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SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

IV/ 1. 

szám 

2017.  

03. 01. 

A TARTALOMBÓL 
 

 Március 15. 

 Meg kell becsülni az 

ápolókat 

 Önkormányzati hírek - 

Számadás 

 Szarvaskői Települési 

Értéktár Bizottság 

felhívása 

 Mészáros Győzőné 

Jutka néni verseskötete 

 Apró siker egy hosszú 

úton  

 Nyugdíjas Karácsony 

 Szarvaskőért Alapítvány 

felhívása 

 Hírek, közhasznú 

információk 
 

 

 

Bottyán Judit: A nemzet kenyere 

 

Két kiló liszt a nemzet kenyeréhez, 

lopva, pironkodva, postán érkezett, 

de a papíron átfénylett a szeretet. 

 

Más is volt benne: 

sompolygó félelem, 

a megaláztatástól, 

a szétszóratástól, 

a szembeszállástól, 

s a belesimulástól. 

 

Benne voltak az utcán elharapott 

magyar szavak, 

a szlovák misén motyogott 

magyar ima, 

benne a dac, hogy „csak azért se!” 

Benne a félsz, hogy hátha mégis…. 

Benne a vágy, hogy ide tartozom! 

Benne a vágy: „fogd a kezem, rokon!” 

Benne a vágy, hogy ő is a nemzet. 

A pakkban mindez valahogy eggyé lett. 

 

Bottyán Judit: Álom 

 

Azt álmodom, hogy öreg vagyok. 

Nézem a kékeres kezet,  

Ez az enyém? 

A pókháló-ráncos bőrt, 

s hogy járás címén 

bottal vonszolom  

ványadt testemet. 

 

Fel akarok ébredni! 

Feszes testtel futni, repülni, 

szembe a széllel, 

 a kelő nap fénylő fényében. 

 

De nem tudok felébredni. 

Bottyán Judit: Erő 

 

Ha van hited,  

hát állj ki keményen! 

Ne rettegj, ha gyalázkodó szó ér, 

ha rád hömpölyög  

a mocskos áradat. 

Rázd le! 

S ne feledd: 

szavaik kiürült frázisok, 

csak a gyűlölet fújja nagyra őket, 

mint óriás lufit, 

mi szétpattan, 

ha beleszúr az értelem. 

 

Hát tarts ki hitedben! 

Ne inogj! Ne félj! 

Hitedben az erő. 

Te vagy az erő. 
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MÁRCIUS 15. 
 

Szécsi Margit: Március 15. 

 

Zsír fogytán, bor apadtán 

tengtek a jobbágyfalvak. 

Füsttelen tűzhelyeken 

főzték a forradalmat. 

 

Nemzetiszín lobogó 

röpült a szemek előtt, 

behasadt fecskeszárnya 

vívta a zöld levegőt. 

 

Félelmes tavaszidő 

láttatott seregeket… 

Gyönyörű elgondolni 

azt, ami nem lehetett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 
 

 

Szarvaskő Község Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
 tiszteletére rendezett ünnepségre 

 

2017. március 15-én (szerdán) 

10 órára 
a szarvaskői Zászlóparkba 

 

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT HŐSEINKRE! 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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MEG KELL BECSÜLNI AZ ÁPOLÓKAT 

Erkölcsileg és anyagilag is meg 

kell becsülni az ápolók 

munkáját, ezért döntött úgy a 

kormány, hogy 2019-re 65 

százalékkal emelik a bérüket – 

mondta Nyitrai Zsolt stratégiai 

társadalmi kapcsolatokért felelős 

miniszterelnöki megbízott a váci 

Jávorszky Ödön Kórházban az 

ápolók napján. 

Nyitrai Zsolt kiemelte: minden 

nap meg kell becsülni az 

ápolókat, és a köszönet mellett 

fontos az erkölcsi és anyagi megbecsülés is, a béremeléssel pedig régi adósságot törleszt a 

kormány. Tavaly is volt már béremelés, idén újabb 12 százalékkal nőnek majd a bérek, 2018-

ban és 2019-ben pedig 8-8 százalékos emelés lesz – magyarázta. 

Közölte: az ápolók egész évben felelősségteljes és embert próbáló munkát végeznek. 2014 óta 

ünneplik február 19-én az ápolók napját, idén pedig a 200. évfordulója van annak, hogy 

Kossuth Zsuzsanna, a magyar ápolásügy úttörője született – emlékeztetett. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az 

eseményen hangsúlyozta: több embernek kell választania ezt a hivatást, hiszen sokszor ma 

egy ápoló másfél-két embernyi munkát végez egy nap, így fontos az utánpótlás biztosítása. 

Ezért lehetőséget biztosítanak arra, hogy háromezer középiskolát végzett diák OKJ-s ápolói 

tanfolyamot végezhessen ingyenesen – közölte. Hozzátette: emellett a diplomás egészségügyi 

szakdolgozók egyetemi képzését is támogatják. 

Az államtitkár kifejtette: 79 ezer ápoló dolgozik ma Magyarországon, és a munkájukért érzett 

köszönetnek meg kell nyilvánulnia szimbolikus gesztusokban és anyagi elismerésben is a 

kormány részéről.  

Úgy vélte, korábban is igyekeztek segíteni az ápolóknak, ez folytatódik 2019-ig összesen 65 

százalékos emeléssel, és a gazdaság többletének köszönhetően lehetséges a béremelés ezen a 

területen is. Az idei költségvetésben az egészségügyre 325 milliárd forinttal többet fordítanak 

– közölte. 

Nyitrai Zsolt és Rétvári Bence egy-egy szál virággal és csokoládéval is köszönetet mondott a 

jelenlévő ápolóknak. 

Az Országgyűlés 2014-ben nyilvánította a magyar ápolók napjává Kossuth Zsuzsanna, 

Kossuth Lajos húgának születésnapját, február 19-ét. Az idei év Kossuth Zsuzsanna-emlékév 

is. 

(kormany.hu/MTI) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

„SZÁMADÁS” 

2016.01.01 - 2016.12.31-ig  

 

 

 

Tisztelt Szarvaskőiek!  

 

Ahogyan azt a tavalyi évben tettem, az idén is számot vetünk az 

elmúlt, mögöttünk hagyott év eredményeiről, sikereiről, vagy éppen a kudarcokról. Az elmúlt 

esztendő tartogatott számunkra ezt is, azt is. Kezdjük talán a legfontosabbal, azzal, hogy 

Önkormányzatunk működése stabil volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat elláttuk, 

melyhez egész évben biztosítottak voltak az anyagi és személyi feltételek. 

 

A közmunkaprogramban átlagosan 4 fő számára biztosítottunk folyamatosan munkát. Ennek a 

létszámnak a segítségével tartottuk tisztán településünket, takarítottuk az árkokat, 

virágosítottunk, kaszáltuk a közterületeket, de (1 fő) az adminisztratív munkában is nagy 

segítséget jelentett. 

 

A pályázati lehetőségek folyamatosan nyíltak meg az önkormányzatok számára, melynek 

eredményéről rendszeresen hírt adtunk, így van ez a jelenlegi Hírmondóban közölt 

táblázatban is. 

Az összesítő táblázat jól mutatja, hogy összegszerűségében, 2016. évben, pályázati úton 

25.934.780,-Ft-tal gyarapítottuk az önkormányzat vagyonát, (melyből a Büszkeségpont című 

és a Teréz úti vis maior pályázatok elbírálására 2017. évben került sor) de természetesen 

fontos számunkra az is, hogy az egyéb pályázatok, (amik talán annyira pénzben nem 

mérhetőek) is támogatásban részesültek. Sajnos az ún. „nagy projektek” még nem kerültek 

elbírálásra, de az előkészítő munkákat az elmúlt évben elvégeztük. Úgy gondolom, itt a helye 

annak, hogy megköszönjem Molnárné Lukács Andrea lelkiismeretes, kitartó munkáját, amivel 

a pályázatok megírásakor, előkészítésekor a segítségemre volt, hiszen az ez idáig elbírált 

pályázatok megírását nem bíztuk pályázatíróra, hanem itt a hivatalban mi készítettük elő és 

nyújtottuk be. 

 

Tekintettel arra, hogy a Szarvaskői Hírmondóban, vagy egyedi szórólapon biztosítjuk a 

folyamatos tájékoztatást, csak röviden, a teljesség igénye nélkül sorolnám fel az elmúlt év 

főbb „mozzanatait” és itt már nem térnék ki a pályázatokkal elnyert támogatásokra: 

 

 Módosításra került az adórendelet, melynek következtében azok az ingatlan 

tulajdonosok, akik nem rendelkeznek állandó lakóhellyel településünkön kommunális 

adó címen, magasabb összegű adót kötelesek fizetni. 

 Elkészült a település szennyvízkezelési programja. 

 Lehetőséget biztosítottunk a föld haszonbérlők részére a rekreációs földhasználat 

igénybevételére. 

 Megoldódott a dohánytermék értékesítés. 

 Zökkenőmentesen biztosítottuk a népszavazás lebonyolítását. 

 Létrehoztuk a Települési Értéktárat a bizottság felállításával és kezelésében. 
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 Közel 130 hektár területre nyújtottunk be területalapú támogatási kérelmet, de a már 

megkért területek tisztító kaszálásán kívül, 2016-ban még további (közel 20 hektár) 

terülten végeztünk cserjeirtást, melynek eredményeképpen az idei évben növelni 

tudjuk a területalapú támogatási igényünket. 

 A területtisztítás során kitermelésre került fával, kedvezményes tűzifa vásárlási 

lehetőséget biztosítottunk a lakosság részére. 

 Érvényesítettük vadkár igényünket. 

 Tulajdonunkba került a MÁV-üdülő. 

 Kiterjesztettük a tanévkezdési támogatást, melynek értelmében minden szarvaskői, 

állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos intézménybe járó tanuló kérhette a 

támogatást. 

 Birtokba vettük és kitakarítottuk az önkormányzat tulajdonában lévő „almáskertet” a 

Nyugodó-dűlőben. 

 Ünnepi Könyvhét került megrendezésre a helyi könyvtárban (Az élő Gárdonyi-arc) 

 Csatlakoztunk a Turista érem „mozgalomhoz”. 

 Megújult, bővült a Trianon emlékmű környéke. 

 Nyár esti zenei programok (3 alkalommal) 

 1956-os film és könyvbemutató a helyi könyvtárban 

 Sikerült elnyerni Heves megye legszebb fekvésű települése címet. 

 Folyamatos váltakozással készültek a fogadó-figurák 

 „Megépült” Betlehem-falva, ami országosan nagy sikert aratott. 

 Csipkebogyó Fesztivál 

 Lehetőséget biztosítottunk Balatonederics testvértelepülésünk rendezvényén való 

részvételre. 

 Műsorokkal tettük emlékezetessé a társadalmi ünnepeken, megemlékezéseken való 

részvételt. 

 Mindezek mellett a Szarvaskőért Alapítvány jóvoltából, kellemes együtt töltött 

napokat mondhatnak el azok, akik részt vettek az alábbi rendezvényeken:  

- gyermeknapon,  

- május 1-je rendezvényen (majálison) 

- augusztus 20-i rendezvényen 

- kiránduláson 

 

A fent látható adatok azt tükrözhetik, hogy jó évet zártunk, de tudjuk, hogy sok még a feladat 

és reméljük, hogy 2017-ben még több munka vár ránk. Köszönöm a képviselők munkáját, 

támogatásukat, hiszen a döntések meghozatala és végrehajtása csak velük együtt volt 

lehetséges. 

 

Tisztel Szarvaskői Lakosok!  

 

Kívánom Önöknek, hogy a 2017-es esztendő bővelkedjen az Önök számára szeretetben, 

boldogságban, sok örömben, sikerben, és természetesen jó egészségben. 

Önkormányzatunknak pedig azt kívánom, hogy legyen nagyon sikeres a 2017-es esztendőben, 

a nagy pályázataink kapjanak pozitív elbírálást és elkezdhessük a település fejlesztését célzó 

beruházások kivitelezését. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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A PÁLYÁZATOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 

sorszám Pályázat tárgya Pályázott 

összeg 

Benyújtás 

időpontja 

Pályázat értékelése 

1. Állomáskert felújítása 110.000.000,-Ft 2016.05.03. elbírálás alatt 

2. Volt Iskolaépület külső 

felújítása 

50.000.000,-Ft 2016.05.10. elbírálás alatt 

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

4. Orvosi rendelő 

felújítása 

14.000.000,-Ft 2016.06.02. nem támogatott 

5. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

6. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

717.000,-Ft 

 

2016.08.17. TÁMOGATOTT 

645.300,-Ft 

7. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

1.027.808,-Ft 

 

2016.08.17. TÁMOGATOTT 

925.028,-Ft 

8. Rendkívüli 

Önkormányzati 

támogatás 

678.280,-Ft 2016.08.17. TÁMOGATOTT 

610.452,-Ft 

9. Volt iskolaépület belső 

munkálatai 

6.500.000,-Ft 2016.08.26 TÁMOGATOTT 

6.500.000,-Ft 

10. Idősbarát 

Önkormányzat Díj 

1.000.000,-Ft 2016.06.03. TÁMOGATOTT 

1.000.000,-Ft 

11. VIS MAIOR pályázat 

Eger-patak-Gilitka 

(Rocska) összefolyás 

torkolatának javítása 

7.340.000,-Ft 

kötelező önerő: 

734.801,-Ft 

2016.07.20. TÁMOGATOTT 

6.613.000,- 

12. Büszkeségpont 

1956-os emlékmű 

5.000.000,-Ft  2016.11.21. TÁMOGATOTT 

4.000.000,-Ft 

13. VIS MAIOR pályázat 

Teréz út 

6.268.040,-Ft 

kötelező önerő 

626.804 

2016.09.13 TÁMOGATOTT 

5.641.000,-Ft 

 14. Szociális tűzifa 58 m3 2016.09.16. TÁMOGATOTT 

35 m3 

15. Bursa Hungarica 5 diák 

támogatása 

2016.11.25. TÁMOGATOTT 

16. Üdülési pályázat 

nyugdíjasok részére 

1 fő üdülésének 

támogatása 

2016.11.10. TÁMOGATOTT 

1 fő 

17. Rendezvény 

Várfelfutó verseny 

300.000,-Ft 2017.02.07.  elbírálás alatt 

 

Kátyúzás 

 

A testület döntése alapján, azokon a kritikus helyeken történt kátyúzás, ahol az utak javítás 

nélkül, már balesetveszélyessé váltak volna. Tudjuk, és látjuk, hogy leginkább új utakra lenne 

szükség és az utak állapota több helyen is kívánni valót hagy maga után, hiszen az öreg 

utaknál bármilyen gondossággal jár el a kátyúzó, az elöregedett burkolat repedésein befolyik a 

víz, és bontja a burkolatot. Figyeljük az ez irányú pályázati lehetőséget, amennyiben lehetőség 

lesz rá, élni fogunk vele.  
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Téli síkosság-mentesítés 

 

Még augusztus hónapban megkerestük a Városgondozás Eger Kft-t a téli munkákkal 

kapcsolatosan. December hónapban kaptunk választ, miszerint nem vállalják a Szarvaskőben 

télen felmerülő munkálatokat.  

A képviselő-testület ezt követően az 1552 Bt-vel (Kovács Ferenc) kötött megállapodást a téli 

síkosság-mentesítési munkák elvégzésére, melyre az idei nagy havazást figyelembe véve nagy 

szükségünk is volt. A tél megmutatta kemény arcát, így adódtak problémák, de úgy 

gondolom, minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy az utakat járhatóvá tegyük.  

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

kisebb lakossági összefogással, utcákat, területeket szabadítottak meg a hótól. 

 

Idősek „követése” 

 

A téli hideg csúszós időre tekintettel döntöttünk úgy, hogy azokat az egyedülálló idős 

embereket, akiknek gyermekei sem élnek Szarvaskőben, minden nap délelőttjén megkerestük 

telefonon, mert tudni szerettük volna, hogy jól vannak-e, minden rendben van-e. 

Természetesen nem akartunk tolakodóak lenni, nem akartunk zavarni, így tudomásul vettük, 

ha valaki ezt nem igényelte. Jómagam köszönöm a kollégáim segítségét, akik nap, mint nap 

kitartóan telefonáltak. A hétvégi „ügyeletet” természetesen én vállaltam be, mert én itt lakom 

helyben és nem csak a hétköznapokon történhet baj. Amennyiben telefonon nem értünk el 

valakit, személyesen kerestük meg, hogy meggyőződjünk arról, nincs-e valami probléma. 

 

Máltai Szeretet Szolgálat 

 

Köszönetemet fejezem ki a Máltai Szeretet Szolgálatnak, akik (Eger mellett) gondoltak a 

Szarvaskőben élőkre is, és a karácsony előtti adománygyűjtésükből 12 tartós 

élelmiszercsomaggal támogattak bennünket, hogy a legrászorultabb embereknek kicsit 

megkönnyíthessük az ünnepekre való készülődést. 

 

Szarvaskőért Alapítvány elszámolása 

Szarvaskő Község Önkormányzata 2016. október 10. napon írt alá együttműködési 

megállapodást a Szarvaskőért Alapítvánnyal, a 2016. október 22. napon megrendezésre került 

Csipkebogyó Fesztivál lebonyolítása céljából, melynek okán 450.000,-Ft összegű támogatást 

nyújtott. A Szarvaskőért Alapítvány a támogatói szerződésben foglaltaknak megfelelően, az 

elszámolást benyújtotta, melyet a képviselő-testület elfogadott. 

 

Helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 

Szarvaskő Község rendezési tervéhez kapcsolódóan 2008-ban elfogadásra került a Helyi 

Építési Szabályzat (HÉSZ) az akkori építésügyi rendelkezések előírásainak és szabályozási 

lehetőségeinek figyelembe vételével. Az azóta eltelt időszakban változott a jogszabályi 

környezet, bizonyos „rendelkezési jogokat” kivett az önkormányzat kezéből és Kormány 

rendeletben került szabályozásra. A képviselő-testület a HÉSZ ezen rendelkezéseit helyezte 

hatályon kívül. 
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Belső ellenőrzési terv 

 

A Mötv. előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. 

Szarvaskő Község Önkormányzata belső ellenőrzését külső szolgáltató megbízásával látja el, 

a nem tervezett soron kívüli vizsgálatra és tanácsadásra írásos megrendeléssel van lehetőség.  

A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, az államháztartásért felelős miniszter által 

közzétett módszertani útmutatókat és a nemzetközi belső ellenőrzési standardokat alapul véve 

készült a 2017. évre vonatkozó ellenőrzési terv. 

A 2017. évre tervezett belső ellenőrzések alapvető célja, hogy: 

 megállapításaival támogassa a működés és gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, 

 vizsgálja a szervezetek elszámolási kötelezettségeinek teljesítését,  

 feltárja, hogyan érvényesült az önkormányzati erőforrások védelme, az erőforrásokkal 

való eredményes, hatékony gazdálkodás, 

 vizsgálja, hogy a külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területeken javították-e a 

belső kontroll működését. 

Az ellenőrzés tárgya 

Az önkormányzat 2016. évi vagyongazdálkodásának, a vagyon megállapítás 

megbízhatóságának ellenőrzése, a vagyonhasznosítására vonatkozó szerződések 

hatályosulása. 

A kötelező feladat-ellátást biztosító önkormányzati vagyon védelme, az azzal való felelős 

gazdálkodás vizsgálata segíti a vagyon értékének megbízhatóságát, a vagyonváltozások 

eljárásrendjének szabályozását, az átláthatóságot. 

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása 

Tekintettel arra, hogy a 2017. évi állami támogatások megállapításához szükséges 

mutatószámok felmérése még folyamatban van, az önkormányzatot megillető 2017. évi 

támogatás összege még nem ismert, ezért szükségessé vált az átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendelettel a feladatellátásról intézkedni. Az átmeneti rendelet hatálya alatt új feladat csak a 

képviselő-testület döntése alapján kezdhető. 

Polgármesteri illetmény változása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 

szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 1.§-a 2017. január 1-től módosította a polgármester 

illetményére vonatkozó szabályozást. Az eddigi helyettes államtitkár helyett az államtitkár 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegében, illetve annak meghatározott százalékában állapítja meg a polgármester 

illetményét. A polgármester illetménye közérdekű adat, ennek megfelelően, azt a képviselő-

testület nyilvános ülésen tárgyalta. Az új jogszabály szerint az illetmény összege az államtitkár 

illetményének – település lakosságszámhoz mérten - 30%-a, melynek megfelelően a 

polgármesteri havi bruttó illetménye 298.700,-Ft-ra módosult, költségtérítése a törvényi 

előírásoknak megfelelően az illetmény 15%-ában került meghatározásra. 

Képviselők tiszteletdíja 

A képviselők tiszteletdíja a 25%-kos emelést követően bruttó 25.000,-Ft-ra emelkedett 

2017.01.01. naptól. A 2016. évi munkájukat ezúton is köszönöm és 2017. évben még inkább 

számítok a segítségükre.  
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TEMETŐ RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási jogkörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban, 42. § 1. 

pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a temetési helyek használati díjait Szarvaskő 

Község temetőjében az alábbiak szerint módosította: 

 

1. Felnőtt sírhely megváltása 25 évre 11.000,-  

2. Felnőtt sírhely használati idejének meghosszabbítása 25 évvel 6.000,- 

3. Dupla felnőtt sírhely megváltása 25 évre 22.000,-  

4. Dupla sírhely használati idejének meghosszabbítása 25 évvel 12.000,- 

5. Urna sírhely megváltása 10 évre 8.500,-  

6. Urna sírhely használati idejének meghosszabbítása 10 évvel 5.000,- 

7. Urnahely megváltása urnafalban 10 évre 10.000,- 

8. Urnahely használati idejének meghosszabbítása 10 évvel 6.000,- 

9. Létesítmény igénybevételi díja temetkezési szolgáltatónak a ravatalozó használatáért 

eseményenként 2.000,- 

10. Létesítmény igénybevételi napi díja temetkezési szolgáltatónak a hűtőház használatáért

                                                                                                                       700,- 

 
 
Temetőgondnok 

 

Szarvaskő Község Önkormányzata a köztemető üzemeltetési feladatinak ellátására 

temetőgondnokot alkalmaz, megbízási jogviszonyban, az alábbi feltételek szerint: 

 Gondoskodik a temetőkapu és a ravatalozó szükség szerinti nyitva tartásáról, illetve 

zárásáról. 

 A polgármester által kiadott engedéllyel rendelkezők számára biztosítja a közcélú 

létesítmény használatát. Figyelemmel kíséri a végzett munkát, és jelzi, ha engedélytől 

eltérő tevékenység folyik. 

 Végzi a ravatalozó és felszerelésének, valamint a temetőben lévő minden egyéb 

közcélú létesítmények, tárgyi eszközöknek a karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos rábízott munkák felügyeletét / pl.: zárjavítás, vízcsapjavítás stb./. 

 Gondoskodik a ravatalozó és felszerelésének (hűtő stb.) a mellékhelyiségek 

tisztaságáról, a ravatalozó szükséges fertőtlenítéséről. 

 Közreműködik a temetési hely kijelölésében.  

 A temetésig az átvett urnát a ravatalozóban, illő körülmények között megőrzi. 

 Az elhunytak átvételét a személyi jogok biztosításával végzi. 

 Gondoskodik a temetés zavartalan lebonyolításáról.  

 Kapcsolatot tart a temetkezési vállalkozókkal, szükség szerint nyitja a ravatalozót, temetések 

alkalmával rendelkezésre áll. 

 Gondoskodik a temetői hulladék elszállíttatásáról. 

 Jelzi a fűnyírás, hó eltakarítás szükségességét az Önkormányzat felé, felügyeli ezen 

munkálatokat. 

 Folyamatosan ellenőrzi a temető rendjét, bármi nemű rendellenességet észlel, akkor 

azonnal jelzi az Önkormányzat felé. 
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Erdőtervezés 

 

Általános tapasztalat az, hogy önkormányzat, vagy magánszemély tulajdonában lévő 

ingatlanok (kivett területek, utak, egyéb művelési ágú helyrajzi számok) egy része 

elbozótosodott, befásodott. Bizonyos esetekben nem ismeretesek az ingatlanok pontos határai 

sem, így a tulajdonosok, kezelők, földhasználók nem is tudják, hogy pontosan hol 

helyezkedik el a hrsz., az milyen vegetációval borított és mennyi fa található annak területén. 

Fontos, hogy ezek a területek és az azokat borító vegetációs állapotok az erdőtervezési 

(üzemtervezési) időszak előtt fel legyenek derítve és amennyiben fával borítottak – az 

esetleges beüzemtervezés elkerülése miatt - azokról a faanyag le legyen termelve. 

Szarvaskő is azon települések közé tartozik, ahol az idén erdőtervezés lesz, ami azt jelenti, 

hogy erdővé nyilváníthatják a befásodott, beerdősült ingatlanokat. Ha a befásodott területek 

nem kerülnek rendezésre, és azokat beüzemtervezik (erdővé nyilvánítják), úgy a továbbiakban 

a tulajdonos már nem rendelkezhet vele szabadon. Ezután, üzemtervezett erdőként igen 

korlátozott tulajdona lesz, és csak az erdőtervi előírásoknak megfelelően tudja majd, illetve 

lesz köteles azt használni. (50%-kos záródás fölötti önálló befásodott területnél 5000 m
2
-től, 

de egy meglévő erdőterülethez csatlakozóan már 1500 m
2
 esetében erdővé nyilváníthatják azt, 

ha nem kezdődik meg a beerdősült terület letakarítása.) 

A képviselő-testület döntése alapján megvizsgáljuk, feltárjuk és rendezzük a befásodott 

területeket. A területekről, majdan kitermelt fát lakossági értékesítésre kínáljuk fel. 

 

Kedvezményes fa vásárlási lehetőség 

 

Amint azt minden lakossal időben tudattuk, a szociális tűzifa mellett, biztosítottuk a 

területtisztítás során kivágásra került tűzifa kedvezményes áron történő megvásárlásának 

lehetőségét is. Az előzetesen felmért igények figyelembe vételével, minden igénylő 

részesülhetett a tűzifából. 

Reményeink szerint ez nem egy egyszeri alkalom volt, tervezzük a nagyobb mennyiségű 

fakitermelést is, melyről a jelenlegihez hasonlóan, időben tájékoztatunk mindenkit. 

 

Isten hozta őrnagy úr 
 

Mindenki előtt ismeretes már, hogy az állomáskert felújítására pályázatot nyújtottunk be, 

melynek segítségével olyan szabadidőparkot, rendezvényteret szeretnénk kialakítani, ami 

komplexebb rendezvények, kulturális programok megvalósítását is szolgálná.  

A tavalyi év első felében személyesen kerestem meg Blaskó Balázst az egri Gárdonyi Géza 

Színház igazgatóját és egyeztettünk arról, hogy színpadra tűzik Örkény István: Tóték című 

darabját (filmváltozata az Isten hozta őrnagy úr!), melynek nyári bemutatói, eredményes 

pályázat esetén, az állomáskerti szabadtéri színpadon valósulnának meg.  

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a közelmúltban kapott információ alapján, ez év 

október elején a színházban már látható lesz a Tóték című darab, és sikeres beruházás esetén, 

2018 nyarán itt, Szarvaskőben is tapsolhatunk az általunk oly közkedvelt filmszatíra 

felelevenítésében részt vevő színészeknek. 
 

Könyvtár 
 

Több éve már, hogy társadalmi munkában Somerville Adrienn látta el a könyvtárosi 

teendőket. Megnövekedett feladatai miatt azonban nem tudja tovább vállalni. Köszönöm 

eddigi tevékenységét, és új munkájához sok sikert kívánok. 

A könyvtárosi feladatokat a jövőben Márk Terézia végzi csütörtöki napokon 13,00 órától 

15,00 óráig és szombati napokon 09,00 órától 12,00 óráig. Munkájához sok sikert kívánok. 
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Verseskötet 

 

Nagy örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a sok éven keresztül a könyvtárszolgálatot 

vállaló, mindannyiunk „Jutka nénije” versírásra adta a fejét, amit máris siker koronázott, 

hiszen Bottyán Judit költői néven megjelent első verseskötete. A könyvből könyvtárunk is 

kapott egy dedikált példányt, mely a könyvtár nyitva tartási ideje alatt mindenki számára 

elérhető. További munkájához jó egészséget, sok sikert kívánva köszönöm meg Jutka néninek 

azt a sok munkát, amit évek alatt a településünkért tett.  

 

SZENNYVÍZHÁLÓZAT 

 

Bár jó hírrel még nem szolgálhatok, de tekintettel arra, hogy ez sokakat érint, úgy gondolom, 

beszámolok az új fejleményekről. Amint az mindenki előtt ismeretes a jelenlegi, hosszantartó, 

hideg, téli időszak nagyon sok kellemetlenséget okozott. Leginkább a Teréz úton lakókat 

érintette az a probléma, hogy a szippantós autó hetekig nem tudott felmenni, így a derítők 

megteltek, ami a mosási, sőt a mosakodási lehetőséget is korlátozta, mondhatni 

ellehetetlenítette.  

A kialakult helyzet miatt az alábbi intézkedéseket, lépéseket tettem: 

 

 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. 

 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 által, a kialakult helyzettel kapcsolatosan 

kezdeményezett sajtótájékoztatón.(fotó) 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2017. ÉVI ÜLÉSTERVE 

 

2017. január 19. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
és KÖZMEGHALLGATÁS 
2017. február 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. március 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. április 13. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. május 18. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. június 15. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. július 20. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. szeptember 14. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. október 12. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
2017. november 16. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
 és KÖZMEGHALLGATÁS 
2017. december 14. (csütörtök) Képviselő-testületi ülés 
 

SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE 
 

2017. március 15. (szerda)                                                              Nemzeti ünnep 

 

2017. május 28. (vasárnap)                                                                Gyermeknap 

 

2017. június 4. (vasárnap)                                         Nemzeti összetartozás napja 

 

2017. június 25. (vasárnap)                             Keresztelő Szent János napi Búcsú 

 

2017. július                                                                          Szent Anna napi Búcsú 

 

2017. július 8. (szombat)                                                            Várfelfutó verseny 

 

2017. július 10. (hétfő)                                                               Gitár nyitó-koncert 

 

2017. július 14. (péntek)                                                              Gitár záró-koncert 

 

2017. augusztus 20. (vasárnap)                                                     Szent István nap 

 

2017. október 21. (szombat)                                                 Csipkebogyó Fesztivál 

 

2017. október 23. (hétfő)                                                 Forradalmi megemlékezés 

 

2017. december 3. (vasárnap)                                                                      Mikulás 

 

2017. december 10. (vasárnap)                                           Adventi gyertyagyújtás 

 

2017. december 16. (szombat)                                               Nyugdíjas Karácsony 
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SZARVASKŐI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG FELHÍVÁSA 
 

KEDVES SZARVASKŐI LAKOSOK! 
 

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvaskői Települési Értéktár 

létrehozásáról döntött. A feladatok ellátására megalakította a Szarvaskői Települési Értéktár 

Bizottságot. Az öt fős bizottság 2017. január 11-én megtartott alakuló ülésén elfogadta 

működési szabályzatát, megválasztotta tisztségviselőit és elkezdte munkáját.  

 

Elnök: Kárpátiné Ézsiás Edit, alelnök: Dr. Zsirai Sándor képviselő  

Bizottsági tagok: Fodor Istvánné, Lőrincz József képviselő, Tuzáné Szabó Klára  

A települési értéktár feladata a településen fellelhető helyi értékek adatait tartalmazó 

gyűjtemény létrehozása. Célja ezen értékek felkutatása, megismertetése, megőrzése és 

gondozása.  
 

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint:  

 

nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 

hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 

közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 

érték, vagy termék. 
 

HOGYAN LEHET VALAMI HUNGARIKUM? 

A hungarikummá nyilvánítás alulról építkező, többlépcsős folyamat, melyet bárki 

kezdeményezhet a megfelelő formanyomtatvány benyújtásával. 
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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 ÖTLETET, VÉLEMÉNYT ÉS ELKÉPZELÉST ÖRÖMMEL VÁRUNK, 

ÉS KÖSZÖNETTEL FOGADJUK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET! 

 

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 

  

A javaslatnak tartalmaznia kell:  

- a javaslattevő adatait 

- az értéktárba felvételre javasolt érték adatait, rövid leírását 

- a javasolt nemzeti érték fényképeit vagy audiovizuális dokumentációját 

- a nemzeti érték fogalmának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, szakértő, 

illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét 

 

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. 

 

KÉRJÜK, ÉLJENEK A JAVASLATTÉTEL LEHETŐSÉGÉVEL! 

 

A Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság ülései nyilvánosak, minden hónapban a Szarvaskő 

Község Képviselő-testülete ülésrendjéhez igazodva, egy órával a testületi ülések előtt 

kezdődnek. 

 

Az első félév ülésterve: 2017. március 16., április 13., május 18., június 15. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, javaslattevőket! 

Szarvaskői Települési Értéktár Bizottság 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

elnök 

mailto:szarvaskoertektar@gmail.com
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VERSESKÖTET SZÜLETETT SZARVASKŐBEN 
 

A szarvaskői könyvtárban feltűnt egy új verseskötet. Szerény, 

tárgyszerű, minden sallangtól mentes a címe, visszafogott a 

borítója, mindössze ennyi áll rajta: 

BOTTYÁN JUDIT: VERSEK 

S ha az érdeklődő kutatni kezd, ugyancsak szűkszavú 

bemutatkozásra lel. A fülszöveg pár soros ismertetője csupán 

annyit árul el: „Bottyán Judit (Mészáros Judit) született 1933-

ban. Budán lakott, angol – magyar – történelem szakos tanárként 

a Toldy Ferenc Gimnáziumban tanított nyugdíjazásáig. Jelenleg 

Szarvaskőben él kutyáival és macskáival.” 

Az impresszum adataiból azonban még kiolvasható, hogy Mészáros Győzőnét, akit 

Szarvaskőben mindenki „csak” Jutka néniként szólít, azonosíthatjuk a szerzővel. 
 

Jutka néni, aki nemcsak több mint két évtizede él velünk, de amint új otthonául választotta ezt 

az apró települést, azonnal a közösség szolgálatába állította széleskörű műveltségen alapuló 

tudását, tapasztalatait. Mindenütt feltűnt, ahol intellektuális segítségre volt szükség, sok-sok 

éven át fő bázisa volt a könyvtár, ahol okos szóval támogatta az olvasni vágyókat, számosan 

neki köszönhetik ismerkedésüket az értékes irodalommal, s nem egy kisdiákot indított el az 

angol nyelv befogadásának útján is. Egészen a legutóbbi időkig, míg mozgása nem korlátozta, 

élvezhettük megemlékezéseken, ünnepségeken a nemzeti értékek mellett mélyen elkötelezett, 

szabad szellemű, eredeti gondolatait. Pontos meglátásai, energikussága, határozott 

véleménynyilvánítása közéletünk tisztelt alakjává avatta, már a Szarvaskőért Alapítvány 

létrehozásában betöltött szerepe önmagában elég volna elismerésünk és megbecsülésünk 

kivívására. 

A szabadságot szerető, a megalkuvásokat 

elutasító, a magyarság sorsáért aggódó, az 

emberi értékekben vetett hitet hirdető, a lét és 

nemlét határait vizsgáló, őszinte lénye lép 

elénk a kötet hiteles, tiszta soraiban, de 

torokszorítóan megszólal az elkerülhetetlen 

búcsúzásra kész, elfogadó, olykor iróniába 

mártott, de veszteségekkel, fájdalmakkal 

gyötört, személyes én hangja is.   
 

Meleg szívvel ajánlom a verseket 

mindazoknak, akikhez közel áll az emberi 

mélységek felfedezése, s hisznek az őszinte, 

igaz szó megtartó, építő erejében.  
 

Kedves Jutka Néni! 

Köszönjük szépen a kötetet, köszönjük 

üzeneteidet! Szívből gratulálunk, és azt 

kívánjuk, legyen további erőd, alkotókedved a 

folytatáshoz, mert az a gazdag, sohasem 

önmagáért való élet, ami a Tiéd, még számos 

kincset tartogat. 
 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

Bottyán Judit: 

Úton 

 

Vándor! Ha jársz utadon 

s az üres házak ablaka rád mered, 

ha néma a harangszó délben, 

Hisz nincs miért és nincs kinek, 

Ha nyári zöldjében is halott a fa 

az elhagyott udvaron, 

Ha a meg nem született gyerekek sorsa 

játszik csak a szélfútta utakon, 

szólj halottakkal, hisz mással nem lehet. 

Mind halálig hű, vártálló őrszemek, 

Néznek rád sírokról az ős nevek. 

Szólj a halottakkal! 

Ők őrzik múltunkat, ők őrzik múltadat. 

Kérdezd magad, s felelj a holtaknak is: 

Lesz-e gyerek, ki virágot visz a hantokra? 

 

Tiéd lesz-e vajon a jövő? 
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APRÓ SIKER EGY HOSSZÚ ÚTON 
 

 
 

Az óévben elkészült és építési engedélyt is kapott templomunk felújítási terve. Köszönet illeti 

Szabó József Béla plébánost, Fodor Ildikó harangozót, Barta Gábort az Egri 

Főegyházmegyétől, valamint az egész egyházközséget. 

A klasszicista templom eredetileg fazsindely fedésű lehetett, ahol a fehérre festett falak és a 

sötét tónusú zsindely alkotta kontraszt az építészeti hatás fontos eleme volt. A felújítás 

tervezésénél fontos szempont volt ennek az építészeti hatásnak a megidézése, ugyanakkor 

olyan tetőfedő anyagot kellett választani, mely kellően ellenáll a szarvaskői mikroklíma 

okozta fokozott igénybevételnek. Így esett a választás a Creaton cég DOMINO tetőcserepére. 

A cégcsoport 2016-os Tradíció és Innováció építészek számára kiírt pályázatán a 

templomunk megújítására készített terv a döntőig jutott. 

 

 
 

AHHOZ, HOGY A TERVBŐL VALÓSÁG LEGYEN, MÉG HOSSZÚ ÚT ÁLL 

ELŐTTÜNK, AZONBAN EZ AZ APRÓ SIKER IS BIZONYÍTJA, HOGY JÓ IRÁNYBA  

HALADUNK. 
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Bíráló bizottság tagjai: 

Marosi Miklós, Széchenyi-díjas, Ybl- és Pro 

Architectura díjas építész, az MMA rendes tagja 

Földes László, Ybl- és Pro Architectura díjas építész 

dr. Fülöp Zsuzsanna, okl. építészmérnök, egyetemi 

docens 

Álmosdi Árpád, okl. építészmérnök, a 2015. évi 

pályázat nyertese 

Csendes Monika, okl. építészmérnök, a 2015. évi 

pályázat nyertese 

Kelemen Sándor, építészmérnök, a CREATON South-

East Europe Kft. szaktanácsadója 

 

 

A 2017 január 12-én tartott díjátadó eseményen a következők hangoztak el: 

"Boros András a műemléki védettségű Szarvaskői 

Keresztelő Szent János r.k. templom felújítási 

tervével pályázott. A kívül klasszicista belül 

barokk jegyeket viselő kő templom hozzáértéssel, 

szeretettel, és hangsúlyozottan nem utolsósorban 

hittel történő rendbetételét szeretném kiemelni. A 

főhajón és a szentély felett jelenleg azbeszt 

palafedést cseréppel helyettesíti, rozsdás 

bádogfedéseket Rheinzinkre cserélte. 

Gratulálunk!" 
 

A felújítási terv elkészítésében közreműködtek: 

 

 

Építész: Boros András 

Statika: Nagy Sándor 

Művészettörténet Jankovics 

Norbert 

Faanyagvédelmi szakértő: Nyári 

Péter 

Elektromos tervező: Bóta Péter 

Lézeres felmérés: Gáncs Dániel 

Geolink3D Kft. 

 

Boros András  

építész 

 

„A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”– elnevezésű Séchenyi 2020-as EU 

pályázati felhívásra az Egri Főegyházmegye nyújtotta be a templom felújításának terveit. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA MÉG NEM TÖRTÉNT MEG.   

Bízunk benne, hogy Boros András építész terveinek szakmai körökben aratott szép sikere 

pozitív hatást gyakorol a felújítás anyagi támogatását megítélő bizottságra is. 

  (Szerkesztő) 
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IDŐSEK KARÁCSONYA 
 

                                           
 

Hagyományőrző, meghitt ünnepségre hívta 2016. december 16-án Szarvaskő Község 

Önkormányzata és a Szarvaskőért Alapítvány a település 60. életévet betöltött nyugdíjasait. A 

szokatlanul kemény hideg ellenére a legtöbben éltek is a lehetőséggel és zsúfolásig megtelt a 

Szarvaskői Turistaház fogadóterme.  

Szabóné Balla Marianna polgármester személyes hangú köszöntőjét és Molnárné Lukács 

Andrea karácsonyi versét követően a Kovács –Tesléry család tagjainak igényes zenei műsora 

varázsolta el a hallgatóságot. Különösen lenyűgöző hatást váltott ki a család legifjabb tagja, az 

országos megmérettetéseken is egyre több elismerést arató, Kovács-Tesléry Luca gyönyörű 

hangja.  

A műsor után asztalra kerültek a vendéglátás finomságai, étel, ital bőséggel és természetesen a 

jó hangulathoz nem hiányozhatott a pezsdítő zene sem. Punyi István fáradhatatlan 

fuvolajátékában egymást követték a népdalok, a slágerek, a magyar nóták, s amikor kicsit 

szusszant egyet, Kárpátiné Ézsiás Edit olvasott fel derűs történeteket. 

Kellemes együttlétben, jóízű beszélgetésben gyorsan repült a délután, s ahogy mondani 

szokták, öreg este lett, mire az utolsó társaság is elköszönt és útravalóként magával vitte a 

közösségi délután jóleső élményét és az önkormányzat gondosan összeállított karácsonyi 

ajándékcsomagját. 
 

                                                 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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 Szarvaskőért Alapítvány http://szarvaskoert.hu 

Szarvaskő, Tölgyfa u. 4. info@szarvaskoert.hu 
 

 

Kedves Támogatónk! 

 

A Szarvaskőért Alapítvány kuratóriuma ezúton is hálás köszönetet mond azoknak a 

magánszemélyeknek, akik jövedelemadójuk 1 százalékát a Szarvaskőért Alapítványnak ajánlották 

fel! 

Mivel a településen nem működik iskola, művelődési ház, mindabban a szervező és gyakorlati 

megvalósító munkában, melyet nagyobb településeken több intézmény és civil szervezet végez, 

markánsan vesz részt a helyi önkormányzattal karöltve a Szarvaskőért Alapítvány, melynek 2016 

áprilisától kuratóriumi elnöke Csuhai Bertalan, illetve kuratóriumi tagjai Fodorné Ildikó és 

Jacobi Zsuzsanna. 

Alapítványunk részt vesz számos program előkészítésében, lebonyolításában, mint a Majális, 

Gyermeknap, Augusztus 20-i nemzeti ünnep, a település legnagyobb rendezvényén is a 

hagyományőrző Csipkebogyó Fesztiválon, ahová az ország minden tájékáról érkeznek 

vendégeink. Kulturális és sportesemények szervezésében: az ifjúság számára Mikulás, farsang, 

idősek karácsonyi ünnepsége. 

Folyamatosan részt veszünk a helyi lakosság társadalmi, önkéntes munkában végzett 

településszépítési munkálataiban: virágosítás, útjavítás, parkosítás, advent idején Betlehem 

építés, a falu karácsonyfájának állítása. 

Kísérje figyelemmel tevékenységünket a www.szarvaskőért.hu honlapunkon! 

Kérjük, Ön is járuljon hozzá adója 1 százalékának 
 
Alapítványunk nagylelkű segítői és támogatói révén szervezetünk megmozdulásaival évente egyre 

több emberhez elérünk, megszólítjuk a családokat, a tenni akaró idősebb korosztályt, hasznos 

tevékenységeket kínálunk a munkanélkülieknek, a fiataloknak, s mindazoknak, akiknek fontos a 

közösségért cselekvés, a szarvaskői közösség erősödése. 

 

Adóbevalláskor az adó 1 százalékának felajánlását hálásan köszönjük! 

Adószámunk: 

18575431-1-10 

 

A csekken befizetett, bármilyen csekély összegnek is örülünk és a falu hasznára fordítjuk!  

 

Bankszámlaszámunk: 

10918001-00000090-16230003 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT 2017. ÉVI RENDEZVÉNYEINKEN IS! 

 

Csuhai Bertalan 

elnök 

http://www.szarvask��rt.hu/
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HÍREK 
 
MADÁRELEDEL 

Szarvaskő Község Önkormányzata kéri, hogy akik 

legutóbb madáreledelt vittek a Hivatalból legyenek 

szívesek a kapott kérdőívet kitöltve visszavinni, 

hogy továbbíthassák a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóságának.  

A kitöltött kérdőívek segítséget nyújthatnak abban, 

hogy jövőre több eleség álljon rendelkezésre! 

 

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  

CSÜTÖRTÖKÖN: 

13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 

 

 
 

SZARVASKŐI TEMPLOM MISERENDJE: 

szombatonként 16. 30 órakor 

 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila telefonszáma: 

20-776-8034 
 

 
 

 

ÉMÁSZ - ELMÜ 

HIBABEJELENTÉS: 

06/40-42-43-44 
 

 

 
 

 

 
 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER 

 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 
 

 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

06-30-287-0816 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 


