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 Advent 

 Önkormányzati hírek 

 Csipkebogyó Fesztivál 

 Mese és vers a szarvaskői 

csipkebogyóról  

 Kulturális hírek 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Közhasznú információk 
 

 

 

Murawski Magdolna 

Karácsony-éj 

 

Leszáll a csendes boldog néma éj. 

Csengő csilingel. Gyertya fénye gyúl. 

A nagyvilág ragyog. Pehely lehull. 

Úgy tűnik egy az úr ma: jó erély. 

 

A lázas izgalom elcsendesül. 

Jászolhoz járulunk akár azok 

kik hajdanán látták a csillagot. 

A lélek halk imában fényesül. 

 

A tiszta szép ruhához tiszta szív 

illik ma itt. Aztán majd csendesen 

a lélekben az összhang itt terem 

 

fényesre tisztított szavakra hív. 

Angyalszárny surran. Néma áhítat 

leszáll közénk. Értünk velünk marad. 

 

 

 

 

 

 

Áldott, békés Karácsonyt  
és sikeres, boldog új esztendőt kívánunk! 

Szarvaskő Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
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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! 

 

Murawski Magdolna: Advent 

 

Urunk lépése koppan halkan itt. 

Az ünnep már közel. Magunk vagyunk. 

 Színes papírba fogja vágyait 

az ember. Illatoz a jászolunk. 

 

Fenyő- és gyertyaillat árad ím 

a hangulat oly tiszta ünnepi. 

Magam is összekötve rímeim 

felétek lépek. Vágyam gyermeki. 

 

A csendes órán eljön most az Úr. 

Feléje visz a néma áhítat. 

Sötétzöld mélyvörös nemes azúr 

 

és hófehér fény –fogta pillanat 

remeg velünk. Átadván lényeink 

veled vagyunk Uram. A csillag fénye int. 
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ADVENT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Advent heteire településünk idén 

is Betlehem falvává változott. 
 

 

Meggyulladt az első gyertya 

lángja, gazdag fényfüzérek 

gondoskodnak a község 

díszkivilágításáról, és ünnepi 

közösségi rendezvények várnak 

kicsiket és nagyokat.  

A tavaly látottak mellett új figurák 

is megjelentek. Az utak mentén 

elhelyezett pásztorok a falu 

szívéhez, a templomhoz felvezető 

lépcsőknél felállított, betlehemi 

jászolhoz terelik a sétálókat, de 

Miklós püspökkel és a 

Háromkirályokkal még a 

településen áthaladók is 

találkoznak. 

Advent második hétvégéjén 

megérkezett a gyermekek várva 

várt Mikulása is. Nem is 

akárhogyan, szibériai husky 

kutyák húzta szekéren, 

puttonyában számos ínyencséggel. 

Az ajándékosztás mellett a népes 

társaságnak nagy örömet nyújtott 

a Mesekocsi Színház fergeteges, a 

gyermekeket aktív részvételre 

serkentő, vidám műsora. A község 

Önkormányzata köszöni Bartha 

Győzőnek a műsor zavartalan 

lebonyolításához nyújtott 

segítségét, a színpad, sátor, 

valamint a hangosítás biztosítását. 

A programsorozat advent 

harmadik hétvégéjén a 

nyugdíjasok karácsonyi 

ünnepségével folytatódik. (Szerk.) 
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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. nem támogatott 

7. Kistelepülési 

önkormányzatok 

alacsony összegű 

fejlesztéseinek 

támogatása 

1.000.000,-Ft 2017.09.05. TÁMOGATOTT 

8. Vis maior pályázat  

út helyreállítás 600 fm-

en 

6.668.360,Ft 

ebből önrész: 

666.836,-Ft 

2017.08.16. TÁMOGATOTT 

6.001.000,-Ft 

9. TOP-3.2.1-16 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

40.014.000,-Ft 2017.08.29. A DEB 

jóváhagyólag 

továbbította az IH 

felé 

10. Rendkívüli támogatás 

Igazgatási feladatok 

ellátására 

 

174.444,-Ft 

2017.09.18. elbírálás alatt  

11. Rendkívüli támogatás 

Szoc. alapellátásra 

 

1.248.938,-Ft 

2017.09.18. elbírálás alatt 

12. Szociális tűzifa 58 m3 40 m3 TÁMOGATOTT 

13. Vár 500.000.000,-Ft  Eger EKF 

projektbe beépítve 
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Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017.évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló (szöveges) beszámoló 

 

Bevételek:  

 

- Az összbevétel 37,9 %-os teljesítése alapvetően annak tudható, hogy a 

kincstárjegyben lévő befektetett eszköz 41 M HUF nem került vissza bevételéként a 

számlára 

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevételeként terveztük a 2016. évi 

pénzmaradványt, melynek a zárszámadásban kimutatott és elfogadott tényleges 

összege 13 447 E HUF volt. Egyes bevételek teljesítésnek nagyobb része a II. félévben 

várható  

- Az adóbevételek a terv szerint közel időarányosan teljesültek.  

- Pályázati támogatások:  

- -56’-os emlékmű készítése 

- Vis Maior Patakmeder helyreállítás 

- Vis Maior Teréz út helyreállítás 

- TOP-1.2.1.-15-HE1-2016-00003 „Fesztivál helyszín kialakítása Szarvaskő község 

Állomáskert területén„ 

- Idősbarát önkormányzat díj pénzbeli támogatása  

- Az államháztartáson belüli szervezettől átvett támogatás körébe a közfoglalkoztatás 

támogatásával számolunk a II félévben a foglalkoztatottak számának csökkenése miatt 

valószínű kisseb mértékben.  

Kiadások: 

 

A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 22, 4 %-os, mivel egyrészt a tartalék 

igénybevételére,- melynek része a kincstárjegy is - nem került sor, másrészt a megvalósított 

feladatok pénzügyi teljesítése a II. félévben várható.  

Az önkormányzati feladatok közül külön kiemelést érdemel az I. félévben: 

- A működési költségek folyamatos, kiegyensúlyozott biztosítása 

- a VIS MAIOR támogatások megvalósítása 

- fakitermeléssel kapcsolatos költségek és értékesítés  

- a Forradalom Bimbója emlékmű megvalósítása pályázati támogatásból  

- a szociális pénzbeli támogatások időarányos felhasználása.  

- A nyertes TOP pályázat végrehajtásának elindítása, tervezői költségek részbeni 

kifizetése 

A közmunkaprogram keretében a tervezett 4 fő foglalkoztatását nem sikerül folyamatosan 

biztosítani. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi 

főösszegét az alábbiakban határozta meg: 

bevételi főösszeg 172 879 eFt 

kiadási főösszeg:   172 879 eFt 
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Szennyvízhálózat 

 

Utolsó Hírmondónk óta Tasó László államtitkár úrral történt egyeztetés, melyet az 

„eseményismertető” utolsó két bekezdése tartalmaz.  

 

 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. 

 

 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 
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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 és II. felében kerül 

Magyarország Kormánya elé.” 

 

Annak érdekében, hogy a tavalyi évben felmerült problémákat megpróbáljuk elkerülni, 

kérek mindenkit, hogy a szennyvíz elszállításáról a várható időjárásnak megfelelően időben 

gondoskodjunk.  

 

Szociális célú tűzifa 

 

Amint azt az előző számunkban megírtuk 58 m
3
 keménylombos tűzifára nyújtott be igényt 

önkormányzatunk. Az elbírálás eredményeképpen településünk 40 m
3
 tűzifában részesülhet. 

A lakosság részéről 25 fő nyújtott be igényt, akik részére, jövedelemtől függően 1-2 m
3
 tűzifa 

biztosításáról döntött a képviselő-testület. A szociális tűzifa kiszállítása minden igénylő 

részére megtörtént. 

 

Tanévkezdési támogatás 

A képviselő-testület ez évben is úgy döntött, hogy tanévkezdési támogatásban részesíti a 

szarvaskői lakhellyel rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákokat. A 23 benyújtott igény 

alapján 23 tanuló részesült egyszeri 10.000,-Ft támogatásban. 

Bursa Hungarica pályázatban való részvétel 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 

rendelet alapján a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres 

anyagi segítséget. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrás Minisztérium megbízásából 

minden év szeptemberében hirdeti meg pályázati felhívását, az önkormányzatok csatlakozási 

határideje 2017. október 2. 

 

Előző évekhez hasonlóan a támogatás lényege: amennyi támogatást nyújt az önkormányzat 

rendeletében meghatározva, ugyanannyi állami támogatást fog kapni hozzá a hallgató. 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

Fent leírtak miatt tájékoztattuk az arra jogosultakat a lehetőségről, mellyel 4 felsőoktatásban 

résztvevő tanuló nyújtotta be igényét. 

A Képviselő-testület döntése alapján mind a négy tanuló részesülhet az ösztöndíjban. 
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Téli síkosság mentesítés 

A Képviselő-testület döntéses alapján a helyi közutak és közterületek, téli hó- és síkosság-

mentesítésének elvégzésére a tavalyi évhez hasonlóan a 1552 Bt-vel (Kovács Ferenc) kötött 

szerződést az önkormányzat. 

Napelem erőmű létesítése és működtetése 

A IV/2. számunkban tájékoztattam Önöket arról, hogy egyeztetéseket folytatunk a PANNON 

Green Power Kft-vel annak érdekében, hogy a Szarvaskő 762-773 hrsz. területeken egy 

napelemes kiserőmű létesüljön. 

A képviselő-testület döntése alapján a telephely-tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került, 

melynek birtokában a Pannon Green Power Kft. felvette a kapcsolatot az ÉMÁSZ Nyrt-vel. 

Mára már megtörtént az ÉMÁSZ Nyrt-vel az egyeztetés, ami sajnos nem járt sikerrel, mert azt 

a választ kaptuk, hogy a vonal jelenleg is túlterhelt, így a napelem erőmű létesítése nem 

kivitelezhető. 

 

DIGI bázisállomás telepítésének kérése 

 

2017. november 15. napján a DIGI Kft. képviseletében Puss Adrienn tervező asszisztens 

kereste meg Önkormányzatunkat. A jelenleg elérhető TV, telefon és internet szolgáltatásokon 

túl, a Magyar Állam által kiírt frekvencia tenderen való sikeres részvételének köszönhetően, 

hamarosan mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználatot is fog biztosítani ügyfeleinek. 

  

Hálózatukkal a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt pályázatán 2014 októberében 

elnyert „F Csomag” felhasználásával, az 1725-1730 és az 1820-1825 MHz-es 

frekvenciatartományokban üzemelő önálló mobil, hang- és adatforgalmi szolgáltatásokat 

szeretnének biztosítani a legkorszerűbb LTE technológia felhasználásával. Sikeres piacra 

lépésük biztosítéka, hogy versenyképes, piaci árfekvésű és kiemelkedő 

minőségű szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleik számára, melyhez elengedhetetlen a magas 

műszaki színvonalú bázisállomás-hálózat kiépítése.  

 

Jelenleg a szolgáltatás elindításához szükséges hálózattervezési és infrastruktúrafejlesztési 

előkészítési munkálatokat végzik. A szolgáltatás jellegéből és sajátosságaiból adódóan - a 

többi mobilszolgáltatóhoz hasonlóan – un. bázisállomás szükséges. 

A megadott paraméterek figyelembe vételével, a mobil telefonhálózat rendszerének kiépítése 

kapcsán DIGI bázisállomás létesítésére kerülne sor a jelenlegi Vodafon toronynál. Az ehhez 

szükséges erősáramú villamos betáplálást, földkábel formájában biztosítanák, melyhez a 

tervezett nyomvonal önkormányzati tulajdonú területeken is történne. A szolgalmi, illetve 

vezetékjog bejegyzés egyeztetése folyamatban van. 

 

Országos Kéktúra nyomvonal áthelyezése 

A Magyar Természetjáró Szövetség, mint turistautakkal kapcsolatos feladatok végrehajtását 

szakmailag koordináló országos szervezet, kéréssel fordult a Képviselő-testület felé. A 

Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc utca végétől az Országos Kéktúra jelenlegi nyomvonalának, új 

nyomvonalra helyezését kérték.  

Indoklásként előadják, hogy így elkerülhető lenne az egy kilométernyi autóforgalommal bíró 

kerékpáros útra is jelzett aszfaltút, illetve a környék, legeltető állattartással foglalkozó gazdái 
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aktívabban használt területei. Óriási előnyei az új útvonalnak, hogy nagyon sok természeti 

értéket, páratlan kilátást és tisztább, egészségesebb vonalvezetést ad a túrázóknak.  

 

Az új útvonal a II. Rákóczi Ferenc utca végénél balra, az erdőbe tér, átkelve a kis fahídon, 

majd rögtön utána jobbra a „tündérúton” érkezik fel az üdülőtelephez. Itt egy nagy „s” betűt 

leírva felkanyarodik a Hegyes-kőre, majd a legelők szélén becsatlakozik az erdőből kiérő 

OKT nyomvonalába. Érintett helyrajzi számok: Szarvaskő 05/9, 06, 020, 022. 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyar 

Természetjáró Szövetség Országos Kéktúra nyomvonal, új nyomvonalra való áthelyezéséhez. 

 

Kerékpárút 

Bizonyára többen olvasták a kerékpárforgalmi hálózat bővítéséről szóló írást, miszerint 

egyeztetés történt arról, hogy kerékpárút épülne Eger és Szilvásvárad között, mely (több 

változat közül) az ősi bükki úton kerülne kijelölésre. 

 

A kerékpárút szükségessége nem kérdőjelezhető meg, hiszen az Egerbe érkező turisták nagy 

százaléka ellátogat Szilvásváradra, de az egri lakosok is szívesen kerékpároznának erre a 

„vidékre”. Értem ezalatt Szarvaskőt is, hiszen a gyermekes szülőknek, eddig is kedvelt 

kirándulóhelye vagyunk. Mindez szükségszerűvé teszi a biztonságos kerékpározás 

feltételrendszerének megteremtését, hiszen jelenleg nincs kiépített kerékpárforgalmi hálózat. 

  

Szóbeli egyeztetést követően, levélben kerestem meg Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési 

képviselő urat és tájékoztattam az Egertől-Szarvaskőig húzódó régi kisvasút, mai napig 

fellelhető nyomvonalára, (úttörővasút, KISZ-tábor neveken is emlegetett) mely esetleg 

alkalmas lehetne kerékpárút kiépítésére, annál is inkább, mert egy csodálatos területen haladó 

útvonal, mely nagy részben kiesik a közút és a vasút hálózatból. 

 

A nyomvonal a régi úttörőtáborig húzódik, innen a településen keresztül a Rocska elágazásig 

(mondhatni sík területen) lenne szükség kerékpárút kiépítésére, hiszen itt tudna csatlakozni 

(indulni) az ősi bükki úthoz. A jelenleg már meglévő Eger-Felsőtárkány kerékpárút is az 

egykori nyomvonalra kanyarodik rá a Nagylaposnál. 

 

Ezen az útvonalon megépített kerékpárút a feltételrendszer megteremtése mellett a takarékos 

szemlélet, ugyanakkor biztonságos és a kerékpárosok céljainak megfelelő rendszer kialakítása 

mellett a 25. sz. országos közút tehermentesítését is szolgálná. 

 

Kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

A kiemelt turisztikai fejlesztési térség olyan turisztikai térség, amely a beutazó turizmus 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű, vagy célzott fejlesztések eredményeként azzá tehető, 

ezért koncentrált fejlesztéséhez országos érdek fűződik. A 2030-ig terjedő időszakban 

előirányzott fejlesztési források: 574,6 milliárd forint hazai költségvetési forrás és 253,6 

milliárd forint uniós fejlesztési forrás. 

Mindeddig a „Balaton”, „Sopron-Fertő”, „Tisza-tó”, stb. kiemelt turisztikai fejlesztési 

térségek kerültek nevesítésre. További térségek – esetünkben a Mátra-Bükk – kijelölése, 

fejlesztési koncepciójának elkészítése folyamatban van, ebből kifolyólag turizmusfejlesztési 

projektötletek gyűjtése kezdődött el.  

Örömmel vettem, hogy Szarvaskő is benne van abba a 14 településbe, mely projektötleteket 

nyújthat be. 
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Projektötleteket, a tervezett fejlesztés célja és szakmai bemutatása mellett, pontszerű 

turisztikai fejlesztésre, valamint a térség, ill. a Bükk egészére kiterjedő hálózatos, integrált 

fejlesztésre nyújthattunk be a következő területekre: 

Örökség-, ill. kulturális turizmus, Bor- és gasztronómiai turizmus, Egészségturizmus, Aktív és 

természeti turizmus, Vallási turizmus 

 

Határidőben benyújtottuk az alábbi projektötleteinket:  

Vár felújítása, Csipkebogyó Fesztivál, Denevér-táró turisztikai bemutathatóságra való 

kialakítása, Kerékpárút kiépítése 

 

Együttműködési megállapodás 

 

2023-ban ismét egy magyar város lehet Európa egyik Kulturális Fővárosa (EKF). A 

pályázatot 2017. február 20-án írta ki az EMMI. Az első kör beadási határideje december 20. 

Várhatóan 2018. februárig szakértők bevonásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

működtetett tárcaközi bizottság, valamint a brüsszeli szakértői testület is áttekinti a beérkezett 

pályázatokat, és együttműködve kiválasztják a végső körbe továbbjutó városokat. 

 

A második körben a továbbjutó városoknak részletesebben kell kifejteniük konkrét terveiket. 

Ezt követően 2018 végén derülhet ki, melyik magyar település viselheti az Európa Kulturális 

Fővárosa címet 2023-ban. 

Eger város 12 évvel ezelőtt az utolsó fordulóban esett el a címtől, akkor Pécs nyert. Most újra 

itt a lehetőség, hogy kulturális főváros legyen. 

 

Szarvaskő is, azon 11 településhez tartozik, akik az egri önkormányzat kezdeményezésére 

együttműködési megállapodást írtak alá az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal 

kapcsolatban. Indokolta ezt az, hogy Eger versenyképessége a környezetével együtt 

értelmezhető, a falvak szövetségesei és kiemelt partnerei a megyeszékhelynek. Habis László, 

Eger polgármestere kiemelte, a várost meghatározó kulturális és történelmi értékei mellett a 

környező, csodálatos adottságokkal megáldott települések is vonzóvá teszik.  

 

Könyvtár 

Amint az minden könyvtárunkat látogató előtt ismeretes, Márk Terézia vette át a könyvtár 

működtetését. Tapasztalhattuk, hogy nem csak az olvasás szerelmeseinek szervez 

programokat, hanem egyéb gyermek, illetve felnőtt programok is látogathatók voltak az 

évben. Itt szeretném megköszönni lelkiismeretes munkáját és további munkájához sok sikert 

kívánok! 

Tájékoztatom a lakosságot és egyben köszönetemet fejezem ki Dr. habil Besenyő János 

ezredesnek, aki a nyár folyamán magáncélból tartózkodott Szarvaskőben és keresett meg 

engem. A falut járván, sokat beszélgettünk, szóba került a településünk pozitív és negatív 

oldala is. A könyvtárunkat látván felvetette, hogy a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, 

Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Tudományos Szakkönyvtárában, olvasói ajándékként 

térítésmentesen, duplumként jelentkező könyvállománnyal rendelkeznek, amiből szívesen 

„frissítenék” könyvtárunkat. Az előzetes egyeztetést követően, 2017. december 5-én 950 db 

vegyes tartalmú könyvtári dokumentumot adtak át további hasznosítás céljából Szarvaskő 

Község Önkormányzatának. 
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Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 

 

Az ide évben beneveztünk a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre, melynek 

eredményhirdetésére Veszprémben került sor. Az eredményhirdetés során Szarvaskő nevében 

az „ÉV TELEPÜLÉSE” díjat vehettem át a kis falu kategóriában.  

 

Turcsányi Miklós okleveles 

táj- és kertépítész, Arany 

fokozatú támogató szponzori 

felajánlását, a Főkertészi díjat 

is Szarvaskő kapta, mely 

200.000,-Ft értékű 

kertépítészeti, tervezési, 

tanácsadási munkát tartalmaz. 

 

Bár a díjakat én vettem át, de 

az elért eredmény nem 

egyedül az én érdemem. Itt 

szeretnék köszönetet mondani 

Fodorné Ildikónak, Lőrincz 

József képviselőnek, Tuza 

Frigyesné Klárikának, Nagy 

Magdolnának, akik a 

fogadófigurák készítése során 

is nagy segítségemre voltak. 

Köszönettel tartozom 

Molnárné Lukács Andreának, 

Koósné Győri Enikőnek, 

Molnár Zsuzsának, Danyiné 

Baranyi Ildikónak, Vinczepap 

Jácintnak, akik a bíráló 

bizottság érkezését megelőző 

napon késő délutánig 

dolgoztak. Nem élték volna túl 

a forró nyári időszakokat a virágok, ha Ríz Irén nem locsolta volna még hétvégi napokon is, 

ezért neki is köszönöm a munkáját. Végül, de nem utolsó sorban köszönet illet minden 

szarvaskői lakost, aki folyamatosan rendben tartotta a lakókörnyezetét.  

Kulturális Alapellátás Támogatása (nem támogatása) 

Pályázati felhívás jelent meg az 1000 fő alatti kistelepülések számára, mely Kulturális 

Alapellátás Támogatására irányult és 500.000,-Ft pályázható összeget tartalmazott. A pályázat 

előkészítése során szembesültem azzal a ténnyel, hogy Szarvaskő nem szerepel a 

105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2-es és 3-as számú mellékleteiben, (kedvezményezett 

települések) ami eleve kizárja még a pályázat benyújtásának lehetőségét is. 
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105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet  

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 
A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § 

(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A kedvezményezett települések kategóriái 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a 

munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét, 

b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések, 

c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi 

gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, 

összetett mutatószám, 

d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó 

népességből, 

e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a 

komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada. 

 A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere 
2. § (1) A települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és 

demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint 

infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót 

szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a 

számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 

3. § A kedvezményezett települések körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak 

megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is 

kezdeményezheti. 

 

A fent leírtak miatt, 2017.10.11. napon, levélben kerestem meg Dr. Hoppál Péter kultúráért 

felelős államtitkárt. A levélben kifejtettem, hogy Szarvaskő Községben nem került kiépítésre 

sem a gáz, sem a szennyvízhálózat, mely megalapozhatná a kielégítő lakás és 

életkörülményeket, nincs biztosítva az elvárható infrastruktúra, nem rendelkezünk közösségi 

házzal, nincsenek munkahelyek stb. 

 

A statisztikai mutató számok magasak, hiszen Szarvaskő az egri járáshoz tartozik, amiről 

tudvalévő, hogy Eger, Egerszalók, Demjén stb. települések irreálisan „felhúzzák” a mutatókat, 

de településünk a területi fejlettség alapján még a bélapátfalvai járás szintjét sem éri el. 

Kértem, hogy vizsgálják felül a kedvezményezett települések körét abból a célból, hogy mi és 

a hozzánk hasonló falvak ne maradjanak ki a támogatotti körből. 

 

Tájékoztatást kértem arra vonatkozóan, hogy a statisztikai adatok alapján nem 

kedvezményezetti körbe tartozó, de a valós adatok alapján nagyon is támogatásra szoruló 

települések részére van-e, vagy lesz-e lehetőség a kulturális alapellátás támogatására. 

Levelemre a mai napig válasz nem érkezett, így erről majd csak a későbbiekben tudom Önöket 

tájékoztatni. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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TÍZ ÉVES A CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL  
 

Soha annyi vendég nem látogatott még el a fesztiválra, mint az idén éppen 10 éves 

jubileumához érkező, számos elemében sok újdonságot, meglepetést tartogató rendezvényre. 

Már a fesztivál megváltozott helyszíne osztatlan sikert aratott a vendégek körében. 

Megfordult a szokásos rend, feje tetejére állt a világ, s a falu, ahol eddig az autók parkoltak és 

néhány vendég sétálgatott, megtelt nyüzsgő élettel, mert az idén a település Ófalujának utcáin, 

és terein zajlott a fesztiváli forgatag. 

 

 
 

Elégedetten járták be a látogatók a számos 

életképpel, figura-kompozíciókkal díszített, 

hangulatos tereket, ismerkedve a környezettel. 

Bőven jutott hely a különböző népi mesterségek 

és kistermelői áruk bemutatásának, a különleges 

ételek, italok kínálóinak, de a színpadnak és a 

nézőközönségnek is. Számos ínyencség vonzotta 

a látogatókat, a csermelyi asszonyoknál pl. 

kétszáz éves recept alapján készült hagyományos 

derelyét kaphattak, de megkóstolhatták a 

levendulaszörpöt, vagy a vasbort is.  

„Bogyófalva alsón”, egy egész utcát kapott ünnepelt 

növényünk, a csipkebogyó. Különösen fokozott érdeklődés 

kísérte az interaktív bemutatókat, a lekvárkészítés csínját-

bínját. Ízletes, gusztusos megjelenésű termékek – lekvár, 

szörp, bor, pálinka – gazdag választékából kedvükre 

válogathattak a vásárlók. 
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A gyermekek örömére a 

templom kertje valóságos 

mesekertté változott, 

„Gyermekek mesekertje, 

kedved leled benne, gyere 

be!” – invitált a játékos 

felirat, és aki belépett, 

biztos, hogy nem bánta meg, 

mert itt találkozhatott a 

közismert mesék alakjait 

érzékletesen megjelenítő, a 

Szarvaskőre már oly 

jellemző figuracsoportokkal. 

A templom lépcsősorán a hét törpe kísért fel 

Hófehérkéhez, de itt volt Piroska és a farkas, Aladin és 

a csodalámpa, Ludas Matyi, Dr. Bubó, Hamupipőke, 

természetesen Csipkerózsika és még sokan mások a 

mesék birodalmából. Nagy volt a tolongás és 

fényképezkedés egy-egy népszerű mesefigura körül, 

de a lovaglásra váró pónik sem álldogáltak hosszasan. 

Nemcsak a mesekertet, de valamennyi helyszínt 

Lőrincz József képviselő ötletes és beszédes eligazító 

táblái jelölték, (pl. Ceremóniák tere, Őrnagyúr út, 

Költők, könyvkörmölők) a feliratok böngészése szintén 

jókedvre derítette a látogatókat.  

 

A lovas kocsik egész nap kirándulókkal tömötten indultak a települést megkerülő 

bogyójáratokra, és szintén sokakat vonzottak a várat és az erdő élővilágát bemutató túrák 

Nahóczky László és Boros András kalauzolásában.  

Aki a település értékeit kényelmesebb körülmények között, számos képpel illusztrált 

kiállításon kívánta megtekinteni, annak a Szarvaskői Települési Értéktár anyagát Kárpátiné 

Ézsiás Edit, a Tájház kincseit pedig Horváth Gyöngyvér mutatta be. 

Különleges színfoltja volt az eseményeknek a színpadi programokat bevezető népviseleti 

bemutató, melyen a környező települések meghívottjai vonultatták fel gyönyörű, 

hagyományos viseleteiket. A színpompás bemutatót követően neves zenészek, énekesek 

gondoskodtak egész nap a kellemes kikapcsolódásról, a színvonalas szórakoztatásról.  
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Koncertet adott a Ja-Ja együttes, a 

Zinfield zenekar, fellépett Kovács Nóri 

énekes, de nem maradt ki a műsorból a 

már évek óta visszatérő szereplőnek 

számító, rendkívül népszerű Tarnai Kis 

László sem. Délután operett gála 

andalította a népszerű dallamok 

kedvelőit, és a szemerkélő eső dacára is 

bőven maradt élvezője az esti 

tűzijátéknak és az „Eledelek terén”, a 

fesztivál napját záró The Hangover 

Band késő estébe nyúló koncertjének.  

A szarvaskői fogós, ravasz kérdéseket 

tartalmazó Kwíz-játék győzteseiből 

került kiválasztásra a felkészültségéről a közönség előtt is számot adó, Csipke Rózsika és 

Csipke Józsika. A színpadi események moderálását kiválóan látta el Koósné Győri Enikő. 

A szórakoztató programok mellett az 

ismeretterjesztés és a kultúra is teret 

kapott a fesztiválon.  Az Öko-Park 

Panzióban „Minden, ami vidék” 

témában hallgathattak előadásokat az 

érdeklődők. Turcsányi Miklós tájépítész 

bevezetőjét követően Veres Csaba a 

területünket érintő fejlesztésekről, a 

jégkárok megelőzéséről beszélt, Dr. Danka Klára arra hívta fel a figyelmet, bárki tehet az 

energiatakarékos fogyasztásért. Éliás Tibor a csipkebogyó hasznosságáról, Zerényi Endre az 

Egri Kertbarát Egyesület tevékenységéről szólt. Zaka Dominika arról mesélt, milyen a 

jurtában élni.  

 

 

 

 

 

Lehetőség nyílt a településhez 

kötődő írókkal is találkozni, 

beszélgetni, a köteteket dedikáltatni. Velünk volt Bottyán Judit, a falu költője, Kárpáti János, 

a Szarvaskő – Történelem és természet, valamint több, az egri várról szóló kötet és tanulmány 

szerzője, Budakesziről Mester Györgyi, a szarvaskői Csipkebogyó mese, valamint számos 

más mese- és elbeszéléskötet írója, Zaka Dominika, a Szabadon és a Szabadság íze című 

kötetek, természettel harmonizáló, önellátó életmódot folytató szerzője. 
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AZ 1956-OS EMLÉKMŰ AVATÁSA  

A Csipkebogyó Fesztivál napján, a megnyitót követően került sor a 

település új emlékműve, az 1956-os szobor felavatására a 

Polgármesteri Hivatal melletti parkban.  

A szobor a Forradalom Bimbója címet viseli. A virágzás előtti 

szakaszban ábrázolt rózsa utal a forradalom sikertelenségére, 

szimbolizálva ezzel, hogy maga a forradalom és szabadságharc is 

bimbó maradt rövid élete okán és hogy a forradalomban a 

„bimbózó” ifjúság meghatározó szerepet vállalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepségen Juhász Attila Simon, a Heves 

Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket, 

majd Pásztor Pascal atya áldotta meg a szobrot. 

Ezt követően Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 

megbízott elismerő oklevelét vehette át 

kiemelkedő munkásságáért Mészáros Győzőné 

(Bottyán Judit), a kitüntetést Szabóné Balla Marianna polgármester nyújtotta át a díjazottnak. 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet minden segítségért…… 

 

Nagyon köszönöm a sikeres fesztivál megvalósításához nyújtott lakossági támogatást. 

A szervezők az előkészítés és a lebonyolítás során tanúsított kitartó helytállását, a falu 

számos pontját és a mesekertet díszítő figura kompozíciók megformálóinak több hetes, 

kreatív munkáját. Köszönöm a fesztivál napján, az egyes területeken felelősséggel teljesítők 

önzetlen segítségét, a vendégfogadásban és vendéglátásban végzett értékes munkáját, az 

előkészítés logisztikájában résztvevők hatalmas erőfeszítéseit. Bartha Győzőnek külön is 

köszönöm a színpad- és sátorépítést, hogy a rendhagyó körülmények ellenére is a legjobb 

helyre sikerült felállítania a színpadot.  

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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A SZARVASKŐI CSIPKEBOGYÓ MESÉJE  
 

MESTER GYÖRGYI : Csipkebogyó 
 

A monda szerint, Szarvaskő település nevét a várhegy szikláról 
kapta, amelyről egy kutyák által űzött szarvasbika, menekültében, 
halált megvető bátorsággal, inkább a mélybe ugrott, mintsem 
hogy megadja magát üldözőinek, és elveszítse a szabadságát. 
 

Hogy hogyan is történt valójában, most elmesélem. 
A szarvasok vezére, a méltóságot parancsoló megjelenésű, hatalmas agancsú bika az ünővel és 
két legfiatalabb utódjával legelészett az árnyas fák övezte tisztáson. 
Az erdő mélyén békében éltek, soha embert még csak nem is láttak. Otthonuk közelségében két 
napnyi járóföldre se volt település, melynek lakói akár élelemszerzés, akár a vadászat 
szenvedélye miatt, háborgatni akarták volna őket, vagy az életükre törtek volna.  
Ugyan a csorda öregjei mesélték, hogy valamikor, réges-régen, az ő erdejükben is jártak puskás 
emberek, akik hatalmas, robbanó hangok és kurjongatás közepette, megsebesítették néhány 
társukat, majd a földre hanyatló állatokat eltüntették – de ezek a mesék csak arra voltak jók, 
hogy a fiatalabb állatokat óvatosságra intsék, ne merészkedjenek ki a nyílt térségre, maradjanak 
az erdő védelmet, biztos búvóhelyet nyújtó sűrűjében. 
Maga a vezér se találkozott még emberrel. Mit is keresett volna itt a sima bőrű, ahol csak patás, 
szőrös, meg csúszómászó lények fordultak elő. Ezek tudtak itt megélni, az ő otthonuk volt az 
erdő, őket etette, védte, lehetőséget adva arra, hogy utódaikkal benépesítsék ezt a vadregényes 
világot. 
A vezér szeretetteljes szemmel, lopva nézegette az övéit. Milyen fejlettek, erősek, egyben 
kecsesek, a fiatal borjú, meg a kis bika. Nem ők az első leszármazottai, számos utóda élt 
erdőszerte, akik valószínűleg érezték még a nagy család laza kötelékét, de talán már nem is 
tudták, hogy őhozzá tartoznak, neki köszönhetik a létüket. 
A zsenge fű csiklandozta az orrát, jólesőn harapott belé, s míg fogaival őrölte, gyönyörködött az 
erdő szépségében. Milyen pompás nagy fák alkotják a mi országunkat – gondolta. Délceg, 
termetes óriások. Jó közöttük élni, kóborolni, megbújni. Ők mindig biztonságot nyújtanak, rájuk 
lehet számítani. 
Míg ezek a kellemes gondolatok kószáltak a fejében, váratlanul rossz előérzete támadt. Talán a 
hang, ami szokatlan volt, s megbolygatta az erdő békés csendjét. Mintha valami feléjük 
csörtetett volna, megzörrentek a bokrok, ropogott az avar, törtek a száraz gallyak. 
Az ünőt és a kicsiket azonnal figyelmeztette a veszélyre. Lehet, hogy alaptalan a sejtése, de az is 
megeshet, hogy az életük múlik az ő óvatosságán. 
Halkan jelezte az övéinek, vonuljanak vissza, arrafelé, amerről jöttek, ami szokásos búvóhelyük, 
mondhatni állandó otthonuk volt. 
Amikor szerettei eltűntek a szeme elől, előbbre merészkedett. A zajok felerősödtek, az avar 
ropogása egyre hangosabb lett, a veszély közeledni látszott. 
Amikor feltűntek az első kutyák, nem ijedt meg, inkább csak elcsodálkozott. Ilyen élőlényeket 
még sohasem látott, de az acsargó pofákból, a kimeredő nagy tépőfogakból azonnal tudta,  
joggal féltette tőlük a családját. 
Felemelkedett a levegőbe, majd hatalmas ugrásokkal tört előre. Ellenkező irányba, mint amerre 
a családja eltűnt, hogy még véletlenül se kapjanak szagot a vicsorgó dögök, és nehogy az övéi 
nyomára bukkanjanak. Szinte röpült, tajtékzott, patái alatt orkánként kavargott a rőt avar, a 
fölszálló por pedig, szerencséjére, elhomályosította az üldözők látását, pofájukat, orrnyílásukat 
eltömte, prüszkölésre késztette őket. 
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Futott az életérét, de az üldözői állhatatosan követték, képtelen volt lerázni őket. Tudta, 
nemsokára eléri a Nagy Sziklát, ahol tavaszodván a csorda öregjei szoktak összegyűlni, hogy 
számba vegyék, hányan élték túl a zord telet, és vajon mennyi utód követi majd az ő nyomaikat, 
viszi tovább a fajtájuk létét. 
Még nem látta a sziklát, amikor váratlanul égő, csípős fájdalmat érzett a véknyában. Nem tudta 
mire vélni, de sejtette, támadóitól eredhet a fájdalom, nekik köszönheti. Tehát bántani akarják, 
talán el is pusztítják, az életére törnek. Örült, hogy a családja nincs látótávolságon belül, ők talán 
nem is hallják az üldözők zaját. 
Összeszedte minden erejét, és a csontjáig hatoló éles fájdalom ellenére, még jobban szaladt, 
még nagyobbakat ugrott, szinte nyílként szelte a levegőt. Csak egy tétova pillantást vetett a 
combjára, amin piros patakot látott csordogálni, önnön vérét. Hát megsebezték. De ő nem adja, 
nem adhatja fel. Az övéi sorsa is múlhat azon, meddig bírja még, milyen messzire képes elcsalni 
maga után az üldözőit. 
A vére cseppenként hullott, és mindenütt, ahová csak ugrott, vörös gyöngyfüzér formájában 
hagyott nyomot. Végre feltűnt a szikla. Ha eljut odáig, és lesz ereje felkaptatni rá, talán nem érik 
utol. Mindenkinek, még az erősebb bikáknak is kihívást jelentett felhágni a sziklára, hiszen a 
meredek oldal éles szikladarabokkal volt teletűzdelve, s jutalmul hiába kecsegtetett békés 
pihenővel, ragyogó körkilátással a szélesen biztonságos, lapos tető. 
Elérte. Összeszedte minden erejét, és sebesülése ellenére, felszökkent a meredek kőfalra. Lába 
megcsúszott, de aztán kapaszkodót talált, és megtámasztotta magát. Még egy kisebb ugrás, és 
biztonságban lesz. 
Csak azzal nem számolt, az őt űző, könnyű testű, de izmos kutyák, vérebek módjára loholnak a 
sebzett vad után, s arra vannak betanítva, hogy a prédát mindenáron meg kell szerezni. 
Utolérték, és a falkából három is feljutott a sziklára. 
És akkor ő döntött. Még sohasem kísérelte meg, de meg kellett tennie. Itt volt az idő, hogy 
próbára tegye a bátorságát, s saját magát megméresse. Nekiveselkedett, és azzal a lendülettel a 
levegőbe szökkent. Repült, hasította a levegőt, majd egyszer csak földet ért. A kutyák odafenn 
szűköltek, acsarkodtak, de utána ugrani egyiknek se volt mersze. 
Lassan elült a zaj, a mérgelődő szavak, a csörömpölés, majd a kutyákat gazdáik magukhoz 
szólították. Ez a vad már nem kerül puskavégre, új préda után kell nézni. 
Sebesülten feküdt egy bokor tövében, és arra gondolt, ha a szeretteinek hiányzik, nem hagyják 
annyiban. Megkeresik, és meg is fogják találni. 
Lomha sötétség fonta körül, leszállt az éj. A fáradtsága lassan elnyomta őt is. 
Hajnalodván apró, finom avarropogásra ébredt. Sajgó véknyát nyalogatva várta, mi bújik elő az 
oszló homályból, ellenség vagy barát. Hamarosan az övéit pillantotta meg. 
Követték a vérnyomot, mely elvezette őket a sziklához. Körbejárták, megkerülték a hatalmas 
kőtömböt, így akadtak rá. Most, hogy az övéi közt volt, tudta, meg fog gyógyulni, rendbe jön, és 
felnevelheti a soron következő új nemzedéket is. 
Eltelt egy év, és csodák-csodájára, a vércseppek nyomán, amerre a vezérbika menekült, apró 
levelű, puhatüskés, hajlékony ágú zöld bokrocskák bújtak ki a földből. 
Újabb pár év múlva a bokrok kiterebélyesedtek. Tavasszal talpig virágba öltöztek, halvány 
rózsaszínű virág borított minden bokrot. A kecses szirmú virágokból őszre apró, vérvörös 
gyöngyhöz hasonló bogyók lettek.  
Az úton végig, amerre a menekülő vezérbika a vérét hullatta, egy sor csipkebogyó bokor bújt ki a 
földből, és egyre csak szaporodtak, szaporodtak, mindenki nagy örömére. 
A bátor szarvas megőrizte a szabadságát, ezzel példát mutatott a többi állatnak is. A vérével 
jelölte ki a vadvilág számára a szabadság útját, és hogy ezt el ne felejtsék, emlékeztetőnek ott 
vöröslik minden októberben a sok-sok csipkebogyó bokor.  
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CSATÁNÉ BARTHA IRÉNKE 
Őszi tájak mosolygó ékessége (Dicsőítő ének a szarvaskői csipkebogyóról) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csipkerózsa, szép vadrózsa, 
csipkebogyók ringatója, 
domboldalon, erdőszélen 
virulsz kanyargós ösvényen, 
te rózsák Hamupipőkéje. 
 

Rózsaszínek vagy fehérek, 
virágpártáid szerények, 
nem kérkedsz pompás színekkel, 
csak öt  üde sziromlevéllel. 
S bár ágaid mind tüskések, 
aromás  vörös bogyóid  
finom ízzel kedveskednek. 
 

Sokan kóstolták s szeretik , 
C- vitaminját kedvelik,  
kiváltképpen télidőben, 
zöldség,gyümölcs apad éppen, 
teája, szörpje, lekvárja 
bír óriási értékkel. 
 

Pótol cukrot, citromsavat, 
magnéziumot és vasat, 
olajat  s vitaminokat. 
Nemcsak erősítő, vérpótló teáját 
magasztalják, akik isszák, 
de a bogyókból bort, pálinkát, 
likőrt, csokitölteléket, szirupot, 
mártást és levest is készítenek. 
 

Varázserejéről titkokat árulok el nektek: 
Gyógyítja a vese- és hólyagbajokat, 
vérnyomást, bélhurutot, hörghurutot, 
de hálásak lehetnek érte, 
mind, kiket cukorbaj gyötör  vagy  
érrendszeri betegségek. 
 

Lehetsz  sérült  lábú sportoló 
vagy ráléptél a hatodik X-re, 
ne mankóra támaszkodj, inkább 
a szarvaskői csipkebogyók varázserejére. 
És vésd jól az eszedbe:2-3 csésze csipketea 
C- vitamin szükségleted fedezi egész napra. 
 

Idős korban is friss és fitt lehetsz, 
ha a csipketeát és szörpjét 
kedvedre szürcsölgeted,  
miközben dúdolgatod e kis éneket: 
 

***Rózsa, kedves csipkerózsa, 
domboldalak  mosolygó lánya, 
szép az arcod, jó a lelked, 
s míg bogyóid készre érnek, 
áldunk téged, vágyunk téged, 
hogy elűzz sok betegséget.*** 

 

Szeresd hát a csipkefát, 
de még jobban a bogyóját, 
mert sokféle nyavalyádon segít át. 
Áldassék a töve, áldassék a magja, 
tüskés ágak között vérpiros bogyója! 
Kerüljön zsákokba, kosárba, szitába, 
üstbe vagy kamrába, csak fenséges íze 
legyen örömünkre, váljon a hasznunkra! 
 

Bár sok nemes rózsa nevét költötték 
versbe,dalba, 
viselték  királyok, császárok, hadvezérek, 
e varázsszernek tartott népi orvosságról, 
a csodatevő, jóságos csipkebogyóról 
mintha mostohán megfeledkeznének. 
Pedig martok szélén, árok partján 
dacol a hideggel, megküzd az aszállyal, 
mégis zsenge zsengéit, csinos bogyóit 
az írók, a költők aligha éneklik. 
 

De te barátom, ki erre jársz, figyeld meg, 
így őszidőn hogy hajlonganak 
ízzó bíborlánggal a zömök bogyókkal terhes ágak. 
Szinte kínálják magukat, hogy a természet 
e csodálatos ajándékát szaporán leszedd. 
 

Most, hogy egyre kopárabb a határ, 
ékességeit elherdálta, a csipkefa is készül 
a hosszú Csipkerózsa álmára, 
s míg sóhajuk eggyé válik 
az ősi röggel, a bánatos őszi éggel, 
hadd búcsúztatom őket 
e kedves versikémmel: 
 

***Csipkebogyók, mosolygó szépségek, 
 vagytok életünk reménye, 
csipkebokrok, izzó fények 
életünk  társai lettetek, 
 biztattok úton, útfélen. 
Ágaitok bíborló gyöngye 
életünkkel forrik  össze, 
véretek lesz vének vére, 
ifjúságnak dísze, gyöngye, 
életünk becses értéke, 
egészségünk megmentője. 
Csipkebogyók, szarvaskői szépek, 
szemetekben fölizzó tüzek 
lobognak, jelei a reménynek, 
hogy biztató erőtöket szórják szét: 
„Alkoss és becsületesen élj, 
 míg  lelkedben az élet fénye ég!”*** 
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ESEMÉNYEK A SZARVASKŐI KÖNYVTÁRBAN  
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a következő évre az alábbi folyóiratokat fizeti elő 

a szarvaskői olvasók számára: 

Heves Megyei Hírlap, Bravo Ifjúsági Magazin, Csodaceruza, PC Guru 

Praktika, Nők Lapja, Természetgyógyász, Kistermelők Lapja 

 

A könyvtárban megtörtént a negyedévi könyvcsere és az 

önkormányzat által vásárolt új könyvek is kölcsönözhetők! 

 

A Szarvaskői Ügyes Kezek sok új fogást tanultak, 

könyvekből készítettek díszdobozt és selyemszalagból 

rózsát! 

 

Sikeresen megtartottuk a könyvbörzét. Köszönjük az 

aktivitást, mindazoknak, akik könyveket hoztak: Csombor  

Vivien, Horváth Gyöngyvér,  Juhász Klaudia, Mihalkovics Péter, Pál 

Sándorné, Schläfer Frank, Zsirai Sándor. 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket következő programjainkra: 
 

December 16-án 10 óra  

Szécsényi Orsolya   Illik,  nem illik? című foglalkozása 

A részletekről szórólapon tájékoztatunk. 
 

December 22-én 17 óra   
Találkozó Zaka Dominikával, „a bolond lánnyal, kinek tanítómestere egy 

kidőlt bükkfa, s kinek foglalkozása: ÉLET " (idézet A szabadság íze c. 

könyvéből) A Csipkebogyó Fesztiválon már beszélgettünk a jurtában folyó hétköznapokról, a 

szabadságról, a természetről, a mai fiatalok helyzetéről, a hitről, a gondolatok teremtő 

erejéről, de még sok kérdésünk van hozzá. 

 

December 23-án délelőtt 

Folytatjuk a már Mikuláskor elkezdett kézműves foglalkozásokon a karácsonyi díszek 

készítését. Aki szeretne még valami kis meglepetéssel hozzájárulni az ünnephez, jöjjön el a 

könyvtárba és segítünk! 

 
 

Őszinte érdeklődés kísérte 

Bottyán Judit első kötetének 

hangulatos bemutatóját. 

Szeretettel gratulálunk és jó 

egészséget kívánunk a további 

írások születéséhez! 

Márk Terézia 

könyvtáros 
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KULTURÁLIS HÍREK 

 
BOTTYÁN JUDIT KÖTETBEMUTATÓI 

 

Nagy örömmel adtunk hírt előző lapszámainkban Bottyán 

Judit első verseskötetének megszületéséről és a Híradóban is 

igyekeztünk egy kis előzetes ízelítőt nyújtani alkotásaiból.  

Az elmúlt hónapokban lehetőség nyílt arra, hogy az olvasók 

közvetlenül találkozzanak a szerzővel és hozzájussanak a 

kötetetekhez.  

 

Az „ősbemutatót”természetesen itthon, a szarvaskői 

könyvtárban tartottuk szeretetteljes, meghitt hangulatban, 

számos tisztelő, érdeklődő gyűrűjében, a háziasszony, Márk 

Terézia könyvtáros gondos előkészítő munkáját követően. 

 

 

Pár nappal később Egerben, a Bródy 

Sándor Könyvtár szép számú versszerető 

közönsége is megismerhette Jutka néni az 

életről, a világról és az ember 

elkerülhetetlen öregedéséről szóló, 

gyakran ironikus, de igaz gondolatait.  

 

Mindkét bemutatón Dr. Löffler Erzsébet 

történész beszélgetett a szerzővel és Jutka 

néni pedig magával ragadóan mesélt a 

pedagógus évekről, a vallott értékekről, 

magyarságról, családról, emlékekről, arról 

a belső igényről, amely gondolatainak 

közlésére, írásra készteti. A Toldy Gimnázium angol – magyar – 

történelem szakos tanáraként, noha az irodalommal napi kapcsolatban 

volt, de a sok-sok tennivaló mellett nem jutott ideje versírásra. A megélt 

élet számos élménye és tapasztalata azonban kikívánkozik és 

napjainkban egyre másra új művek formálódnak. 

 

Verseiből gazdag válogatást hallhatott a bemutatók közönsége Szabóné 

Balla Marianna, Kárpátiné Ézsiás Edit, és az egri bemutatón hozzájuk 

csatlakozó, hajdani tanítvány, Dr. Pataki Attila értő tolmácsolásában.  
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De nemcsak ő képviselte a régi 

diákokat, hanem egy közülük 

verbuválódott, lelkes kis csapat 

is követte egykori, kedves 

Tanárnőjét az egri találkozóra és 

tanúja akart lenni a Tanárnő 

ünnepélyes kötetbemutatójának.  

Ugyancsak kedves színfoltja 

volt az eseménynek a Macsinka 

Martina szarvaskői származású 

énekesnő csodálatos hangján felcsendülő, dalos, meglepetés köszöntő.  

Sikeres, élménydús, felemelő találkozó részesei lehettünk mindkét eseményen. 

Az alkotó számára a siker legbiztosabb fokmérője, ha megveszik a műveit. Bottyán Judit 

kötetei mind egy szálig gazdára találtak, sőt volt olyan érdeklődő, akinek már nem is jutott. Jó 

hír az olvasóknak, hogy éppen napjainkban jelenik meg Jutka néni új, második kötete, melyet 

jövő év tavaszán természetesen szintén bemutatunk Önöknek.  

Kárpátiné Ézsiás Edit 
 

A Heves megyei könyvtárosok Kapcsolat című lapja legújabb számából vettünk át részleteket 

a következő híradáshoz. 

 

„VIRÁG NYÍLJON, FÉNY NEVESSEN” 

Kárpátiné Ézsiás Edit akvarell kiállítása a Bródy Sándor Könyvtárban 

 

A kamara-kiállítást a társművészetek, az 

irodalom, a költészet gazdag példáiból 

merítve Dr. Cs. Varga István József 

Attila-díjas irodalomtörténész nyitotta 

meg. 

„Edit képei azt sugallják: bennük egy 

szépségvágyó asszony alkotói, festői 

véleményét tárja elénk. Ebben fontos 

intelem is rejlik: vállaljuk azt, akik, és 

amik vagyunk: virágarcunkat. Gárdonyi 

szerint: „Az ember arca a lélek virága”, 

a dal pedig égből szállott, földön nyíló 

virág….. Editnek sikerült megmutatnia szellemi-lelki énjét, emberi, könyvtárosi és festő-

művészi személyiségvonásait: lelki arculatát. …”. 

A kiállítás címét Csatáné Bartha Irénke költő verseskötetének címadó verse ihlette: „Virág 

nyíljon, fény nevessen, ahány szív van, mind szeressen….” Irénke lírai reflexióiból idézünk: 

„A patinás épület ódon folyosójáról kedvesen ránk mosolygó árvácska-szemek néznek, lilák 

és kékek, és ég felé tekeregnek a kecses hajnalka-mécsek. 

És mennyi lepkeszárnyú pipacs ontja izzó pirosát, emlékeztetve, hogy itt járt a nyár. 

Csinos pártában díszeleg a sok margaréta, szarkaláb, s megannyi apró törékeny kék, fehér, lila 

virág. Oly jólesik, ha nézed, s szinte már érzed illatát,- ahogy egymásba karolva - kertek, 

mezők szépei eljöttek derűnek, fénynek, hogy fáradt lelkünket felvidítsák... 

Kárpátiné Ézsiás Edit képei szépek, mert szeretetet és harmóniát sugároznak, és mi erre 

nagyon vágyunk. Őszintén kívánom a festőnek és a nézőnek egyaránt, hogy még sokáig virág 

nyíljon, fény nevessen, életük minden szakaszát megszépítve!” 
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS (SÁRGA KUKA) 

Előzetes tájékoztatás 

Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft., mint közszolgáltató alvállalkozója, Szarvaskőben 

is biztosítja a szelektív hulladékgyűjtésre a sárga színű kukaedényeket, melyeket 

2018. januárjában, egy későbbi időpontban közölt napokon lehet majd ingyenesen 

átvenni a hivatalban.  

A gyűjtési időpontokra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő kuka és tartalmának 

birtokosa a közszolgáltató! 

Fontos tudnivalók: 

Sárga szelektív edényt azon lakosok vehetnek át, akik jelenleg is szerződésben 

állnak a háztartási hulladék elszállítást biztosító szolgáltatóval. Cég, egyéni 

vállalkozó nem vehet át. 

Egy lakcímre, csak 1 db szelektíves edény vehető át. 

Ha valaki egy teljesen másik címre vinné el az edényt, pl. szomszédnak, 

rokonnak, csak a szolgáltató által biztosított meghatalmazás leadása után viheti el. 

(Meghatalmazás a hivatalban kérhető.) 

Amennyiben már nem az a személy lakik az ingatlanban, aki a szolgáltató által 

részünkre átadott listában szerepel, változás-bejelentőt kell kitölteni, hogy a 

nevére kerüljön a hulladékszállítás, és természetesen utána átveheti az edényt. 

(Változás-bejelentő a hivatalban kérhető.) 

 

Az átvételhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya. 

A szelektív hulladékok: 

Vegyes papír hulladék 

– Újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv, írógép- papír 

– Kartondoboz (lapítva) 

– Csomagolópapír 

A papírhulladék kihelyezhető zsák nélkül összekötözve is. 

Műanyag hulladékok 

– PET (műanyag) italos palackok 

– Kiöblített tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (pl. tusfürdő, testápoló, mosogató) 

– Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák) 

Italos karton doboz 

– Üdítő italos, gyümölcslés, tejes többrétegű italos kartondobozok 

Fémhulladék 

– Italos fémdoboz 

– Alufólia, alumínium tálca 

– Konzervdoboz 
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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 
 

 

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 

 

 

 

 

 

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel!  

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

IGAZGATÁSI SZÜNET 

 

2017. december 19-től 2018. január 1-

ig a Polgármesteri Hivatalban az 

ügyintézés és ügyfélfogadás szünetel.  

ÜGYELET: EGERBAKTAI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

3323 EGERBAKTA, BÁTORI ÚT 12. 

TELEFON: (36) 465-018, (36) 565-000 

 

 
 

 

MADÁRELEDEL 

 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának 

jóvoltából 2018. évben is alkalom nyílik 

arra, hogy korlátozott mennyiségben 

madáreledelt biztosítsunk a nálunk telelő 

madarak etetéséhez. 

A madáreledel átvételével kapcsolatban 

2018. január 08 - 2018. január 12-ig 
ügyfélfogadási időben szíveskedjenek 

keresni a Polgármesteri Hivatalt. 

Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Szobonya Józsefné, sz. Punyi 

Julianna 2017. november 5-én, 97 éves 

korában elhunyt. Búcsúztatója 2017. 

november 14-én volt a Szarvaskői 

temetőben. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 


