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Bottyán Judit: 

 

AZ ÚT  

 

Az út, amin menni kell 

gyakran elég nehéz,  

de gyöngéden segít 

sok láthatatlan kéz.  

 

Törődő, jó szóval 

üzenget naponta, 

hogy nem vagy egyedül, 

veled vagyunk a gondba!  

Amit nem tudok már, 

megteszik helyettem, 

mintha mi sem lenne,  

megteszik kedvemre.  

Pedig rohangásznak,  

dolgoznak estelig,  

mégis, a jó szóra  

idő mindig telik.  

 

Nem olyan nagy öröm 

ilyen vénnek lenni,  

de valahogy nagyon jó  

mindig azt érezni, 

hogy a szeretteid  

mindig veled vannak, 

míg bicegsz az úton. 

Soha el nem hagynak.  

 

Mert az úton végig kell menni. 

 

Bottyán Judit: 
 

KETTEN  
 

Ketten vagyunk, mi ketten,  

én meg a drágalátos testem.  
 

Én: elgondolva,  

hogy megyek sétálni.  

Ő: pár lépés után  

sajnos meg kell állni. 
 

Én: nagy takarítást tervezünk,  

- elméletben –  

Ő: jobb, ha csak csöndben ülünk.  
 

Én: aludni szeretnék reggelig. 

Ő: inkább fájdogatok hajnalig. 
 

Én: feszítenék új ruhában boldogan.  

Ő: ugyan már! ez rég nem olyan. 
 

Én: távoli tájakra mennék.  

Ő: már csak TV-t nézni szeretnék. 
 

Mivel a bőrömből ki nem bújhatok,  

valahogy azért csak boldogulgatok. 

Én meg ő – mi ketten, 

már tudniillik én meg a testem. 
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Várjuk észrevételeiket, ötleteiket! 

Az elektronikus leveleket, képeket, 

híranyagot a következő e-mail címre 

kérjük: 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com  

a kézzel írott anyagokat 

a Polgármesteri Hivatalban vesszük át. 

AKI E-MAILBEN SZERETNÉ 

MEGKAPNI A HÍRMONDÓT 

KÉRJÜK, A FENTI E-MAIL CÍMEN 

SZÍVESKEDJEN JELEZNI! 

Olvassák és szerkesszék velünk 

A SZARVASKŐI HÍRMONDÓT! 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

főszerkesztő 

 
 

 

SZERKESZTŐI 

SAROK 
 

Kedves Olvasók! 

BOTTYÁN JUDIT 

VERSESKÖTETÉRŐL 
 

A Szarvaskői Hírmondó 2017. 1. számában 

már hírt adtunk a településünkön élő Bottyán 

Judit (Mészáros Judit) frissen megjelent 

verseskötetéről és bemutattuk a szerzőt.  

Most a közelgő találkozó és kötetbemutató 

kapcsán szeretnénk Fekete Ildikó, a Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

könyvtárosa, a Heves Megyei Könyvtárosok 

Lapjában, a Kapcsolatban megjelent reflexióit 

figyelmükbe ajánlani. 

A SZARVASKŐI BEMUTATÓT 

KÖVETŐEN JUTKA NÉNIVEL AZ EGRI 

KÖZÖNSÉG IS TALÁLKOZIK 

SZEPTEMBER 28-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 

17 ÓRAKOR A BRÓDY SÁNDOR 

KÖNYVTÁRBAN.  

Judit néni versei... 

Bottyán Judit (Mészáros Judit) 

verseskötete elé 

 

Azt tudtuk, hogy nagyon szeret angolul 

olvasni. Minden jöhet, ha jól megírt, ha 

érdekli a téma, ha számára fontos az, amiről 

szól. Lehet krimi is, ha stílusos. Tudtuk, hogy 

nehezen mozog, ezért időről időre megjelenik 

nála egy kollégánk és cseréljük a kupac 

könyveket. Aztán telefonon megbeszéljük, mi 

tetszett és milyet nem kér még egyszer. 

Tudtuk, hogy nyugdíjazásáig a Toldy 

Gimnáziumban tanított, majd nyugdíjasként 

Szarvaskőbe költözött ahol tevékenyen 

bekapcsolódott a falu életébe. 2006-tól 2013 

végéig vállalta a szarvaskői könyvtár 

vezetését. 

Tudtuk, hogy a cicák sok mindent 

megengedhetnek maguknak, hogy szerencsés 

az a kutya, akinek ilyen gazdi jut, hogy 

milyen nagy a kert a ház körül...Hogy nagy a 

csend a falu szélén… De azt nem tudtuk, 

hogy verseket is ír. 

Versei magánkiadásban jelentek meg 2016-

ban, Ott Zsuzsanna közreműködésével.  

Ezek a versek tűnődések -  az 

öregedésről, a halál felé közeledésről, 

az élet végéről. Visszaemlékezések régi 

eseményekre 1956-ra, családi képekre, 

eltűnt barátokra. Reagálások egy-egy 

aktuális eseményre például a híres 

színész Gérard Depardieu 

állampolgárság váltására, a migrációra, 

az állatvédelem kérdéseire, Szita Bence 

tragédiájára.  

Minden sorból határozott erkölcsi 

tartás, őszinteség, a világ mély ismerete 

sugárzik. Judit néni keménysége és 

kérlelhetetlensége mögött megcsillan a 

derű, és egy kis önirónia is.  Megélt és 

átélt élmények sorjáznak a lapokon, a 

világ, ahogy Judit néni látja… hittel, 

derűvel, életbölcsességgel, mélységes 

igazságérzettel és szeretettel. 

Ajánlom minden verskedvelőnek! 

Álljon itt néhány vers a sok közül, 

talán sokak tetszését elnyeri, és arra 

ösztönöz majd többeket, hogy 

megismerjék ezt az értékes kis kötetet. 

Fekete Ildikó 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

 

 
A 2016-os évben benyújtott, de az előző számunk megjelenéséig 

el nem bírált, vagy folyamatban lévő, illetve 2017. évben  

benyújtásra került pályázataink: 

 

 

 
 

sorszám Pályázat tárgya Pályázott 

összeg 

Benyújtás 

időpontja 

Pályázat értékelése 

1. Állomáskert felújítása 110.000.000,-

Ft 

2016.05.03. TÁMOGATOTT 

109.064.270,-Ft 

2. Volt Iskolaépület külső 

felújítása 

50.000.000,-Ft 2016.05.10. elbírálás alatt 

3. Sportpark  2016.08.15. elbírálás alatt 

4. Rendezvény 

Várfelfutó verseny 

300.000,-Ft 2017.02.07.  nem támogatott 

5. Csipkebogyó Fesztivál 800.000,-Ft 2017.05.04 nem támogatott 

6. Orvosi rendelő 

energetikai felújítása 

18.035.561,-Ft 2017.04.27. elbírálás alatt 

7. Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek 

támogatása 

1.000.000,-Ft 2017.09.05. elbírálás alatt 

8. Vis maior pályázat út 

helyreállítás 600 fm-en 

6.668.360,Ft 

ebből önrész: 

666.836,-Ft 

2017.08.16. elbírálás alatt 

9. TOP-3.2.1-16 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

40.014.000,-Ft 2017.08.29. elbírálás alatt 

 

 
Szociális célú tűzifa 

 

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is kiírásra került a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat, melynek keretében az 5000 fő 

lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási 

kérelmet.  

A pályázat, határidőben benyújtásra került, településünk 58 m
3
 keménylombos tűzifára 

nyújtotta be az igényét, melynek önrésze 73.660,-Ft + szállítási költség.  Az elbírálást 

követően a döntésről (a már megszokott módon) tájékoztatjuk a lakosságot. 
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Elkészült ( vis maior) beruházások 

 

Két „terület” rendbetétele fejeződött be vis maior pályázat során elnyert támogatásból, az 

ehhez szükséges „kötelező” önerő együttesen 1.361.605,-Ft a költségvetésben biztosítva volt. 

 

A Gilitka-patak esőzés utáni károsodásának helyreállítása 
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A Teréz út egyik szakaszának útalap ás támfal károsodásának helyreállítása 

 

 
 

 
 

Az elszámolás mindkét esetben benyújtásra került. 

 

Borsod híd 

 

Több jelzés is érkezett a testülethez, hogy a borsod-hídon gépkocsival történő közlekedés 

olyan hangerővel jár, ami nagyon zavarja az ott lakók életét. A képviselő testület úgy döntött, 

hogy a borsod hídon áthaladó forgalom okozta zajterhelés csökkentése érdekében ajánlatot 

kér több vállalkozástól, a tartó-gerendák és a faszerkezet közé rögzített gumiágy (minimum 

10 mm vastagságú) létesítésére. 

 

A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb a BEN-TÚR BT. ajánlata volt, így vállalkozói 

szerződés kereteiben a híd felújítási munkálatait a zajcsillapítás érdekében (rendeltetésszerű 

használat mellett, 12 hónap jótállás mellett) a BEN-TÚR BT. végezte el. 

Itt szeretném megköszönni Molnárné Lukács Andrea köztisztviselő és Danyiné Baranyi Ildikó 

kulturális közfoglalkoztatott munkáját, akik (bár nem tartozik a munkakörükbe) szívesen 

voltak Ríz Irén és jómagam segítségére a híd, és a hivatal előtti korlát lefestésében, melynek 

köszönhetően 1 nap alatt végeztünk a munkával.  
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Új vis maior pályázat benyújtása 

 

A szérűskertbe vezető útszakasz része, kecskefari megközelítéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szarvaskőt sem kímélte a szélsőséges időjárás, aminek következtében több útburkolatban is 

jelentős kárt okozott a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék. Két olyan zúzottkő 

burkolatú útszakasz felújítását tervezzük, mely esetében a helyszíni ellenőrzést végző 

bizottság megállapításai szerint a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 

szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 1/A (2) c) pontja értelmében vis maior pályázat 

benyújtásának van helye. Az érintett útszakaszokra (020 és 662 hrsz.) a pályázat benyújtásra 

került. A pályázat elbírálásáig kérjük az arra közlekedők türelmét. 
 

Alacsony összegű fejlesztési támogatás 
 

A szérűskertbe vezető útszakasz, ó-falu felőli megközelítéssel 

 

                                           
 

A támogatás a kis lélekszámú településeken a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra 

karbantartására, felújítására, fejlesztésére használható fel. A pályázat a 2016. január 1-jén 

fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő- 

képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását 

hivatott szolgálni.  

A 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám adatok alapján Szarvaskő esetében (301-500 fő 

lakosságszám közötti település) a pályázható támogatás maximális mértéke, 1.000.000,-Ft. 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a 

kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatán, 

melyet (sikeres elbírálás esetén) a „farkas-völgyi” útként is ismert útszakasz helyreállítására 

fordítanánk. 
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MÁV üdülő környékének rendbetétele 

 

Bizonyára sokan észrevették, hogy az általunk MÁV üdülőnek nevezett felépítmény környéke 

rendezettebb lett. Ez több szempontból is időszerű volt. Egyrészt nagyon rontotta a faluképet, 

másrészt szeretnénk a várhatóan kiírásra kerülő pályázat segítségével felújítani. Tekintettel 

arra, hogy az önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottak száma nagyon lecsökkent, 

(jelenleg 1 fő) a munkálatokat „bérmunkában” végeztettük el. 

 

Itt kívánom megjegyezni, hogy az egy fő közfoglalkoztatott munkaidejébe, teherbírásába nem 

fér bele, hogy olyan munkákat is elvégezzen, ami egyébiránt az ingatlan tulajdonosának 

kötelessége. Kérem Önöket, legyenek erre tekintettel és segítsék munkáját. 

 

Bükk-vidék Geopark 

 

Részt vettem a „Bükk-vidék Geopark” megalakítását célzó rendezvényen, melynek fő célja a 

nemzetközi geopark hálózathoz történő csatlakozás. Egy adott geopark, egy formális eljárást 

követően akkor válhat UNESCO-geoparkká, ha elkészíti a felterjesztési dokumentációt és az 

adott állam nemzeti bizottsága megküldi támogató nyilatkozatát az UNESCO főigazgatója 

számára.  

 

Mi is a geopark? 

„Egy olyan élő táj, melynek emberi közössége értékeit és hagyományait gazdag földtani 

öröksége befogadásával együtt, aktívan ápolja. Valójában egy új alapokra helyezett 

térségfejlesztési koncepció típusa, hiszen olyan nagyságú, gazdaságilag életképes területről 

van szó, ahol elsősorban a földtudományi értékek vonzerején, de egyéb természeti, biológiai, 

kulturális és történelmi értékek gazdag kínálatán is alapuló fenntartható, környezetbarát 

turizmus (geoturizmus) valósítható meg, mely a térség gazdasági felemelkedésének 

szolgálatába állítható. 

 

A geopark igazi letéteményese a benne élő ember, a hagyományait büszkén ápoló, vagy újra 

felfedezni vágyó, a környezete iránt érdeklődő, a lokálpatrióta. Egyedül nehéz ápolni 

örökségünket, de szerencsére a Geoparkon belül nincs senki sem magára hagyatva, hálózati 

tevékenység a lényege. 

A Bükk-hegység és közvetlen környezete (a Bükkalja, a Bükkhát és a Tarna völgye) bővelkedik 

olyan földtudományi értékekben, amelyek mind a turizmus, mind az oktatás, bemutatás, 

szemléletformálás tárgykörébe bevonhatók, ugyanakkor részét képezhetik térség- és 

területfejlesztési programoknak.”  

 

A Bükk-vidék 105 települést érint. A megbeszélésen a települések jelenlévő képviselőivel, 

szándéknyilatkozat aláírásával kezdeményeztük, a Bükk-vidék Geopark létrehozását, egyben 

felkértük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy készítse el a felterjesztés szakmai 

anyagát, elsőként a Magyar Geopark Bizottság, majd az UNESCO, és a Geoparkok Európai 

Szövetsége felé, illetve a későbbiekben lássa el a program koordinálását és a kapcsolódó 

operatív feladatokat. 

 

TV2 – Poggyász műsora 

Örvendetes, hogy településünk szépségeinek megjelenítése ismét helyet kaphatott az országos 

médiában: TV2 - Poggyász 2017. 07. 16. Ez úton köszönöm Kárpáti Jánosnak és Dr. Zsirai 

Sándornak a forgatócsoport kalauzolását, a település bemutatását.    
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Településképi arculati kézikönyv 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény bevezette az „arculati kézikönyv” 

és a „településképi rendelet” fogalmát és előírja a települési önkormányzatok részére ezek 

elkészítését 2017. október 1-ig. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmára 

vonatkozóan a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 31/A fejezete adja meg a részletes 

végrehajtási utasításokat. (Előzetes tájékoztatás szerint az elkészítésre az önkormányzatok 

1.000.000 Ft kormányzati támogatást fognak kapni. A forrás kifejezetten a településképi 

rendelet alapjául szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítése kapcsán felmerülő 

kiadások teljesítésére fordítható. A támogatás folyósítása egy összegben, augusztus hónap 

végén nettó finanszírozás keretében történik.) 

 

Az Arculati Kézikönyv, követendő példák felmutatásával, közérthető formában ad 

ajánlásokat az építkezőknek, a minél kedvezőbb településkép megvalósulása érdekében. Az 

arculati kézikönyv a Partnerek ajánlásai és javaslatai alapján kerül összeállításra, így annak 

kidolgozásában mindenki részt vehet az ún. partnerségi rendelet alapján. 

A kézikönyv elkészítéséhez kötelező érvénnyel alkalmaznunk kell egy főépítészt. Sikerült egy 

helybéli építésszel, Boros Andrással felvennünk a kapcsolatot, és ezzel együtt Hoór Kálmán 

főépítésszel egyeztetve és együttműködve kialakították az arculat előkészítésére vonatkozó 

szisztémájukat.  

 

2017. augusztus 02. napon a fenti témában lakossági fórumot tartottunk, melynek keretében a 

megjelentek kérdést, észrevételt, javaslatot tehettek fel. Kérek mindenkit, hogy a következő 

lakossági fórumon, melyről időben tájékoztatást nyújtunk, minél többen jelenjenek meg, 

mondják el véleményüket, hogy együtt alakítsuk ki településünk későbbi arculatát. 

 

 

Szarvaskői vár-rom 

 

Mindannyiunk előtt ismert, hogy Szarvaskő olyan földtudományi értékekkel, geológiai, 

földtani adottságokkal rendelkezik, melyek méltán vonzzák ide a turistákat. 

 

Nagyon sokáig fájdalmas tényként kezeltük (és kezeljük ma is), hogy a szarvaskői várban ez 

idáig nem történtek régészeti feltárások. Boros András építész ötlete alapján látunk egy olyan 

lehetőséget, amellyel szeretnénk előnyt kovácsolni ebből a hátrányunkból. 

 

Az ötlet alapján, levélben kerestem meg a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 

miniszteri biztosát, dr. Virág Zsoltot, kérve a véleményét a rövid koncepció tervünk alapján. 

Miniszteri Biztos Úr a válaszában kifejtette, hogy a nemzetközi trendek fényében és a 21. 

századi várlátogatók igényei alapján, úgy gondolja, hogy a vár ezen típusú bemutatása 

korszerű formában szolgálhatná a turizmus érdekeit, valós attrakciót nyújtana Eger és a Bükk 

turisztikai régiójában, valamint jelentős mértékben hozzá tudna járulni a tervezett régészeti 

feltárásokhoz is.  

 

A koncepció tervvel és a Miniszteri Biztos Úr véleményével megkerestem az Európa 

Kulturális Fővárosa projekt előkészítő csoportját és javasoltam a vár ezen rekonstrukciójának 

felvételét a projektbe, mely az előrejelzések alapján elfogadásra került, így beépítésre kerül az 

Eger város által benyújtott pályázatba. 
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Koncepció terv 

2017 

 
Technológiai megvalósítás lépései 
 
 
Régészeti feltárás csúcstechnológiával 
A Szarvaskői várban ez idáig régészeti feltárás nem történt, 
ugyanakkor az utóbbi években a régészek eszköztára jelentősen 
kibővült. A drón technológia és a lézerszkennerek segítségével a 
vár feltárásáról hétről-hétre úgynevezett pontfelhőt készíthetünk, 
melynek segítségével lépésről lépésre rögzíthetjük az ásatásokat. 
Ezek nem csak a helyreállítás tervezéséhez fontosak, hanem a 
pontfelhőkből készített modellek segítségével a látogatók a 
helyreállított várban okos eszközeik segítségével bármikor 
visszanézhetik ahogy a régész ásója felszínre hozta a múlt 
emlékeit. Újra élhetik a feltárás izgalmát. 
 
Didaktikus helyreállítás 
A feltárás eredményei és a rögzített pontfelhők adatai alapján 
megkezdődik a vár helyreállításának megtervezése. A virtuális 
emlékpark koncepció értelmében a romokat csak a megértéshez 
szükséges mértékben egészítjük ki, így tömegrekonstrukcióra a 
valóságban nem kerül sor. Ezeket minden esetben a helyreállított 
falak fölé virtuális módon készítjük el. A koncepció lényegi eleme, 
hogy a régészeti feltárás, a fizikai helyreállítás és a virtuális 
rekonstrukció teljes összhangba kerüljön, mivel a magasfokú 
látogatói élményt a valós és virtuális tér határának az elmosása 
biztosítja. A romok helyreállítása és a terület rendezése 
ugyanakkor a biztonságos látogatói útvonalak kiépítésének is 
előfeltétele.  
 
Virtuális emlékpark 
A helyreállított várban mobil applikáció segítségével vezetjük 
körbe a látogatókat. Az applikáció a pontfelhőből nyert 3d-s 
adatok alapján képes beazonosítani, hogy a látogató éppen a vár 

melyik részén tartózkodik, és ennek megfelelő tartalommal egészíti ki a valós térben 
látottakat. A vár látogatói nem passzív szemlélők, hanem az applikáción keresztül 
interaktívan tudják befolyásolni a kiállítás virtuális elemeit. A fiatalabb korosztály 
számára lehetővé tesszük, hogy Telekessy püspök egyik hajdújának szerepébe 
fedezhessék fel a vár látnivalóit, és fejthessék meg titkait. 
 
Eger, 2017 július 12. 

Boros András 
építész 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ IV/3. SZÁM 

10 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

Szennyvízhálózat 

 

Utolsó Hírmondónk óta különösebb esemény nem történt, nagyon várjuk az őszi ülésszakot, 

így csak az eddig már ismert lépéseket és reakciókat tartalmazó „esemény ismertetőt” 

közöljük.  

 

 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 országgyűlési képviselő által, a kialakult helyzettel 

kapcsolatosan kezdeményezett sajtótájékoztatón. 

 Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő 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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2017. évi EBÖSSZEÍRÁS 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettség 

alapján Szarvaskő Község Önkormányzata 2017-ben 

ebösszeírást végez, az ebtartók által szolgáltatott 

adatok alapján. 

 

Fontos tudnivaló, hogy Szarvaskő Község 

Önkormányzata továbbra sem vezeti be az 

ebrendészeti hozzájárulást, az ún. ebadót.  

A gazdáknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérjük, hogy segítsék a hatóság 

munkáját az adatlapok kitöltésével és visszaküldésével. 

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az eb tulajdonosa, vagy tartója KÖTELES az 

adatlapon feltüntetett adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Arra a 

kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi 

bírságot szabhatnak ki. 

 

Az ebösszeíró adatlapok (jelen lapszámunk mellékleteként) 2017. szeptember 15. és 2017. 

szeptember 30. között kerülnek a lakók postaládájába, s azokat 2017. november 30-ig kell 

kitöltve visszaküldeni.  
Erre több módot is biztosítanak:- levélben, postai úton a Polgármesteri Hivatal Szarvaskő, 

Rákóczi u. 1. szám alatti címre - személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Szarvaskő, 

Rákóczi u. 1.) ügyfélfogadási időben - elektronikus úton (aláírva, szkennelt formában) 

az onkormanyzat@szarvasko.hu e-mail címre. 

 

Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, hogy a korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket 

ismételten be kell jelenteni. 

 

Az ebösszeírás sikeres lebonyolítása érdekében, kérem szíves együttműködésüket! 

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS 

 

Az előző évhez hasonlóan 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 2017/2018. évi tanévkezdéshez, 

kérelemre, 

JÖVEDELEM VIZSGÁLAT NÉLKÜL 

10.000,-Ft egyösszegű pénzbeli támogatásban részesülnek. 

 

AZ IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. SZEPTEMBER 30. 

A diákoknak kellemes diákéveket, jó tanulást kívánunk! 

 

mailto:onkormanyzat@szarvasko.hu
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ISTEN HOZTA, ŐRNAGY ÚR!  (TÓTÉK)  

AZ EGRI GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN 

 

Egy jó hírt és egy személyes 

élményt szeretnék megosztani 

Önökkel.  

 

Mindenek előtt köszönöm 

Blaskó Balázsnak, a Gárdonyi 

Géza Színház igazgatójának, 

hogy nyitott volt 

kezdeményezésünkre, melynek 

eredményeképpen a színház 

2017. október 13-án bemutatja 

a Tóték című tragikomédiát.  
 

 

Ez olyan hír, amire sokan 

vártunk, hiszen a darab filmes változatát (az Isten hozta, őrnagy úr! című filmszatírát) 

településünkön forgatták. Sokan emlékeznek még a legendás szereplőkre, valamint a forgatási 

napokra. Nagy élmény volt számomra, hogy Blaskó Balázs meghívására részt vehettem az 

első olvasópróbán. Örömmel láttam, hogy a színpad már kész a darab fogadására. A színpad 

egyik részletéről, pontosabban a hátteréről készült fotót megosztom Önökkel.  

 

A darabot, természetesen (a jelenlegi Állomáskert felújítása, átépítése után), Szarvaskőben 

is láthatja a közönség a tervezett szabadtéri színpadon! 

 

 

Színházbérlet  

 

A színházkedvelők számára Önkormányzatunk 

vásárolt 4 db Latinovits Zoltán színházbérletet, 

melyet igény esetén a lakosság rendelkezésére 

bocsátunk.  

 

A bérlettel az alábbi darabok látogathatók: 

 

A fejvadász (zenés vígjáték) 

Az ember tragédiája (táncjáték)       

Csárdáskirálynő (nagyoperett) 

Két úr szolgája (komédia) 

Tóték (tragikomédia) 

Zrínyi 1566 (rock musical) 

 

A bérletek használatához időpont egyeztetés szükséges! 

 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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Tóték 
Abszurd helyzetben abszurd módon viselkednek az emberek. 

A háború a legabszurdabb emberi élethelyzet. 

Örkény István: 

TÓTÉK  

tragikomédia 2 részben 

  

 AZ ŐRNAGY:  REITER ZOLTÁN 

TÓT:  BARANYI PÉTER 

TÓTNÉ:  SAÁROSSY KINGA Jászai-díjas 

ÁGIKA:  NAGY FRUZSINA 

A POSTÁS: RÁCZ JÁNOS 

TOMAJI (plébános): VÓKÓ JÁNOS 

CIPRIANI ( professzor): SATA ÁRPÁD 

GIZI GÉZÁNÉ (egy rossz hírű nő): NAGY ADRIENN 

A LAJT TULAJDONOSA:  FEHÉR ISTVÁN 

LŐRINCKE (szomszéd): LISZTÓCZKI PÉTER 

ELEGÁNS (őrnagy): KÁLI GERGELY 

DR. EGGENBERGER ALFRÉD (hétéves kisfiú):  

 PIDLOVICS ANTAL / TATÁR LEVENTE 

INAS: PILISY ATTILA 

 

Díszlet: SZÉKELY LÁSZLÓ Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze 

Jelmez: BODNÁR ENIKŐ 

Ügyelő: HÓDOSI ILDIKÓ 

Súgó: SZECSKÓ ANDREA 

Rendezőasszisztens: BLASKÓ ZSÓFIA 

Rendező: BLASKÓ BALÁZS Jászai-díjas 

Bemutató: 2017. október 13. 

 

ELŐADÁS ISMERTETŐ 

 

In memoriam „Isten hozta őrnagy úr 1968", Szarvaskő 

- a nagysikerű film forgatásának 50. évfordulójára 

 

„Háborúban vagyunk, és mindnyájan félünk. Az újságok nap, mint nap csapataink győzelméről írnak, 

de mi mégis rettegünk valamitől. Hogy mitől? Nem tudom. Ha tudnám, talán megszűnnék félni. 

Gondolkozz Te is, hátha meg tudnád mondani, mi bánt. Akkor talán Te se kívánkoznál bebújni 

sehová." (Tomai tiszteletes) 

„Én csak azt nem értem, hogy mit akarnak tőlem? A homlokomba húzom a sisakomat, mint egy részeg 

kocsis. Leszoktam az ásításról és a nyújtózkodásról, még arról is lemondtam, hogy bemásszak a 

plébános úr ágya alá, ami eléggé nehezemre esett. Beláttam, hogy Gyulánk életéről van szó, és ezért 

még az őrnagy úr zseblámpáját se köpöm ki, amikor beleteszik a számba. Mit lehet még egy apától 

kívánni? „ (Tót) 

Abszurd helyzetben abszurd módon viselkednek az emberek. A háború a legabszurdabb emberi 

élethelyzet. A szorongás, féltés, halálfélelem felfoghatatlan, ellenőrizhetetlen, emberileg 

feldolgozhatatlan abszurditások forrása. A legszélsőségesebb paradox élethelyzetek válhatnak 

természetessé, és a leginkább magától értetődő magatartásformák különlegessé. Elmosódnak határok 

álom és valóság, realitás és lázálom között. Ilyen lebegésben látjuk Tótékat, az őrnagyot, a békés, 

szelíd kis Mátra-bükki falucska bolondját és jellegzetes figuráit. Az augusztusi napfényre és a 

csillagos nyárvégi éjszakák ragyogására fagyos árnyékot borít a doni front rémképének szívszorítása. 

 Blaskó Balázs 

rendező 
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ÚJSZÜLÖTTEK SZARVASKŐBEN 

Örömmel osztjuk meg kedves olvasóinkkal, hogy az utóbbi pár hónapban öt, új élet indulása 

fűződik településünkhöz. Egy kislány és négy kisfiú született! Egyre több babakocsit tologató 

anyukával, játszadozó gyerekekkel találkozhatunk. Szeretettel gratulálunk a boldog szülőknek 

és kiegyensúlyozott, szép életet, örömteli éveket kívánunk minden, új kis jövevénnyel 

gyarapodó családnak! SOK BOLDOGSÁGOT SZARVASKŐBEN! 

 

  
 

                    
 

Mezei János 2017.05.01.                        Boros Botond 2017. 06. 13. 

                                              
 

Szabó Gellért: 2017.06.22.                                                     Hindulák Alex Mór: 2017.07.04. 

Demeter Zoé: 2017.04.30.    
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TELEKESSY-KUPA – VÁRVÉDŐ-VÁRFELFUTÓ VERSENY 

 

 
 
Kitűnő hangulatban zajlott a hagyományteremtő szándékkal meghirdetett, első Telekessy-

kupa várvédő-várfelfutó verseny.  

A település önkormányzata a 18. században a várban száműzetésben élő, Telekessy István 

püspökről elnevezett eseménnyel is fel kívánta hívni a figyelmet a szarvaskői vár 

felújításának fontosságára. 48-an tették meg az 1200 méteres távot, győzték le a 93 méteres 

szintkülönbséget, közöttük nagy számban az éppen Tardoson táborozó gyerekek, de sokan 

akadtak, akik kísérőként vagy nézőként követték a rendezvényt. Gazdára talált a Telekessy-

kupa, a legjobban teljesítők nyakába díszes érmék kerültek, de valamennyi versenyző 

vállalkozását emléklappal ismerték el a szervezők és mindenki elvihette ajándékba a 

Szarvaskői Vár Telekessy István Virtuális Emlékpark kialakításáról szóló kiadványt is. 

 

 
 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

JÚLIUS 8. 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ IV/3. SZÁM 

16 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

Nagy Imre 

2017.szeptember 4-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Utolsó útjára 2017. szeptember 15-én, pénteken 12 

órakor kísérték a Cserépfalui temetőben 

Emlékét kegyelettel megőrizzük!      
 

Lelkünknek teljességes 
S vágyott békességét 
Adja meg az Isten.” 

               (Ady Endre) 

 

 

MEGHÍVÓ  
 

TALÁLKOZÁS A FALU KÖLTŐJÉVEL 

 
„Ha jönnél hideg éjben, 

ezer gondolat-manót 

küldenék elédbe. 

Sok piciny emlék-lámpácska  

égne az úton,  

hogy ne félj, s ideérj.” 

/Ha jönnél…/ 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

 

BOTTYÁN JUDIT (Mészáros Győzőné) és 

DR. LÖFFLER ERZSÉBET történész beszélgetésére 

 

2017. szeptember 20-án, szerdán 17.30 órára 

a szarvaskői könyvtárba 
 

A szerző versei Kárpátiné Ézsiás Edit és Szabóné Balla Marianna 

tolmácsolásában hangzanak el. 

A kötetek a helyszínen kaphatók és dedikáltathatók. 
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A SZARVASKŐI KÖNYVTÁR KÍNÁLATA 
 

Pezsgő élet folyik a könyvtárban, erről tanúskodnak Márk Terézia könyvtáros hírei és 

aktivitásra serkentő felhívásai. Változatos programok, érdekes, izgalmas, új olvasmányok 

fogadják a látogatókat. 

Rendszeres foglalkozásokat tartanak a Bródy Sándor Könyvtár munkatársai.  

Nemrégiben a kézimunkák fajtáit, a kezdetektől napjainkig szóló történetüket bemutató képes 

előadáson vehettek részt az érdeklődők, de maguk is kipróbálhatták az öltéseket.  Egy 

hazavihető mintadarabot készítettünk szalaghímzéssel.  A további ötletek megvalósítására is 

van lehetőségünk,  folytatjuk bonyolultabb mintával  Bodó  Boglárka könyvtáros 

irányításával.  
 

Illik,  nem illik?  
Hamarosan következik Szécsényi Orsolya könyvtáros, Illemtan felsőtagozatosoknak és 

felnőtteknek című interaktív foglalkozása. 

A technológiai fejlődésnek köszönhetően sokszor olyan helyzetbe kerülünk, melyekkel még 

nem találkoztunk,  pld. hogyan írunk SMS-t,  vagy egy hivatalos személynek e-mailt? Az 

ezekre  vonatkozó illemszabályok velünk együtt  alakulnak. Nem is olyan egyszerű eligazodni 

közöttük, de mi megpróbáljuk. 

Az esemény pontos idejéről értesítést küldünk. 
 

Szeptember 20-án 17. 30 

Örömmel várjuk Bottyán Judit kötetbemutatójára! 
 

Szeptember 23-án 9 -12-ig 

Dobozkészítő kézműves foglalkozás 

Polcok, asztalok egyedi kiegészítője lehet a régi könyvekből készült tároló.  

Hozzávalót a könyvtárban adunk. Várunk szeretettel minden ügyeskedőt! 
 

November 11-én és 25-én 

Könyvbörze 

A saját könyvtáradban már nem olvasott könyveidet elcserélheted a könyvtárban. Hozd be 

hozzánk és új gazdára találnak, rálelhetsz a régóta óhajtott ķötetre Te is! A részleteket 

személyesen a könyvtárban megbeszéljük. Várom a jelentkezőket! 
 

Varrás 

Az augusztusban beharangozott oldaltáska,  férfi ingből, pólóból, női blúz varrásra lehet még 

jelentkezni. 

A varrást megoldjuk,  csak azokat a ruhadarabokat kell otthonról hozni,  amit szeretnél 

átalakítani. 
 

Házhozszállítás 

Amennyiben betegség, mozgáskorlátozottság akadályozza, hogy személyesen felkeresse a 

könyvtárat, hívjon bizalommal a 20/2411-678 -as telefonszámon. Leadhatja igényét, és a 

köteteket a lehető legrövidebb időn belül otthonába viszem. 

 

JÖJJÖN ÉS GYŐZŐDJÖN MEG A KÖNYVÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAIRÓL, A 

FOLYAMATOSAN BEÉRKEZŐ, SZÍNES MAGAZINOK ÉS FOLYÓIRATOK GAZDAG 

VÁLASZTÉKÁRÓL! LÁTOGASSA RENDSZERESEN PROGRAMJAINKAT! 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SOK SZERETETTEL VÁROK A KÖNYVTÁRBA! 

Márk Terézia  

könyvtáros 
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KÖNYVAJÁNLÓ - ÚJ OLVASMÁNYOK A KÖNYVTÁRBAN 
 

Az Önkormányzat decemberben vásárolt 45 db könyvet,  melyek közül  nagyon keresettek:  

 

Paula Hawkins:  A lány a vonaton  

Michael Connelly: Perújrafelvétel 

Philippa Gregory:  A  fehér hercegnő  

Magyar őstörténetből:  A honfoglalók 

fegyverben,  A  honfoglalók viselete 

Roald Dahl: A barátságos óriás 

Fábián Janka: Koszorúfonat   

 

 

 

 

Tartós letétben van a könyvtárban  többek között:  

Holden Rose:  Howard Matheu különös esetei  - Hófehér kelepce  

Dogossy Katalin: Azok a jó kis hatvanas évek  

Fejős Éva: Újra veled,  Sydneyben 

Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár 

50 híres festmény  

 

A BSK negyedévente közel 200 db könyvet cserél. Az újonnan érkezett könyvek között 

népszerű regényeket, mesekönyveket, ifjúsági regényeket, színvonalas ismeretterjesztő és 

tudományos műveket, szakács- és barkácskönyveket talál! 

Lesley Pearse: Utazók 

Amy Harmon: Arctalan  szerelem 

Alan Bradley: A  titokzatos bábjátékos 

Szendi Gábor: A nő élete - Mit hoz a jövő? 

David Elkind :Hajszolt gyerekek -  felnőni túl gyorsan és túl  korán  

Réti László: A  hasonmás  

10 HÓNAP - 10 KÖNYV 
  

Kedves Óvodások  és   Iskolások!  

 

Naponta olvassatok 10 percet,  10 hónap alatt 10 könyvet! 

Kalandozzatok a képzelet játszóterén! 

Alkalmatok lesz a meseírókkal találkozni, így a titkok és rejtvények megoldásában 

személyesen is segítségetekre lesznek. 

 

Azokat a lelkes olvasókat, akik a tanévben (szeptembertől júniusig) a könyvtárból 

kölcsönzött 10 könyvet elolvassák, egy egésznapos, fantasztikus kirándulással 

jutalmazzuk! 

 

Kölcsönözz és olvass,  hogy velünk jöhess  a felfedező útra! 

 

A játék részleteit,  az olvasásra ajánlott könyvek listáját megtalálod a könyvtárban!   
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ŐSZI MESE  -  MESTER GYÖRGYITŐL 
Az írónővel személyesen találkozhatnak 2017. október 21-én a Csipkebogyó Fesztiválon! 

Bearanyozva 

 

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

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

szürkületben botorkáltam ki a 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.  

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”.  
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
 

 
POLGÁRMESTERI ÉS 

JEGYZŐI FOGADÓÓRA: 
minden csütörtökön 

13.00 – 16 .00-ig 

 

 
HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

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

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel! 
 

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK  
(közgyógyellátás, ápolási díj, TB 

ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 
 

 

ORVOSI RENDELÉS IDŐPONTJAI:   

hétfő: 8.00 – 10.00-ig 

szerda: 8.00 – 10.00-ig 

(vérvétel: 6.30 - 7.30) 

péntek: 7.30 - 9.00-ig 

 

Tel: 06-30-386-4647 

Rendelési időben 

 
TEMETŐGONDNOK:  
Fodor Istvánné Ildikó 

 

 

 
A KÖNYVTÁR  

 

CSÜTÖRTÖKÖN: 

13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 
 

A SZARVASKŐI TEMPLOM MISERENDJE: 

szombatonként 16. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS 

A SZARVASKŐI CSIPKEBOGYÓ 

FESZTIVÁLRÓL 

 

A fesztivál 2017. október 21-én kerül 

megrendezésre! 

Bővebb információval későbbi 

időpontban tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

 

 


