsesek, üvegek, műanyagok, sőt, törött 

sírkődarabok is.  

A régebbi időszakban nem volt szemétgyűjtő a 

temető mellett, napjainkban azonban már van 

a temető kapujában két hulladékgyűjtő is, 

melyet rendszeresen ürítenek. De ha éppen 

telítettek, melléjük is helyezhető egy műanyag 

szatyorban a sírról letakarított anyag.  

A helyi lakosok, akik rendszeresen járnak ki a 

temetőbe, jól tudják az új rendet és figyelnek a 

betartására, de jó lenne felhívni a távolabbra 

elkerült ismerőseink figyelmét is, akik csak a nagy ünnepek alkalmával látogatják és 

takarítják a sírokat, hogy gyűjtsék össze és helyezzék el a fölöslegessé vált anyagokat a már 

rendelkezésre álló hulladékgyűjtőkben. 

 

Szomorú látvány a kegyelet helye, ha alig pár lépésre a sírtól szemétbe ütközik a látogató. 

Sajnos csak néhány hétig volt jó kinézni a temető kerítésén túlra, ismét egyre szaporodnak 

a kidobált műanyagok, elszáradt csokrok….. 

Tegyünk közösen érte, hogy elhunyt szeretteink környezete mindig tiszta és szép legyen! 
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A Magyar Kerékpáros Körverseny 

településünket is érintette. Június 

13-14-én haladtak át a versenyzők 

községünkön! 

A Tour de Hongrie 2019 versenyt 

ugyanolyan színvonalú technikai 

felszereltséggel közvetítették a TV 

csatornák, mint a világ legnagyobb 

kerékpárversenyeit (pl. Tour de 

France). Éppen ezért rengeteg 

légifelvétel is megjelent a 

műsorokban.  

Az útvonal menti települések 

gyakran, kerékpározással kapcsolatos, ún. „látványosságot” élőképeket készítenek helyiségük 

területén.  

Ez egy nagy lehetőség volt számunkra is, hogy népszerűsítsük a települést valamilyen 

látványossággal. Szándékunkat jeleztük a szervezőknek, így Szarvaskőt is betervezték az 

előzetes repülési tervbe. Az út mentén sok alakos kerékpáros kompozíció-szigettel 

üdvözöltük a versenyzőket, mely még az eseményt követő hetekben is nagy népszerűségnek 

örvendett. 

Szarvaskő Község Önkormányzata nagyon köszöni, hogy felhívására sok régi biciklit 

rendelkezésre bocsátottak a lakosok!    

         
 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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CS. VARGA ISTVÁN  

LÁTOGATÁS SZARVASKŐ „HEGYI” KÖLTŐJÉNÉL 
 

Bottyán Juditot, Szarvaskő háromkötetes 

költőjét az idei húsvét „vízbe hányó hétfőjén” 

Kárpátiné Ézsiás Edittel, és férjével, Jánossal együtt 

látogattuk meg hegyi otthonában. Megtapasztaltuk, 

hogy a hegyjáró ember szívét miképpen tágítja a 

természet látványa, nyugtatja háborgó idegrendszerét, 

felemeli a természet fönséges nyugalmához. Mintha a 

hegyekben, a csúcsokon nemcsak térben, hanem 

lélekben is közelebb lennénk Istenhez. A hegymászók, a kirándulók új ismerősökre, barátokra 

tehetnek szert az utazás során. Elmozdulhatnak addigi látószögükből, új szépségekre lehetnek 

figyelmesek, fogékonyak. Megtapasztalhatják az egymásra figyelést, egymással törődést, a 

közösségben megélhető, látni tanító, szemet-lelket gyönyörködtető, tudást gazdagító 

élmények szépségét. 

Bottyán Judit már 28 év óta csodálatos büki hegyi világban él, angol, magyar, 

történelem és könyvtár szakos nyugalmazott középiskolai tanár, könyvtáros. Költőként 

lakozik anyanyelvében. A szíveslátás, a társalgás öröméből – terjedelmi okok miatt – csak kis 

aranymorzsákat idézhetek. 

Szó került a magyar líra „hegyeire” is. Petőfi sorai mennyire közismertek: „Mit nekem 

te zordon Kárpátoknak / Fenyvesekkel vadregényes tája! / Tán csodállak, ámde nem szeretlek 

(…) Lenn az alföld tengersík vidékin / Ott vagyok honn, ott az én világom; / Börtönéből 

szabadúlt sas lelkem, / Ha a rónák végtelenjét látom.” Sajnos, kevesen tudják, hogy Petőfi 

Útinaplójában mit írt a Magas-Tátráról. A világ legkisebb alapterületű magashegységéről, 

arról a fenséges képről, amelyet a Tátra a Poprád völgyéből nyújt: a fenyvesek tengeréből a 

magasra tör: „Szerencsémre másnap korán reggel indultunk Késmárkról, ahonnan a 

Kárpátokat a legjobb láthatni. Ott feküdt még a Tátra egész pompájában, mint valami alvó 

szép leány, ki álmában lehányta takaróját, mely bájait leplezte. Gyönyörittasan szemléltem.” 

Hegyre épült kolostorok, kápolnák, keresztek emlékét idézhetjük… A görög Meteorák 

sajátságos tájékát, tele gigantikus, 100–150 m magas torony- és csipke alakú sziklákkal. 

Némelyik tetején kolostor található. (A Meteora „levegőben lebegőt” jelent. A sziklák 

elnevezése abból ered, hogy az égbolt közelében keresendők a csúcsok.) A hegyeket már a 

pogány kultuszokban is ég és föld, az istenek találkozási helyének tartották. A hegy 

szimbolikus jelentése a Biblia gondolatrendszerére is jellemző: ott már nem isteni valóság, 

hanem az Istennel való találkozás helye, lehetősége. 

Mózes a Törvényt, a Tízparancsolatot a Sínai-hegyen (Hóreb) kapta, hegyen 

imádkozott népe győzelméért. Illés és Elizeus a Kármel hegyéhez kötődik. Jézus szívesen 

vonult magaslatokra, imádkozott hegyen. Nyilvános működését két hegyi jelenet szegélyezi: a 

megkísértésé és a mennybemenetelé. Köztük emelkedik a hegyi beszéd helyszíne, a 

Táborhegyi megdicsőülés, az Olajfák hegye, és a Golgota. Jézus által kapnak igazi 

jelentőséget a hegyek, nyer értelmet az ószövetségi jövendölés: „Az Úr házának hegye 

szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Hozzá tódulnak mind a 

nemzetek… Rajta! Menjünk föl az Úr hegyére.” (Iz 2,2) „Szemem a hegyekre emelem: 

honnan jön segítségem?” (Zsolt 12. 11) 

Gárdonyi a Földre néző szem – Égre néző lélek című írásának alcíme: Intelmek 

fiaimhoz. Szemléletesen érzékelteti benne a Jézus-követés, a hegymászás, az ember és a hegy 

kapcsolatát: „A hegymászás testi bolondságnak látszik. Pedig az életünk mindvégig 

hegymászás. Jézus ma is ott áll a hegyen. Jézus a tökéletesség. Mindenki megismerheti: mily 
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fokán áll a tökéletességnek, akár maga, akár más. Minél jobban megérti Jézust, annál 

tökéletesebb. Kezdetben mindenki vak iránta. Egyszer csak világosodik a szemének. 

Egyszercsak bámul. Egyszercsak indul utána. Mind a hegy körül vagyunk. 

Valamennyiünknek fel kell jutnunk valamikor a hegyre.” 

Bottyán Judittól nekünk dedikált, kéziratos verset kaptunk ajándékba. A táborhegyi 

„Uram, jó nekünk itt lenni” örömével köszöntem meg a vendégfogadást, abban a reményben, 

hogy a negyedik verskötetén munkálkodó, szellemében rendkívül friss „hegyi költővel” még 

sokszor találkozhatom lételemében, Szarvaskő poétikus, csodálatos hegyi világában. 

 

 

Bottyán Judit 2016-17-18-ban kis példányszámban megjelent három kötete már rég 

elfogyott és sok érdeklődő kezébe nem kerülhettek nyomtatott példányok. Gondoskodni 

szeretnénk arról, hogy a “falu költője” valamennyi értékes írása továbbra is elérhető 

legyen, s bárki szabadon olvashassa az internet segítségével. Rövidesen felkerülnek a 

község honlapjára Bottyán Judit köteteti a www.szarvasko.hu weboldalra, az Értéktár 

menüpont Bottyán Judit, Szarvaskő költője címsor alá. 

 

A költő készülő, negyedik kötetéből válogattuk a következő verseket:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KICSI NÉPSÉG 

A csönd, a csönd. 

Ne félj a csendtől, 

hisz a kicsi népség 

ott oson körötted: 

a pajkos koboldok 

kajánkodnak, 

várva, hogy nekik 

kedvezzen a pálya, 

hogy felborítsák a teli csészét, 

lerángassák a terítő szélét, 

törjék-zúzzák, ami akad 

a koboldnak ez feladat. 

 

A jámbor tündérek egybeszövik 

a csendet a homállyal 

s elandalítanak halk zenével, 

alig hallható dallal. 

 

A manók székláb mögül lesve 

haboznak, jót tegyenek-e? 

Vagy gonosz tréfa legyen a vége 

a manónép nagy örömére. 

 

Csitt! Csak csöndesülj, 

lebegj, figyeld a csendet. 

A kicsi nép meg serte-pertél 

körülötted. 

 

 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

Marhahúst nem eszem, 

disznóhúst se nagyon, 

tejet sem vedelek, 

a tojást otthagyom. 

Vasárnapi levesem 

százlábúból készül, 

majd rántott szöcske 

s bolhafagyi végül. 

Kitűnően étkezem! 

Közben folyton azt lesem, 

növekszik-e 

a lábnyom méretem. 
 

 

Repülőre nem ülök, 

az autót kerülöm. 

Órákig gyaloglok, 

s hullafáradt vagyok. 

Télen nem fűtök, 

se szénnel, se fával. 

Ha nincsen melegem, 

a kezem lehelem. 

Közben meg figyelem, 

nő-e a lábnyom méretem. 
 

 

Ha meghalok, s felmegyek az égbe 

Teljes a siker: lábnyom nem nő 

és semmi CO2 a légbe.  

 

http://www.szarvasko.hu/
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MESTER GYÖRGYI: ARANY ŐSZ 
 

A Budakeszin élő írónő már többször járt Szarvaskőben és 

megszerette vidékünket. Neki köszönhetjük a kedves, hangulatos 

mesét a szarvaskői Csipkebogyóról. Legutóbbi látogatása után a 

csodálatos természeti környezet oly annyira megihlette, hogy egy 

csokor Szarvaskői történettel ajándékozott meg bennünket. 

A történeteket nagy örömmel fogadtuk és közkinccsé tettük 

községünk honlapján: www.szarvasko.hu oldal Értéktár 

menüpontjában a Szarvaskő ihlette cím alatt, melyet az 

interneten bárki szabadon elérhet és olvashat. Ezekból a 

történetekből választottunk most egy aktuális írást a közelgő őszről. Ahogyan a tavalyi 

fesztiválon is sok érdeklődővel beszélgetett és dedikálta kötetetit, az idei Csipkebogyó 

Fesztiválon is folytatódhat az ismerkedés, új kötetekkel, írásokkal érkezik kedves 

íróvendégünk, de a közkedvelt Csipkebogyó mesét is dedikálja!  

 

A megszokott kép, ahogy naponta látom. Behunyt szemmel is érzékelem, mint követik 

egymást Eger felé a megállók. Pár nappal ezelőtt, ébredés után még sötét éjszaka 

rémisztgetett, szürkületben botorkáltam ki a szarvaskői buszmegállóhoz. Hazafelé se volt más 

a helyzet, jócskán alkonyodott már, mikor a jármű döcögve, szuszogva felkapaszkodott az 

unásig ismert, erdős részek közt hosszan elnyúlóan kacskaringózó, hegyi aszfalton.  

Ma reggel azonban valami megváltozott. Mire a jármű rátért a - változatosság kedvéért lejtős - 

kanyargós útra, egy prózai, hétköznapi dolognak köszönhetően, egészen kivilágosodott. 

Átállítottuk az órákat, a téli időszámításnak megfelelően.  

A táj azonban mégsem azért vonta magára a figyelmemet, mert ismét világosan 

körvonalazódtak az elsuhanó házak, s láthatóvá vált minden kis szelete a mozgó világnak, 

hanem valami másért. Az elmúlt napokban, amíg a reggeli sötétség okán nem láttam a kinti 

világot, beköszöntött az igazi ősz.  

Aki szereti a természetet, 

csupán azért nem mondhatja, 

hogy ez a legszebb évszak, 

mivel mindegyik szép. 

Önmagáért szép. A mindent 

zöldbe borító tavasz, a 

ragyogóan tarka, színpompás 

nyár, és - ugorjunk egyet - a 

kristálycsillogású, jégleheletű 

tél. Szándékosan hagytam ki a 

felsorolásból az őszt, mert 

annak kénytelen vagyok mégis 

hosszabb tirádát szentelni. 

Amint azt ezen a reggelen is 

megtapasztalhattam, egy 

csapásra gazdaggá lett a táj, aranyba borult a világ. A legmeghatározóbb színe az ősznek 

valóban az arany. De mit is beszélek? A nemesfém csupán gyenge utánzata annak, amilyen 

pompázatos színekkel az ősz képes elkápráztatni. Csak sárgából többfélét vonultat fel a 

lombok színkavalkádja! Napsárgát, a hajnal pírjával beoltva, óaranyat, azután a barnának és a 

vörösnek minden árnyalatát felkente palettájáról ez a rafinált öreg festőművész, a Természet.  

http://www.szarvasko.hu/
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Tobzódnak a színek, a mogyoróbarna, az őz s a kávé sötétjétől, az égőpiroson, s a rőtvörösön 

át, vissza, egészen az eredeti alapszínig, a zöldig. És ami a legcsodálatosabb, hogy nem csak a 

lombkorona öltött tarka ruhát, de jobban szemügyre véve, egy-egy tenyeres levélen belül is 

váltakoznak a színek, sőt, olykor egyes levélkék is megosztva színeződtek. Mintha alkotójuk 

csak próbálgatta volna, melyik közülük a legszebb, ezért ebből, meg abból a festékből is 

felkent egy ecsetvonásnyit. 

Nem tudom levenni szemem az elsuhanó tájról. Mikor történt mindez? Tán éjszaka, titokban 

dolgozott a nagy Természet mester?  

A fákon még ezernyi levél, de ugyanannyi borítja lábuknál már a földet is. Jó lenne 

belegyalogolni, feldobni egy maréknyi aranyat, és aláállni, mint a mesében a szegény lány, 

aki jutalmul kapta az aranyesőt. 

A jármű szelet vet, s amerre elhalad, a forgószél megpörgeti, levegőbe emeli a pihekönnyűvé 

vált, száraz faleveleket. Az aranytallérok lebegnek, majd visszahullanak a földre, vastagítva a 

taposni vágyott, puha avartakarót. 

Szép vagy, ősz! A békés, mesébe illő táj látványa annyira elandalított, már majdnem azt 

kívántam, bár maradna örökre így minden, változatlanul. 

De hová is lenne akkor a ragyogóan fehér, téli világ?  Mivé lennénk, ha tavasszal nem 

bontanának rügyet a fák, a bokrok, s nyáron elmaradna a tökéletes kibontakozás, a gazdag, 

pompás, virággal felcicomázott, gyümölccsel dúsított táj? 

Szép vagy ősz, gyönyörű. Mégis, pár hónap múltán örömmel vegyes szomorúsággal 

búcsúzom majd tőled. És jöhet a következő felvonás, amikor is a nagy öreg, a Természet 

ismét elvarázsol egy újabb remekével, melynek címe „Téli táj”. 

 

 

HOGY VOLT? MI LESZ A KÖNYVTÁRBAN? 
 

A nyáron is pezgő élet folyt a könyvtárban! 

Augusztus két hétvégéjén is játszadozó gyerekekkel 

és felnőttekkel telt meg a könyvtár.  A Bródy Sándor 

Megyei és Városi Könyvtár nemcsak kitűnő 

olvasnivalókat, hanem izgalmasabbnál-izgalmasabb 

társasjátékokat is hozott. Még maradtak bontatlan 

játékok, így amikor van  kedved megismerni és 

kipróbálni,   nemcsak könyvtártagok számára,  

mindenkinek nyitva áll a könyvtár!   

 

Többen hoztak könyveket a  turi-polcra,  melyet 

köszönünk és kérjük kedves látogatóinkat,   bátran 

szemezgessenek az ingyen elvihető olvasnivalókból! 

 

Szeptember 7-én szombaton 10 órától nagyon jót beszélgetünk  az egészséges tartósításról 
Máthé Orsival.  Megtudhattuk mitől maradnak egészségesek a télire eltett gyümölcsök-

zöldségek tartósítószerek nélkül. 

Jól bevált recepteket is megosztottunk egymással! 

 

Későbbi, őszi, téli programjainkról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a hirdetőtáblákon 

és a www.facebook.com/SzarvaskoiKonyvtar oldalunkon! 
Márk Terézia 

könyvtáros 

http://www.facebook.com/SzarvaskoiKonyvtar
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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:  
Horváth Gábor 

 

 

 

A KÖNYVTÁR  

KEDDEN: 

13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 

 
A SZARVASKŐI TEMPLOM ÚJ MISERENDJE: 

vasárnaponként: 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 Wachter Ernő (sz. 1927. 02.09-

én) 92 éves korában, 2019. 07. 28-án 

elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 
 


