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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 Olvasó! 

ÉPÍTKEZÉSEK  

A FALU TÖBB PONTJÁN  
 

A 2020-as év világszerte a járvány és a 

karantén éve, de településünk lakói nemcsak 

negatív emlékként tekinthetnek majd vissza 

erre az időszakra, hanem az eddig sohasem 

tapasztalt, nagy megújulás éveként is. 

 

Csak az itt élők tudják, érzik át igazán annak 

jelentőségét, hogy a több évtizedes 

várakozás után, milyen minőségi változást 

hoz a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 

Noha manapság nem az andalgó sétálgatás 

helyszíne a falu, sőt annyi a munkagép, hogy 

olykor a közlekedés is megtorpan, de 

minden kényelmetlenséget felülír a várható 

eredmény.  

 

A szennyvízvezetékek lerakásán túl 

párhuzamosan folynak a munkálatok az 

orvosi rendelő épületének felújításán, a 

templomhoz vezető elrongálódott lépcsősor 

lebontásán, újjáépítésén, s a Polgármesteri 

Hivatal energetikai átalakításán.  

Nagy öröm, hogy a tevékenységek idejére 

van már hová költözni, mert az elmúlt évben 

megvalósult állomáskerti beruházás 

megújult építményei gondoskodnak róla.  

 KÉE 

 

Fotók: 

A 25-ös főút mentén sorakoznak a beépítésre 

váró csővezetékek 

SZERKESZTŐI 

SAROK 

 

 

Kedves Olvasók! 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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Az orvosi rendelő és a templomhoz vezető lépcsősor felújítása 

 

         

Akárhol járunk, szorgos tevékenységgel találkozunk  
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M25: Megépült az út! 

 
 

Míg a baloldali kormányok csak ígérgettek, addig most Magyarország Kormánya és Orbán 

Viktor támogatásával sikerült megvalósítani a régi álmot, összekötni Egert az autópályával 

– jelentette ki az átadó ünnepségen Nyitrai Zsolt. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 

hangsúlyozta: a kormány célja minden megyeszékhelyet bekötni a gyorsforgalmi úth 

álózatba. Ez hozzájárul a térségek gazdasági fejlődéséhez, Eger és környéke esetében 

mindez az idegenforgalom erősítését is szolgálja. 

 

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője elöljáróban 

idézett a 100 éves Révai nagylexikon Eger fejezetéből, amely már akkor megjegyezte: a város 

gazdaságának hátránya, hogy mellékvonalon fekszik. 

 

Nos – folytatta –, az út átadása kapcsán most azt kell kijelentenünk, hogy a történet most 

kezdődik el igazán, hiszen összekötöttük Egert Budapesttel, ám az eddig vezető út sem volt 

könnyű. Már a rendszerváltoztatás után, 1995-ben felmerült a beruházás szükségessége.   

Nyitrai Zsolt történelminek nevezve az átadás napját, azt mondta, évtizedek óta köztudott, 

hogy szükséges a megyeszékhely és a főváros közötti gyorsforgalmi összeköttetés, ám később 

Medgyessy Péter kormányfő hiába tett ígéretet a megvalósításra, a baloldali kormányok terv 

és forrás híján soha nem teljesítették ezt az ígéretüket. 

 

Ezzel szemben – utalt rá Nyitrai Zsolt -, 2015-ben Orbán Viktor miniszterelnökkel kötött 

megállapodás keretében azt ígérte, nemhogy 2×1 sávos, de 2×2 sávos elkerülőt építenek: 

elindult a tervezés, 2017-ben megkezdődött építkezés, ma pedig itt állunk az elkészült 50 

milliárdos beruházásnál, és átadhatjuk a forgalomnak a kiváló minőségben elkészült utat. 
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„Mert, ha van akarat és elhatározás, akkor megépül a régen várt összekötő, az M25-ös! 

Mindeközben csökkentettük a megye, Andornaktálya, Füzesabony, Kerecsend, Maklár és 

Andornaktálya forgalmát, megvalósult a nagy álom, immár közvetlenül utazhatunk 

térségünkből Budapestre” – fejtette ki az országgyűlési képviselő. 

 

Nyitrai Zsolt szólt arról is, mit várunk a most megvalósult beruházástól. Mint elmondta, 

biztonságosabb és gyorsabb közlekedést, azt, hogy a menetidő 15-20 perccel csökken, 

ugyanakkor a 19 kilométeres szakasz 5 település forgalmát csökkenti jelentősen, a hazai és 

külföldi turisták és vállalkozások pedig nagyobb számban jönnek majd hozzánk, így több 

pénz jut majd az itteni családoknak. 

 

Mint hozzátette: Eger és környéke bővelkedik történelmi és kulturális értékekben, a 

csúcsgasztronómiát kínáló térség egyben a bor fellegvára is, gazdag gyógyvizekben és 

természeti kincsekben, ugyanakkor a befektetni kívánó gazdasági társaságoknak optimális 

feltételeket biztosít. A beruházás a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében valósult 

meg, csendesebbé, nyugodtabbá váltak az érintett települések, ahol jobb lesz a levegő, 

százezer fát és cserjét ültettek a szakemberek, valamint 800 ezer négyzetméternyi füves 

területtel gazdagodott a környék. 

 

Nyitrai Zsolt az ünnepségen bejelentette: 

 

„Mostantól egy új közös cél eléréséért kell dolgoznunk, ez pedig az Egert elkerülő út, amely 

tehermentesíti a megyeszékhelyt. A kormányfő ígéretet tett ennek megvalósítására, melynek 

kapcsán a honatya kijelentette: amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, ő pedig a térség 

országgyűlési képviselője, addig a térség lakói bízhatnak abban, hogy ez az ígéret is 

valósággá válik!” 

 

Az M25-ös út átadásával, az intermodális közlekedési csomópont megvalósításával, valamint 

az elkerülőút megépítésével Eger történelmi léptékű infrastrukturális beruházást hajt végre, 

amely hosszú időre meghatározza majd a térség fejlődésének ütemét. 

 

Benkő Tibor az ünnepségen hangsúlyozta: Magyarország Kormányának célja minden 

megyeszékhelyet bekötni a gyorsforgalmi úthálózatba. Ez hozzájárul az érintett városok és 

térségek gazdasági fejlődéséhez, emellett biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a közúti 

közlekedést – húzta alá. Eger és környéke esetében mindez az idegenforgalom további 

erősödését is szolgálja – tette hozzá.      
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

2019. évi zárszámadás 

 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt nem ülésezett a képviselő-testület, de napi 

kapcsolatot tartottam a képviselőkkel, akiket folyamatosan 

tájékoztattam a falu életével kapcsolatos dolgokról, hiszen az élet a 

járvány hónapjaiban sem állt meg, a beruházások folytatódtak, vagy éppen elkezdődtek, az 

újabb pályázatok kiírásra kerültek. 

 

A veszélyhelyzet megszűnését követően, 2020.06.24. napon tartottuk meg az első testületi-

ülést, melyen elfogadásra került a 2019. évi zárszámadás, ami az alábbi főösszeget 

tartalmazta: 

tényleges bevétel:  510 858 E Ft  

  tényleges kiadás:   162 301 E Ft  

A 2019. évi mérleg eredményei: 

Az önkormányzat 358 268 Ft értékű szellemi termékkel, 958 512 707 Ft értékű tárgyi 

eszközzel rendelkezett 2019.12.31. napján.  

 

A befektetett eszköz állománya 750 000 Ft volt.  

Összességében 301 528 248 Ft pénzkészlet állt rendelkezésére 2019.12.31. napján. 

 

Követelés állománya 108 670 360 Ft.  

Az eszközök állománya 1 369 819 583 Ft. 

A pályázatokkal összefüggésben jelentős összegű bevétel elhatárolásra volt szükség. 

Ennek összege 382 730 281 Ft.  

A források az eszközökkel megegyezően 1 369 819 583 Ft összegben kerültek kimutatásra. 

 

A veszélyhelyzet időtartama alatt az állomáskerti beruházás során felújított épület 

használatbavételi engedélye beszerzésre került, a pályázat lezárása, a beszámoló elkészítése 

folyamatban van. 

 

 

Fontos működési változás a Polgármesteri Hivatalban 

 

A Polgármesteri Hivatal augusztus 4-től az épület felújítási munkálatai idejére átmenetileg 

az Állomáskerti Közösségi Házban, a megújult nagy faépületben folytatja működését! 

 

 

Változott a jegyzői fogadóóra 

A jegyző a jövőben csütörtök délelőttönként tartózkodik a 

településünkön. 

Fogadóórája:10.30-12.00-ig tart. 
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Kimutatás az elmúlt időszakról áthúzódó és jelenleg folyamatban lévő pályázatokról 

 

 Sportpark  2016.08.15. TÁMOGATOTT 

1. TOP-3.2.1-16 

Önkormányzati épületek 

energetikai 

korszerűsítése 

40.014.000,-Ft 2017.08.29. TÁMOGATOTT 

40.014.000,-Ft 

2. 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 

3. Vis Maior pályázat 

(Csurgó patak) 

20.917.224,-Ft 

önerő: 

1.154.000,-Ft 

2019.07.08. TÁMOGATOTT 

11.544.000,-Ft 

4. Via Ferrata (vasalt út) 

Tó-bérc bánya 

Jelentkezési 

adatlap beküldve 

2019.07.15. Nem támogatott 

5. Szennyvízhálózat 

kiépítése 

  TÁMOGATOTT: 

300.000.000,-Ft 

6. Önkormányzati utak 

felújítás 

(Magyar Falu Program) 

29.960.091,-Ft 2019.08.29. Nem támogatott 

7. Eszközfejlesztés 

belterületi közterület 

karbantartására 

(Magyar Falu Program) 

12.302.490,-Ft 2019.09.05. Nem támogatott 

8. Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat, gépjármű 

beszerzés 

(Magyar Falu Program 

14.999.999,-Ft 2019.09.27. TÁMOGATOTT 

14.999.999,-Ft 

9. Testvér-települési 

program 

1.990.000,-Ft 2020.01.15. elbírálás alatt 

10. Orvosi eszköz 

(Magyar Falu Program) 

1.588.724,-Ft 2020.04.20. TÁMOGATOTT 

1.588.724,-Ft 

11. Önkormányzati utak 

felújítás 

(Magyar Falu Program) 

29.960.091,-Ft 2020.05.05. elbírálás alatt 

12. Közösségi tér 

(foglalkoztatás) 

Magyar Falu Program 

2.969.460,-Ft 2020.05.21. elbírálás alatt 

13. Eszközfejlesztés 

belterületi közterület 

karbantartására 

(Magyar Falu Program) 

12.956.540,-Ft 2020.06.17. elbírálás alatt 

14. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 

Belterületi utak felújítása 

7.850.000,-Ft 2020.07.09. Elbírálás alatt 
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Jelenleg folyamatban lévő építési munkálatok 

Az orvosi rendelő külső-belső felújítása, ezt követően a hivatal energetikai felújítása 

következik.  

Befejezés várható időpontja: 2020. szeptember 30. 

Templomlépcső felújítása 

Befejezés várható időpontja: 2020. szeptember 30. 

Szennyvízhálózat kiépítése 

Befejezés várható időpontja: 2020. december 31. 

 

Rövidesen elkezdődő munkálatok 

A Csurgó-patak meder tisztítása, és a hivatal mögötti partfal részének megerősítése. 

A Trianon emlékmű környezetének rendbetétele. 

Erdőtelepítés. 

Amint a fentebb leírtakból is látszik, településünk infrastrukturális fejlesztése miatt, ez az év a 

bontás és építkezés éve, minden nehézségével együtt.  

Aki sétál, vagy közlekedik a település utcáin, az láthatja, hogy elbontották a 

templomlépcsőt, az orvosi rendelő tetőszerkezetét, bontják az utakat, de aki közelebb jön, 

az azt is láthatja, hogy nem csak bontás, hanem építkezés is zajlott és zajlik.  

Ezen időszak alatt apróbb fennakadások lehetnek a közlekedésben, olykor nagy a por, a 

zaj, sárosak az utak, kérem minden közlekedő és minden lakos türelmét és megértését. 

Sokan kérdezik tőlem, hogy az ő házuk előtt, vagy éppen utcájukban mikor kerül sor a 

munkálatokra. Sajnos a munkavégzést nehezítő körülmények miatt (belvíz, szikla stb.) 

erre hetekkel előbb nehéz válaszolni, hiszen az adódó nehézségek mindig újratervezést 

igényelnek annak érdekében, hogy a felmerülő probléma kiküszöbölése mellett is tudjon 

haladni a kivitelező. Igyekszünk időben tájékoztatást adni az érintett terület lakosainak, 

de természetesen szükségünk van a megértésükre.  

 

Csipkebogyó Fesztivál  

Nagyon nehéz döntést hozott meg a képviselő-testület, amikor kimondta, hogy 2020 évben a 

fesztivál nem kerül megrendezésre. Ennek két kiváltó oka van, egyrészt a koronavírus 

esetleges második hulláma, másrészt a szennyvízhálózat építési munkálatai.  
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Erdőtelepítés 

 

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a 

faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény 

kielégítése érdekében az erdőterület növelése céljából került kiírásra a pályázat. 

Az országfásítási program népszerűsítése érdekében az Egererdő Zrt. és a NAK megyei 

szervezete, több lakossági fórumon vett részt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

szervezésében. A program keretén belül Szarvaskőben 10 hektáros minta erdőtelepítést 

terveznek megvalósítani szakemberek koordinálásával. 

Az idei évben kezdésként önkormányzatunk 5,4 ha erdőtelepítésre nyújtott be pályázatot, a 

program a továbbiakban is folytatódik.   

Falugondnok  

 

A falugondnoki szolgálat működtetése engedélyhez kötött. A működési engedély megléte 

feltétele az állami normatívához való hozzájutásnak is. 

 

 
 

A működési engedély megszerzésének feltételei: 

 Települési önkormányzati rendelet, 

 Falugondnoki szolgáltatás szakmai programjával való rendelkezés, 

 A szolgálat működtetéséhez szükséges megfelelő gépjármű, s annak legalább hat 

hónapot meghaladó érvényességű forgalmi engedélye, 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Normat%C3%ADva&action=edit&redlink=1
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 A falugondnoki gépjármű számára kötelező felelősségbiztosítás és teljes körű 

CASCO-biztosítás, 

 A falugondnoki feladatok ellátására megfelelő személy foglalkoztatásának igazolása 

(falugondnok számára a használt gépjármű kategóriájának megfelelő gépjárművezetői 

engedély megléte) 

 Falugondnok képzési tanúsítványa a falugondnoki képzés elvégzéséről. 

A veszélyhelyzet időtartama alatt kaptuk meg az értesítést, hogy átvehető a Magyar Falu 

Program pályázat eredményeképpen elnyert falubusz, 2020. május 01-től rendelkezünk 

hivatalosan falugondnokkal. 

A falugondnoki szolgálatot állami normatívából tudjuk fedezni, melynek összegével a 2020-as 

költségvetésünk megemelésre kerül. 

 

A falugondnokunkkal, már sokan találkozhattak, hiszen minden nap tevékenykedik. Átadásra 

kerültek részére az önkormányzati épületek kulcsai, rendszeresen járja az épületeket, elvégzi 

az apróbb javításokat, jelzi a hibákat, füvet nyír, vagy éppen ebédet szállít a külterületre. 

Nagy segítségünkre volt az Orvosi rendelő kiürítésében, illetve az ideiglenes rendelő 

kialakításában is. Az első útja a végzős diákok érettségire történő szállítása volt.  

 

Terveink között szerepel, hogy egy igényfelmérést követően, annak eredményét figyelembe 

véve, szeptembertől településünk körzeti iskolájába járó, vagyis a Pásztorvölgyi iskolában 

tanuló diákjainak szállítását biztosítsuk.  
Kérjük a szülőket, hogy augusztus 15-ig jelezzék a Hivatalban igényüket. Elsősorban a 

tanulók beutaztatásáról szeretnénk gondoskodni, a visszautazás megoldása a diákok 

különböző óraszámai és elfoglaltságai miatt, továbbra is egyénileg történne.  

 

 

Villámárvíz Szarvaskőn 

Az Ó-falu borsodi részén és a Vaskapu-dűlőben lakók szembesültek leginkább azzal, hogy a 

2020. július 27-i nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló eső következtében a patak kilépett a 

medréből és a víz megfékezésére (többek között) homokzsákokkal kellett védekezni. A heves 

esőzés nagy mennyiségű sarat és hordalékot is hozott magával, ami elárasztotta és elzárta a 

lefolyókat és a vízelvezető árkok egy részét, amit munkagépek igénybevételével tudtunk 

folyamatosan tisztítani. 

Itt szeretném megköszönni mindazoknak a helyi lakosoknak a segítségét, akik ebben az 

embert próbáló helyzetben, első szóra jöttek és segítettek. Tudom, mással is el tudták volna 

tölteni a napot, hiszen akik a Teréz útról, vagy éppen az Újtelepről érkeztek segíteni 

konkrétan nem szembesültek a problémával, hiszen az ő ingatlanuk biztonságban volt. Nem 

volt kérdés, hogy kinek az ingatlana van veszélyben, nem kérdeztek csak annyit, hogy mit 

hozzanak magukkal. Nem feledkezhetek meg a LARENTA Kft. dolgozóiról sem, akik 

hétköznapokon a szennyvízhálózat kiépítésén dolgoznak, de amikor szombaton kora reggel 

értesítettem Trembeczki Gyulát arról, hogy veszélyben van a kis falunk, azonnal segítségünkre 

siettek és embereikkel, gépeikkel egyaránt egész nap rendelkezésünkre álltak. 

A fenti napon bekövetkezett vis maior helyzetet jelentettük, az ezzel kapcsolatos 

ellenőrzések, bejárások a hivatalos szervekkel megtörténtek, a vis maior pályázat benyújtása 

az önkormányzat tulajdonában lévő út szakaszokra (Szérűskert felé vezető út a település 

mindkét irányából) záros határidőn belül megtörténik. 
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Alig fél óra alatt zúdult le a nagytömegű csapadék, ami a károkat okozta 
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AZ ESŐVÍZ ELVEZETÉSE FONTOS FELADAT! 

 

A hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék –amire sajnos mostanában egyre többször lehet 

majd számítani, iszonyatos erővel rendelkezik, hatalmas károkat okoz. Érdemes tehát kontroll 

alatt tartani. 

Alapvető elvárás, hogy semmivel ne korlátozzuk az árkok funkcióját, víz-visszaduzzasztást 

ne okozzunk, más tulajdonában kárt ne tegyünk. 

 

Jogi háttér 

„A közterület mai fogalma régen a közösség által használt, ezért a közösség által közösen 

rendben tartott területeket jelentette, amelyet leginkább a szokásjog alapján használtak, és 

tartottak rendben.”   

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan 

tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége, hiszen amióta  világ a világ,  

lakóingatlanok előtti közterületek gondozása ebben a rendszerben működött. 

 

Vízelvezető árkok azonban nem csak az ingatlanok előtt vannak, hiszen meg kell oldani a 

hegyekről leáramló víztömeg „útját” is. Ezeket a vízelvezető árkokat sem azért alakították ki 

elődeink, hogy azt mi zöldhulladékkal, vagy éppen építési törmelékkel tele pakoljuk. 

Ezeknek a vízelvezető árkoknak is megvan a maguk funkciója, bár vannak olyan helyek, ahol 

inkább csak a „meg volt” a maguk funkciója. (pl. Várhegy alatti vízelvezető árok, ami mára 

úgy fel lett töltve „hulladékkal”, hogy nem alkalmas a víz elvezetésére, aminek következtében 

a lezúduló csapadék akadálymentesen áztatja az ingatlanokat.) 

Itt szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy mindennemű kommunális 

hulladék közterületen történő lerakása tilos! 

A belvízvédelemmel kapcsolatos fejlesztéseken dolgozunk, igaz, alapvető forráshiány miatt 

csak kisebb lépésekben, de a tervek szerint az útfelújításokkal a belvízvédelem javítását is 

megcélozzuk. Ezt viszont csak lépésenként, pályázati források igénybevételével lehet 

elvégezni. 

 

Részletek az Állomáskerti Szabadidő Park játékos kompozícióiból 
 

                            
 

A társak hatását látva változtatott szokásán egy szarvas család, nem maradt a régi rögön, letelepedett 

Szarvas kövön! Juhar Rudolf hím apa – aki nem mellesleg – decemberben vezető szánhúzó és 

főkolompos a Mikulásnál. Nyurga, a mama és a gyerekek: Batul (ka), a mindig éhes Jósors és az 

izgága Boróka. Vigyázzatok rájuk, hogy sokáig maradhassanak! 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

 

Amennyiben Ön kap a hulladékkezelési közszolgáltatásról számlát az NHKV Zrt-től kérjük, 

az alábbi levelünket tekintse tárgytalannak! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési 

szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak 

begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek – jelen esetben társaságunknak az NHSZ Észak-

KOM Nonprofit Kft.-nek - átadni. 

A jogszabályi rendelkezések értelmében a települési szilárd hulladék elszállítása és 

ártalmatlanítása kötelező közszolgáltatás, melynek igénybevétele kötelező minden 

ingatlantulajdonos számára.  A kötelező közszolgáltatás nem csupán a keletkezett hulladék 

elszállítását foglalja magában, hanem a begyűjtést, szállítást, díjbeszedést, elhelyezést, 

utógondozást is. 

 

Amennyiben Ön nem kap számlát az NHKV Zrt-től a hulladékkezelésről, a szolgáltatás 

zökkenőmentes igénybevétele érdekében kérjük, hogy legkésőbb 2020. június 20-ig a 

honlapunkról letölthető adatbejelentő lapot vagy tulajdonos változás esetén a változás 

bejelentő lapot kitöltve a szolgáltatást ellátó alvállalkozónk ügyfélszolgálatára, vagy a 

központi e-mail címünkre info.eszakkom@nhsz.hu címre megküldeni szíveskedjen. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben ezt elmulasztja és a felülvizsgálat során 

megállapításra kerül, hogy az elmúlt időszakban igénybe vette a hulladékkezelési 

szolgáltatást, a díj 2017. október 1-jéig visszamenőleg kiszámlázásra kerülhet! 

Azon ingatlanhasználók – beleértve a gazdálkodó szervezeteket is –, akik a közszolgáltatást 

nem veszik igénybe, a közszolgáltató jogosult hetente legalább egy alkalommal a hulladék 

gyűjtését vélelmezni és ezt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla 

kiállítása érdekében. 

Az ügyintézés menete telefonon és e-mailben továbbra is zavartalanul működik.             

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken munkatársaink készséggel válaszolnak: 

Eger 
Telefon: 36/ 513-200;  Fax szám: 36/ 513-211; E-mail : ugyfelszolgalat.eger@nhsz.hu 

Gyöngyös 
Telefon: 37/311-894; Fax szám: 37/500-281; E-mail : info.matra@nhsz.hu 

Pétervására                   
Telefon: 36/368-445; Fax szám: 36/368-634; E-mail : ugyfelszolgalat.pevik@nhsz.hu 
 

Honlap:  www.nhszeszakkom.hu 

Együttműködését köszönjük! 

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

mailto:info.eszakkom@nhsz.hu
mailto:ugyfelszolgalat.eger@nhsz.hu
mailto:info.matra@nhsz.hu
mailto:ugyfelszolgalat.pevik@nhsz.hu
http://www.nhszeszakkom.hu/
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FONTOS TUDNIVALÓ  

A ZÖLDHULLADÉKOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

tavasztól-őszig biztosítja a házhoz menő 

zöldhulladék gyűjtését, melyhez a zöld színű 

zsákokat díjtalanul rendelkezésre bocsátja. 

 

 

 

Mibe gyűjtsük a zöldhulladékot? 

Csakis a közszolgáltató logójával ellátott, zöldhulladék-gyűjtőzsákba. 

A faágakat miért nem lehet a zsákba rakni? 

A biológiailag lebomló zsákba csak lombot, kaszálékot, nyesedéket és vékony gallyakat lehet 

rakni. A vastagabb faágakat két dolog miatt nem szabad a zsákba tenni: egyrészt a zsák 

könnyen kiszakadhat, másrészt a faágak lebomlási ideje hosszabb, mint a zsákba került 

anyagoké. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm 

átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. A 

Kft. munkatársai a nem kötegelt faágakat nem szállítják el! 

 

Ha más is kerül a zsákba, akkor nem viszik el? 

Amennyiben más is kerül a zöldhulladék-gyűjtőzsákba, azt az ún. zöldhulladékos gépkocsira 

nem teszik fel, csak a háztartási hulladékot szállító jármű szállíthatja el. 

Kérek mindenkit, hogy a kertjében keletkező zöldhulladék elhelyezéséről komposztálással, 

vagy a fentebb említett módon gondoskodjon.  

 

Semmi esetre sem a falut körülvevő vízelvezető árkokat használják erre a célra! 

 

Elektronikai hulladék elhelyezése  

 

Magánszemélyek az elektronikai hulladékot a Városgondozás 

Eger Kft-nél, a Homok utca 26. szám alatti hulladékgyűjtő 

udvarban munkaidőben ingyenesen leadhatják. 

 

Az átvétel rendje:  

➢ Nyitva tartás: munkanapokon hétfő – kedd – csütörtök – 

péntek 07:00-15:00 között  

➢ Szerda – szombat - vasárnap ZÁRVA tart!  

 

➢ Csak lakossági ügyfelek adhatnak át hulladékot,  

➢ A beszállított hulladékok pakolásáról, elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak 

magának kell gondoskodnia, 
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➢ A lakosnak felmutatnia szükséges igazolványát és a bizonylatát, hogy a 

hulladékelszállítási díját megfizette (csekk, banki átutalás; társasházi lakos esetében a 

közös költséget)!  

➢ A szabályok megsértése esetén az átvételt megtagadhatják!  

➢ Mennyiségi korlát nélkül leadható: papír – műanyag – üveg – fém - italkarton 

csomagolások, elektronikai eszközök, használt ruha, akkumulátorok, elemek, étolaj és fáradt 

olaj (max. 10 literes kiszerelésben, csomagolásban)  

➢ Egy negyedévben mennyiségi korláttal egy háztartás leadhat: festékmaradék és gyógyszer 

saját csomagolásában - összesen 100 kg; zöld hulladék - 250 kg; lom - 250 kg; gumiabroncs - 

6 db ➢ 2020/2. negyedévére vonatkozóan a 250 kg leadható lom hulladék felett további 250 

kg-ot átadhat, ha lemond a házhoz menő egyszeri lomtalanítási igénybevételéről. 

A nyomtatványt kitöltve magával kell vinnie. 

(www.egrihulladek.hu/dokumentumtar/bejelentolapok)!  

 

Építési törmelék elhelyezése 

 

Az itt látható építési törmeléket, belterületen 

fotóztuk az Alkotóház előtt. 

Kérek mindenkit, amennyiben azt látja, hogy 

valaki bármilyen hulladékot helyez el 

közterületen, értesítse a Hivatalt.  

Mindannyiunk érdeke, hogy településünkön ne 

alakuljanak ki hulladékszigetek, hiszen a lakosok 

zöme a település szépsége miatt választotta 

Szarvaskőt otthonául. Ha mi nem vigyázunk rá, 

más nem fog! Lehet szidni az önkormányzatot a 

lerakott szemétkupacok miatt, de higgyék el, nem 

az önkormányzat rakta le, sőt, nem is engedélyezte. Itt szeretném még megjegyezni, hogy 

közfoglalkoztatottunk nincs, és a hulladékelszállítás költségét sem tudjuk felvállalni. 

 

 

A temető területének és környezetének tisztán tartása 

 

A temető szeretteink végső nyughelye, melyet kegyelettel őrzünk. Az Önkormányzat 

fűkaszálással gondoskodik a fő utak járhatóságának biztosításáról, és évente kétszer van 

lehetősége a sírok közötti fűnyírásra is. A csapadékos időjárás azonban kedvez a gyomok 

növekedésének, s a sírok közötti szűk sávokon hamar felnő a gaz, melynek irtásáról a 

hozzátartozók többsége gondoskodik is, de nagyon szomorú, hogy nem mindenki. Szeretnénk 

felhívni a figyelmet, hogy a sírok gondozásához hozzátartozik közvetlen környezetük 

tisztántartása, gyomtalanítása is.  

 

Az elmúlt évben sokakat megmozgatott a Te szedd akció, melynek keretében a temetőt is 

sikerült megszabadítanunk rengeteg hulladéktól. Azóta sajnos ismét gyűlik a kerítések mentén 

a szemét, holott a hulladéktárolók a temető kapujában rendelkezésre állnak. Kérjük, gyűjtsék 

össze az elszáradt virágokat, mécseseket, sírdíszeket és használják a hulladéktárolókat!  
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KUTYATARTÁS 

A társadalom két részre osztható,  

vannak a kutyások és a kutyanélküliek. 

 

A legnagyobb konfliktus kutyások és nem kutyások 

 között a “kutyakaki” probléma. A felelős 

kutyatartás alapjai közé tartozik, hogy a kutyatartó 

megfelelő körülmények között tartja kutyáját, más 

emberek vagy kutyák életét nem zavarja – ez 

minden társas együttélésre is vonatkozik, nemcsak a 

kutyákat tartókra.  

Sokunkat zavar, hogy egyesek a kutyájuk dolga 

végeztével tovább sétálnak, eszükbe sem jut, hogy 

az általuk otthagyott csomag másnak akár az egész napját kellemetlenné teheti.  

Példa erre a falu főutcája, ahol minden helyi lakos és látogató végighalad, s ha nem ügyel, 

nemkívánatos kupacokba botlik. De mondhatnám a Polgármesteri Hivatal közvetlen 

környékét is, ahol több esetben fordult már elő, hogy kutya ürülék fogadta az ideérkezőt. 

Persze lehet ezen jót mosolyogni, azt mondani, hogy szedjék fel a hivatal dolgozói, nem esik 

le a karikagyűrű … 

Valóban, számos esetben meg is tettük, de nem gondolom, hogy ez a megoldás. Arról nem is 

beszélve, hogy a közterületen (pl. az újtelepi buszmegállóhoz vezető hosszú járda mellett) a 

fűnyírást a falugondnok végzi, aki szintén lépten nyomon tapasztalja a kellemetlen 

meglepetéseket. 

Nem csak esztétikai probléma ez, hanem komoly egészségkárosító hatása van. 

A hátrahagyott, „ott felejtett” ürülék megszáradva por formájában száll a levegőben ezzel 

allergiás reakciókat váltva ki, illetve egyéb súlyos betegséget is okozhat, hiszen a 

kutyák ürüléke milliónyi olyan élősködőt tartalmaz, amelyek az emberre is veszélyesek 

lehetnek.  

 

Felhívom minden kutyás figyelmét, hogy az eb végtermékének összeszedése a gazdi feladata 

és kötelessége, ezzel együtt kérem a szálláshelyek tulajdonosait is, hogy minderre ők is 

hívják fel a vendégeik figyelmét.  

Igaz, hogy vidéken vagyunk, de itt se legyen természetes, hogy a kutyusok más kapujába 

„végezzék a dolgukat”! 

 

 

EGER Rallye 2020 

 

Az Eger Rallye szervezőbizottsága és a Magyar Autósport Szövetség az 

idén 2020. szeptember 5-6-án szervezi meg a sportversenyt, melynek 

útvonala és az útlezárások településünket is érintik.  

Szombaton délután (16.00 – 23.30): Szarvaskő – Egercsehi – 

Pétervására 

Vasárnap egész nap (6.00 – 18.30-ig): Eger – Szarvaskő –Egerbocs – 

Bátor útvonalon. 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/zoldovezet/423/kutyapiszok
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TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL 

 

Új szolgáltatás vehető igénybe Szarvaskő község 

területén! 

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani, különösen: 

 

 

a) életkoruk,( 65 év felettiek) 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

 

Az egészségi állapotra vonatkozó igazolás (háziorvos tölti ki) minden esetben szükséges, a 

kérelem részét képezi. 

Az étkezés biztosításának módja: saját elvitel/ házhoz szállítás 

A szolgáltatás térítésköteles. Fizetendő térítési díj: 720 Ft/ adag, amely utólag kerül 

megfizetésre. Azok az igénybevevők, akik házi segítségnyújtásban részesülnek, kérhetik az 

ebéd házhozszállítását, melynek többletköltsége 80 Ft/ nap.  

Az ebéd átvételének helye: Szarvaskő Fogadó  

Ebéd átvételének ideje: munkanapokon 12-13 óra között saját ételhordóban. 

 

A szociális étkezés igénybevételének módja:  

 írásos kérelem alapján történik, amely beszerezhető Szarvaskő Község 

Önkormányzatánál 

 a kitöltött kérelmet az önkormányzatnál kell leadni. Ezután írásbeli megállapodás 

készül az igénybevevő és Egerbakta Községi Önkormányzat, mint szolgáltató között, 

ami után megkezdődik az étkeztetés biztosítása. 

 az adott hónapban elfogyasztott ebéd után a következő hónap 2. péntekén lehet a 

térítési díjat rendezni számla ellenében a fogadóban az ebéd átvételekor a szociális 

gondozónál 

 a szociális étkezés módosítását a bejelentést követő 3. naptól tudjuk figyelembe venni. 

Változás bejelentését munkaidőben a 06-70/197-87-71-es telefonszámon, vagy a 

fogadóban személyesen lehet megtenni.  

További kérdésükkel forduljanak hozzánk bizalommal. 

Kóródi Andrea 

Egerbakta Községi Önkormányzat 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

Szakmai vezető 

06-70/197-87-71 
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KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL  

 
Március 15. 

 
Sajnos a koronavírus járvány minden tervezett 

közösségi összejövetelt meghiúsított, de a bezárkózás 

előtti utolsó pillanatokban még örömteli részesei 

lehettünk a falu gyermekeinek felemelő, március 15-

ei megemlékezésének.  

 

A fotók egy olyan településen készültek, ahol nincs 

bölcsőde, nincs óvoda, nincs iskola. Vannak azonban lelkes gyermekek, szuper szülők, akik 

úgy érezték, hogy mindennek ellenére, ezen a napon Szarvaskő a gyermekek műsorával 

emlékezzen, ünnepeljen! 

Nagyon köszönjük nekik a csodálatos és számos elemében megindító produkciót! Bízunk 

benne, hogy jövőre járványmentesen, tágabb körben ismét együtt ünnepelhetünk! 
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„JELSZOBROK” A FALUBAN 
 

Igaz, mostanában a falu utcái a munkazajtól hangosak, de azért vonzó természeti 

környezetünk nem változott és bőven maradtak csöndes túrákra csábító területek. Az elmúlt 

évben kialakított Állomáskerti Szabadidő Park a felújított épületeken, a pihenésre alkalmas 

padsorokon, a gyermekek játszóterén túl bővelkedik a nyári hónapokban született, a természet 

nyújtotta anyagokból formált, játékos, figyelemfelhívó látványelemekben is. Szarvaskő 

ugyanis különleges módját választotta, hogy a figyelmet a természeti környezet szépségeinek 

megóvására terelje. Nem műanyag nyomtatott táblákkal, piktogramokkal, tiltó jelekkel, 

hanem a művészetek, mitológia vagy a természet ihlette „jelszobrokkal” teszi. Meg-

megállásra, szemlélődésre késztetnek ezek a kedves alakok, Lőrincz József ötletes fafigurái, – 

rímbe szedett, megszívlelendő szövegeinek kíséretében.  
 

     
 

Sorakoznak sorba a fasorba a lelkes önkéntesek. Látható a láthatatlan UNIKORNIS .....nahát!! Aki 

szemetelne annak megböki a farát!JANUS Jenő a kétarcú fő, maga se tudja, hogy jön Ő vagy menő. Az 

átjárások őre vigyáz az indulóra s az érkezőre. Az öreg park őre ledőlt egy tőkére, vigyázva a rendet 

ezzel teremt trendet. A fehér bot csak trükk, nem vitás, hiszen mindent lát a vén pípás! 
 

     
 

Sorra telepednek meg nálunk az erdők, mezők védelmezői. A vízért felelő óriás fémzöld szitakötő, a 

patak őre felült egy tőre. Vigyázd az erdőt pipogya! - visít a “Természet sikolya”. Munch ihlette ezt a 

képet, az ijesztően szelíd rémet. Athéné Szent Baglya a fára szállva nagy szemével még a neked 

láthatatlant is látja! Rend ellen ha vétel, Ő árkon bokron át tájékoztatja Főnökasszonyát. Így az ember 

végre is kimondja, Ő lett a falu Palladion-ja. 
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BOTTYÁN JUDIT ÚJ UTAKON 

 
Bottyán Juditot, sokunk Jutka nénijét költőként ismertük meg. Első 

verseskötetével, s nem utolsó sorban annak születési idejével igazi 

meglepetést okozott, mert valljuk be, túl a nyolcvanon, nem sok első 

kötet születik. Maradhatott volna ez egy egyszeri fellángolás, s 

akkor is elismerésre méltó teljesítmény, de jól tudjuk, nem így 

történt, a nyitó verseskötetet minden évben újabb gyűjtemények 

követték – 2016: Versek, 2017: Versei, 2018: Ante mortem, 2019: 

Primavera – sok-sok megélt pillanat, érzések, gondolatok 

lenyomatai, melyekkel letette névjegyét a költészetben.  

Ahogy Cs. Varga István József Attila-díjas irodalomtörténész 

fogalmaz: „Karakteres, etikus a világlátása, keserű, tragikus az 

ember- és világképe, mert tiszta szellemiség elkötelezettje. Hatalmas empátiával, lélekerős 

mágnessel rendelkezik. Sokrétű tudása sosem hivalkodó. Igaz ember, aki jutalmul kapta az 

igazságszeretet karizmájához a költői talentumot.” 

S hogy megízleltük írásait, már várjuk, sőt elvárjuk az újabbakat, mert megszerettük őszinte, 

gyakran iróniába mártott tollát. De Bottyán Judit nem is lenne önmaga, ha nyugodtan, a 

babérjain ülne, ha nem akarna kísérletezni, szűz területeket meghódítani, ha egy kis kobold 

nem csiklandozná folyamatosan….  

Ismét sikerült ugyanis meglepetést okoznia. Az utóbbi hetek írásai egy teljesen új műfajban, a 

mesés történetekben tárják elénk gondolatait, életszemléletét. Persze ezek az olykor 

felnőtteknek, olykor gyerekeknek szóló írások is jellegzetesen „bottyánjuditosak”. Gyakran 

játékosak, derűsek, bátorítók, máskor elmélkedők, kicsit fájdalmasak, szomorkásak, ….. mint 

amilyen az élet, melyben a valóság és az álmok is jól megférnek együtt.  

 

A kötet megjelenése előtt egy kis kóstolót szeretnénk átnyújtani ezekből a tanulságos 

történetekből a Szarvaskői Hírmondó olvasóinak. 

 
Kárpátiné Ézsiás Edit 

 

Nyaralás 

 
Palkó kiskorától kezdve a nyarat a nagyszüleinél töltötte. Mindig örömmel várta, hogy pár 

hónapra odaköltözhessen. Mikor nagyobb lett, az öröm megkétszereződött: vége az iskolának 

és mehet. Annyi minden más várt rá: a kert gyümölcsökkel és veteményekkel, kutyák, 

macskák, tyúkok, kecske, mindenféle érdekességekkel. 

Palkó nagyon szerette Nagyit és Napót. Nagyi kedvében járt finom sütikkel, Napó pedig 

mindenfélét tanított neki: kés, fűrész, kapa, ásó – ahogy nőtt Palkó, minden egyre inkább 

kezére állt.  

Más volt a mindennapi rutin is. Reggel valahogy a felkelés is könnyebben ment, – segített 

kiszórni a magot a tyúkoknak, föltölteni az itatókat, megkereste a tojásokat és bevitte 

Nagyinak. Nagyi mindig úgy megdicsérte, mintha legalább Palkó tojta volna.  

Megtanulta, hogy korán, mikor még hűvös van, kell elintézni a dolgokat, hogy aztán a déli 

nagy melegben hűsölni lehessen az árnyékos lugasban, hallgatni Napó történeteit a régi 

időkről, félelmetes csatákról, régi rokonokról. 
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Palkó maga is olvasott esténként, s az érdekességekkel meg ő kápráztatta el Napót. 

Űrhajókról, robotokról, okostelefonokról beszélt, – Napó meg csak hallgatta –. Milyen furcsa 

meséket olvasnak manapság a gyerekek – gondolta. 

Pár hétre unokatestvére is meglátogatta Nagyiékat. Berta két évvel idősebb volt és általában 

jól kijöttek egymással, kivéve amikor Palkó bejelentette legújabb ötletét. Palkó sajnos 

kifogyhatatlan volt ötletekben, ám egyik rémesebb volt, mint a másik. 

– Napó, szereljük föl az ágyamat a diófára. Ott szeretnék aludni. 

Napó rábámult a diófára, meg Palkóra is. 

– Öcsi, te lö kött vagy! – jelentette ki Berta. 

Egyébként Palkónak hívta, de az „öcsi”-vel kezdődő mondatok mindig elítélőek voltak. 

Ez a diófás ötlet legalább a 15. volt a nyáron. Napó erősen elgondolkozott ezen, és 

elhatározta, hogy évi rendes tagdíjat fog fizetni a „lökött gyerekek segélyegyletébe”. Úgy 

sejtette, erre még szükség lehet. 

Az augusztus már vége felé járt és közeledett a hazautazás, meg az iskola. 

Anyuékkal leni, régi társakkal találkozni – jó. De naponta iskolába menni és tanulni – ez 

rémes. 

 

Ahogy így borongott valami kis hangot hallott: „Segíts! Gyere segíts!” 

A vadrózsabokor szúrós ágaiba belebonyolódva egy kobold kapálózott. A tüskés ágak teljesen 

körbefonták és nem tudott kikecmeregni. Palkó óvatosan széthúzta az ágakat, őt is jól 

megcsikarták a tövisek – és kisegítette a koboldot.  

– Merészke vagyok és nagyon köszönöm, hogy segítettél. Mindig oda mászkálok, ahová nem 

kellene és kínos dolgokba bonyolódom, ezért is nevez anyukám Merészkének. De hogy 

igazán lásd köszönetemet, teljesítem három kívánságod. 

Palkó gondolkozott egy kicsit, aztán azt mondta: 

– Szeretnék királyfi lenni. 

Egy pillanat és már ott találta magát egy nagy, komor épület hosszú folyosóján. Végig nézett 

magán: 

– De hol a bársonyruhám? Selyem gallérom, bíboros palástom? 

– Óh, Palkó az csak a mesekönyvekben van így lerajzolva. Te királyfi vagy, köznapi ruhában 

és éppen urdu-nyelvórára igyekszel. 

– Micsoda?? 

– Igen, igen. Az angol, spanyol, francia mellett az urdu nyelvet is meg kell tanulnod. Délután 

történelem, földrajz, diplomáciatörténet. Holnap lovaglás, úszás, teniszezés – ezt mind tudnod 

kell.  

– De én azért akartam királyfi lenni, hogy ne kelljen tanulni. Csak sétálgatok, fagyizok, 

szolgáknak parancsolgatok… 

– A mesében. Valóságban nagyon sokat kell tanulni. 

– Akkor nem akarok királyfi lenni. Változtassál át inkább űrhajóssá. Az milyen izgi. 

Másodpercek múlva valami szörnyű forgó szerkezetben keringett vele a világ. Mikor végre 

megállt, fehér köpenyesek jöttek, mérték a vérnyomást, meg mindenfélét. Palkó csak szédült s 

arra figyelt, lehetőleg ne hányja szembe őket. 
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– Ne álmodozz Palkó, siess a fehér ajtó felé. Ott tanulsz majd fizikát, matekot, informatikát 

egészen este hatig – biztatta Merészke. 

– Matekot? De én nem szeretem a matekot – óbégatott Palkó. 

– Miért, mit gondoltál? Hogy az űrhajós csak úgy röpköd, mint a pillangó? És mégis hogyan 

tudná az űrhajót irányítani, javítani, ha semmit sem tanul? 

– Nem akarok matekot tanulni! És egyáltalában nem akarok tanulni. Heverészni akarok a 

napon, pancsolni, úszni… 

– Akkor talán válassz valami kellemesen laza dolgot. 

– Megvan! Víziló akarok lenni. Az csak pancsol meg heverészik. És semmi matek!  

Mire kimondta, már ott hevert, félig a folyó vizében, félig a forró parton. Éppen elégedetten 

nyugtázta volna a megfelelő helyzetet, amikor rémült kiáltást hallott: „Menekülj!” 

Egy óriási víziló dübörgött el mellette. Palkó megriadt és utána trappolt. 

– Mi volt ez? – ijedezett. 

– Csak egy-két krokodil, ott a folyóban.  

– Menj tovább a parton. Vigyázz magadra. Jöhet még orvvadász és lelő, meg más állatok is. 

Elbúcsúzom. Ég veled – mondta Merészke. 

– Ne menj el. Nagyon félek!  

– Teljesítettem három kívánságod – ezzel Merészke eltűnt. 

 

Palkó végignézett magát. Víziló gyerek volt, lehet, hogy vízilónak csinos, de Palkó 

elszörnyedt magától. Rögtön eszébe jutott Anyu, Apu, Nagyi, Napó – hogy fog találkozni 

velük. Palkó nagyon szeretett volna sírni, de a vízilovak szomorúak lehetnek, de sírni nem 

tudnak. Teltek az órák és Palkó egyre jobban elkeseredett. Segítséget kell kérni, de hogyan? 

Egyszer csak eszébe villant, hogy Napó meséi közt szerepel a segélykérő S.O.S. és annyira 

tetszett a történet, amit Napó mesélt, hogy megtanulta. És akkor elkezdett a nagy busma 

lábával dobogni: ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-ti-ti. 

Dobogott és dobogott. A többi víziló messziről nézte „Lökött ez a szegény gyerek, de lehet, 

hogy majd kinövi”. 

 

A „Lökött gyerek segélyszervezetében”, amely világszervezet, valahol fogták a jelet és a MI-

k segítségével azonnal behatárolták. Hupi robotot a megfelelő drónon azonnal útnak 

indították. Visszatérve a központba jelentette is: sok víziló, az egyik kicsit toporog. 

Pillanatokon belül Napóéknál voltak. Megállapították, hogy Palkó nincs meg. Hupi robot 

körülnézett a kertben. Merészke, aki életében először látott a valóságban működő robotot, 

rögtön odamerészkedett. 

– Keresel valamit? – érdeklődött. 

Hupi robot leadta a központnak az információt. 

– Egészen kicsi emberszerű. Emberül beszél, mi az?  

A MI a központban kicsit dolgozott, míg beazonosította, mert ugye elég ritka: „Kobold vagy 

manó. Nem veszélyes.” 

Hupi robot ezután elmondta, hogy Palkót keresi. 

– Óh – mondta derűsen Merészke. Palkó most éppen víziló. Ő kérte tőlem, hogy varázsoljam 

azzá. 
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Hupi elképedve nézte. Visszaszólt, mit tegyen? Az utasítás azonnal jött: 

– Fogd meg Merészkét, drónozzatok oda Palkóhoz és változtassa vissza. 

Hupi nem sokat teketóriázott, felkapta Merészkét, (aki azonnal megbánta, hogy robotokkal 

haverkodott) és hamarosan Palkónál voltak. 

Palkó meghökkenve bámult Hupira, eddig nemigen találkozott robottal, aki tetejébe egy 

koboldot nyomorgat. 

– Visszaváltoztatlak Palkóvá, mert ez a robot nagyon nyomorgat – dünnyögte Merészke 

dühösen.  

Bugri-ugri-nyugri – Palkó már ott is állt a kertben. Ő, saját maga. Kicsit ugyan büdös volt, de 

azt hamar lemosakodja.  

Pár nap múlva sok gyerek ment az iskolába, ki vidáman, ki kevésbé, de Palkó volt közöttük a 

legboldogabb. 

 

A Napkeltegető, aki csillaggazda is 

 
A Napkeltegető igen szorgos. Minden hajnalban ő keltegeti a Napot;”Ébredj fel! Kelj fel! Itt 

az idő, munkára.” 

A Nap persze nem mindig kel fel első szóra. Nyáron vidáman és mosolyogva korán 

felragyogott, na de ősszel! Magára húzta a vastag őszi köd-dunnát és azt motyogta: „Nem! 

Még nem! És nem!” Szegény Napkeltegető már egészen belefáradt és kétségbeesett, mikorra 

végül, jó későre sikerült felkeltenie. 

 

Pedig sok munka vár rá. Míg fölfele igyekeznek az égen, – a Napkeltegető meg húzta, 

vontatja, biztatja. Először is a fák lombjait simogatja meg sugaraival, hogy szép zöldek 

legyenek. Utána a bokrokat, meg a teméntelen virágot a réten. A pitypangok a kedvencei, 

mert kicsit hasonlítottak rá. A gombák nagyon csiklandósak, ha a Nap birizgálja őket, így 

inkább behúzódnak az árnyékos hűvösbe. 

 

A napraforgó bezzeg nem győz nyújtózkodni feléje. Egyszer egy arra vadászó macskát meg is 

kért, tanítsa meg dorombolni, hogy kifejezhesse örömét a Napnak. A macska elődorombolt 

egy darabig, de sajnos csak nem sikerült megtanítania. A napraforgó azzal vigasztalódott, 

hogy a Nap úgyse hallaná meg oly messziről. 

A munka dandárját a gyümölcsök jelentik. Pirosítani kell az almákat, sárgítani a körtét, 

hamvasítani a szilvát, duzzasztani a szőlőszemeket. 

Hátra van még, hogy jól megnézze magát az összes napelemben, amit csak talál. Nem vallja 

be, de nagyon hiú és aggódva figyeli, nem ráncosodik-e. Mert egy ráncos Nap – hát az 

rettenetes lenne. 

Amint aztán felérnek a legmagasabb pontra, amit Zenitnek hívnak, a Napkeltegető 

megnyugodva magára hagyja a Napot. Lefelé majd csak elboldogul maga is, s ő meg további 

munkája után lát. 

 

A Napkeltegető csillaggazda is és azon nyomban nekilát a csillagok fényesítéséhez, hogy 

estére mind ragyogjon. Egy autóstól elkölcsönzött szarvasbőrrel dörzsölgeti, s ha ez nem elég, 

előveszi a Csillagcsillantó Csodalét, s azzal is bekeni. Néha kifogy belőle – dühöng is 

módfelett – de nagyon igyekszik, hogy augusztusban meg a hideg téli éjszakákon mindegyik 

szépen ragyogjon. Ha kész, akkor meg futkoshat a légi égi létrán, hogy mindegyiket a helyére 
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illessze. Kedvence az Esthajnal, vele kezdi, de nagyon kell figyelnie, mert nem mindegy, 

merre áll a Göncöl rúdja. 

 

Ritkán van pihenőnapja. Mikor jól elfáradt, erősen figyeli a Meteorológiai Intézet 

előrejelzéseit. Nagy boldogság, ha három napos áztató esőt jósol. Ilyenkor néha elmegy kicsit 

fogócskázni az exobolygókkal. Évezredek óta ígérgetik, hogy a Tejúton túl létrehoznak egy 

golf pályát a fekete lyukak felhasználásával, de azt gyanítja, hogy a következő egy millió 

évben ez csak ígéret marad. 

 

A munkanapok éjjelein a holdsugár-ágyában piheni ki magát. Nagyon kellemes. Még 

sohasem vitatkozott senkivel sem arról, hogy vajon sajtból van-e a Hold, így gondolja, a 

sajtnak nincsenek ilyen kellemes sugarai. Bele még nem próbált harapni, se talán más sem. 

Annak mindenesetre örül, hogy a Holdat nem kell fényeznie, mint a csillagokat. 

 

Könnycseppek 

 
Dorka okos kislány volt. Nem csak az iskolában szerzett jó jegyeket, de édesapja sokat 

beszélgetett vele és hasznos tanácsokkal látta el. Megtanította neki, hogy az iciri-piciri 

szomorúságokat hamar el kell hessenteni és fölösleges rágódni a megváltoztathatatlan 

dolgokon. Pici szomorúság, mikor rámosolyogsz valakire s nem mosolyog vissza vagy a 

segítőkész kezed durván odébblökik. 

A nagy szomorúságokkal azonban nehéz megbirkózni. Ilyen az, amikor valaki kilép az 

életünkből; vagy saját akaratából vagy mert úgy alakult az élete. 

 

Dorka egyedül ült a szobájában és sírt. Abba-abba hagyta, de aztán újra kezdődött. Annyira 

üresnek, kilátástalannak érezte az elkövetkezendő éveket. 

Már késő estébe nyúlt az idő, de még mindig a könnyei potyogtak. Ekkor gyengéd simogatást 

érzett. 

Dorka, Dorka, figyelj rám – mondta Vigasz Tündér. A tündér alig 3 arasz volt, átlátszó 

fényruhája elkápráztatta Dorkát. 

– Egész délután itt sírdogáltál, bele a késő estébe. 

– Oh, Tündér, nem tudom, hogyan tovább. Annyira fáj, hogy elveszítettem. Olyan egyedül 

vagyok nélküle. 

– Sajnos ezen nem tudok segíteni. Nincs olyan varázserőm, hogy visszahozzam, akit 

elveszítettél. De tudok egy kicsit varázsolni: nézz a könnycseppeidre. Mindegyikbe 

belevarázsoltam egy-egy szép emléket, amit együtt éltetek át. 

 

Dorka ránézett a könnycseppre, amiben mintha TV lenne, ott látta magukat, amint az árnyas 

fák alatt sétálnak hazafelé. A másik könnycseppben meglátta a folyópartot, a parázsló tüzet, a 

lenyugvó nap fényeit. És az akkori örömből átsugárzott valamennyi ebbe az estébe is. 

– Mindig az örömre gondolj Dorka. A fájdalom nem múlik el egészen, de kicsit könnyebb 

lesz ha a könnyeidben meglátod a múlt örömeit – búcsúzott a tündér. 

Dorka még nézegette a könnycsepp képeket aztán hajnalban nagy nehezen elaludt. Már 

érezte, hogy lesz valahogy tovább is. 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

 
Kedves Olvasók! 

 

Bár a járványügyi helyzet ismét lehetővé teszi a 

könyvtárak látogatását, a Szarvaskői Könyvtár és a 

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása továbbra 

is zajlik, így a munkálatok befejezéséig a könyvtár 

TOVÁBBRA SEM LÁTOGATHATÓ a megszokott 

nyitvatartási időben. 

 

Kölcsönzésre, könyvek válogatására előre 

egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget! 

A könyvtárközi kölcsönzés elérhető marad a felújítás ideje alatt is! 

 

Időpontot egyeztetni, valamint könyvtárközi kölcsönzés kéréséhez keressenek bennünket 

Facebook-üzenetben vagy személyesen!   

Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

HAMAROSAN TALÁLKOZUNK... 

Elérhetőség a közösségi médiában: 

Facebook: facebook.com/szarvaskoikonyvtar 

Google: g.page/konyvtarszko 

Márk Terézia 

könyvtáros 

 

MESTER GYÖRGYI TÖRTÉNETEIBŐL 
 

Irigység 

 
Kinéztem az ablakon. Már világosodott. Köd szitált, nedves, tipikus 

őszi idő volt. Szinte hallani véltem, amint a hideg szélben hangos, 

ismétlődő csattanással egymáshoz verődnek a csonttá kopaszodott 

fák vizes ágai. 

Számomra megkezdődött a nap, el kell indulnom a munkahelyemre. 

Pedig ilyen időben még a kutyát se kergetik az utcára. Az ám, a 

kutyát nem is! 

Pillantásom az ablakról, az ágyam lábánál, meleg takaróján hangosan szuszogó kutyámra 

esett. Az esti vacsorától még mindig félreálló hassal, kiterülve alszik, lába néha megrándul. 

Talán álmában nyulat kerget… 

 

Irigylem a kutyámat. Neki nem kell most az utcára mennie. Nem kell a napot munkával 

töltenie, alkalmazkodni alamuszi kollégákhoz, mogorva főnökhöz. 

Irigylem a kutyámat. Nem kell sorban állnia a közértben. Nem kell főznie, se mosogatnia, 

meg gyereket nevelni, leckét ellenőrizni… Az egyéb házastársi kötelességekről most ne is 

essék szó. 
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Irigylem a kutyámat. Szerető, féltőn gondoskodó család veszi körül. Néha több figyelmet kap, 

mint a többi családtag együttvéve. Emlékszem, milyen nagy volt a riadalom, amikor lenyelt 

egy szivacsdarabot, és azt hittük, meg kell majd műteni! 

Irigylem a kutyámat. Nem kell küzdenie a megélhetésért, már mindent készen kapott. Még 

ugatnia se kell, nem kell őriznie a házat. Jó esetben, ha betörnek a lakásba, őt nem lopják el. 

Irigylem a kutyámat. Nem kell kozmetikáznia magát, ő úgy szép, ahogy van. Nem öregszik 

látványosan, és minél öregebb, annál több szeretetet kap. A jövője biztos, ha elválnánk, 

ugyanúgy meg kellene küzdenünk érte, mint a gyerekekért. 

Irigylem a kutyámat. Van, létezik, de nem gondolkodik a léten. Nem töpreng, nem 

aggodalmaskodik a jövő miatt, nem érdekli a politika, nem tartozik klikkekhez, nem veszik 

össze senkivel, nem tudja, mi a harag, a bánat és a szomorúság. 

Elkészültem. Indulnék, amikor selymes szőrcsomó törleszkedik a lábamhoz. Odanézek, a Fusi 

az. 

Azt hiszem, irigylem a macskámat is.  

 

 

Kutyafuttában 
 

Volt egyszer egy fiatalasszony, aki bizony nem a szorgalmáról volt híres. Kedvenc 

szófordulata volt ugyanakkor a „kutyafuttában”, és ennek megfelelően is élt. 

Igazán csak pletykálni szeretett, s ha a szomszédasszonyai megkérdezték, miért nem otthon 

szorgoskodik inkább a fecsegés helyett, ő mindig így felelt: ó, megcsináltam én már odahaza 

mindent! Jókor reggel, kutyafuttában, készítettem az uramnak egy kis reggelit, aztán 

kutyafuttában rendet raktam a házban, egy kicsit kapálgattam a kertben is, s majd ha jól 

kibeszélgettem magam, kutyafuttában összeütök egy kis harapnivalót a férjemnek, hogy 

legyen mit ennie, mire este hazajön a szőlőből. 

Így ment ez évről-évre, mígnem a fiatalasszonyból öregasszony lett, s a férje meg nem unta az 

állandó lebzselést, párja tunyaságát. 

 

Meg is mondta neki: jól jegyezd meg asszony, ha nem leszel szorgalmasabb, nem javulsz 

meg, elkergetlek a háztól! És meg nem halljam még egyszer azt, hogy bármit is 

„kutyafuttában” végzel! 

Megszeppent az asszony, vigyázott is a szájára, hogy ki ne mondja „kutyafuttában”, de a 

szorgalma mit sem változott. Munkája továbbra se ért sokat, lusta volt és hanyag, de legalább 

nem mondta, hogy „kutyafuttában”. 

Egy este az asszony húsos káposztát készített, az ura kedvenc ételét, amit ráadásul nem is 

főzött rosszul. Remélte, hogy a jó étellel kivívja a házigazda elismerését. Tálalás előtt a forró 

ételes fazekat kitette hűlni az udvarra, egy háromlábú konyhaszékre. A házőrző kutya 

megérezte a jó ételszagot, és egyre csak a fazék körül sündörgött.  

Az asszony, hogy elkergesse a potyalesőt, hozzávágta a söprűt. Az ijesztés azonban túl jól 

sikerült, mert az eb megugrott, feldöntötte a széket és leverte a káposztás fazekat. A drága étel 

mind odalett! 

 

Éppen ekkor ért haza a gazda a mezőről. Már a kapuból kiabált: hol az a káposzta, érzem a jó 

szagát! Ide vele!  

Mire az asszony, hányavetin, csak úgy foghegyről, odavetette az urának: nincs káposzta! A 

kutya futtában leverte, mind odalett. 

Az ura erre mérgében, s hogy adott szavát megtartsa, valóban elzavarta a háztól a lusta 

öregasszonyt, aki a hosszú évek alatt sem volt képes megváltozni. 
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HÍREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
 

POLGÁRMESTERI 

ÉS JEGYZŐI 

FOGADÓÓRA: 
minden 

csütörtökön 

10.30 – 12 .00-ig 
 

HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

H, K, CS, P: 8 – 14-ig 

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel! 

Tel: 36-352-020 
ÚJ! Átmenetileg az új helyszín: 

ÁLLOMÁSKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ! 
 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 – 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 

Tel: 36-352-020 
 

ORVOSI RENDELÉS IDŐPONTJAI:   

ÁTMENETILEG A POLGÁRMESTERI 

HIVATALBAN: szerda: 8.00 – 10.00-ig 

Tel: 06-30-386-4647 

 

TEMETŐGONDNOK:  
Horváth Gábor 

 

A KÖNYVTÁRI  

kölcsönzés  

átmenetileg csak 

egyeztetett időpontban ! 

 

 
A SZARVASKŐI TEMPLOM ÚJ MISERENDJE: 

vasárnaponként: 10 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 

 
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 Pataki Sándorné sz. Kiss Anna  

(1934. 03. 25.) 86 éves korában, 2020. 

03. 04-én elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 
 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Szűcs Sándor sz. (1951. 10. 05.) 

69 éves korában, 2020. 05. 16-án 

elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Barta Mária sz. (1972. 03. 29.) 48 

éves korában, 2020. 05. 26-án elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 


