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BOLDOG, BÉKÉS 

ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 

 

Szarvaskő Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

VII/ 1. 

szám 

2020.  

01.28. 

BOTTYÁN JUDIT 

 

A SZARVASKŐI HÍD 

 

A híd, mi egykoron Borsodot s Hevest 

összekötötte,  

ma is itt áll rendületlenül. 

Itt trappolnak a sötét, téli hajnalon 

a munkába igyekvők, 

kiknek a híd int búcsút , 

és sugározza: „hazavárlak”. 

A hídon indul várostromra  

a hétvégi turisták hada; 

A hídon sétálunk át 

a csobogó patak fölött 

a jóillatú nyári esten, 

mikor barátainkat látogatjuk 

a túlparton. 

 

Fa és kő. Csak anyag? 

Tévedsz! 

Mint a zászló: kelme, ami lobog, 

de a zászló jelkép: mi vagyunk, a 

nemzet. 

A híd is többet jelent: 

az összetartozást, a szeretetet. 

A híd összeköti az embereket; 

így mi, akik itt lakunk, 

mi vagyunk Szarvaskő, 

s a híd a jelkép: 

ez a mi falunk.  

 

 

BOTTYÁN JUDIT 

 

ÚJ ÉV 

 

Vajon új lesz-e az esztendő? 

Mert bizony az ember esendő: 

sziklaszilárd fogadalmak,  

önáltatós ígéretek… 

Megváltozik-e az életed? 

Változol-e te magad, 

no meg az emberek. 

Hidd csak erősen: 

jobb lesz, s jön valami más. 

Ám, ahogy telnek a napok, 

beosonkodik sok kis öncsalás. 

Bölcs kínaiak óva intenek: 

reméld, nem válnak valóra 

titkos vágyaid. 
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ÖNKORMÁNYZATI  

 

 

 

 

 

 

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! 

 

MICSODA FORMAI HASONLÓSÁG! 

KÉT RÉGI FOTÓ! 

Első ránézésre látja, melyik Szarvaskő? 

 
 

 
 

Felül, az 1905-ös képeslapon Pappfalva (Czibo) 

Romániában, a történeti Máramaros megyében, az 

Ukrán, Román határon. 

A közelben, Munkács és Ungvár között található 

Szerednye vára, ahol 1572-ben Dobó István 

meghalt, onnan vitték át szülőhelyére, Ruszkára, a 

Dobó-család birtokára, ahol a gótikus 

templomban helyezték örök nyugalomra. 

Az említett települések közel fekszenek a 

Vereckei-hágóhoz, melyen keresztül a 

honfoglalók egy része érkezett. Ettől jóval 

keletebbre, három, 1500-2000 m magasságú 

havasokkal övezett völgyben, a Cibó patak 

mentén található a kis létszámú hegyi falu, 

Pappfalva, melyet ma Cárlibaba településhez 

csatoltak Suceva megyében (Bukovina). 

A környék nevezetessége a Bakamúzeum, 

emlékeztetve a terület I-II. világháborúban 

betöltött fontos szerepére.   

Szarvaskő – Cárlibaba távolság közel 500 km. 

Alul pedig Szarvaskő fotója az 1910-es évekből. 

Kárpáti János 

 

 

 

SZERKESZTŐI  

SAROK 

 

Kedves Olvasó! 
 

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK! 

Szarvaskői az új év első Heves megyei 

babája, Nahóczki Lóránt János! 

Sok boldogságot kívánunk a családnak! 

 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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2020: az országépítés 
folytatódik 

 
A kormány 2020-ban is tovább folytatja a 
2010-ben elkezdett országépítő munkáját: 
idén is a biztonság, a gazdaság és a 
családok védelmét tekintik a 
legfontosabbnak, a célok Magyarország, 
Heves megye és Eger polgárainak 
boldogulását szolgálják – jelentette ki 
egri évnyitó sajtótájékoztatóján Nyitrai 
Zsolt. 
 

Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta, a kormány az idei évben tovább gyorsítja majd 
az országépítő munkáját három fő célkitűzés mentén. Ezek: a gazdaság és a biztonság további 
erősítése, valamint a családok életének támogatása. 

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, az idén is alapvető prioritás a határok védelme, ezért kétszer annyi 
katona, rendőr és polgárőr védi ezeket a szakaszokat. Ugyanakkor tovább küzd a kormány az illegális 
bevándorlás megakadályozásáért, valamint a keresztény kultúra védelméért. Ezeket a célokat 
ugyanakkor az egész hazai ellenzék elutasítja, így ezen értékeket csakis a kormányzó pártok 
képviselik Magyarországon – jelentette ki. 

Az idei év fontos feladata a hazai falvak, kistelepülések támogatása, az ott élő emberek, 
komfortérzetének, életminőségének javítása. Célul tűzik ki a falvakat a városokkal összekötő utak 
felújítását mintegy 400 kilométer hosszúságban, valamint a Falusi Civil Alap megteremtését 5 milliárd 
forint értékben, ami ugyancsak a helyi közösségeket erősítik majd. 

Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy sor kerül a kórházak kórtermeinek, várótermeinek mosdóinak 
felújítására az egész országban, de új nővérszállók is épülnek majd. Szeretné a kormány elérni azt is, 
hogy bármely településről 30 percen belül elérhetővé váljon egy négysávos autóút, javítva ezzel az 
emberek közlekedési körülményeit. 

Az idén elindul az a program, amelynek keretében a 9-11. osztályos tanulók külföldön tökéletesíthetik 
idegennyelv-tudásukat, miközben a nyelvtanfolyam, a szállás, az utazás költségét teljes egészében a 
kormány állja – tette hozzá a miniszterelnöki megbízott 

Nyitrai Zsolt elmondta, 2020-ben is folytatódnak a béremelések: az ápolók, védőnők januárban 14 
százalékos, novemberben 20 százalékos emelésben részesülnek. A szakképzésben dolgozó 
pedagógusok pedig 30 százalékkal keresnek majd többet, de tovább nő a katonák, a rendőrök bére is, 
mint emlékezetes, tavaly év végén 500 ezer forintos járandóságot kaptak a polgárok biztonságát védő 
testületek tagjai. 

Idős honfitársainkról szólva elmondta, először 2017-ben nyílt arra mód, hogy a gazdaság jó 
teljesítménye kapcsán nyugdíjprémiumot fizessenek a szépkorúaknak, ez a gyakorlat folytatódott, és 
minden esély megvan arra, hogy idén is lesz ilyen kifizetés. 

A célok közé tartozik az is, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés a vállalkozások és az állampolgárok 
számára is a közigazgatásban, ennek eredményként 700 eljárás lett egyszerűbb – fogalmazott a 
honatya. 

Nyitrai Zsolt emlékeztetett: 2010 és 2019 között 6 ezer kilométernyi útszakaszt újítottak fel, ám 
számunkra talán a legfontosabb fejlemény az, hogy nyáron birtokba vehetjük az Egert az autópályával 
összekötő M25-ös utat. A több évtizedes várakozás után megvalósuló fejlesztés rövidebbé és 
biztonságosabbá teszi a közlekedést a Heves megyei, az egri lakosok, de az idelátók számára is. 

A kormány tehát 2020-ban is folytatja országépítő munkáját, teljesíti célkitűzéseit, és továbbra is 
Magyarország polgárainak biztonságáért és jólétéért dolgozik! – jelentette ki Nyitrai Zsolt. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Köszöntő 

 

Kedves Szarvaskői Lakosok! 

 

Tudom, hogy több hónap telt el a választások óta, de tekintettel arra, 

hogy most jelenik meg az első Hírmondónk engedjék meg, hogy 

köszönetemet fejezzem ki mindenkinek, aki szavazatával hitet tett az elmúlt időszak 

folytatása mellett, mindezzel felhatalmazásukat adták a megkezdett munka továbbvitelére.  

Köszönöm azokat a biztató szavakat, amelyek rengeteg erőt adtak a kampány során. 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a választáson, mert ezzel arról tett hitet, hogy a 

választás fontos dolog az életünkben. 

Köszönöm a bizalmat, amit újra megszavaztak nekem! S ahogy öt éven keresztül tettem, 

igyekszem továbbra is úgy dolgozni, hogy az minden téren előrébb vigye településünket. Úgy 

érzem, az elmúlt öt évben sokat tettünk, tettem a településért a Képviselő-testülettel együtt, s 

ez szemmel látható, kézzel fogható eredményekben nyilvánul meg. Az építkezések egy része 

most is folyik, remélem, hamarosan, néhány 

héten, hónapon belül be is fejeződik. 

A kampánynak vége, és én azt kívánom, azt 

kérem mindenkitől, hogy igyekezzünk 

visszatérni a normális mederbe, a mindennapi 

munkákhoz, építkezéshez, hiszen rengeteg 

feladat vár ránk. 

Végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, 

hogy megköszönjem a szavazás 

lebonyolításában résztvevők munkáját! 

 

 

Polgármesteri program 

2019 - 2024 

(Elhangzott 2019. 10.24-én, a képviselő-testületi ülésen) 

 

Lezárult az együtt eltöltött 5 éves időszak és újra indul egy másik. Lezárult egy újabb 

választási kampány, és mondhatni, változatlanul, újra indul a következő önkormányzati 

ciklus. Mindannyian tudjuk, hogy olyan öt év áll mögöttünk, ami kemény erőfeszítéseket 

követelt, de eredményeket is hozott, és olyan újabb öt év áll előttünk, mely nagyon sok 

munkával, feladattal, eddig megoldatlan problémák megoldásával teli időszak lesz. 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, hogy egy egységes képviselő-testületként, a 

vitákat mindenki saját hevületével vitte végig, azonban akkor, amikor egy demokratikus 

döntést hoztunk, onnantól mindenki azt képviselte. Mindenki tudomásul vette, hogy ebben a 

képviselő-testületben mindenki ugyanazt az értéket képviselte és mindenki ugyanúgy egy 

szavazattal bírt, mint ahogy én is. 

A választás révén, a választók bizalmával jutottunk a testületbe, de a bizalommal felelősséget 

is kaptunk, amit az eskü szövegével meg is erősítettünk és ennek megfelelően kell 

dolgoznunk. 

Az előttünk álló években az egységes vezetés elengedhetetlen, éppen ezért aktív részvételt és 

munkát kérek minden képviselőtől. Munkát, hogy ne csak a választási időszakban érezzük 

fontosnak a képviselőséget, hanem érezzük ennek súlyát a rendezvények szervezésénél, a 

A Választási Bizottság közlése alapján 

a 2019. 10.13-ai önkormányzati 

választás eredménye Szarvaskőben: 

 
Szabóné Balla Marianna polgármester: 167 

Nahóczki László képviselő: 151 

Benkó Dániel képviselő: 125 

Lőrincz József képviselő: 101 

Dr. Zsirai Sándor képviselő: 91 
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beruházásoknál, a projekteknél, bármilyen tevékenységnél, ami nem személyes érdek, hanem 

a település érdeke. Dolgozzunk úgy, mintha mindig kampány időszak lenne.  

Az első feladat és felelősségteljes döntés a közös hivatallal kapcsolatos döntés, melynek 

kimenetelével mindenkinek tisztában kell lennie. 

A polgármesteri programban a következő terveket kívánom megvalósítani az előttünk 

álló ciklusban: 

 

Beruházások, fejlesztése 

Az infrastrukturális fejlesztések között első helyen kell megoldanunk a szennyvízhálózat 

kiépítésének befejezését, melyet az előző ciklusban elkezdtünk. A hálózat kiépítését követően, 

az úthálózat felújítása során figyelnünk kell a csapadékvíz elvezetés megoldására is (árkok, 

átereszek, patakmedrek kitisztítása stb.). 

Törekednünk kell az elnyert pályázatok sikeres lebonyolítására, de továbbra is élnünk kell az 

újabb pályázati lehetőségekkel, különös tekintettel az útépítésre, a még rossz állapotban lévő 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvására, esetleg pályázati pénzből történő 

felújítására és a turisztikai vonzerő fejlesztésére. 

 

Köztisztaság, közbiztonság 

Törekednünk kell a még igényesebb környezet kialakítására, beleértve a virágosítást, 

parkosítást, magán ingatlanok előtti területek tetszetős „kivitelezését”. Tekintettel arra, hogy 

ilyen jellegű közmunkaprogram településünkön nincs, a tiszta, rendezett környezet elérése 

csak széleskörű szemléletváltással érhető el. Értem ez alatt a szállásadók és egyéb a 

turizmusból, fesztiválokból bevételre szert tevők bevonását a munkálatokba. 

A közbiztonság megteremtése elsősorban állami feladat, de én úgy gondolom, hogy minden 

rendszernél hatékonyabb, ha egymásra figyelünk és vigyázunk. Természetesen szükség van a 

törvények betartatására is, amit kis településünkön a körzeti megbízott lát el. Örömmel 

mondhatjuk, hogy nálunk jó a közbiztonság, de még ezt is lehet fokozni pl. egy szolgálati 

lakás biztosításával a körzeti megbízott részére. A pályázat a mai napon benyújtásra került. 

 

Falumarketing 

A község külső megítélése elsősorban a megfelelő tájékoztatáson múlik. Az utóbbi 

időszakban sokat léptünk előre ezen a téren, de mindannyian tudjuk, hogy van még mit 

javítani. A hivatal kis létszáma miatt ehhez egy olyan rendszergazdára lenne szükségünk, aki 

automatikusan figyeli „eseményeinket” és kommunikálja azt a megfelelő helyeken. Ezen még 

dolgoznunk kell. 

 

Gazdálkodás 

A fentebb említett feladatok (belvízelvezető, karbantartása, fejlesztése, virágosítás, pályázati 

önerők biztosítása stb.) mind többletkiadással járnak, melyek fedezetét többletbevételből 

pályázati forrásból, adók beszedéséből, vagy egyéb kiadások csökkentéséből kell biztosítani. 

Éppen ezért fontosnak és elengedhetetlennek tartom a szigorú adófegyelem, a fizetési morál 

javítását, valamint a takarékosság elvének betartását. Továbbra is hasznosítani kell az 

önkormányzat tulajdonában lévő földterületeket és meg kell vizsgálni az esetleges új 

lehetőségeket, mint pl. erdőtelepítés. 

A törekvés, véleményem szerint egyértelmű volt az elmúlt öt évben is, e tekintetben eltökélt 

voltam eddig is és szeretném ezt továbbvinni, miszerint egy településen nem csak nagy 

dolgokat kell véghezvinni, hanem a mindennapos problémákat is legalább ilyen súllyal kell 

kezelni. 

Nekünk elsődleges dolgunk, feladatunk a község működtetése és a lehetséges és elérhető 

fejlesztések idehozása. 
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Kapcsolatrendszer 

Fontos megőrizni és fejleszteni mindazon kapcsolatrendszert, melyet az elmúlt években 

kiépítettünk és segítették a mindennapi munkánkat. 

A pályázatokhoz ajtókat kell nyitogatni, mondhatnám úgy is, lobbizni kell. Ott kell lenni 

minden fórumon, képviselni kell minden szinten a falut. Képviselni kell a falut a saját 

település lakói felé és a külvilág felé is. Fontosnak tartom a helyi és turisztikai rendezvények 

kiszélesítését, de ezzel együtt meg kell találni annak a lehetőségét, hogy a falu közösségét is 

bevonjuk. 

Egy biztos, ha előbbre akarunk jutni, ahhoz szükség van mindenkire, össze kell dolgozni 

mindenkivel, aki hajlandó a településért tenni. 

Célunk továbbra is az kell legyen, hogy olyan kistelepülési környezetet teremtsünk, mely 

idevonzza a turizmussal kapcsolatos vállalkozásokat, a turistákat és nem utolsó sorban 

megtartani képes a már régóta itt élő, és a közelmúltban ideköltöző lakosságot.  

Ehhez kérem ismételten a testület támogatását és megtisztelő bizalmát! 

 

                                                                                                             Szabóné Balla Marianna 

                                                                                                                      polgármester 

 

Kimutatás az elmúlt időszakról áthúzódó és jelenleg folyamatban lévő pályázatokról 

 

 Sportpark  2016.08.15. TÁMOGATOTT 

 TOP-3.2.1-16 

Önkormányzati épületek 

energetikai 

korszerűsítése 

40.014.000,-Ft 2017.08.29. TÁMOGATOTT 

40.014.000,-Ft 

 Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések (Templom 

lépcső felújítása) 

14.825.652,-Ft 

ebből önerő: 

2.223.848,-Ft 

2019.05.31. TÁMOGATOTT 

12.601.804,-Ft 

 Vis Maior pályázat 

(Csurgó patak) 

20.917.224,-Ft 

önerő: 

1.154.000,-Ft 

2019.07.08. TÁMOGATOTT 

11.544.000,-Ft 

 Via Ferrata (vasalt út) 

Tó-bérc bánya 

Jelentkezési 

adatlap beküldve 

2019.07.15. Nem támogatott 

 Szennyvízhálózat 

kiépítése 

  TÁMOGATOTT: 

300.000.000,-Ft 

 Önkormányzati utak 

felújítás 

(Magyar Falu Program) 

29.960.091,-Ft 2019.08.29. Nem támogatott 

 Eszközfejlesztés 

belterületi közterület 

karbantartására 

(Magyar Falu Program) 

12.302.490,-Ft 2019.09.05. Nem támogatott 

 Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat, gépjármű 

beszerzés 

(Magyar Falu Program 

14.999.999,-Ft 2019.09.27. TÁMOGATOTT 

14.999.999,-Ft 

 Testvér-települési 

program 

1.990.000,-Ft 2020.01.15. elbírálás alatt 
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Falugondnoki szolgálat 
Amint arról a legutóbbi Hírmondónkban tájékoztattam a 

lakosságot, a Magyar Falu Program keretein belül pályázatot 

nyújtottunk be Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

működtetésére. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 

aminek eredményeképpen, mint új szolgáltatás indítását 

vállaló település, a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő 

magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és 

üzemanyag-fogyasztású gépjármű (9 személyes busz) 

beszerzésére kerül sor. 

A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata 

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás törvényben (Sztv.) meghatározott célja az 

aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 

intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének 

segítése. Szarvaskőre jellemzőek a környéken kialakult aprófalvas településszerkezetből 

adódó sajátosságok, így a helyben elérhető közszolgáltatások hiánya, illetve alacsony száma, 

a munkalehetőségek hiánya.   

Szarvaskő Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálat működtetésével és fenntartásával 

a következőket kívánja elérni: 

- a település demográfiai adatainak javítása, a település népességmegtartó erejének 

növelése, 

- a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése, 

- a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életminőség elérése, 

- fenntartható fejlődés, környezettudatos szemléletformálás,  

- elsősegélynyújtás, 

- kulturális programok elérése 

- a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, 

- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és 

működtetésének elősegítése, 

- a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása, 

- a települési funkciók bővítése, 

- a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése, 

- helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények 

kielégítése, 

- az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása, 

- a meglévő önkormányzati vagyon állagmegóvása, növelése, 

A falugondnoki szolgálat a szarvaskői helyi szükségletek alapján: 

A falugondnoki szolgálat 1 fő közalkalmazott útján ellátja a településen jelentkező 

feladatokat, a településen működő szociális szolgáltatással, egymást kölcsönösen kiegészítve. 

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: 

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül 

kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan 

jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére. 

A falugondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik – 

közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja 
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szintén a falu lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem 

személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi.  

Ilyen feladatok lehetnek: 

- a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és 

intézményei számára, 

- önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok, 

szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz 

juttatása). 

 

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendje 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének 

kérelmére történik.  

A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni 

személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján 

történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket. 

 

Szennyvízhálózat kiépítése 

Első lépésként az Állomáskerti Szabadidőpark hálózatépítési munkálatai kezdődtek el, ami 

mára már be is fejeződött, a munkálatok a Rózsa úton folytatódnak, fentről-lefelé haladva. A 

tervek szerint a munkavégzés 15-20 méterenként történik, így haladnak lefelé. A kivitelező a 

tervező által elkészített tervek alapján, a műszaki ellenőr folyamatos kontrollja mellett végzi a 

munkát.  

Az építés ideje alatt biztosan lesznek átmeneti nehézségek, ezért kérjük türelmüket, illetve a 

kivitelező szakembereivel való együttműködést. Amennyiben egyeztetni szeretnének a 

kivitelezővel, kérem a helyszínen Trembeczki Gyulát keressék. 

 

Állomáskerti beruházás 

Az Állomáskerti beruházás műszaki átvétele megtörtént, az ünnepélyes átadót kora nyárra 

tervezzük egy egész napos „Isten hozta Őrnagy Úr” nappal egybekötve. A projekt 

elhúzódása miatt bizonyos munkálatok megvalósulását (kertépítészet, növénytelepítés, 

füvesítés stb.) csak tavasszal tudjuk véglegesen ellenőrizni. Az esetlegesen felmerülő hibás 

teljesítés kijavítására a kivitelezői szerződésben is rögzített és a munkálatok kezdete előtt az 

önkormányzat számlájára átutalt (nettó 5%) jól teljesítési biztosíték a garancia. 

A projekt zárása jelenleg folyamatban van.  

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

A pályázat 2017. évben került benyújtásra, mely 2018. évben pozitív elbírálásban részesült. A 

pályázati döntést követően a nyertes pályázatok megvalósítása során mi is szembesültünk a 

komoly tervezői, szakági tervezői és kivitelezői hiánnyal, majd ezt követte az építőiparban 

bekövetkezett ugrásszerű árnövekedés. A pályázat benyújtásakor számított beruházási 

költség, olyan mértékben növekedett, amit önerőként eredetileg be tudtunk volna vállalni, de 

az időközben a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán átvállalt költség miatt, újra kellett 

gondolni. A képviselő testület döntése alapján a Magyar Államkincstárhoz a fent is említett 

beruházást növelő tényezők indoklásával ráemelési kérelmet nyújtunk be.   

 

Vis Maior pályázat (Csurgó patak) 

A beruházás elvégzése a tavaszi, kora nyári időszakban várható. 
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Római Katolikus Templom 

A közelmúltban levélben kerestem meg Dr. Ternyák Csaba egri érseket jelezvén, hogy bár a 

templom felújítási munkálata ismereteink szerint befejeződött, de az épület jelenlegi állapota 

nem ezt tükrözi. Tájékoztattam arról, hogy a templom környezete (lépcső, kert) 

önkormányzati tulajdon, így pályázhattunk a lépcső felújításra, mely pályázatunk sikerrel járt. 

Ennek köszönhetően a templom környezetével kapcsolatos terveink új szakaszba érkeztek, 

szeretnénk elkezdeni a templomlépcső felújítását a templomkert kialakítását, rendbetételét.  

Nem vagyok azonban híve az építem, majd lebontom beruházásnak, ezért szeretném a 

templomkert kialakítását a templom külső rendbetételét követően elvégezni. 

Kértem tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a templom külső befejezésére, illetve a 

templombelső rendbetételére mikor kerül sor.   

 

Sportpark 

A Sportpark létesítésének egyes előírásai:  

 A kültéri sportpark minden esetben olyan ingatlanon valósulhat meg, amely – a 

kérelmező települési önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll és tehermentes. 

 A sportpark típusához igazodó megfelelő telekterület biztosított.  

 A létesítmény megvalósításához különösen műszakilag, geológiailag alkalmas, a 

létesítmény későbbi üzemeltetését és használatát nem veszélyeztető helyszínen, az 

irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő terep- és környezeti (pl. sík terület) 

viszonyok. 

 Az ingatlant az NSK számára olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátani, hogy 

azon a szükséges munkálatok soron kívül megkezdhetők legyenek, vagyis a 

kérelmezőnek szükség esetén el kell végeznie (saját költségen) különösen a bontási, 

tereprendezési, közmű áthelyezési, környezeti kármentesítési, esetleges növényápolási 

munkálatokat. 

 A sportpark az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

1. számú melléklet 13. pontja szerint építési engedély nélkül végezhető építési 

tevékenység. 

Fenti feltételeknek megfelelően a sportpark az Alkotóház mellett kerül kialakításra, oly 

módon, hogy közműáthelyezésre ne kerüljön sor. 

A munkálatok megkezdésére a kora tavaszi időszakban kerülhet sor. 

 

Polgárőrség 

A képviselő-testület (megfelelő számú jelentkező esetén) polgárőr egyesület létrehozásáról 

döntött. A polgárőrség megalakításának lehetőségéről, feltételiről, működéséről, céljáról 

2020. január 07. napon tájékoztatót tartottunk. 

A tájékoztatón részt vett Völgyi Ferenc, az Országos Polgárőr Szövetség Heves Megyei 

Elnöke is. 

A megbeszélésen résztvevők támogatták a polgárőrség létrehozásának gondolatát. 

Az alakuló ülésre, (ahol még lehet csatlakozni) február hónapban kerül sor. A pontos 

időpontról a későbbiekben a honlapról, illetve a hirdetőtáblákról értesülhetnek. Fontos lenne, 

hogy minden településrészről legalább egy fő jelentkezzen, amit egy belépési nyilatkozat 

kitöltésével tehet meg. 

 

Kérem Önöket, amennyiben a polgárőr egyesületben tagságot tudnak, illetve kívánnak 

vállalni, vegyenek részt az alakuló ülésen. 
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TÁJÉKOZTATÁS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSÁRÓL 

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt 

Lakosságot, hogy az ingatlanok és 

közterületek tisztántartásáról, a 

közterület használatáról 10/2015. 

(VII.16.) szóló önkormányzati rendelet 

kimondja, hogy a tulajdonos, 

használó köteles az ingatlan előtti és 

melletti járdaszakasz (járda 

hiányában 1 m széles területsáv), 
valamint az úttestig terjedő közterület 

tisztántartásáról, gyommentesítéséről, 

síkosság-mentesítéséről gondoskodni. 

 

Az ingatlantulajdonosoknak a helyi rendelet értelmében tehát kötelességük az előttük kiépített 

árkoknak, folyókáknak, víznyelő rácsoknak a lefolyást akadályozó anyagoktól való 

megtisztítása. Amennyiben az ingatlanok előtti árkok feltöltődnek lehullott falevelekkel, vagy 

bemosódás következtében iszappal, földdel, azt az ingatlan tulajdonosának kötelessége 

kitisztítani. 

 

További kötelezettségeink a helyi rendelet értelmében a járda rendszeres seprése, télen a 

hótól, jégtől való megtisztítása, lefagyott járdafelületek (járda hiányában 1 m széles 

területsáv) síkosság-mentesítése. Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan 

tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) a feladata. A síkosság-mentesítést 

szükség szerint – akár naponta több alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből 

adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát terheli. Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált 

járófelületet a szükségeshez mérten naponta többször is le kell takarítani, vagy szórással 

csúszás-mentesíteni. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot 

(fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) ajánlatos használni. A szóróanyag beszerzéséről a 

tisztításra kötelezett köteles gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos. 

 

Az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek előtti járdaszakaszt a használó, 

kereskedelmi tevékenységet végző köteles tisztántartani, télen a havat eltakarítani, a 

síkosságot megszüntetni. 

 

A fentebb leírtakból látszik, hogy az önök segítségére, együttműködésére is szükségünk van 

ahhoz, hogy útjainkat, járdáinkat megóvjuk a csapadékvíz káros hatásaitól, az 

állagromlástól, a felfagyástól vagy balesetveszélytől. 
 

Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy a közterületek síkosság-mentesítését 

megoldja, kérjük, hogy Önök is tegyenek meg mindent, hogy az ingatlanaik előtt lévő 

területek síkosság-mentesítése megtörténjen. 

(Itt szeretném megjegyezni, hogy kis önkormányzat lévén, egyetlen vállalkozóval kötöttünk 

szerződést, aki egyszerre csak egy helyen tud jelen lenni.) 

 

Köszönjük együttműködésüket!  

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL  
 

IV. MAGYAR ÉRTÉKEK NAPJA BUDAPESTEN 

 

A Kárpát-medencei magyar értékeket bemutató IV. Magyar Értékek Napját 2019. szeptember 

7-én rendezte meg a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége, a Népfőiskola 

Alapítvány és a Nemzeti Művelődési Intézet Budapesten, a Szent István Bazilikában, valamint 

a Pesti Vigadóban. Az ünnepi eseményre minden magyarországi értéktár bizottsági elnök 

meghívást kapott. 

A nap a Szent István Bazilikában tartott szentmisével kezdődött, majd ezt követően 

 Ökumenikus terményáldás keretében a megyék és a külhoni magyarlakta régiók jellegzetes 

terményeit a felkért egyházi méltóságok megáldották és megszentelték. Büszkék voltunk rá, 

hogy Heves megye 5-6 terméket tartalmazó, válogatott terménykosarában a szarvaskői 

csipkebogyó pálinka is helyet kapott.  

Egy csodálatos orgonakoncert után a délután eseményei Budapest egyik legpatinásabb 

épületében, a Pesti Vigadóban a „Megtartó értékeink” című konferenciával folytatódtak. A 

konferencia sokszínű előadásai között hagyományőrző színpadi produkciókban 

gyönyörködhettünk, a Vigadó emeletén pedig a megyei értékasztalok gazdag kínálatával és a 

külhoni nemzetrészek értéktáraival találkozhattunk. Heves megye asztalán örömmel fedeztük 

fel a szarvaskői csipkebogyó lekvárt és pálinkát.  

 

Az értékünnep az anyaország 19 megyéje, az elszakított nemzetrészek 6 régiója, csaknem 300 

közreműködő, fellépő, valamint 600 konferenciavendég részvételével zajlott.  

A nagyszabású, felemelő rendezvény célja nem más, mint hogy felhívja a figyelmet közös 

kincsünk, a Kárpát-medence nemzeti hagyományainak, közösségi teljesítményeinek és 

fellelhető értékeinek fontosságára és védelmére. 

 
 

A megyék és külhoni régiók képviselői a terménykosarakkal a Szent István Bazilikában 
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SZARVASKŐ ÚJ ÉRTÉKEINEK NAPJA 

 

Szeptember 24-én ünnepi 

rendezvényre hívta a Szarvaskő 

Község Önkormányzata a 

lakosságot és az érdeklődőket. Az 

egész napos program délelőttjén a 

falu legfrissebb létesítményei 

kerültek ünnepélyes átadásra.  

A vendégek Ivády Erika és Baráth 

Zoltán színművészek történelmi és 

irodalmi idézeteket gazdagon 

tartalmazó kalauzolásában, egy 

hangulatos séta során ismerhették 

meg a település legújabb értékeit. 

 

 

Négy új létesítménnyel 

gazdagodott a falu, melyeket Dr. 

Juhász Attila Simon, a Heves 

Megyei Közgyűlés elnöke és 

Szabóné Balla Marianna 

településünk polgármestere a 

nemzeti színű szalag ünnepélyes 

átvágásával és Czibere Zsolt 

plébános áldásával adott át a 

lakosságnak. 

 

 

 

Az első helyszín a teherbíró 

képességében megerősített Borsod 

híd volt, melyet saját forrásból 

oldott meg az önkormányzat. A 

hídnál elhangzott Bottyán Judit, a 

falu költője erre az alkalomra írt 

verse.  

 

Majd a hídtól pár lépésre, a várhoz 

vezető téren a Vass József 

kőfaragó által emelt, I. 

világháborús emlékművet avattuk 

fel. 

A 4 millió forintos pályázati 

támogatásból megvalósított szobor 

elhelyezésének szerencsés helyszínválasztása lehetővé teszi, hogy a településen élőkön túl, a 

várat látogató turisták is leróhatják tiszteletüket a hősök előtt.  

 

 

 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ VII/1. SZÁM 

13 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

 

A következő helyszín a Szabadtéri Értéktár Kiállítás volt, melyet szintén pályázati 

támogatással sikerült kialakítani. A tárlat a település központjában Szarvaskő legfőbb 

értékeire irányítja a figyelmet. A vár, a Csipkebogyó Fesztivál, a római katolikus templom, a 

tanösvény, az Öko-Park és a fogadó figurák igényes képes-szöveges bemutatásával a 

legfontosabb történeti és aktuális információkkal segíti a látogatót.  

 

 

A séta az Alkotóháznál ért 

véget. Az épület 

korszerűsítésére, a 

homlokzat, a vízhálózat 

felújítására, a tetőcserére, 

a padlófűtés kialakítására a 

Leader - pályázat nyújtott 

lehetőséget, s egy olyan 

épületkomplexum jött 

létre, amely biztosítani 

tudja, hogy a későbbiek 

során az élettel, 

programokkal megtöltött 

terek minél sokrétűbben 

használhatóak legyenek. 
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Dr. Juhász Attila Simon köszöntőjében 

hangsúlyozta, Szarvaskő igazi ékszerdoboz, s az 

utóbbi években rengeteget fejlődött. Ebben a 

ciklusban 518 millió forintnyi támogatás érkezett 

ide, melyet nagyon jól használtak fel. Mindezért 

köszönet illeti a polgármestert, Szabóné Balla 

Mariannát. 

 

Szabóné Balla Marianna pohárköszöntőjében 

örömét és büszkeségét fejezte ki az új 

létesítmények megvalósulásáért, de hangsúlyozta a 

legnagyobb siker az, hogy a kormány 300 millió 

forint támogatást ítélt meg a településnek a 

szennyvízhálózat kiépítésére.  

Köszönetet mondott támogatóinak, 

munkatársainak, az önkormányzat képviselőinek az elért eredményekért, s „Szarvaskő 

településéért végzett munkájuk” elismeréséül Fodor Istvánné Ildikónak és Kárpátiné Ézsiás 

Editnek egy névre szóló, díszdobozos borcsomagot nyújtott át megköszönve rendszeres 

társadalmi munkájukat.  

A hivatalos program után az ünneplés zeneszó melletti finom ebéddel, jókedvű beszélgetéssel 

folytatódott, a gyermekeket pedig hagyományos játszóház szórakoztatta.  
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CSIPKEBOGYÓ FESZTIVÁL – OKTÓBER 26. 

 

 
 

Rég tapasztalt, verőfényes, őszi napsütésben került megrendezésre a 12. Szarvaskői 

Csipkebogyó Fesztivál, településünk legnagyobb hagyományőrző ünnepe. Sohasem volt 

okunk panaszra az érdeklődés elmaradása miatt, de most, ha lehetséges, még fokozottabb 

figyelem középpontjába került a már eddig is országos hírnévre szert tett esemény.  

Különjáratú buszok érkeztek az ország különböző tájairól, a parkolók megteltek, a falu utcáin 

folyamatosan hömpölygött a tömeg, ugyanakkor mégsem éreztünk zsúfoltságot, a település 

centruma tág teret nyújtott a sétálgatóknak.  

A fantasztikus fesztiváli kavalkádban mindenki megtalálhatta a maga örömét.  

 

          
 

Esztétikus, vonzó tálalásban kínálták magukat a vitamindús gyümölcsből készült csipkebogyó 

lekvárok, szörpök, borok, pálinkák, a szarvaskői csipkefőző asszonyok több hetes, erőt nem 

kímélő, odaadó munkájának csábító eredményei. A szebbnél szebb, gusztusosan rakott 

asztaloknál egymást érték a kóstolgató vásárlók.  
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Különösen élénk figyelem kísérte az interaktív bemutatókat, ahol a látogatók megismerhették, 

milyen hosszú és embertpróbáló, aprólékos folyamata van annak, míg a sok pici, piros 

bogyóból élvezetes, asztali ínyencség lesz.  

 

Egyéb kulináris kínálatban sem szűkölködött a fesztivál, a környék kistermelői bőséges 

választékát nyújtották az ízletes, házias termékeknek, a meleg ebédre vágyók is több konyha 

menüjéből válogathattak, s a zamatos falatokat jófajta italok kíséretében fogyaszthatták el. 

Ha a test fizikai tápláléka rendben van, nincs akadálya az egész napos fesztiválozásnak, kinek, 

kinek igénye szerint, mert választék volt bőven. 

 

A sportosabbak örömmel vállalkoztak a gyalogos falukerülő túrákra, hogy avatott vezetővel 

megismerjék a települést és varázslatos természeti környezetét.  

Akik az ügyességüket, kreativitásukat akarták próbára tenni, bekapcsolódhattak a kézműves 

sátrak munkájába, kicsik és nagyok különösen nagy örömüket lelték a csuhédíszek 

készítésében.  

 

Rendkívül vonzó színfoltja volt az eseménynek az órákon át tartó sakkszimultán, ahol Aczél 

Gergely nemzetközi sakknagymesterrel igyekeztek versenyre kelni a játékosok.  
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A gyerekek számos népi játékot tanulhattak, kipróbálhatták a pónilovaglást, de játékra biztatta 

őket a Lóci Színpad társulata is. A Szarvaskői Mesekertben pedig kedvükre barangolhattak és 

fedezhették fel az ismerős alakokat a megelevenedő mesefigurák között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A színpadon egész nap 

szórakoztatták a 

közönséget az egymást 

váltó, népszerű zenei 

előadók, mint az 

Abasári Kórus, a 

Credo Együttes, Tarnai 

Kiss László, az 

Örökség Zenekar, a 

Tarnai Rock Band, a 

Zinfield Zenekar. 
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A szellemi táplálékra, egy kis elmélyülésre vágyók bátran betérhettek az írók sátrába, ahol az 

egri Csatáné Bartha Irénke költő, Bakacsi Ernő író, dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, 

az Agria folyóirat főszerkesztője, a Budakesziről érkezett Mester Györgyi író, valamint a 

házigazdák Kárpáti János és Kárpátiné Ézsiás Edit fogadták a vendégeket és jóízű 

beszélgetések közben dedikálták műveiket.  

 

Már második alkalommal jelent meg a fesztiválon 

Nagy Natália, az ismert humorista, Nagy Bandó 

András lánya, s nagy sikert aratott színes 

mesekönyveivel.   

 

Folyamatosan tele volt az orvosi rendelő váróterme 

is, de most nem a betegek, hanem a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara gazdatájékoztatójára és az 

egri Kertbarátkör szakembereinek az erdő 

gyógynövényeiről, az egészséges életmódról szóló 

előadásaira kíváncsi érdeklődők töltötték meg. 

 

Szintén nagy érdeklődés övezte az MME Bükki csoportja sátrának sokszínű foglalkozásait, 

ahol játékos tevékenységek keretében ismerhették meg az érdeklődők jellegzetes madarainkat 

és minden madárvilággal kapcsolatos kérdésükre választ kaptak. 

 

S akik egész nap nyitott szemmel jártak és sikeresen 

megbirkóztak a Szarvaskő KWÍZ-játék furfangos 

kérdéseivel, a sokszínű nap dús élményein túl még 

értékes nyereményeket is magukkal vihettek, melyek 

közül természetesen nem hiányozhatott a nap 

főszereplője, a csipkebogyó lekvár sem. 

 

A Szarvaskői Csipkebogyó Fesztivál 

megrendezését támogatták:  
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KÖZÖSSÉGI DÍJ A HAGYOMÁNYOS TERMÉKEKÉRT 

 

A „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” a hagyományos és tájjellegű termékek 

piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében 

kimagasló tevékenységet folytató közösségek elismerése és példaképül állítása.  

A hagyományos terméket előállító közösségeket ünnepelték 2019. december 7-én az 

Agrárminisztériumban. 

Az ünnepségen az agrárminiszter mindössze három közösséget részesített elismerő oklevélben 

példaértékű közösségi tevékenységéért: Szarvaskő Község Önkormányzatát, a Homokhátság 

Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezetet, továbbá az Emberi 

Összefogással a Környezetért, a Természetért Egyesületet. 

 

              
 

 

 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ VII/1. SZÁM 

20 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

MIKULÁS 

 

 

A település önkormányzata meghívására hagyományosan decemberben ajándékcsomagokkal 

megrakodva meglátogatja a falu 14 év alatti gyermekeit a Mikulás.  

Az elmúlt évben az Öko-Park Panzió díszbe öltözött, fedett kerti terasza adott otthont az 

ünnepségnek. 

A vendégfogadók őszinte boldogságára sok-sok vidám gyermek és szüleik töltötték együtt a 

hangulatos estét.  

Külön öröm, hogy fiatalodik a falu, évről évre növekszik a gyermekek létszáma, s a legutóbbi 

alkalommal immár74 gyermeket számlálhattunk!  
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ADVENTI VENDÉGFOGADÁS 

 

Advent heteire nemcsak a 

nagyvárosok, de már évek óta a 

mi kis településünk is ünnepi 

díszbe öltözik.  

A meghitt hangulatot sugárzó 

Betlehem-falva idén sok, sok 

új, ötletes kompozícióval 

gyarapodott és gyönyörködtette 

a sétálgatókat. 

 

 

 

 

 

                             
 

 

IDŐSEK KARÁCSONYA 

 

December 14-én az újjá varázsolt Állomáskerti Szabadidő Park közösségi házába invitálta a 

falu 60 éven felüli lakóit Szarvaskő Község Önkormányzata.  

 

Noha az épület hivatalos átadása még később lesz, de már az első közösségi rendezvényen 

kitűnően vizsgázott. A tágas, hófehérre festett terek, az ünnepélyesen terített új asztalok, a 

hozzájuk illő, kényelmes székek, na meg a kellő hőmérsékletet biztosító fűtés már a 

belépéskor elnyerte a vendégek tetszését.  

 

Szabóné Balla Marianna polgármester örömét fejezte ki, hogy hosszú idő után végre az 

önkormányzat saját közösségi házában üdvözölheti a vendégeket. Ünnepi köszöntőjét 

követően a Szent Mihály Szekere Vándorszínház zenés karácsonyi irodalmi összeállítása tette 

emlékezetessé az estet. A lélekemelő műsor után három fogásos, finom ünnepi vacsora és 

zamatos borok mellett baráti beszélgetéssel zárult az ünnepi összejövetel. 
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Nagy volt a meglepetés és vidámság, amikor a polgármesterasszony virággal és borral 

köszöntötte a jelenlévők legidősebb nő- és férfitagját. A virágot a 84 éves Török Gézáné 

Magdika néni kapta, a bort a 85 éves Oláh András József, de valamennyi vendég tartalmas 

ajándékcsomaggal távozott, ami természetesen a távolmaradókat is megillette. 

 

 
 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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CSATÁNÉ BARTHA IRÉNKE 

BOTTYÁN JUDIT KÖLTÉSZETÉRŐL 

 
Csatáné Bartha Irénke Egerben élő, erdélyi származású költő, 

számos verseskötet szerzője, nyug. középiskolai tanár, a Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Szépíró Tagozatának 

vezetője, aki folyamatosan figyelemmel kíséri kortársai alkotásait, 

s szívesen osztja meg elemző gondolatait.  

 

 

„ Az út, amin menni kell, de nem mindegy, hogyan?” 

 

Sokan megkérdezik könyvbemutatók alkalmával: miért csak 

verseket írok, nem fogytam ki a témákból? 

A válasz egyszerű: azért, mert a versírás Isten ajándéka, olyan 

csoda, amely nekem örömet szerez és életformámmá vált. A 

témákat az élet szolgáltatja, a lehetőségek sora végtelen. 

Az ember a tehetségét Istentől kapja, kár lenne elherdálnia. 

Gyarapítani talán nem tudja, de képes szinten tartani. Ezt éreztem 

Bottyán Judit költőtársam verseit olvasva. 

Két kötete gazdagítja könyvtáramat, Bottyán Judit: Versei és Ante 

mortem. 

Ebben a két kötetben benne van egy egész élet a maga örömeivel, 

buktatóival, aggodalmaival. Benne van a felejthetetlen gyermekkor, a szülők, nagyszülők 

emlékképe, a hozzájuk fűződő viszonya (Ne várj verset, Nagypapa és Nagymama, Az elit 

csapatok) ifjúkor, szerelem, házasság, a férje emléke (Kósza hír, Felidézés) a gyermekáldás, a 

szülő - gyermek kapcsolat öröme és keservei, az elárvult évek, az elmagányosodás fájó 

emlékei, Szarvaskő - az új otthonra találás boldogsága. 
 

Szarvaskőre költözése gyökeresen megváltoztatta a költőnő életmódját. Korábban Budán élt, 

angol – magyar - történelem szakos tanárként dolgozott a Toldy Ferenc Gimnáziumban 

nyugdíjazásáig. 

A jószerencse elkísérte erre a kedves, csendes, békés kis szigetre,- Szarvaskőre - ahol idős 

korban szeretetre, tiszteletre és őszinte barátokra talált. Itt él kutyáival, macskáival és a 

természettel békésen, meghitt harmóniában. 

Itt tölti öregedő napjait barátságban a fákkal, kedvenc virágaival, a bokrokkal, madarakkal, 

őzekkel és a gyógyító csenddel. (Az én kertem). Különösen kedves számára a bükkfa, a 

robusztus törzsű, gyönyörű lombkoronájú, életképes, erős fa. Szimbólum is lehet: a helytállás, 

az erős, rendíthetetlen akarat, és legyőzhetetlen hitvallás jelképe. Egyik versében megemlíti, 

hogy  következő életében Ő is bükkfa szeretne lenni, hogy ágaival a kicsiny madárkákat 

ringassa, és árnyékába megpihenni járjanak a könnyűléptű őzek.  

Kedvenc virágai és bokrai, kertjének díszei: a rózsák, orgona, bodza, som, aranyeső, pitypang. 

Fájó szívvel írja egyik versében, hogy az ő kertje gyermekeknek jó bújócska lenne, de senki 

sem bújócskázik benne... 

Kedvenc, hűséges kutyái is több versének főszereplői: Csak egy kutyáért, Szimat, Az eb 

monológja. 
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Bottyán Judit verseit is az élet írja. Ő csak lejegyzi, fantáziájával kidíszíti, hozzáadja 

tehetségét. Fantáziája szárnyán megelevenednek a csodálatos évek, valós és megálmodott 

események, történetek, múlt és jelen ölelik egymást verseiben. 

Különös színt, csillogást kapnak a fiatal évek, utazások, szerelmek, azok az idők, amelyekben 

a visszaidézett gyermekzsivaj tölti be a csendet. Így soha nem kerítheti szürke hálójába a 

magány, nap mint nap megvívja nemes harcát a magánnyal., és fityiszt mutat neki (Magány, 

Másnap). 

Tisztelem benne azt a lelki erőt, amellyel mindig nekiindul a másnapnak. Csak olyan lélek 

képes erre az optimizmusra, amelyet a nehézségek megedzettek, aki mögött ott áll 

védőbástyának egy tartalmas, izgalmas, jobbító szándékú pedagógus-életszemlélet. 

Sokan tudják: „Itt élsz, bicegő, botos öregasszonyként”, de nem elzártan a világtól, a 

valóságtól, az eseményektől. Sőt van véleményed mindenről: családról,  fiatalokról, 

háborúról, árvákról, migránsokról és fájdalom- Európa haldoklásáról, a humánum 

elpusztításáról, a  jövőről (Merénylet, Allah Akbar, Az ötödik hadosztály, Imám a mecsetben, 

A pásztor, Hőseim, J'accuse, Befogadás.) 

Mindkét kötetnek, de különösképpen az Ante mortem-nek szinte mottója lehetne:  

„Az élet ízét a halál távlata adja.”Judit sokat foglalkozik a halál, az elmúlás gondolatával. 

Nem is csoda, az élet stációit megjárva, az út végéhez közeledve, ha ilyen versek születtek 

ebben a témakörben: Az öröklétről, Jövőd, Vergődő madár, Halottak napja, Teremtgetés, 

Aztán, A titkos kert, Vajon?, Tánc, Koszorú, A boldogság relatív, Urna, Velencei karnevál, 

Töprengés, Gördülő kavicsok...) 
 

De nemcsak a fájdalom,az elmúlás rezignált hangja ragadja magával az olvasót, az életigenlés 

optimizmusa, a fiatalság lélekpezsdítő derűje, az élet szépségét, az újjászületés vágyát 

kifejező metaforái, szimbólumai lenyűgöznek, csodálatosak: a sudár törzsű tölgyfa, az illatos 

rózsák, hópihe- angyalok, orgonák, pitypangok, gyöngykavicsos partok, zongora szonáta, 

pianinón halk mollok, illatos parfüm, libbenő táncok, csábos kalapok, ringó virágos ágak, 

mézillatú akácok, napfényes, derűs délutánok, méhzümmögés, mind - mind az életigenlő 

szépségek egész sorával szórakoztatnak (Firenze, A hosszú élet titka, A hó, Lennél- e? 

Kalapok, Napocska, Keringő, Ne szólj!, Sírás, Jó egészséget! stb. ). 
 

Bottyán Judit verseiből minduntalan előcsillan a humor, az egészséges önirónia. Kevesen 

tudják önmagukat olyan jó humorral megrajzolni, mint Ő. 

”A mezítlábas költő”,  

kinek”hátán háza, keblén kenyere, 

Ha magányos is, az Isten van vele.” 
 

„Szeress, segíts, ne árts!”- e három szóban fogalmazódik meg frappánsan az Ő Isten- hite.( Az 

én Isten- hitem, A bölcs, Téli reggel, A bükkfa). 

Bár a „szellem szikrája a költővel sok mindent feledtet, a „görnyedt alak/ki lassan lépdel 

lépcsőn/, a korlátot markolássza értőn/ és sugárzik belőle a fájdalom/ érzi, naponta 

megtapasztalja, hogy ebben a kis közösségben nincs egyedül, itt kedves, megértő társakra 

talált, akik törődnek vele, nem hagyják magára gondjaival- bajaival. 

„Az út, amin menni kell, 

gyakran elég nehéz, 

de gyöngéden segít 

sok láthatatlan kéz.”(Az út) 
 

Bottyán Judit versei vonzzák az olvasót egyszerűségükkel, tiszta képeikkel, nyelvi bájukkal. 

Különleges báj jellemzi elsősorban tájverseit, amelyek magas színvonalon mutatják meg a táj 
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és az ember kölcsönös egymásra utaltságát, harmóniáját. A költőnő verseit oldott hangulat, a 

táj emberközelségének varázsa lengi be. 

Legtöbb versére a tartalom és forma harmonikus egysége jellemző. Bottyán Juditnak sikerült 

megőriznie a létre való rácsodálkozás gyermeki kíváncsiságát és örömét. A versírás Nála sem 

kényszerű robot, hanem a világ szavakkal való bekerítése, befogadása, megszelídítése, jobbá 

tétele, azaz örömteli életforma. 

Kívánunk még sok-sok boldog életélményt és alkotó kedvet évei számával megsokszorozva! 

Isten éltesse sokáig! 

 

 
Versek BOTTYÁN JUDIT: PRIMAVERA című,  

2019 novemberében megjelent, legújabb, negyedik kötetéből 

 

 
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

 

Marhahúst nem eszem, 

disznóhúst se nagyon, 

tejet sem vedelek, 

a tojást otthagyom. 

Vasárnapi levesem 

százlábúból készül, 

majd rántott szöcske 

s bolhafagyi végül. 

Kitűnően étkezem! 

Közben folyton azt lesem, 

növekszik-e 

a lábnyom méretem. 

 

Repülőre nem ülök, 

az autót kerülöm. 

Órákig gyaloglok, 

s hullafáradt vagyok. 

Télen nem fűtök, 

se szénnel, se fával. 

Ha nincsen melegem, 

a kezem lehelem. 

Közben meg figyelem, 

nő-e a lábnyom méretem. 

 

Ha meghalok, s felmegyek az égbe 

Teljes a siker: lábnyom nem nő 

és semmi CO2 a légbe.  

 

 

 

 

 
NOSZTALGIA 

 

Ne menj oda! 

Hány évtizede 

nem jártál arra? 

Hidd el, 

más lett a táj. 

A fiatal fáknak 

már vastag a törzse, 

s a régi házaknak 

nyomát sem leled. 

S az emberek… 

Kit ismersz még, 

s téged ki ismer ugyan? 

Mit is keresel? 

Talán csak nem magad? 

Ki akkor voltál. 

Kikkel akkor együtt álltál 

a magaspart peremén, 

csodálva a teliholdat, 

amint ezüst hidat épít 

a Balaton vizén 

s a távolból felsejlik 

a tihanyi templom fehérje. 
 

Ne menj! 
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MESTER GYÖRGYI: A SZERETET FÁJA  
 

Az öreg párt, aki csak ismerte, mindenki kedvelte a faluban.  

Terus néni és Imre bácsi szelíd békességben, csendes harmóniában 

éldegélt kicsi házukban, melynek utcafrontján nyaranta tarka virágok 

sokasága díszlett, a hátsó kertben pedig számos, különleges 

gyümölcsöt érlelő fát ápoltak, neveltek. 

A patikusné egyenesen Imre bácsitól hallotta, hogy a híresen jól 

termő, szépen gondozott fák között található Besztercei óriás szilva, 

Germesdorfi ropogós cseresznye, és „francia barack”- ami alatt ő az 

őszibarackot értette. A Jonathan mellett Starking almafa nő, attól jobbra Alexander körte, de 

„pirosbélünk” is van - mesélte akkor nem kis büszkeséggel Imre bácsi.  

 

Az öregeknek nem volt gyerekük.  

Ennek okát, Terus néni révén tudta meg az a néhány asszony, akik közül egynek elmondta, az 

meg továbbadta a többinek. Mármint, hogy a pár, házasságuk kezdetén, a rossz anyagi 

körülményeik, a szegénységük miatt nem tervezhetett gyermeket, amikor pedig megtehették 

volna, addigra úgy elszaladt felettük az idő, hogy az életkoruk már nem tette lehetővé utód 

vállalását. Pedig mennyire szerették a gyerekeket! 

 

És ezt a falu gyerekei, időről-időre, meg is tapasztalták.  

Terus néni minden gyerkőcnek, aki a kapujuk előtt elhaladtában beköszönt hozzájuk, adott 

valamit. A nyári időszakban természetesen gyümölcs volt az ajándék, de amikor ősszel 

találkozott velük, lekváros buktát, télen meg bejglit kaptak a kicsi haspókok. 

Persze, a falusi házaknál más is sütött rétest, buktát, bejglit, ugyanakkor Terus néni 

különleges gyümölcseit nem pótolhatta semmi. 

És hogy Imre bácsi le ne maradjon párja mellől a sok jót tevésben, adakozásban - hiszen  

ugyanúgy kedvelte a kis lurkókat -, azt találta ki, 

hogy cseresznyeéréskor meginvitálta a gyerekeket 

egy kis „szüretre”. Ilyen alkalmakkor mindenki 

annyit ehetett és szedhetett a fáról, amennyi csak a 

hasába, vagy a zsebébe belefért. Egy szabály volt 

csupán: a finom gyümölcsöt termő fát kímélni 

kellett, levelét letépni, ágát letörni, és a fa alatt 

szemetet hagyni nem volt szabad. 

A falubéli gyerekek nemcsak a cseresznyét szerették 

nagyon, de a két idős embert is.  

 

Az idő előrehaladtával Terus néni és Imre bácsi 

egyre korosabb lett, lassan már a nyolcvan felé 

közeledtek. Ennek ellenére, karácsonykor minden 

évben állítottak egy fenyőfát, vágottat, évről-évre 

kisebbet, amit Imre bácsi befaragott a tartóba, Terus 

néni pedig „felöltöztetett” különféle, maga 

készítette díszekkel. 

A nem ritkán felmerülő kérdésre, hogy miért csak 

gyümölcsfák nőnek pompás kertjükben, az öreg pár 

azt felelte: kertjük zsúfolásig tele van ültetve, 

másfajta fa, a gyümölcsfák mellett, nem is férne el.  
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Meg amúgy is, van azért egy kis fenyőjük, eldugva a kert egyik szegletében, afféle 

mementónak. Azt ugyanis még az első, házaspárként együtt töltött karácsonyukra vették, 

majd az ünnepek elteltével, az akkor még cserépben is elférő, vézna fácskát, elültették a 

kertjükben. 

A fenyő szerényen meghúzódott a gyümölcsfák mögött, a kert legtávolabbi sarkában, és bár 

eleinte alig látszott ki a sűrű lombú, szépen termő gyümölcsfáktól, idővel egyre magasabbra 

nyújtózkodott. De ő csak „úgy volt”.Minden jelentőség nélkül, magányosan élte az életét, a 

maga kis világába zárva. Vele nem foglalkozott senki, hiszen nem tudott finom gyümölcsöt 

teremni, sem igazi árnyékot adni. Gondoskodást sem igényelt, holott az öreg pár esetében 

ennek is megvolt a maga fontossága. Nekik lételemük, úgymond mindennapi feladatuk volt a 

kert tökéletes rendben, és a fák minél további életben tartása. 

 

Hát, igen. Az élet lassú mederben, de visszafordíthatatlanul folyt előre, rendíthetetlenül, ám 

minden jónak vége szakad egyszer. 

Imre bácsi ment el elsőnek… 

Terus néni magára maradt. Azontúl egyedül kellett rendben tartania a kertet, bár ott egyre 

kevesebb lett a munka, hiszen a fák is megöregedtek, némelyik kiszáradt, egyik-másik kidőlt, 

elpusztult.  

 

Már nem volt annyi gyümölcs, és annyi cseresznyeszüretelő sem, hiszen a gyerekekből 

felnőttek lettek. Persze, Terus néni portája előtt elhaladtukban még így is meg-megálltak, 

beköszöntek, de már nem várta el senki a gyümölcsajándékot. 

Így jött el Terus néni első karácsonya, a párja nélkül. Nem volt, aki megvegye a kis fenyőt, 

tartóba faragja, és Terus néni már csak gondolatban foglalkozott a fa díszítésével. Persze 

kesergett is. Imre bácsi, és az együtt töltött szép karácsonyok elmúlása miatt. 

Szentestén szomorúan ült a bejglis tállal szemben, az asztalnál. Gondolkodott, emlékezett. 

Aztán, bár a csúza igencsak akadályozta ebben, felállt, és kitipegett a verandára, hogy 

lefekvés előtt megnézze, kettőre zárta-e az ajtót. 

 

Ahogy botjára támaszkodva bicegett, az udvar távoli sarkából, valami fényesség vonta magára 

a tekintetét. A telkük ott volt határos a szomszédék kertjével. Csak nem a fészerük gyulladt 

ki? Ott tárolja a szomszéd a benzines fűnyíróját, és egyéb kerti kisgépeit. Óvatosan, fájós 

derekát kímélve lépegetett az udvaron, a kert végében továbbra is csillogó fényesség felé. Ha 

valóban baj van, haladéktalanul szólnom kell a szomszédnak - gondolta. 

Amikor pedig odaért a fényesség forrásához, egyszeriben földbe gyökerezett a lába, mert amit 

látott, az maga volt a csoda! Az ő elfeledett, valaha csenevész, de az évtizedek során magasra 

nőtt fenyőfája fel volt díszítve. Mindenféle csillogó dísz ékítette, és még égők is voltak rajta. 

Terus néni csak állt ott meghatottan, amikor észrevett egy fehér papírlapot a fa tövéhez 

támasztva. Felvette, és mivel már hószagú volt a levegő, hogy meg ne fázzon, lassan 

visszatipegett a házba. 

 

Odabenn elővette a szemüvegét, hogy elolvassa, mit írtak a lapra. Csak ennyi állt rajta: 

Fogadja szeretettel ajándékunkat! - s az aláírás: a valamikori Cseresznyeszüretelők. 

És akkor arra gondolt, ha a karácsony a szeretet ünnepe, akkor ez a karácsonyfa a szeretet 

fája. 
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HOGY VOLT? MI LESZ A KÖNYVTÁRBAN? 

 

 
 

Az adventi várakozás időszakában minden 

szombaton benépesült a könyvtár. 

Az újrahasznosítás jegyében más - más ünnepi díszt 

készítettek az ügyes kezűek. 
 

Nagyon nagy köszönet illeti Nagy Sándorné Ottilka 

nénit az anyagokért, a fonalakért, pamutokért, amiket 

a foglalkozásokon felhasználtunk! 
 

 

Köszönjük a könyveket dr. Dósa Gábornak, Antalné 

B. Gabriellának, Marmoly Évának, Endrődi Editnek, 

melyek a könyvtárban újra kézbe kerültek. 

Várjuk továbbra is a felajánlásokat! 

  

 

 

 

 

Nagysikerű Amigurumi összejövetelt tartottunk 

Nagyné Petrenkó Lea vezetésével, ahova a 

legtöbben már gyakorlott kézimunkázók érkeztek és 

hozták a szebbnél szebb figuráikat. Folytatása 

tavasszal!  

 

 

 

 

2020-ban is számtalan fantasztikus könyvvel és 

remek programokkal várunk minden kedves 

Könyvtárlátogatót! 
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A kölcsönzéshez az olvasójegy meghosszabbítása vagy új könyvtárhasználó esetén 

beiratkozás szükséges.  
A könyvtárhasználat díja: 
* 16 év alattiaknak és 70 év felettieknek díjtalan  

* diákoknak és 70 év alatti nyugdíjasoknak 100.- Ft 
* felnőtteknek 200.- Ft 

  

A könyvtárban ebben az évben 

az alábbi folyóiratokat vehetik 

kézbe az érdeklődők: 

Lakáskultúra, Ezermester, 

Varrás és Divat, Zöld Újság, 

Heves Megyei Hírlap, Nők 

Lapja, Bravo, Képes Sport, 

Praktika 
 

 

 

 

Márk Terézia 

könyvtáros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az év során megrendezésre kerülő programjainkat a Szarvaskői Könyvtár Facebook oldalán 

rendszeresen közzétesszük! – facebook.com/SzarvaskoiKonyvtar 

 

http://facebook.com/SzarvaskoiKonyvtar
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HÍREK 
 
 

 
POLGÁRMESTERI 

ÉS JEGYZŐI 

FOGADÓÓRA: 
minden 

csütörtökön 

13.00 – 16 .00-ig 

 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 

 
HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

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

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel! 

Tel: 36-352-020 

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 

 
ORVOSI RENDELÉS IDŐPONTJAI:   

hétfő: 8.00 – 10.00-ig 

szerda: 8.00 – 10.00-ig 

(vérvétel: 6.30 - 7.30) 

péntek: 7.30 - 9.00-ig 

Tel: 06-30-386-4647 

Rendelési időben 

 

 
TEMETŐGONDNOK:  
Horváth Gábor 

 

 

 
A KÖNYVTÁR  

KEDDEN: 

13.00 - 16.00-ig 

SZOMBATON:  

9.00 - 12.00-ig 
VÁRJA OLVASÓIT! 

 

 
A SZARVASKŐI TEMPLOM ÚJ MISERENDJE: 

vasárnaponként: 15. 30 órakor 

 

 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila telefonszáma: 

20-776-8034 
 

 

ÉMÁSZ – ELMÜ HIBABEJELENTÉS: 

06/40-42-43-44  
 

 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 
 

 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János telefonszáma:  

06-30-287-0816 

 

 
DARÁZSÍRTÁS:  
06/20/432-0955 

 

 
UPC HIBABEJELENTŐ:  

221 

 

 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR 

BIZOTTSÁG:  
szarvaskoertektar@gmail.com 

 

 

ÚJ!!! 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 

KÉRDÉSEK, PANASZOK, KUKACSERE: 

TEL: (36) 512-200 

3300 EGER, HOMOK U. 26. 

E-MAIL: ügyfelszolgalat.eger@nhsz.hu 

Ügyfélfogadás:  

hétfő - szerda: 07 – 15-ig 

csütörtök: 07 – 19-ig 

szünnap: Péntek – Szombat - Vasárnap 

 

 

 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztő: Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com 

 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Hegyi Bertalanné (sz. Chinorai 

Anna Gizella) 85 éves korában, 2019. 

10. 07-én elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 
 


