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A LÓ ÁLMA 

 

Nézem az istálló falát  

s rágom a szénát,  

amit elém rakott.  

Izmaimban a napi munka,  

meg-megmozgatom,  

aztán hagyom:  

a csönd s a félhomály  

puha hálóként befon. 

 

Jönnek az álmaim:  

szabadon futok a füvön,  

s legelészem a harmatos szálakat.  

Talán még hemperegni is támad kedvem:  

négy lábam kalimpálna az égre,  

s örömömben nyihognék  

egyet-egyet. 

 

  
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! 

 

SZERKESZTŐI 

SAROK 

 

 

Kedves Olvasók! 

BOTTYÁN JUDIT VERSEI 

 
AMI FONTOS 

 

Túl a nyolcvanon s mindenféle bajon; 

a gyerekkor a második világháborúban; 

majd Rákosi 

rettegéssel, terrorral, 

törvénytelenséggel 

fojtó évei; 

56 eufórikus rövid mámora, 

s jött rá érzelmi összeomlás; 

majd remény, fellendülés, 

sok öröm, békés haladás. 

Ekkor vírus-villámcsapás. 

Életeket, életformákat tarol. 

Meddig? S utána? 

Az edzett nyolcvanasok  

sóhajtanak s legyintenek egyet: 

„De legalább nem lőnek.” 

 

 

 

RÁM EMLÉKEZEL ... 

 

Rám emlékezel, ha madárfütty szól  

a reggeli kávé idején.  

Rám emlékezel, ha a fenyő suhog  

a szelek éjjelén. 

Rám emlékezel, ha hópihe táncol orrodon, 

rám emlékezel, hogy együtt jártunk a 

havon egykoron.  

Rám emlékezel, ha árva kutyát simogat 

kezed.  

Rám emlékezel, ha nézed a régi képeket.  

Rám emlékezel, ha könyvnek peregnek 

lapjai. 

Rám emlékezel, ha felnézel az égre, 

hol a Tejúton angyalok szánkáznak,  

s csillagokkal fociznak, meteorit-gólt 

remélve. 

Rám emlékezel, ha minden üres, minden 

reggelen,  

S még nesztelen léptem sem hallod sosem. 

 

Ugye nem gondoltad, 

milyen könnyű lesz 

emlékezni rám.  

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁLLATVÉDELEM 

Állatvédelmi társadalmi párbeszéd indult, 

Magyarország Kormánya online kérdőív 

formájában várja a lakosság véleményét. A 

kérdőívet március 7-ig lehet kitölteni 

az allatvedelem.kormany.hu oldalon. 

 

Nagy István agrárminiszter ismertette: a 

kormány és az Agrárminisztérium (AM) 

törekszik arra, hogy minden rendelkezésre álló 

eszközzel elősegítse az állatok jólétének 

javítását és a felelős állattartás térnyerését a 

lakosság körében. Ebben a szellemben indítják 

el a társadalmi párbeszédet is, amelynek célja, 

hogy biztosítsák az információcserét, a 

szorosabb együttműködést az ágazatot érintő 

jogszabályok előkészítésében, az átfogó programok és stratégiai dokumentumok 

megalkotásában. Nagy István kiemelte, az állatvédelem ügye az egész társadalmat érinti. 

Hozzátette, már hosszú évek óta dolgoznak az állatok védelme érdekében; felléptek az 

állatkínzás ellen: ma már az ezzel kapcsolatos bűncselekmények büntethetőségéről 

Magyarországon a törvények egyértelműek és európai viszonylatban is a szigorúbb 

szabályozások közé tartoznak. 

Nagy hangsúlyt fektettek az edukációra, évről évre biztosítanak pályázati forrásokat és 

támogatásokat. A központi költségvetésben 2017 óta az agrártárca kezdeményezésére külön 

forrás áll rendelkezésre, amely 100 százalékban állatvédelmi célokra fordítható – közölte a 

miniszter. Kitért arra, hogy emellett figyelmet fordítottak az ivartalanításra is: 2019-ben a 

kormány 100 millió forintot biztosított az ezzel kapcsolatos programra. Törekvéseik 

folytatásaként pedig tavaly az állatvédelem tematikáját miniszteri biztosi szintre emelték az 

AM-ben – tette hozzá Nagy István. 
 

Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy 

Magyarország Kormánya közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, ezért mindig 

megkérdezik az emberek véleményét, és azokat figyelembe is veszik a fontos döntések előtt. 

Az állatvédelmi online felmérés március 7-ig tart, így vasárnaptól egy hónapig várják a 

véleményeket, az allatvedelem.kormany.hu oldalon – tette hozzá. 
 

Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős 

miniszteri biztos elmondta, hogy a felmérés 13 kérdést tartalmaz, két fő gondolati kör mentén 

épül fel: az első az állatvédelemhez kapcsolódó jogszabályi környezet, a második pedig a 

felelős állattartás helyzete. 
 

A témák egyaránt érintik a társállatok és a gazdasági haszonállatok helyzetét. A felelős 

állattartáshoz kapcsolódóan kíváncsiak a lakosság véleményére a civil szervezetek támogatási 

rendszerével, az oktatással, a kóbor állatok helyzetével, a bántalmazást elszenvedő 

haszonállatokkal kapcsolatban is. A jogszabályi környezet felülvizsgálatával kapcsolatban 

várják a véleményeket a nem megfelelő állattartással szembeni fellépésről, az állatkínzás 

büntetéséről, a tiltott állatviadal szabályainak szigorításáról, a pirotechnikai eszközök 

használatáról és cirkuszi vadállatok helyzetéről is – fűzte hozzá. 

 

http://allatvedelem.kormany.hu/
http://allatvedelem.kormany.hu/
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

Kedves Olvasó! 

 

A 2020. év mindannyiunk számára hosszú és nehéz év volt. A 

koronavírus járvány megjelenése és gyors terjedése, a növekvő 

halálozási arányok, a korlátozások, a bizonytalanság, sajnos minden nap 

velünk voltak, velünk vannak.  

 

A védekezési szabályoknak megfelelően és a további fertőzések elkerülése érdekében, 2020 

márciusától nem tartottuk meg közösségi rendezvényeinket, eseményeinket.  

 

A 2020-as év azonban pozitív változást is eredményezett. Megnőtt az ingatlanvásárlási kedv, 

ami településünket is érintette, és amelynek köszönhetően a lakosság száma 412 főre 

emelkedett. 

 

A sok nehézség ellenére mégis azt mondhatom, hogy, bár rengeteg feladattal, munkával, 

nehézséggel járó, de eredményes évet tudhatunk magunk mögött.  

 

Tudom, sok kellemetlenséget okoztak a felújítások, építkezések, de ahhoz, hogy határidőben 

végezzünk a munkákkal, sajnos néha elkerülhetetlen volt, hogy adott pontokon olyan építési 

gócpontok alakuljanak ki, amelyek sok bosszúságot okoztak.  

 

Nekünk, a hivatal dolgozóinak sem volt könnyű az elmúlt év, hiszen a teljes hivatalt le kellett 

költöztetnünk az Állomáskertbe, majd vissza. 

 

Az Orvosi rendelő működése sem volt zökkenőmentes és az ügyintézést még a járványhelyzet 

is nehezítette.  

 

Mostanra túl vagyunk a nehezén, de én abban reménykedek, hogy lesz még egy kis 

felfordulás, hiszen az utak felújítása az elkövetkező idők egyik legjelentősebb feladata. 

Jelenleg a Borsodi rész útfelújítására rendelkezünk forrással, de készen vannak a tervek az ó-

falu teljes egészére, valamint a csapadékvíz elvezetése a teljes belterületre. 

 

Az elkövetkezendő időszakban, szinte minden területre várható pályázatok kiírása. Minden 

terület más-más szakembert, szaktudást igényel, amivel önkormányzatunk nem rendelkezik.  

 

Nagy segítség lenne számunkra, ha egy-egy beruházás tervezése során olyan helyi lakosok 

véleményét is meghallgathatnánk, akik elkötelezettek településünkkel, szakmai, gyakorlati 

hozzáértésükkel megerősítenék, vagy éppen megkérdőjeleznék az elképzeléseink, terveink 

kivitelezhetőségét. 

 

A fent leírtak miatt kérem azokat, akik szívesen részt vennének településünk jövőjének 

tervezésében, építésében és úgy gondolják, hogy van olyan tudás, vagy szakma a kezükben, 

amivel segítségünkre tudnának lenni, jelezzék felém az érintett terület megjelölésével. 

 

Szabóné Balla Marianna  

polgármester 
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Kimutatás az elmúlt időszakról áthúzódó és jelenleg folyamatban lévő pályázatokról 

 

 

 Közösségi tér 

(foglalkoztatás) 

Magyar Falu Program 

 

2.969.460,-Ft 2020.05.21. TÁMOGATOTT 

 Eszközfejlesztés 

belterületi közterület 

karbantartására 

(Magyar Falu Program) 

 

12.956.540,-Ft 2020.06.17. TÁMOGATOTT 

 Erdőtelepítés 5,4 ha 

 

 

101.748 EUR 2020.06.30. TÁMOGATOTT 

 Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 

Belterületi utak felújítása 

 

19.890.619,-Ft 

ebből önerő: 

2.983.593,-Ft 

2020.07.09. TÁMOGATOTT 

 Vis maior 2020.06.27-i 

villámárvíz 

 

3.353.000,-Ft 2020.07.02. TÁMOGATOTT 

 Vis maior 2020.07.02-i 

villámárvíz 

 

5.423.000,-Ft 2020.07.13. TÁMOGATOTT 

 Szociális tűzifa 

 

 

552.450,-Ft 2020.08.10. TÁMOGATOTT 

 Elhagyott ingatlanok 

közcélra történő 

megvásárlása  

Magyar Falu Program 

 

5.000.000,-Ft 2020.09.10. TÁMOGATOTT 

 Hulladéklerakó 

megszüntetése 

 

1.986.915,-Ft 2020.11.05. nem nyert 

 Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 

„Tisztítsuk meg az 

országot 

” 

10.534.269,-Ft 2021.01.28. elbírálás alatt 
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A 2020-AS ÉV BERUHÁZÁSAI 
 

A szennyvízhálózat kiépítése 

 

Kétség nem fér ahhoz, hogy az elmúlt év legnagyobb beruházása a szennyvízhálózat 

kiépítése volt, mely határidőben be is fejeződött. A területrendezést a kedvezőtlenre fordult 

időjárás már nem engedte elvégezni, mert a folyamatos esőzés miatt kivitelezhetetlen volt. 

Tavasszal, amint az időjárás engedi a vállalkozó rendelkezésünkre áll és elvégzi azokat az 

„utómunkálatokat”, amelyek elmaradtak.  

Amint azt már korábban hírül adtuk, a szennyvíz gerinchálózata az ütemtervnek megfelelően 

kiépült, a rákötések ezeken a szakaszokon már el is kezdődtek. 

A projekt megvalósítása során eddig semmilyen hozzájárulást nem kellett fizetnie a 

lakosoknak, minden a Belügyminisztérium és Szarvaskő Község Önkormányzatának 

támogatásával valósult meg. 

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy immár lehetőségük van háztartások szennyvíz-hálózatra 

való rákötésére. 

Kérjük Önöket, éljenek a lehetőséggel, hiszen közösségi érdekünk, hogy minden háztartásnál 

kiépítsék a szükséges szennyvíz-bekötővezetéket. Bízunk benne, hogy az elkövetkező 

hónapokban minél több háztartás, vállalkozás él a csatornahálózatra való rácsatlakozás 

lehetőségével, mellyel az adott ingatlan értékét is nagymértékben növelik. 

 

A hatályos törvények értelmében a házi szennyvízvezeték kiépíttetése/kiépítése, 

rácsatlakoztatása a tisztítóidomra az ingatlan tulajdonosának vagy egyéb jogcímen 

használójának a feladata.   

Szarvaskő település szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének 

üzemeltetését a Heves Megyei Vízmű Zrt. - Egri üzemegysége végzi. 

Az üzemeltető az elkészült szennyvíz bekötéseket, üzemeltetésre való átvételét az alábbi 

szempontok alapján fogja elvégezni: 

Idézet a Heves Megyei Vízmű Zrt. leveléből: 

 „A szennyvízbekötések átvételének helyszíni szakfelügyeleti díja érvényben lévő 

árjegyzékünk szerint bruttó 3613 Ft. 

 Miután az ingatlan rákötése a szennyvízelvezető hálózatra megtörtént, Jakab Ernő 

munkatársunkat kell keresni a 30/5813534-es telefonszámon. Az előre egyeztetett 

időpontban, a helyszínen az igénybejelentő nyomtatványt a fogyasztóval közösen 

kitölti, leolvassa a vízmérőállást és a műszaki előírások teljesülése esetén 

szennyvízbekötést üzemeltetésre átveszi. A helyszínen nyugta ellenében a 

szakfelügyeleti díjat átveszi és a felhasználási helyet szennyvízdíj-számlázásra 

bejelenti. 

 Társaságunk tömeges átvétel esetén kedvezményes bruttó 2500 Ft szakfelügyeleti díjat 

számol az átvételért, ennek azonban feltétele, hogy a fogyasztó Jakab Ernő 

munkatársunk által felkínált időpontot elfogadja, annak érdekében, hogy az átvételek 

és az adminisztrációs feladatok gyorsabban és gördülékenyebben megtörténhessenek. 

 A szennyvíz-rácsatlakozás szakfelügyeletét, annak a felhasználónak kell igényelni 

akivel Társaságunk ivóvíz-szolgáltatási közszolgáltatási szerződésben áll. A helyszíni 

átvételkor is ennek a felhasználónak kell jelen lenni. Ettől eltérni csak írásos 

meghatalmazás birtokában lehet.” 
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Kérem Önöket, hogy a hálózatra csatlakozás során okvetlenül tartsák szem előtt a fentebb 

ismertetett követelményeket. 

 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy 2021. december 31. napjáig van arra lehetőség, 

hogy Szarvaskő teljes területén, ahol a gerinchálózat biztosítja, rákössenek a 

szennyvízhálózatra. Amennyiben ezen időpontig a szennyvízhálózatra a rákötés nem 

történik meg, úgy az elfogyasztott ivóvíz után, talajterhelési díjat kell fizetniük. 

 

Sportpark 

 

 
 

A Sportpark az Alkotóház mellett került kialakításra, oly módon, hogy közműáthelyezésre ne 

kerüljön sor. 

A sportpark változatos szerkezeti kialakítása a legkülönbözőbb nehézségi fokú mozgások 

kivitelezését teszi lehetővé. Az általános képességfejlesztés alapgyakorlatai eltérő 

testhelyzetekben, könnyítve, nehezített kiinduló helyzetből egyaránt végezhetők. Az 

alacsonyabb és a multifunkciós felépítésű oszlopokon, állványokon és lépegetőkön végzett 

húzódzkodó, tolódzkodó, fekvőtámasz, has- és hátizom erősítő és láberő fokozó gyakorlatok a 

különböző test-tájak főbb izomcsoportjait mind megmozgatják. A lépegetők többek között 

általános ügyesség, egyensúly-érzék fejlesztésére, az alsó végtagi izomzat erejének fokozására 

használhatók. 

 

Fontos! 

14 év alatti gyermek csak felnőtt kísérő jelenlétében és felügyelete mellett veheti igénybe az 

eszközöket.  
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Alkotóház 

 

A Sportpark műszaki átadásán jött az ötlet, hogy az Alkotóház közelségét hogyan lehetne 

kihasználni a szabadidő hasznos eltöltésének céljából. Elképzelésemet a képviselők 

támogatták, ezt követően közösen döntöttünk arról, hogy a Sportpark környezetében 

szeretnénk létrehozni és fenntartani egy olyan közösségi teret, mely minden korosztály 

igényét kielégíti.  

(Itt szeretném megjegyezni, hogy a járványhelyzet miatt testületi üléseket nem tarthatunk, de 

döntéseimet a képviselőkkel történő egyeztetést követően hozom meg.) 

 

Kezdeti lépésként az 1-es teremben kialakításra kerül egy olyan „készségfejlesztő” terem, 

amit felnőttek is igénybe vehetnek. Elképzeléseink szerint beszereznénk egy, vagy két csocsó 

asztalt, illetve darts táblát, sakk készletet, kártyákat, amivel a Szarvaskőben élők kellemesen 

eltölthetik szabadidejüket.  

Párhuzamosan alakítanánk ki a 2-es termet, ahol a kisebb gyermekek hasznos időtöltését 

biztosítanánk felnőtt felügyelettel. (kézműves foglalkozás, mesedélután, társasjáték stb.)  

Az épületben a konyha felújításra került, a pár méterre lévő tűzrakóhely lehetőséget biztosít 

szabadtéri sütögetésre, bográcsolásra stb. 

Nem titkoltan arra törekszünk, hogy a családosok részére olyan szabadidős tevékenységet 

biztosítsunk, ami összehozza a szarvaskői lakosokat és kellemes kikapcsolódást biztosít az 

egész család részére.  

Az ehhez kapcsolódó ötleteket, javaslatokat, igényeket várjuk, és szívesen fogadjuk az 

onkormanyzat@szarvasko.hu és kozmuv.szarvasko@gmail.com email címeken! Kérem, hogy 

a nyitvatartási idővel kapcsolatos elképzeléseiket is jelezzék.  

 

 

Alkotóház, a közösségi színtér működtetése 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet előírja, 

hogy minden községben legalább közösségi színteret kötelező működtetni, ahol a feladatellátó 

a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább 

középfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert köteles foglalkoztatni. A 

települési önkormányzatoknak 2021. január 1-jétől kell megfelelniük a jogszabályban 

megfogalmazottaknak. A Nemzeti Művelődési Intézet elindította a Közművelődési 

Foglalkoztatási és Képzési Programot, melyen Molnár Zsófia vesz részt.  

Az alkotóház működtetését Szarvaskő Község Önkormányzata és a Nemzeti Művelődési 

Intézettel kötött megállapodás alapján Molnár Zsófia közösségszervező asszisztens fogja 

biztosítani. 

Idézet Molnár Zsófia diplomás bábszínész bemutatkozásából: 

„Korábban ez egri Harlekin Bábszínházban, majd Budapesten a Kolibri Színházban 

játszottam. Kislányunk születése után döntöttünk úgy, hogy gyermekünknek igyekszünk a 

legjobb helyszínt megkeresni a felcseperedéshez, így találtuk meg álmaink otthonát a Tölgyfa 

utcában. Három hónapig voltam közfoglalkoztatott Szarvaskő Község Önkormányzatánál, és 

itt kaptam lehetőséget arra, hogy bekerüljek az NMI (Nemzeti Művelődési Intézet) Kulturális 

Foglalkoztatási és Képzési Programjába, így lettem közművelődési asszisztens Szarvaskő és 

Egerbakta községben. Munkám célja, hogy lehetőséget biztosítsak arra, hogy mindenki 

bekapcsolódhasson a közművelődésbe, segítsek a helyi közösségek létrejöttében és 

működésében, támogassam a helyi kapcsolatok kialakulását és erősödését. Szeretném minél 

sokszínűbben kialakítani a helyi programokat, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődési 

mailto:onkormanyzat@szarvasko.hu
mailto:kozmuv.szarvasko@gmail.com
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körének leginkább tetszőt, legyen az fiatal, vagy – lelkében fiatal – szépkorú. Feladatom a 

helyi hagyományok ápolása, helyi értékek gondozása és a mai irányok követése is.” 

 

A nyitvatartási időt a későbbiek során, az Önök igényeit is figyelembe véve alakítjuk ki, 

melyről a megszokott módon (plakát, honlap, Alkotóház Szarvaskő facebook oldalán) adunk 

tájékoztatást. 

 

 

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Orvosi rendelő –– Polgármesteri Hivatal –– Könyvtár 

 

 
 

Amint arról már az előző újságokból értesülhettek, a pályázat 2017. évben került benyújtásra, 

mely 2018. évben pozitív elbírálásban részesült. A beruházás határidőben elkészült, ennek 

köszönhetően az Orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal épülete megújult. Megtörtént az 

épületek energetikai korszerűsítése, projektarányos akadálymentesítése. A pályázattal 

párhuzamosan beadásra került a Magyar Falu Program keretein belül az „Orvosi eszközök” 

címszó alatt megjelent pályázat, mely a szintén pozitív elbírálásnak köszönhetően a rendelő 

bútorzatának cseréjét tette lehetővé. A rendelőt „gazdagítja” egy félautomata defibrillátor gép. 

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatása jóvoltából a könyvtár bútorzatának 

lecserélése is megtörtént.  

 

A projekt során megvalósított fejlesztések eredményeként komfortos, korszerű, kívül-belül 

megújult épületek átadására kerülhetett sor, melynek eredményeképpen a jövőben jelentős 

energiamegtakarítás érhető el. 

 

 

FELHÍVÁS! 

Az Állomáskerti Szabadidő Központot valamint az Alkotóházat szeretnénk egyértelműen 

elnevezni. Elsősorban Szarvaskőhöz kapcsolódó nevezetes személyekre gondolunk (pl. 

Örkény István, Tóth István stb.) vagy a település természeti adottságait kifejező fogalomra. 

Örömmel fogadjuk ötleteiket, javaslataikat! 
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Vis Maior pályázat (Csurgó patak) 

 

A támogatás csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető, 

nem igényelhető támogatás új beruházásra, fejlesztésre és felújítási előirányzatok pótlására! 

A szennyvízhálózat kiépítésével párhuzamosan került helyreállításra a Csurgó-patak, melynek 

során az iszapos, köves hordalék kitermelése, rézsűképzés és fenéklépcsők helyreállítása 

megtörtént. 

 

 

Római Katolikus Templom 

 

Amint arról a legutóbbi újságból értesülhettek, levélben kerestem meg Dr. Ternyák Csaba 

egri érseket és kértem tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a templom külső befejezésére, 

illetve a templombelső rendbetételére mikor kerül sor.   

Örömmel fogadtam, amikor a templom külső felújításának befejezése elkezdődött, mostanra 

be is fejeződött, amit, bár levélben megköszöntem érsek úrnak, ezúton is köszönök.  

 

Az ide év egyik feladataként határoztuk meg a templomkert rendbetételét. 

Itt szeretném megkérni azokat a lakosokat, akik a templomkertet jelenleg parkolóként 

használják, hogy legalább a parkolóhelyül igénybevett részeket tisztítsák meg a hótól és óvják 

a templom közvetlen környezetét. Köszönöm! 

 

 

Templomlépcső 

A feladat elvégzéséhez szükséges 

forrást a Belügyminisztérium 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása keretében 

benyújtott sikeres pályázatunk 

biztosította. 

 

A felújítás szükségességét az 

örökségvédelmi bejelentési tervből 

idézem: 

 

„A Szarvaskői Keresztelő Szent János 

templomhoz nyolc pihenővel 

megszakított lépcső vezet. A lépcső és a 

templom tengelyvonala tompaszögben 

(176
0
) találkozik egymással. A lépcső 

két oldalát korlát és tuja sor övezi. 

A lépcső 1887-ben még nem volt meg. 

Legkorábban az 1920-as évektől van 

róla adat (pontosabban kép). 

„…A lépcső az 1980-as évek óta csak 

kisebb javításokon esett át. A 

lépcsőfokok teljesen elhasználódtak. 

Terméskő, műkő, beton fokok vegyesen 

találhatóak benne. Több helyen 



SZARVASKŐI HÍRMONDÓ VIII/1. SZÁM 

11 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com          

javított, kifagyott, csorbult állapotban vannak. A pihenők beton kiöntése is repedezett. A 

templom előtti tér burkolata kő és helyszínen öntött beton. Az acélcső korlát elfogadható 

állapotban van, de az utolsó lépcsőkarnál toldott. A lépcső indításánál lévő törpe pillérek 

javítottak, az északi pillér feltehetően eltörött. A két oldali pofa-fal is több helyen kifagyott. A 

templom előlépcsője erősen kopott, csorbult lépcsőfokokból áll. A korlát elhasználódott. 

Szintén felújításra szorul.”  

 

Az Örökségvédelmi Hivatal előírásait is figyelembe véve, határidőre befejeződött a 

templomlépcső felújítása. A régi lépcső még használható elemeit az idei évben fogjuk 

újrahasznosítani, a temetőhöz felvezető járdaszakasz javítására, pótlására. 

Itt szeretném megköszönni Boros András építész (Szarvaskő lakosa) segítségét, aki tartotta a 

kapcsolatot a hatóságokkal, folyamatosan ellenőrizte és segítette a munkálatokat. 

 

 

Munkába állt az MTZ-820-as traktor 

A Magyar Falu Program keretein belül 

100%-kos támogatottsággal jutott hozzá 

településünk a homlokrakodó, hótoló lappal, 

sószóróval, kanállal felszerelt traktorhoz. 

A program lehetőséget biztosított az 5000 fő, 

és ez alatti állandó lakosságszámú 

önkormányzatoknak és önkormányzati 

társulások számára új eszközök/munkagépek 

beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a 

belterületi közterületek megfelelő 

karbantartásához, közparkok, járdák, járda 

melletti zöldterületek fenntartásához, 

gondozásához. 

Településünk önállóan pályázott és nyerte 

meg a munkagép vásárlásának lehetőségét. 

 

Az idén sor kerül felszereltségének 

bővítésére, terhek szállítására alkalmas 

pótkocsi beszerzésére is.  

 

 

 

 

Téli csúszásmentesítés 

A meteorológiai előrejelzéseket figyelve határozunk arról, hogy még a havazás, fagyok 

előtt megelőző sószórást végezzünk. 

Az úgynevezett alászórás arra elegendő, hogy a frissen hullott hó ne fagyjon le rögtön a 

burkolatra és azt később könnyebben el lehessen takarítani. Fontos ugyanakkor kiemelni, 

hogy önmagában a megelőző sószórás nem olvasztja el minden esetben a havat. Ahhoz, 

hogy a só kifejtse olvasztó hatását, szükség van az autósokra, a minél nagyobb 

forgalomra, ami nálunk a belterületen nem biztosított. Ezért van az, hogy bár mi is 

elvégeztük az elősózást, Szarvaskő belterületén nem kerül olyan állapotba az út, mint a 

25-ös számú főút. 
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Ónos eső esetén az utak sózása hatástalan, a burkolatok síkosságát csak azt követően 

lehet csökkenteni, ha az eső már elállt, mivel a folyamatos csapadék a megelőzésképpen 

kijuttatott síkosságmentesítő anyagokat is lemossa a burkolatról, így az ónos eső azonnal 

a burkolatra tud fagyni.  

Az önkormányzat mindent tőle telhetőt megtesz annak érdekében , hogy az utak a 

havazásokat követőem mielőbb járhatóak legyenek, de a lakosságnak is van 

síkosságmentesítési kötelezettsége. 

 

A kötelezettség vonatkozik az ingatlant határoló járdaszakaszra, vagy ahol nincs járda, ott az 

ingatlan szélétől mért egyméteres sávot kell megtisztítani a hótól, és megszüntetni a 

jegesedést. 

Természetesen a munkagép nem csak a téli időszakban lesz segítségünkre. A jövőben árkok 

tisztítása, külső területek kaszálása is ezzel történik, amit eddig bérmunkában végeztettünk el. 

 

 

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 

 

A fenti címmel került kiírásra a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett pályázat. A pályázati kiírás indokoltsága és célja: 

„A kistelepüléseken is jellemző, hogy az idősebb emberek 

elhalálozásával vagy az ingatlantulajdonosok, örökösök elköltözésével 

a korábban rendezett épületek elhanyagolttá válnak, az építmények 

állapota leromlik, amely idővel veszélyezteti a szomszédok 

életbiztonságát, zavarja a településképet…” 

Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett 

falukép kialakítását.  

 

A projekt keretében támogatható tevékenység: 

Nem önkormányzati tulajdonban lévő, vagy részben önkormányzati tulajdonban lévő 

elhagyott ingatlan, közcélú ingatlanná alakítás céljából történő megvásárlása. 

A támogatás feltétele, hogy a megvásárolt ingatlan a pályázó 100%-kos tulajdonába kerül. 

A benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési 

szempontoknak, ezért 5.000.000,-Ft támogatásban részesültünk. 

 

A pályázat során megvásárolni szándékozott ingatlan a Szarvaskő, Fő út 7. szám alatt 

található, mely osztatlan közös tulajdon, 14/56 hányad arányban már Szarvaskő Község 

Önkormányzat tulajdonában van.  

A 42/56 hányad tulajdonosa a 2020. szeptember 04. napon kelt szándéknyilatkozat aláírásával 

hozzájárulását adta ahhoz, hogy Szarvaskő Község Önkormányzata az érintett ingatlan 

tekintetében pályázóként részt vegyen, ehhez a szándéknyilatkozatot felhasználja. A 

szándéknyilatkozatban foglaltak alapján vállalta, hogy eredményes pályázat esetén 

5.000.000,-Ft vételár megfizetése ellenében átruházza, eladja a tulajdonát képező 

ingatlanrészt. 

A pályázaton elnyert összeg számlánkra utalása még a tavalyi évben megtörtént. Az, hogy az 

ingatlan mikor kerül az önkormányzat 1/1-es tulajdonába, a szándéknyilatkozatot aláíró 

tulajdonostárstól függ.  

Az önkormányzat részéről minden feltétel, már a tavalyi évtől biztosított volt.  

Amennyiben az adásvétel a szándéknyilatkozatot tevő tulajdonos részéről meghiúsul, a 

pályázaton megnyert 5.000.000,- Ft összeget vissza kell fizetnünk. 
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A KÖZELJÖVŐ FEJLESZTÉSI TERVEI 
 

KISEBB LÉPTÉKŰ FEJLESZTÉSI TERVEK 

 

Borsod úti útfelújítás 

A Borsod utca a település központjában lévő parkolóból a Várhegyhez (vár-romhoz) vezető 

turista ösvény belterületi szakasza. Az utca (ismereteink szerint) az 1960-as években kapott 

aszfalt burkolatot, melynek felújítására azóta nem került sor. Az elmúlt évek 

közműfejlesztései is rontották az út minőségét, tagolttá tették az utca aszfalt burkolatát. 

A feladat elvégzéséhez szükséges forrást a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása keretében benyújtott sikeres pályázatunkból biztosítjuk. 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatott arról, hogy az ivóvízvezeték elavult, régi, így a 

borsodi rész teljes felújítását megelőzően a vezetékek cseréjére kerül sor, annak érdekében, 

hogy a későbbiek során ne kelljen ezen ok miatt a felújított utat felbontani. 

Az úthálózat felújításával párhuzamosan a szükségszerű csapadékvíz elvezetéséről is 

gondoskodunk. 

 

Templomkert és környezete 

Szintén az Élhető települések VMOP tervezet egyik célja a Közösségi célú tevékenységek 

címszó alatt, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának 

felújítása, rekonstrukciója, építése, beleértve utcabútorok elhelyezését, növényzet-telepítést.  

 

NAGYOBB LÉPTÉKŰ FEJLESZTÉSI TERVEK 

 

Amint azt Önök is bizonyára hallották kormányrendeletben nevesített, kiemelt turisztikai 

térségként került meghatározásra a Mátra - Bükk térség. Ez számunkra azt is jelenti, hogy 

készüljünk fel az elkövetkezendő időszakban megjelenő pályázatokra, éljünk a 

lehetőségekkel, de figyeljünk oda arra is, hogy továbbra is élhető maradjon településünk.  

Fontos a turizmus, fontos annak a fejlesztése, de ezekkel a fejlesztésekkel elért eredmény nem 

szabad, hogy mértéktelenül megkeserítse, megnehezítse az itt élők mindennapjait. 

Mindannyian értjük azt, hogy az itt éjszakázó vendégek pihenni, kikapcsolódni érkeznek 

településünkre, de kérek minden szállásadót, hogy tájékoztassa a vendégeit arról, hogy ez nem 

csak üdülőfalu, itt életvitelszerűen élnek emberek, akik munka után ide érkeznek haza és itt 

szeretnék kipihenni magukat, mert másnap ismét dolgozni mennek. Egyszerűbben 

megfogalmazva, az éjszaka hangoskodni, bulizni vágyók, ne Szarvaskőt válasszák, mert a 

szomszédok pihenésének a zavarása nem megengedett. Lehetőleg azok éjszakázzanak 

Szarvaskőn, akik tényleg pihenni vágynak, szeretik a természetet, vagyis a település ezen 

adottságai vonzzák ide, nem pedig az éjszakai duhajkodás reménye.  

A település fejlesztését továbbra is pályázati pénzekből kívánjuk megvalósítani, hiszen az 

éves normatíva és a saját bevételek az éves fenntartásra és a pályázatokhoz szükséges önerőre, 

pályázat előkészítésére biztosítanak forrást. 

Itt szeretném elmondani, hogy az eddigi takarékos gazdálkodásnak is köszönhetően a 2021-es 

év működését is biztosítottnak látjuk. 

Nagyobb turisztikai projekt esetén az alábbi két területben gondolkodik a képviselő-testület: 

Kerékpárút – Eger elérhetősége kerékpárúton a régi kisvasút nyomvonalán. 

Vár-rom – A vár-rom területén a 2017. évben Boros András építész által elkészített Telekessy 

István Virtuális Emlékpark létrehozása. 
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Telekessy István Virtuális Emlékpark 

A több évszázada elhagyatottan álló 

Szarvaskői vár megmentése és falai 

között, egy emlékpark létesítése igen 

összetett feladat. Különösen akkor, ha 

a hely történelmi és természeti 

értékeinek bemutatásához a 21. 

század technológiáját is fel 

szeretnénk használni. 

Az alábbi bemutatóval egy kis ízelítőt 

adunk a vár történetéből, a 

tervezendő régészeti feltárás menetéről és a helyreállítás céljáról, azzal a nem titkolt 

szándékkal, hogy újabb támogatókat nyerjünk meg kezdeményezésünknek. Reméljük, 

hamarosan Önt is a Szarvaskői vár lelkes védői között tarthatjuk számon! 

A 13. századtól az egri vár előváraként szolgáló szarvaskői vár évszázadokon át, a huszita 

mozgalmakon, a török elleni küzdelmeken keresztül jelentős szerepet töltött be a 

történelemben, melynek utolsó fejezete a Telekessy István püspök nevéhez fűződő időszak. 

Telekessy István 1702-ben hadat gyűjtött az Eger felé közeledő kuruc seregek ellen. A 

kurucok Bercsényi generális vezetésével sikeresen bevették a várost, s a püspököt 

Cserépvárába zárták. 1705-ben a vár osztrák őrsége feladja Eger várát. Az ekkor Egerbe 

érkező Rákóczi fejedelem meglátogatta a fogságban lévő idős püspököt, akit meggyőztek a 

felkelés céljai, s egyedüli püspökként Rákóczi mellé állt. Részt vett a Habsburg család 

trónfosztását kimondó ónodi országgyűlésen is. Bécs leváltotta tisztségéből a „kuruc-

püspököt”.  

Telekessy 1706-ban 12 hajdújával önkéntes száműzetésbe vonult Szarvaskőbe, ahol az akkor 

még tűrhető állapotban lévő várban, egy kétszobás faházban lakott. Innen írta Bécsbe a 

császárhoz és Rómába a pápához címzett leveleit, melyekben hivatalának ismételt betöltését 

szorgalmazta (levelei máig fennmaradtak). Telekessy István a Szentszék közbenjárására 

visszakapta püspöki székét, és haláláig (1715) még nagyon sokat tett Eger és környéke 

felvirágoztatásáért. Rákóczi fejedelem emlékirataiban tisztelettel és szeretettel emlékezik meg 

róla. Telekessy halála után a szarvaskői vár lassú pusztulásnak indult.  

A szabálytalan alaprajzú vár falu fölé magasodó romjaiból a múlt század végén még jelentős 

részek álltak. Ezekből a falakból ma is felfedezhetünk kisebb-nagyobb szakaszokat. A 

várhegyen egy kerek toronymaradványra is felfigyelhetünk, ennek szikla alapjába ciszternát is 

vágtak, melynek alapvető szerepe volt a hegy tetejére épült vár vízellátásában. 

Szarvaskő várának feltárását már 1975-ben tervezte a nagyhírű régész-kutató, Kozák Károly. 

Javasolta, hogy az egri vár több évtizede folyó feltárásával párhuzamosan a szarvaskői vár, 

mint az egri püspökvár fennhatósága alá tartozó elővár kutatása is elinduljon. Ez azonban 

egyéb, országos jelentőségű ásatások miatt elmaradt, és sajnálatos módon azóta sem folyt 

régészeti feltárás a területen.  

Azonban az elmaradt ásatások páratlan lehetőséggel is megajándékoznak minket.  

Az utóbbi években a régészek eszköztára jelentősen kibővült. A drón technológia és a 

lézerszkennerek segítségével a vár feltárását számítógépes modellek segítségével lépésről 

lépésre rögzíthetjük. Ezeket később a helyreállítás tervezéséhez és a látogatói élmény 

gazdagításához is felhasználhatjuk. 

www.szarvaskoivar.hu 

http://www.szarvaskoivar.hu/
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A vár helyreállításának három fázisa és a virtuális emlékpark koncepciója: 

1. Régészeti feltárás 

tudományos alapot teremtünk a helyreállítás tervezéséhez és a bemutatáshoz. 

2. Didaktikus helyreállítás 

a meglévő romok konzerválásával biztonságos látogatói útvonalakat alakítunk ki. 

3. Virtuális emlékpark 

a régészet adatait és a romhelyreállítás építészeti térstruktúráira épített kiterjesztett 

valóságot használó, mobil applikációt építünk. 

 

A várhegyen egyszerre tanulmányozhatjuk a földtörténeti korokat a hely különleges növény- 

és állatvilágát, valamint a történelmi helyszín emlékeit. A várhegy vulkanikus tömbje 

különleges párnaláva formáival eltér a Bükk hegység mészkő szikláitól. A természeti 

kincsekben bővelkedő területen található meg többek között a szigorúan védett magyar kőhúr, 

de esős időszakok után akár szalamandrákra is bukkanhatunk, melyet a helyiek eskerepje 

néven emlegetnek. A vár az Országos Kék Túra része, a Szarvaskői Geológiai Tanösvény 

egyik állomása. Területe a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik.  

A 2019 óta tartó világjárvány miatt a hazai turizmus felértékelődik.  

A teljes felszereltségben kialakított virtuális emlékpark lehetőséget nyújt kis csoportos 

látogatók fogadására anélkül, hogy bárkivel is találkoznánk az út során. A mobil aplikáció 

segítségével újraélhetjük azt a felfedezést, ami a régészek számára megadatik, amikor kőről 

kőre felszínre hozzák a ma még törmelékhalom alatt szunnyadó várat.  

A Szarvaskői vár Telekessy István Virtuális Emlékpark az új generáció médiumán keresztül 

szólítja meg és vezeti körbe látogatóit a helyreállítás elkészültével. A páratlan szépségű 

természeti helyszínen így kapcsolódik össze történelem és technológia. 

Boros András www.rtu.hu – Kárpáti János  

 

VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAMOK 

Élelmiszerbolt – Italbolt 

Az Élhető települések VMOP tervezet (Versenyképes Magyarország Operatív Program) célja, 

olyan infrastruktúra fejlesztések támogatása, melyek a gazdaságfejlesztéshez és a lakosság, 

kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulna hozzá, egyúttal a települések általános 

környezeti állapotát is javítaná. Ennek a tervezetnek az egyik, gazdaságélénkítő 

tevékenységek pontja az önkormányzati tulajdonban lévő építmények korszerűsítése, 

átalakítása, bővítése kereskedelmi, valamint vendéglátó egységek tekintetében. 

Sikeres pályázat esetén felújításra, átgondolt átalakításra kerülhetne az élelmiszerboltnak, 

italboltnak, fodrászüzletnek helyet adó önkormányzati épület. 

http://www.rtu.hu/
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Csapadékvíz elvezetés 

A „Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozás)” címszó alatt 

várható pályázati kiírás, az alábbi alcímekkel: 

Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-

csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható 

klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével. 

Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és 

vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója. 

Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli 

megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a 

belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák. 

Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 

fejlesztése, rekonstrukciója. 

A konzorciumi partnerekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént, az egyeztetéseket követően látjuk, 

hogy melyik célterületre tudnánk pályázni. 

 

Szennyvíztisztító telep fejlesztése 

Látjuk azt, hogy a megnövekedett lakosságszám és a demográfiai változások nagyobb 

vízfogyasztást generálnak, ami szükségessé teszi a szennyvíztisztító telep jövőbeni bővítését, 

fejlesztését, mely közel 45.000.000,-Ft összegű beruházást igényel. Önkormányzatunk 

jelenleg nem rendelkezik az ehhez szükséges forrással.  

Ezért a beruházásához szükséges anyagi forrás előteremtése érdekében levélben fordultam az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

programokért felelős helyettes államtitkárához. Ezzel egyidejűleg kerestem meg Dr. Juhász 

Attila Simont a Heves Megyei Közgyűlés elnökét és kértem közbenjárását. Engedjék meg, 

hogy itt is köszönetet mondjak Dr. Juhász Attila Simonnak, aki rövid időn belül személyes 

megbeszélést kezdeményezett az Innovációs és Technológiai Minisztériumba, amin 

mindketten részt vettünk, így módomban állt teljes körűen kifejteni a helyben jelentkező 

problémánkat. A beruházás indokoltságát erősítette meg a Megyei Közgyűlés elnöke is.  

Bár döntés még nem született az ügyben, bizakodóan tekintek a jövőbe. 

 

 

VIGYÁZZUNK ÉLETTERÜNK, KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁRA! 

 

Sokan azért választják lakóhelyül Szarvaskőt, mert beleszeretnek ebbe a környezetbe. Ez a 

környezet azonban csak akkor marad ilyen, ha vigyázunk rá. Az utóbbi időszakban jelentősen 

megszaporodott az illegálisan eldobált hulladék (sörös doboz, csokis papír stb.) mennyisége 

az Újtelep környékén, a mészégető felé vezető útszakasz pihenő részén. A régi 

szennyvízhálózat javítása miatt egy időre lezárásra került ez a rész, aminek következtében a 

fentebb említett szemetet, a szóróanyaggal megtöltött edénybe helyezték el.  

Vigyázzunk természeti környezetünkre, saját és embertársaink egészségére, és a megfelelő 

gyűjtőhelyre tegyük a felhalmozódott hulladékot! Itt szeretném megjegyezni, hogy a 

szóróanyag tároló nem szeméttárolásra került kihelyezésre.  

A szemetelés felszámolása szélmalomharcnak tűnik. Sajnos a tavalyi év folyamán is több 

alkalommal szedtünk össze (alkalmanként több zsák) illegálisan szétdobált hulladékot.  

Szarvaskő lakóinak biztosítottak a körülmények arra, hogy rendezett, tiszta környezetben 

éljenek. 
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Kérjük tehát a tisztelt lakosságot a hulladék elhelyezés szabályainak betartására 

mindannyiunk egészsége és a környezetünk védelme érdekében!  

Köszönet mindazoknak, akik nem csak a közvetlen életterük, hanem a környezetük 

tisztaságának megóvására is figyelnek. Kérem a lakosság segítségét, ha belterületen, vagy 

külterületen illegális szemétlerakással találkoznak, azt jelentsék be a hivatalba.  

 

Vigyázzunk együtt lakóhelyünk és környezetünk tisztaságára, higiéniájára! 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

 

SZARVASKŐ KÖZBIZTONSÁGÁÉRT POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI 
 
A megelőző évek többszöri sikertelen próbálkozása után, a 2020-as évben (Alapító okirat 

2020. február 27.) 16 fő alapító taggal sikeresen megalakult községünkben is a Polgárőr 

Egyesület.  

A vírushelyzet miatt a hivatalos ügyintézések folyamata jelentősen elhúzódott.  

Az Egyesület nyilvántartásba vételét a bíróság 2020. április 7-én jogerőre emelte 

(nyilvántartási szám:10-02-0002944; adószám:19239307-1-10). 

2020. július 28. napjával az Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség OPSZ tagja lett. 

Az alapító tagok egy része (6 fő) már részt vett az OPSZ továbbképzésén, és sikeresen 

polgárőr vizsgát tett. Ezen kívül van 4 fő polgárőr tagtársunk, akik egyelőre másik település 

polgárőreként vannak regisztrálva. Községünk egyesületébe történő átjelentkezésük jelenleg 

folyamatban van.  

Szarvaskő, a mi kis falunk igazi kis Gyöngyszem. Szerencsére a szabálysértések és 

bűncselekmények száma ezidáig jelentéktelennek volt mondható. A polgárőrségünk 

megalakulásának célja az volt, hogy ez maradjon is mindig így. A helyben és a környéken 

(Szilvásvárad, Eger stb.) lévő látványosságok, programok, természeti kincsek egyre nagyobb 

számú turistát vezetnek át településünkön. Megsokszorozódott azok száma is, akik a tőlünk 

északabbra fekvő – legtöbbször hátrányosabb helyzetben lévő – településekről ingáznak 

Egerbe, munkába járás, vagy csak vásárlási célzattal.  

A polgárőrség elsődleges célja a bűnmegelőzés. Egyesületünknek egyik fontos szerepe az, 

hogy már csak az utcán való jelenlétünkkel is figyelmeztessük a nem tisztességes „áthaladót”, 

hogy itt nálunk ne törje semmi rosszban a fejét.  

Mind a Heves Megyei Polgárőr Szövetség, mind a helyi Önkormányzat nagy segítségünkre 

volt az indulásban (és a folytatásban is). Ennek eredményeként sikerült egységes szolgálati 

ruhát beszereznünk. Az igazolványainkat ugyan még nem kaptuk meg, azonban jó néhány 

tagtársunk „járőrözik” a településen. Hivatalosan eljárni és fellépni még nem tudunk, de az 

esetlegesen előforduló szabálysértésekről tájékoztatjuk a körzeti megbízottat, akivel – 

mondhatni – napi kapcsolatban vagyunk. 

Mint említettem, településünkön szerencsére jelentéktelen számú bűneset történt. A 2020-as 

évben egyesületünk tagjai az alábbi eseteknél álltak helyt tisztességgel: 

- A faluban történt csatornázási munkálatok ideje alatt 3 db II. világháborús bomba 

került a felszínre. A rendőrség és a tűzszerészek kiérkezéséig a helyszín biztosítása, 

- A június végi nagy árvíz idején homokzsákolás, forgalom irányítása, bajba jutottak 

segítése, 
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- Illegális szemétlerakó személyek tettenérése. Rendőrségi és önkormányzati 

segítséggel, a szemétlerakó hely felszámolása, 

- A településen átutazó kisebbségi csoportosulás „randalírozásának” megakadályozása. 

(Rendőrség közbenjárásával) 

Mint újonnan alakult egyesület – mondhatom azt, hogy – az emberállományon kívül nem volt 

semmilyen eszközállományunk. Jelenleg már rendelkezünk 6 fő részére egyenruhával (póló, 

kabát, mellény), illetve az első sikeres pályázatunknak köszönhetően 2 db EDR rádióval. 

Természetesen a polgárőrségek részére kiírt minden pályázaton (gépjármű, felszerelés, 

kamera, egyéb eszközök) mi is részt kívánunk venni. Elsődlegesen egy szolgálati gépjármű 

beszerzése a célunk a külterületi szabálysértések és bűncselekmények felderítésére, 

megelőzésére (illegális szemétlerakás, falopások). 

A kijárási korlátozások feloldásával nagy turista forgalomra számítunk. Éves szinten több 

ezer turista látogatja meg a szarvaskői várat, az Országos Kék Túra útvonala településünkön 

vezet át, illetve az ősszel megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál is nagy tömegeket 

vonz. 

Erre felkészülve társaimmal folyamatosan reklámozzuk egyesületünket, hogy minél több 

aktív tagot számlálva biztosítsuk településünknek a nyugalmat és a rendet. 

 

Zay Zsolt 

elnök 

 

TAGCSERÉK A SZARVASKŐÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁBAN  

 

A Szarvaskőért Alapítvány új elnöke: Horváth Viktória.  

A kuratórium tagjai: Zayné Milinki Nikoletta és Molnár Zsófia.  

Mindhárman anyukák vagyunk, és néhány éve költöztünk a faluba, melybe azonnal 

beleszerettünk, ezért is szeretnénk részt venni a falu előremozdításában. 

Az Alapítványt azzal a céllal vettük át, hogy a Szarvaskőben lakó családok számára közös 

programokat szervezzünk, ahol a falu közössége megismerheti egymást. Külön szeretnénk 

megszólítani a faluban szép számmal lakó kisgyermekes családokat is, reméljük, hogy a 

javuló járvány-helyzet lehetővé teszi a gyerekeknek szóló programok, például egy gyereknap 

létrejöttét, melynek közreműködésében részt vállalunk.  

Másik célunk a falu turisztikai vonzerejének növelése, hogy az itt lakókon kívül a 

településünkre látogatók is megcsodálhassák az ország egyik legszebb fekvésű települését és 

annak környezetét. Szeretnénk, ha lakóhelyünket egyre több ember ismerhetné meg, hiszen a 

falu és környéke kiváló időtöltést biztosít minden korosztály számára. 

Az alapítvány erőforrásainak függvényében szeretne segítséget nyújtani a faluban élő 

rászorulóknak, nem várt krízishelyzetben anyagi vagy egyéb támogatást adni. 

A fentiek elérése érdekében szeretnénk kérni, hogy aki támogatja céljaink megvalósulását, 

adója 1%-át ajánlja fel alapítványunk részére.  

Szívesen fogadjuk megvalósítandó ötleteiket, amivel még szebbé és jobbá tehetjük kis 

falunkat! 

Adószámunk: 18575431-1-10 

Bankszámlaszám: 10918001-00000090-16230003 

Köszönjük támogatásukat, segítségüket!  

Horváth Viktória 

elnök 
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KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL  

 
Augusztus 20-a Szarvaskőn 

 

A 2020-as év nem adott sok 

lehetőséget a rendezvényeknek, de 

amikor lehetett, azt kihasználtuk és 

az Állomáskerti Szabadidőparkban 

egy színes, izgalmas nappal 

ünnepeltük az Államalapítást. 

 

 

 

 

 

 

A kemencét már 

délelőtt felfűtöttük, így 

mire Szarvaskő apró 

népe lisztes kézzel (és 

képpel) a tésztába 

vetette magát, a forró 

kemence már várta az 

ízletes bucikat. A 

tésztadagasztás titkaiba 

Ötvös Viki vezette be a 

szorgos gyerekeket, 

közben érdekességeket 

mesélt a búzáról és az 

ünnepről.  

 

 

Miután mindenkinek kellőképpen lisztes lett még a feje búbja is és a kemence is tele lett, 

lehetőség volt különböző népi kézműves technikák kipróbálására. Akinek kedve volt, Viki 

segítségével nemezelhetett, körmöcskézhetett és nagy sikere volt a kötélverésnek. Aki inkább 

valami mozgalmasabb elfoglaltságra vágyott, az kipróbálhatta a parkban található népi 

játékokat.  
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Késő délutánra mindenki 

jól elfáradt, így jólesett az 

árnyékos színpadon 

megpihenni, ahol Fekete 

Dávid bábos szórakoztatta 

a szájtáti közönséget: 

rettenthetetlen Vitéz 

László bábjával játszotta 

el a törökök kiűzésének 

(hellyel-közzel) valódi 

történetét.  

 

 

Mire László és hős pajtikái leszámoltak a 

zsarnokkal, a cipók is elkészültek, s Czibere 

Zsolt atya azon melegében fel is szentelte őket.  

A hagyomány szerint egy csipet sóval 

fogyasztottuk a langyos mannát, de a faluból 

érkező felajánlásoknak köszönhetően volt ott 

lekvár, és szörp is, melyet hálásan köszönünk. Jó 

hangulatú beszélgetés kerekedett, a 8 kg kenyér 

pedig olyan hamar elkopott, mintha sose lett 

volna.  

 

Külön szeretném megköszönni, hogy a 

résztvevők partnerek voltak a hulladékcsökkentő 

kezdeményezésünkben, és saját poharaikkal 

érkeztek az eseményre.  

A hangulatos eseményről tájékoztató, beszédes 

képek egy részét köszönjük Kamrás Lajosnak!  

 

Remélem, az idei év kegyesebb lesz, és több 

alkalommal találkozhatunk.  

 

Molnár Zsófia 
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Találkozás a Mikulással 

 

Bár a szigorú járványügyi 

szabályzat nem engedte, 

hogy ünnepséggel várjuk a 

Nagyszakállút, ő mégsem 

feledkezett meg Szarvaskő 

jó gyerekeiről.  

 

A falun áthaladva 

megpihent nálunk egy- egy 

órára, s míg szarvasai a 

hegyoldalban legelésztek, 

ő nagy hanggal, jókedvvel 

és teli zsákkal várta az 

Újtelepen és az Ófaluban 

is a lurkókat.  
 

Krampuszai segítségével kiosztotta az édességgel teli zsákocskákat, cserébe pedig szebbnél- 

szebb dalokat és verseket kapott. 
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Köszönjük a Mikulásnak, a segítőinek és köszönjük Nektek, hogy a szabályokat betartottátok 

és sikerült közösen egy kis ünnepi hangulatot varázsolni ezekben a nehéz időkben. 

Molnár Zsófia 

 

BOTTYÁN JUDIT  
Előző lapszámunkban már hírt adtunk arról, hogy 

Bottyán Judit, a „falu költője” a versek mellett új 

műfajjal, mesékkel is megörvendeztet bennünket. Pár 

meséjét ízelítőül a Szarvaskői Hírmondó 2020. 2. 

számában is közzétettük. 

2020 Karácsonyára napvilágot látott mesekötete, 

melynek történeteit kicsik, nagyok élvezettel olvashatják, 

ahogyan a szerző ajánlotta: 6-tól 99 éves korig.   

Nagy elismerés az alkotó számára, hogy az országos 

jelentőségű, sőt határainkon túli magyar szerzőket is 

felvonultató, irodalmi, művészeti folyóirat, az Agria 

főszerkesztője, Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész a 

folyóirat 2020/4. számába is válogatott írásai közül, s az 

idei lapszámokban versek közlésével kívánja folytatja 

Bottyán Judit alkotásainak bemutatását, melyet szívből 

köszönünk, s őszintén gratulálunk a szerzőnek! (KÉE)  

A – Jaj, de fáj – varázslat 

- Ez a Peti olyan eleven, mint a csík. – mondogatja Nagyi, mikor nyáron velük van. 

Bizony, Peti egész nap serénykedik, tüsténkedik: behordja a fát, átrakja a muskátlis ládákat 

Nagypapival, Nagyival piacra jár, és segít hazahozni, amit vettek. 

Amikor meg iskolaév van, hétvégéken kirándulni járnak; Apuval és Anyuval. De Anyu most 

várandós: várja Peti kistesóját. Peti nem mondja, de jobban szeretné, ha fiú lenne, mert milyen 

jókat focizhatnának együtt. Mikor még gyermekecske volt, gyakran bejelentette: „Sajnos 

elfáradtak a lábacskáim.” Akkor Apu elmosolyodott és egy darabig a nyakában vitte. Most 

már, hogy ötödikes, sok-sok kilométert tud legyalogolni. Mennek is hegyen-völgyön, 

várakhoz, kastélyokba. Ezt a hétvégét nagyon várja, mert most két napra mennének. De 

amikor hazaért az iskolából, Apu otthon van és elkínzott arccal hever a kanapén. Anyu meg 

kihúzza a konyhába. 
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- Hagyd Aput! Nagy fájdalmai vannak. 

- Hol a sebe? – kérdezte Peti ijedten. 

- Nincs sebe. Ideggyulladása van. Azt nem lehet látni, pedig rohadtul fáj. 

Peti csöndes lett és hamar le is fekszik, de nem tud elaludni. Folyton Apura gondol meg a 

nagy fájdalmaira. 

Talán már éjfélre jár az idő, mikor egy hang megszólal mellette: 

- Min gyötrődsz Petikém? – kérdezi Libbenő tündér. 

- Apu nagyon szenved. Annyira szeretnék segíteni rajta, de nem tudom, hogyan. 

- Nézz csak ide! – ezzel a tündér varázskört rajzolt. Peti meglátja benne Aput, akinek a hátán 

egy óriási batyu van. 

- Ez a batyu – sóhajt a tündér – tele van fájdalommal. És akármennyire szeretném, nem tudom 

levarázsolni róla. Pedig az elmúlt évben két továbbképző tanfolyamon is részt vettem. 

Annyira jutottam, hogy tudok illúziókat varázsolni. 

- Mi az, hogy illúzió? 

- Ami hasonlít a valóságra, de egyáltalában nem az. Például, ha valaki elveszíti valakijét, akit 

szeret, akkor reméli, hogy még viszontlátja. Vagy ha valaki nagyon - nagyon beteg és 

gondolja, hogy meggyógyul. Vagy aki egész életében beteljesíthetetlen álmot kerget, a 

valósággal meg nem is törődik. 

- És miért jó nekik az illúzió? 

- Ők találják ki, én csak kicsit besegítek. Olyan emberek, akik képtelenek a valósággal 

szembenézni. A kitalált illúzió könnyebbé teszi az életüket. 

- És Apunak tudnál valami illúziót kitalálni? 

- A fájdalmon nem tudok segíteni. 

- És nekem tudnál segíteni, hogy enyhítsem a fájdalmát? Szeretném legalább egy részét 

átvenni. 

- Nagyon szereted Aput? 

- Igen. Nagyon. 

- Megpróbálom, hogy átvedd a fájdalom kis részét. De ez igen bonyolult varázslat és nem 

biztos, hogy sikerül. 

- Próbáld meg kérlek! 

Ezzel Peti elaludt, ám észre sem vette. Csak arra eszmél, hogy Anya költögeti. 

-Ébredj, Petikém! Kilencre menni akarsz focizni. 

Peti kikászálódik. Ahogy a fürdőszoba felé lép, érzi, hogy fáj a lába. Boldogan elmosolyodik: 

lehet, hogy sikerült a varázslat? Akkor Apu biztos jobban van egy kicsit. Be is nyit hozzá. 

- Jobban vagy, Apu? 

- Kicsit kevésbé fáj. – mosolyodik el Apu. 

- Ma nem megyek focizni. Reggeli után idejövök hozzád. Társasozhatunk. Vagy, ha akarod, 

felolvasok neked. Mikor én voltam beteg, te is meséket olvastál föl nekem. 

- Nagyon örülnék, ha valami jó izgalmas történetet olvasnál föl nekem – mondta Apu kicsit 

meghatódva. 

Peti szobájába megy, hogy kikeresse a legizgalmasabbat. Kicsit biceg – micsoda remek 

varázslat! – de nagyon boldog. 
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MEGÚJULT A SZARVASKŐI KÖNYVTÁR 

Kedves Olvasók! 

Nagy örömmel mutatjuk meg Nektek a megújult Szarvaskői Könyvtárat! 

 

                                                        
 

 

Köszönjük a Szarvaskő Község Önkormányzata és a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár munkáját!  

A könyvtárunkba teljesen új bútorok kerültek, és minden más is megújult: a padlótól a 

világításig, minden modern és csodaszép! A kisebbek számára készült sarokban a gyerekek is 

jókat játszhatnak hamarosan! 

Azonban nem csak az épület és a bútorok cserélődtek ki! Több száz új könyv került a 

polcokra, melyek alig várják, hogy a kezekbe kerülhessenek!  
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A Szarvaskői Könyvtár a veszélyhelyzet ideje alatt sajnos továbbra sem látogatható!  

A kölcsönzési igényeket várjuk Facebook-üzenetben, gondoskodunk a házhozszállításról és 

a megfelelő fertőtlenítésről egyaránt! Az oldal követésével elsőként értesülhettek az 

újranyitás időpontjáról!  

Hamarosan találkozunk a megújult könyvtárban!  

Elérhetőségek: 

Facebook: facebook.com/SzarvaskoiKonyvtar 

Google: g.page/konyvtarszko 

 

 
 

Sajnos, 2021. első félévre a járványhelyzet miatt nem szervezhetünk programokat a 

könyvtárba.  

Második félévre tervezett főbb programjaink: 

 Mesetár – Találkozhattok kuflikkal, akikkel nyomozhattok, esetleg kuflizenekart is 

alapíthattok. Az árnyszínházzal egy másik világba röppenhettek, de hagyományos 

népmeséink is ott lapulnak a mesetárban. 

 Heves megye híres szülöttei – KÖRHINTA, SZÓLJ RÁM, HA HANGOSAN 

ÉNEKELEK, BUDAPESTI TAVASZ, VALAHOL EGY LÁNY... – Filmek, 

dalslágerek alkotóit, előadóit mutatjuk be. 

Tervezünk kiállítást is, melynek címe: KINCSEK ÚTON, ÚTFÉLEN. – Fotókiállítás, ahol a 

településünk épített és természeti értékei, szellemi kincsei vagy híres/különleges lakói 

szerepelnek, valamint személyes érzelmek, benyomások is megjelennek: dombok teteje, 

tanyák fényei, legendák földje, erdők mélye, kastélyok, várak romjai, arcok, étkek. 

Várom az olvasói igényeket és javaslatokat jövőbeni programjaink megszervezéséhez! 

Köszönöm, 

Márk Terézia  

könyvtáros 
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MESTER GYÖRGYI TÖRTÉNETEIBŐL 
 

2020 őszén jelent meg a Sprint Kiadó gondozásában Mester Györgyi 

új kötete, az Évszakok meséi – Jeles napok. 

A mesekönyv azért oly különleges, mert módszertani segédlettel van 

kiegészítve. Az alkotó - szerkesztő olyan tárgymutatókkal vértezte fel, 

amely sokoldalú segítséget ad a pedagógusok és szülők számára a 

felhasználáshoz. 

Ízelítőül ebből a kötetből az Egy tulipán életrajza c. mesét 

választottuk, valamint a szerző két aktuális írásával köszöntjük a 

közeledő tavaszt! 

 

Balerinák 

 

Újra tavasz van. Kell ennél több?! 

A természet téli, tetszhalott állapotából feléledt, ábrázata mosolyra derült. Megrázta magát, 

lehullajtotta tavalyról megmaradt száraz leveleit, elhalt ágacskáit, új gyermekeket dajkál már, 

a friss rügyeket. 

Szinte látni, mint  húzza, egyenesíti ki a sodort rügyecskékből a hamvaszöld, zsenge leveleket 

a napfény, a locspoccsal mosdató, langy tavaszi eső. 

Elsők közt, a barkát s az aranyvesszőt követően, virágoznak a mandulafák. Rózsaszínű 

habként borítják ágaikat a virágok. Azután a cseresznyék, a meggyek, az alma- és körtefák. 

Nem is menyasszonyok, balerinák. Bájosak a fodros, fehér-rózsaszín tütüben.  

Lábujjhegyen állva parádéznak. Karjaik a magasba emelkednek, törzsük egyenesen kihúzva, 

koronás fejüket az ég felé tartva, bájos, lenge lányként hajladoznak a húsvéti szélben. 

Gyönyörűek vagytok gyümölcsfák, a szépek szépei! Szépségetek végtelen, és a világ 

körforgásában, ti hozzátok el az örök megújulást… 

 
Egy tulipán életrajza 

 „Amikor először tettem említést arról, hogy megírom az 

életrajzomat, a környezetemben lévő tulipánok mind nevetésben 

törtek ki, mondván, írni csak az tud, akinek papírja és tolla van. 

Hát ezekkel én valóban nem rendelkezem, viszont ezért is írok 

gondolatban. Hiszen akinek „feje” van, az ugye képes a 

gondolkodásra. Mivel ezt az érvemet senki nem tudta 

megcáfolni, hozzá is fogtam a megvalósításhoz. 

A kezdetekről szinte semmi élményem nincs. Az akkor 

történteket valaki másnak kellene megírnia, aki már akkor is ott 

volt, amikor a lényemet rejtő hagymácskát a kertészkedő kedvű 

öreg hölgy ledugta a földbe, és gondosan rányomkodta a 

porhanyós talajt. 

Valószínű, a tavaszi nap, és a májusi langy esők együttesen 

keltették bennem az első bizsergető érzést, mely a testemet 

formázó zöld szár gyors növekedését eredményezte. Kellemesen 

csiklandó emlékeket elevenít fel a levelek kibújása is, de az igazi mámorító érzés akkor fogott 

el, amikor a szoros bimbóból kibontakoztak a szirmaim. 

Jaj, hogy mit aggódtam a színük miatt! Vajon szűziesen tiszta, de jellegtelenül fehérek 

lesznek, esetleg rikító sárgát kell viselnem életem végéig? Leginkább persze a piros után 
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áhítoztam, mert az a legszebb szín, a tűz színe, ráadásul fiatalos külsőt is kölcsönöz. 

Szerencsém volt, piros lettem.  

A környezetemben persze mindenféle szín előfordult, még cirmos is akadt a szomszédok 

között, de hamarosan rájöttem, így voltunk szépek.  

Életem, társaimmal együtt, az előkertben folyt. Ez afféle díszkert volt, középen 

sziklacsoporttal, benne a kövek között apró, pozsgáslevelű zöldek, és kis tarkaszirmú virágok 

bújtak meg. Mi, tulipánok, félkörben fogtuk közre a kis halmot, tömött sorokban álltunk 

egymás mellett és mögött.  

Amikor fújt a szél, mint színes pillangók tengere hajladoztunk jobbra és balra, félő volt, hogy 

egyszer csak fölrepülünk. De miért is akartuk volna elhagyni a szülőhelyünket? 

Mögöttünk öreg ház fala magasodott, előttünk rozsdás kerítés emelkedett, de mindez nem 

zárta el előlünk a világot. Nem csak a szél susogta el minden nap a kert távolabbi részének 

híreit, a rovarok is rendszeresen látogattak bennünket. Néha kis féltékenykedés is kitört 

közöttünk, amikor egy-egy méhecske gyakrabban látogatta meg valamelyik társunkat, mint a 

többit, de azután hamar helyreállt a békesség.  

Kutyát, macskát nem tartott az öreg hölgy, gyerek se volt már a háznál, nem kellett tartanunk 

attól, hogy letarol, eltipor, vagy kitépked bennünket bárki. 

Szép volt így ez az élet.  

Kár, hogy e pár hét gyorsan eltelt. A napsugár még ugyanúgy csókol, a szellő hordja a híreket, 

s az eső is meghozza nap mint nap a felüdülést, de a testem már lankad. Félek, hogy egykor 

élettől duzzadó, hetykén feszülő, mára meglazult piros szirmaim egyszer majd mind 

lehullanak. 

De mi lesz azután?  

Néhány öreg társunk azt mondja, hagymáikat korábban sziromhullás után a földben 

felejtették. Ők állítják, több ilyen szép tavaszt is megértek.  

Egy remegéssel utolsó, legszebb szirmom is földet ér. Álom borul rám, de remélem, hogy jön 

még számomra is új tavasz…” 

 
Trillák 

 

Egy kerek évből öt hónapon át, szinte mindennap, az ébresztőóra csörgésére nyílik a szemem, 

aztán, miután nagy nehezen magamhoz térek, általában, fel is kelek. 

Nem úgy az év további részében, a maradék hét hónapban. 

Akkor ugyanis, az óránál sokkal kedvesebb, barátságosabb hang ébreszt, az ablakom előtti fák 

lombkoronájában tanyázó, nálamnál is korábban kelő madarak hangja.  

Ezek között aztán akad mindenféle csodás trilla, rigófüttyel kevert verébcsivit, s a tarkabarka 

had csicsergésébe vegyülve, nem marad el a harsogó „kicsit ér”, s a „nyitnikék” sem.  

Nappal a kuvikot hallgatva számolom, éveimből mennyi van még hátra, s néha 

bagolyhuhogás is hallatszik. A fekete-fehér-piros tollú fakopáncs csak kopogtat, miközben 

keresve kutat és gyógyít. 

Furcsán, rövidet kotkodálva kiált hajnalok-hajnalán a fácánkakas, azonban a szarkát nem 

cserregő hangjáért, inkább díszes tollruhájáért csodálom. 

Mintegy óramű pontosságával kelnek kedves madaraim, s kezdik korai, ébresztő dalukat. 

Mindig ugyanakkor, reggel háromnegyed ötkor. Lehet hűvös a hajnal, szemetelhet az eső, 

fújhat a szél, az ő daluk áthatol a világ eme természetes zajain. 

Engem keltenek, egyidejűleg elkápráztatnak változatos színskálájú énekhangjukkal, mellyel 

fáradhatatlanul dalolnak, fújják az aznapra rendelt ébresztőt.  

Még hétvégén sem pihennek, és jól is teszik. Mivé is lenne a szabadnapom, ha 

megfosztanának e kedves előzékenységtől, hogy madárcsicsergésre ébredhetek… 
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HÍREK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 
 

POLGÁRMESTERI ÉS 

JEGYZŐI FOGADÓÓRA:  
A járványügyi helyzetre 

tekintettel a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 23.§. (4) bekezdés J) pontjában 

foglaltak értelmében az ügyfélfogadás 

szünetel. Ügyintézés elektronikus úton, 

telefonon és postai úton történik. 

Telefon: 36/352-020 

e-mail: onkormanyzat@szarvasko.hu 

Postai cím: 3323 Szarvaskő, 

Rákóczi Ferenc út 1. 

HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Személyes ügyintézéshez halaszthatatlan 

ügyekben előzetes telefonos egyeztetés 

szükséges! 
Egyéb ügyintézés, mint előzőleg! 

TEMETŐGONDNOK:  
Horváth Gábor 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés) 

A veszélyhelyzetre való tekintettel, az 

ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg 

szünetel. Ügyintézés elektronikus úton, 

telefonon és postai úton történik.  
Telefon: 36/482-900  

e-mail: titkarsag.eger@heves.gov.hu 

Postai cím: 3300 Eger, Szarvas tér 1. 
 

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 
 

A SZARVASKŐI TEMPLOM MISERENDJE: 

vasárnaponként: 10 órakor 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT  

Galambosi Attila tel.: 06-20-776-8034 
 

ÉMÁSZ – ELMÜ HIBABEJELENTÉS: 

Új! 06/80-42-43-44  
 

MENTŐ – TŰZOLTÓ – RENDŐRSÉG: 

112 
 

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS  

Koós János tel.: 06-30-287-0816 
 

DARÁZSÍRTÁS: 06/20/432-0955 
 

UPC/VODAFON HIBABEJELENTŐ: ÚJ! 1270 
 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG:  
szarvaskoertektar@gmail.com 
 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 

KÉRDÉSEK, PANASZOK, KUKACSERE: 

ÚJ! TEL: (36) 411-144 
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 
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 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Schmidt Jánosné sz. Haász 

Krisztina (1933. 11. 29.) 87 éves 

korában, 2020. 12. 05-én elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Fodor Andrásné sz. Rompos Irén 

(1937. 03. 13.) 83 éves korában, 2020. 

11. 10-én elhunyt. Emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Fejes Ferenc Árpádné sz. Kocsis 

Gabriella Mária (1949. 05. 28.) 71 éves 

korában, 2020. 09. 11-én elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
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