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Július 18-án Dr. Ternyák Csaba érsek 

ünnepi szentmisén áldotta meg a megújult, 

Pyrker János érsek által 1840-1845 között 

építtetett, klasszicista stílusú római 

katolikus templomunkat. 
 

 
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

VIII/ 2. 

szám 

2021.  

09. 14. 

A TARTALOMBÓL 
 

 Idősek Világnapja 

 Dr. Pajtók Gábor írása 

  „Az őszidő is szép lehet” 

Meghívó október 1-re 

 Önkormányzati hírek 

 A Covid osztály kirándulása 

 Dr. Ternyák Csaba érsek 

szentmiséje 

 Élet a Csipkebogyó 

Alkotóházban 

 Szarvaskői szólamok 

 Turistacsalogatók 

 Könyvtári hírek 

 Bottyán Judit elbeszélése 

 Közhasznú információk 
 

 

Reményik Sándor 

 

Templomok 

 

Én csak kis fatornyú templom vagyok, 

Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő, 

A szellemóriások fénye rámragyog, 

De szikra szunnyad bennem is: Erő. 

 

S bár irígykedve holtig bámulom 

A dómok súlyos, drága titkait, 

Az én szívem is álmok temploma 

És Isten minden templomban lakik. 

 

 

Üres templomban 

 

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat, 

az üres templomba besurranok. 

Egy lélek, aki Istent látogat. 

A szentek komoly arca rámragyog. 

  

Ha násznép járt ma itt: feledve rég, 

és mise sincs, se karinges papok, 

az oltáron két öröklámpa ég, 

az Istenemmel egyedül vagyok. 

  

A templom üres, a lelkem tele. 

Megértjük egymást, pedig nincs szavunk, 

itt állok, szemben állok Ő vele 

s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. 

  

Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma 

csak fürkészem a nagy Akaratot; 

úgyis addig állok, míg Ő akarja 

s ha nem akarja: összeroskadok. 

  

Olyan végtelen áhitat fog el, 

mintha erdőben néznék csillagot, 

ahol az örök, ős csend ünnepel, 

pedig – csupán egy templomban vagyok. 
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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! 

 

SZERKESZTŐI 

SAROK 

 

 

Kedves Olvasók! 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

OKTÓBER 1. 

 

Várnai Zseni 

Mintha örökig élnél 

 
Úgy tégy,mintha örökig élnél, 

úgy folytasd minden dolgodat, 

mintha már semmitől se félnél, 

az elmúlás se riogat... 

Mert nem lehet fölérni ésszel, 

hogy jön a Perc! 

s mindent bevégzel... 

megszűnsz létezni, 

nem leszel! 

Mintha sohase lettél volna... 

s ez lenne minden élők sorsa?! 

 

Ne gondolj erre, 

nem szabad! 

Csak folytasd minden dolgodat. 

Úgy tégy, mintha örökig élnél! 

Hinned is kell, hogy így igaz 

Megérik majd munkád gyümölcse, 

kertedből kipusztul a gaz... 

Teremtő zápor hull a földre, 

jogod van fényre 

és örömre... 

 

Fecske Csaba 

A Nagymamánál 

 

A nagymamánál jó, 

csak ott jó igazán. 

A nagymamának sok keze van, 

de ez igaz ám! 

 

Egyik kezével főz, 

a másikkal mosogat, 

a harmadikkal fejemen 

egy dudort borogat. 

A nagymamánál jó, 

mert ott van nagyapa, 

aki a mezőről tücsökszavú 

estét hoz haza. 

 

 

 

 

“A fiatalság mércéje nem az életkor, 

 hanem a szellem és a lélek állapota. 

Csak az öregszik meg,  

aki lemond eszményeiről. 

Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, 

de ha kialszik benned a lelkesedés,  

akkor a lelked ráncosodik meg. 

Az ember – akár tizenhat éves, akár 

hatvanhat – csodára szomjazik,  

elámul a csillagok örökkévalóságán,  

a gondolatok és a dolgok szépségén. 

Olyan fiatal vagy, mint reményeid,  

olyan öreg, mint kétségeid.  

Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad, 

olyan öreg, mint félelmed.  

Fiatal, mint hited,  

öreg, mint csüggedésed. 

Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség,  

az öröm, a merészség, a nagyság,  

az ember, a föld, és a végtelenség 

hírnökeit.” 

Albert Schweitzer 

 

 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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Kedves Szarvaskőiek! 
 

Dr. Pajtók Gábor vagyok a 
Heves megyei 1-es számú 
Választókerület elnöke, a 
FIDESZ–KDNP Pártszövetség 
országgyűlési képviselőjelöltje. 
 
Az Észak-hevesi térség 
irányába történő utazásaim 
során rendszeresen 
megfordultam Szarvaskő 
településen és valamennyi 
alakalommal rácsodálkoztam a 
község csodálatos táji 
adottságaira, az itt élők 

munkaszeretetét és pedáns igényességét hirdető takaros udvarokra. Nem véletlen 
tehát, hogy 1969-ben Fábri Zoltán itt rendezte parádés szereposztással az Isten 
hozta, őrnagy úr! című feledhetetlen, a falunak országos hírnevet hozó játékfilmjét. 
Biztos vagyok benne, hogy az itt megforduló filmművészeti óriások részletekig 
kimunkált alkotását inspirálta és segítette Szarvaskő egyedülálló atmoszférája. 
 
Páratlan természeti, építészeti és emberi értékei a mai napig mozgató erői a 
településnek. Az itt élők tevékeny közreműködésével, Magyarország kormányának 
és az Egri Főegyházmegye tevékeny támogatásával jöhetett létre megannyi, a 
település szükségleteihez jól illeszkedő modernizáció és fejlesztés. Többek között a 
megújult orvosi rendelő, községháza, állomáskert, valamint a Keresztelő Szent János 
születése templom újjászületése mutatja a fejlődés lépcsőfokait. Ezek a beruházások 
az itt élő emberek jólétét, a település élhető jelenét és jövőjét biztosítják. 
 
Példaértékű számomra a helyi képviselőtestület és polgármester asszony 
fáradhatatlan munkája, Eger korábbi polgármesterének kitartó lobbitevékenysége, 
melynek eredményeként megindulhatott az évtizedek óta várt szennyvízelvezetési 
beruházás. 
 
A település közösségi összefogásával megvalósuló fejlesztés jelentősen hozzájárul 
az életminőség javításához és a környezet védelméhez. Véleményem szerint a 
szarvaskői közösség alkotó hozzáállása biztosíthatja a helyi elgondolások 
felkarolását, egyben a sokszínű helyi civil élet kialakulását, megerősödését. 
 
Természetesen a fejlődés nem állhat meg. Szarvaskő jövőjét és a település megtartó 
erejét - az itt élők nyugalmának megőrzése mellett - az ökológiai gazdálkodás és a 
turizmus egyensúlya teremtheti meg. Ehhez szükség van további beruházások 
megvalósítására, az alapinfrastruktúra rendbetételére és a település munkaerejének 
fejlesztését szolgáló kezdeményezések megvalósítására, a szociális szolgáltató 
szerep erősítésére. 
 

Szarvaskő számíthat Magyarország kormányára, a település fejlődése közös ügyünk. 
Hajrá Szarvaskőiek! 
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„Az őszidő is szép lehet”  

 

IDŐSEK KARÁCSONYA helyett IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 

2021. október 1-jén, 14  órakor 

 

Amint azt már megszokhatták, minden évben a karácsony előtti hetekben köszöntjük a 

Szarvaskőben élő 60 éven túli lakosokat. A tavalyi évben a kialakult vírushelyzet miatt ez a 

köszöntés elmaradt.  

Még ingatag a vírushelyzet, kiszámítani nem tudjuk, mit hoznak a következő hetek, 

hónapok, ezért a képviselő-testület döntése alapján (ha a helyzet engedi, és  veszély nélkül 

összejöhetünk) az idei évben nem várjuk meg a decemberi időszakot, inkább október 1-jén 

látjuk vendégül a 60-on túliakat. 
 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az IDŐSEK VILÁGNAPJÁ-vá. 

Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg 

is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek 

tapasztalataik átadásával. 

Azt is látnunk kell, hogy ez a világnap kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk az időseink 

felé tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. A mai felgyorsult világban, 

a rengeteg, mindennapi teendő mellett, sokszor pont arra, azokra az emberekre nincs elég 

időnk, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Pedig soha nem volna szabad elfelejteni, 

hogy törődéssel tartozunk az idősek felé. 
 

Mindenki előtt ismeretes, hogy településünk lakosságszáma emelkedő tendenciát mutat és a 

generációs mutatók elmozdultak, a lakosság több mint 2/3-a 60 éven aluli. Nagy számban 

költöztek Szarvaskőbe gyermekes családok, így az idei évben az óvodások és az iskolások 

bevonásával szeretnénk az időseket köszönteni. 

Tudjuk mindannyian, hogy az idő múlásával minden változik, de ki ne emlékezne jó szívvel 

nagyszülei történeteire, nagyanyja finom főztjére?! Azokra az emberekre, akik mindig 

mellettünk álltak, akiknek mi voltunk a minden, feltétel nélkül támogattak és szerettek, 

szeretnek bennünket. Az ilyen emlékeket meg kell élni ahhoz, hogy ezeket értékként 

szívünkben őrizhessük tovább. 
 

Szeretettel meghívunk és várunk  

minden 60. életévét betöltött, szarvaskői lakost a  
 

2021. október 1-jén (pénteken) 14 órától 

 megrendezésre kerülő 
 

„AZ ŐSZIDŐ IS SZÉP LEHET”  

elnevezésű rendezvényünkre 
 

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár. 

aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek. 

Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. 

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” 

(Sarkadi Sándor) 

 

Azért, hogy senki ne maradjon éhen, kérünk minden jogosultat, aki részt szeretne venni a 

rendezvényen, részvételi szándékát legkésőbb 2021. szeptember 21-ig jelezze az 

önkormányzat felé e-mailben, személyesen, vagy telefonon.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

 

Kimutatás 

az elmúlt időszakról áthúzódó 

és jelenleg folyamatban lévő pályázatokról 

 

 

 

 

 Magyar Falu Program  

Közösségi tér (foglalkoztatás) 

2.969.460,-Ft TÁMOGATOTT 

 Magyar Falu Program  

Eszközfejlesztés 

belterületi közterület karbantartására 

(tárcsa, szárzúzó, fűkasza, pótkocsi) 

3.812.540,-Ft TÁMOGATOTT 

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap 

Erdőtelepítés 5,4 ha 

101.748 EUR TÁMOGATOTT 

 Belügyminisztérium 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 

Fő út 1. számtól a Rákóczi út 20. számig a 

Petőfi úttal érintett egybefüggő útszakasz. 

19.040.609,-Ft 

önerő: 3.222.107,-

Ft 

TÁMOGATOTT 

 Magyar Falu Program  

Útfelújítás, Teréz út 

9.997.638,-Ft TÁMOGATOTT 

 Magyar Falu Program  

Közösségi Terek fejlesztése 

2 db hinta 

1.391.691,-Ft Elbírálás alatt 

 HUNGARIKUM 

Csipkebogyó Fesztivál 

4.000.000,-Ft Nem támogatott 

 Magyar Falu Program  

Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása  

5.000.000,-Ft TÁMOGATOTT 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

„Tisztítsuk meg az országot” 

Új kamerák telepítése 

11.284.269,-Ft TÁMOGATOTT 

 Vidékfejlesztési Program 

Külterületi út fejlesztése 

Szérűskertbe vezető út teljes felújítása 

99.396.576,-Ft 

önerő: 5% 

Elbírálás alatt 

 Belügyminisztérium 

Szociális tűzifa 

30 m3 Elbírálás alatt 
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Befejeződött a Borsod út felújítása 

 

A szennyvízhálózat kiépítését követően, reményeink szerint folyamatosan újulnak meg 

településünk utcái. A Borsod útra benyújtott, sikeres pályázatunknak köszönhetően ezen a 

szakaszon befejeződtek az útfelújítási munkálatok. Köszönöm mindenkinek a munkavégzés 

ideje alatt tanúsított türelmét, megértését. Köszönöm a Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri 

Üzemegységének, hogy még az útfelújítás megkezdése előtt átvizsgálta és szükségszerűen 

cserélte az ivóvízhálózat elhasználódott csatlakozásait.  

 

Megújult a kéktúra „átjáró” 

 

 „Szarvaskőn az egykori erősség magaslata ugyancsak tűzben 

fogant: aki a kibuggyanó lávát látja a szurokfekete kőzettest 

gömbölyded „zsákjaiban", az nem is téved. A párnaláva a víz alatti 

hasadékból kiömlő bazaltláva hirtelen lehűlésével keletkezik. Az itt 

látható formáció igazi párját ritkító unikum: valaha egy óceáni 

medence szétnyílásával született.” 

 

A faluból a Sirok felé kivezető kéktúra-útvonal évtizedek óta a II. 

Rákóczi Ferenc utcában és annak folytatásában hagyja el a 

települést, de a felette lévő dombokon újraéledő állattartás az utóbbi 

időben magát az utat is érintette, ezért szükség volt az útvonal 

újragondolására, egészen a határ fölött álló Egerlátó csúcsának 

tövéig. 

A Füzesabonyi Természetbarát Egyesület, Szarvaskő 

önkormányzatának segítségével 2017 végére készült el az új 

nyomvonal kijelölésével, ami ugyan hosszabb és meredekebb lett, de néhány új 

látványosságot érint.  

„A Kéktúra a Szarvaskő környéki vulkanikus szirteken végigfutva ráfordul a fennsíkra, hogy 

aztán annak híres vonulatát, a köveket felkeresve belső részeire kalauzoljon.” 

Az új nyomvonal a Peka-kúthoz vezető átjárón közelíthető meg. Ennek az átjárónak a 

felújítása történt meg az idei évben. A szerkezet munkálatait a Szomolyai Fűrészüzem 

végezte. Készre gyártva érkezett a híd, amit itt a helyszínen daruval emeltek be a helyére. A 

híd „fogadásához” szükséges alapozó munkákat és a híd beemelését a Larenta Kft. önkéntes 

segítségével sikerült megvalósítani. 

 

Végleges helyére került a Trianon emlékmű  

Amint arra bizonyára mindenki emlékszik, a 

tavalyi esztendőben a település több pontján 

folytak munkálatok. Addig, amíg a 

munkavégzéshez szükséges gépek le nem 

vonultak, csak a rendezetlenség jellemezte a 

település arculatát. Tudtuk azonban, hogy ez a 

szükséges rossz egyszer véget ér és előbb-utóbb 

minden a helyére kerül. Az Orvosi rendelő 

környékének rendbetételét követően 

(költségmentesen) a Larenta Kft. segítségével 

került áthelyezésre az emlékmű.  

Köszönöm Pócsiné Judit és Lőrincz József 

közreműködését. 
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Szérűskertbe vezető utak, vízelvezető árkok  

 

Az elmúlt időszakban többször sor került a Szérűskertbe kivezető utak, időszakos lezárására. 

Amint arról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az útszakaszokon javítási, felújítási 

munkák zajlottak.  

Az Ó-faluba vezető útszakasznál a vízelvezető árok és az átereszek rendbetételével szeretnénk 

elérni, hogy a lezúduló eső a belterületet elkerülve, a Csurgó-patakba ömölve érje el az Eger-

patakot. 

Ugyanebből a célból az Újtelepi részre levezető útszakaszon is kialakításra kerültek a 

vízelvezetést szolgáló vízterelők. 

Köszönöm mindenkinek a munkavégzés ideje alatt tanúsított türelmét, megértését. 

Ezek az útszakaszok a külterületre vezetnek és nem új, nagy teherbírású utak épültek, ezért 

kérek minden arra közlekedőt, hogy vegye figyelembe az út teherbírását és ügyeljen a 

sebesség megválasztására is.  

 

Szociális tűzifa 

 

2021. júliusi hónapban megjelent a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásnak a pályázati kiírása. Előzetes információk szerint Szarvaskő Község 

Önkormányzata 30 m
3
 szociális tűzifa igénylésére jogosult. 

 

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Belügyminisztériumnak a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC.tv. 3. melléklet 

1.2.2.1. pontja szerint szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kacsolódó támogatására az 

elnyerhető maximális 30 m
3
 keménylombú tűzifa mértékre pályázatot nyújt be. A támogatási 

feltételek szerint vállalja az elnyert pályázati támogatás szerinti mennyiséghez kapcsolódó 

1000,- Ft/m
3
 ÁFA önerő megfizetését, valamint a szállítási költségeket, Szarvaskő Község 

Önkormányzata 2021. évi költségvetési terhére. 

 

A Belügyminiszter döntését követően a honlapon és a hirdetőtáblákon elérhető lesz a kiírás, 

illetve az igényléshez szükséges nyomtatvány a honlapra feltöltésre kerül, a hivatalban 

ügyfélfogadási időben személyes átvételre lesz lehetőség. 

 

Ebösszeírás 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján 

az eb tartási helye szerint illetékes 

önkormányzat - ebrendészeti 

feladatainak elvégzése érdekében, 

illetve a veszettség elleni oltás 

járványvédelmi vonatkozásaira való 

tekintettel - háromévente legalább egy 

alkalommal ebösszeírást végez. A 

települési önkormányzat az 

ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást 

köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 

biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak 

hatékony ellátása céljából.  
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A fenti törvényben foglaltak betartásának elősegítése érdekében egy fő diákmunkás járta 

végig a településünket és akit odahaza talált, annak segített kitölteni a nyomtatványt, de 

jelezte felénk, hogy nem minden ingatlan tulajdonosával tudta felvenni a kapcsolatot.  

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a 

települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Aki az eb összeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek 

összeíráshoz az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 

kidolgozott adatlapon nem jelenti be kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 

31.) Korm. rendelet alapján ebenként 30.000,- forinttól  90.000,- forintig terjedő 

bírság megfizetésére kötelezhető. 

Fent leírtak miatt kérek minden ebtulajdonost, aki még nem adta le az ebösszeíró adatlapot, 

pótlólag tegye meg! 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos 

az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, 

elhullást írásban bejelenteni. 

 

Köszönjük, hogy helyet biztosítottak 

 

Az Önkormányzatnak nincs olyan udvara, arra alkalmas épülete, hogy a falubusz „tárolását” 

biztosítsuk. Terveink szerint a Hírmondó 11. oldalán olvasható Nyílt levélben említett (Fő út 

7. szám) területen, a faluképet rontó épület elbontását követően alakítottunk volna ki egy zárt 

garázst. 

Itt szeretném megköszönni Nagy Gábor (Gabi bácsi) és Deli Balázs szarvaskői lakosok 

önzetlen segítségét, aminek köszönhetően a busznak „nyári szállás” és „téli szállás” is 

biztosítva volt. 

 

Köszönjük a díjazás nélküli diákmunkát! 

 

2016. január elsejétől minden nappali tagozatos, 25 év alatti diáknak kötelező 50 óra 

közösségi szolgálatot teljesítenie, hogy megkezdhesse az érettségi vizsgáit. Fizetést a 

munkáért nem kaphatnak. A közösségi szolgálat olyan tevékenység lehet, amely társadalmilag 

hasznos, és valamelyik közösség javát szolgálja.  

Sok fiatal kihasználja a nyári szünidőt, hogy elvégezze a kötelező közösségi munkát, 

Így történt ez Szarvaskőben is. Az idei évben 2 diák (2 unoka) választotta településünket, ahol 

50-50 órát (napi 4 órát) dolgoztak a falu szépítésén. A szorgos diákkezekre nagy szükségünk 

volt, hiszen munka akadt, bőven. Nekik köszönhető az Állomáskerti rézsűbe telepített cserjék 

gyommentesítése, a templom előtti padok, hirdetőtáblák festése, szemétszedés stb. 

A két fiatal munkája és a munkához való hozzáállása is példaértékű volt, engedjék meg, hogy 

itt is megköszönjem Punyi Patrik és Punyi Ambrus településünkért végzett önkéntes munkáját 

és sok sikert, kitartást kívánjak az eljövendő időkre. 

 

Itt táboroztak a bugaci gyerekek 

 

A közelmúltban Bugacról kerestek meg abból a célból, hogy pár fiatal (egy szülőpár 

felügyeletével) szeretne itt tölteni egy rövid hetet. Az árajánlatunkat elfogadták, így a volt 

MÁV üdülő helyén kialakított szobákban kerültek elszállásolásra, ahonnan a környező 

településeket is meglátogatták.  Megérkezésükkor jelezték, hogy egyik nap délelőtt egy 

gyermek online felvételi vizsgán vesz részt, amihez internet kapcsolódási lehetőségben kértek 

segítséget. Így is történt. Egy gyermek beült a könyvtárba a többi pedig úgy döntött, hogy 

szolidaritásból ők is Szarvaskőben maradnak.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800244.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800244.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800244.kor
http://www.paszto.hu/files/doksik/onkorm/Ebosszeiro_adatlap_2021.pdf
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Erre az időszakra közösségi munkát ajánlottak fel, melynek keretében az Alkotóház környékét 

tették rendbe, füvet és sövényt nyírtak. Ezúton is köszönöm a munkájukat.  

 

          
 

Iskolakezdési támogatás 

 

Szarvaskő Község Képviselő-testülete ebben az évben is megtárgyalta és elfogadta a szociális 

rendelet módosítását, nevezetesen a tanévkezdési támogatásról 

szóló előterjesztést.  

A rendelet értelmében a szarvaskői állandó lakcímmel 

rendelkező és iskolalátogatással igazoltan nappali tagozatos 

alap,- közép és felsőfokú oktatási intézménybe járók, első 

diploma megszerzéséig a 2021/2022. évi tanévkezdéshez, 

kérelemre, jövedelem vizsgálat nélkül 10.000,-Ft egyösszegű 

pénzbeli támogatásban részesülnek. 

 

Az igények benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.  

Az érintettek bővebb felvilágosítást és a kérelemhez szükséges nyomtatványt, ügyfélfogadási 

időben a hivatalban szerezhetik be.  

 

A nyomtatvány a honlapról is letölthető! 

A szülőknek zökkenőmentes tanévkezdést, a diákoknak jó tanulást kívánok! 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

Kedves Szarvaskői Diákok! 

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázata keretében ismét meghirdetésre kerül a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.  

A képviselő-testület döntése alapján településünk részt vesz a programban. Kérlek, figyeljétek 

a honlapunkat, mert a folyamatos információról onnan szerezhettek tudomást. 
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Szálláshely-szolgáltatók figyelmébe 

Nyilvántartásunk alapján Szarvaskőben 16 szálláshely szolgáltatás 

működik. 

Tájékoztató az idegenforgalmi adóval kapcsolatos 2021. július 1. 

napjától hatályos változásokról 

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók! 

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, amely szerint:  

„A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka 

utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére 

kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – 

kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.” 

A fentiek alapján 2021. július 1. napjától az idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli 

mind a szálláshely-szolgáltatókat, mind azokat a magánszemélyeket, akik legalább egy 

vendégéjszakát eltöltenek Szarvaskő területén. 

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2015. 

(XII.1.) önkormányzati rendelete alapján az idegenforgalmi adó 2. § (1) bekezdése alapján a 

fizetendő adó mértéke vendégéjszakánként 350 Ft. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II/A./3. 

pontjában foglaltaknak megfelelően az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról 

a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania. 

Az Art. 3. melléklet II/A./3. pontja szerint az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, 

vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló 

határnapig, vagyis a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig fizeti meg.Az idegenforgalmi 

adó befizetésére készpénz-átutalási megbízás (csekk) vagy átutalás formájában van lehetőség 

a 12033007-00103165-00600002 számú Idegenforgalmi adó számlára.  

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!  

 

Csipkebogyó Fesztivál 

 

A fesztivál megtartása pillanatnyilag még nem eldöntött, a 

járványhelyzet függvénye.  

Kérek mindenkit, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjon! 

A község honlapján és a hirdetőtáblákon meg fogjuk 

jelentetni az információkat. 

 

 

Szabóné Balla Marianna  

polgármester 
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Nyílt levél Endrődi Zsolt György Szarvaskő, Iskola u. 3. szám alatti lakos részére 

 

Tisztelt Endrődi Zsolt György! 

Mint Szarvaskő község polgármestere, nyílt levéllel fordulok Önhöz.  

Teszem ezt azért, mert a 2020. szeptember 04. napon kelt (ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) 

Szándéknyilatkozatban foglaltak, miszerint  

Ön, mint a Szarvaskő, Fő út 7. szám alatt található ingatlan többségi tulajdonosa, 

szándéknyilatkozat aláírásával kifejezte azon szándékát, hogy az ingatlanban kisebbségi 

tulajdoni résszel rendelkező Szarvaskő Község Önkormányzata tulajdonostárs részére 

adásvételi szerződés keretében, vételár jogcímén 5.000.000,-Ft vételárért eladja a 

tulajdonrészét, az Ön halogatása miatt a mai napig nem teljesültek. 

Az adásvétel feltételeként az önkormányzat sikeres pályázatát jelölte meg, mely megvalósult. 

Az 5.000.000,-Ft vételár biztosítása ellenére az adásvételre a mai napig nem került sor.  

A sikeres pályázatot követően, a 2020.11.16-án kelt Támogatói okirat alapján az 

önkormányzat által megbízott ügyvéd 2020.11.18-án megküldte a szerződéstervezetet az Ön 

jogi képviselőjének, kérve, hogy Önnel egyeztetve jelöljön meg időpontot a szerződés 

aláírásának napjára. A jogi képviselők egyeztetése az Ön passzivitása miatt nem vezetett 

eredményre. 

Tekintettel arra, hogy ez a kezdeményezés sikertelennek bizonyult, 2020.12.02. napon az 

önkormányzat által megbízott ügyvéd Önhöz címzett levelében 3 időpontot jelölt meg és 

kérte, hogy jelezze, melyik időpont felel meg Önnek. 

Válasz erre sem érkezett! 

Többször kíséreltük meg telefonon is felvenni a kapcsolatot Önnel, de Ön, elfoglaltságára 

hivatkozva minden alkalommal csak annyit közölt, hogy majd keres bennünket. 

Az Ön nevére és címére kipostázott, 2021. március 22-én kelt levelemben megerősítettem, 

hogy az ingatlan megvásárlását Szarvaskő település közösségi érdeke vezérelte és az elnyert 

támogatás kizárólag a közösen tulajdonolt ingatlan megvásárlására nyújt lehetőséget. Az 

adásvétel meghiúsulása esetén az elnyert támogatást vissza kell adnunk. Kértem, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan fenn áll-e még az Ön által tett értékesítési ajánlat.  

Válasz erre sem érkezett! 

Személyesen is megpróbáltam beszélni Önnel, és jeleztem, amennyiben meggondolta magát 

és a 2020. szeptember 04. napon kelt (ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) 

Szándéknyilatkozatban foglaltak ellenére nem kívánja eladni tulajdonrészét, erről írásban 

kellene nyilatkozni annak érdekében, hogy az ügyben tovább léphessünk. Az Ön válasza az 

volt, hogy majd keresni fog engem. 

Azóta sem keresett! 

A projekt megvalósításának előírt fizikai befejezési határideje 2021.12.31., mely időpontig a 

pályázati feltételek szerint az önkormányzatnak a rendezett faluképet ki kell alakítani a 

területen.  

Ezért kérem egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy az adásvételi szerződés aláírásával a 

település érdekei szerint folytatható-e a cél megvalósítása, vagy visszalépésével meghiúsul ez 

a törekvés.  

Szarvaskő, 2021. 08. 19 

Tisztelettel! 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 
Az itt ismertetett nyílt levéllel már bizonyára többen „találkoztak”, hiszen a hirdetőtáblákon, a 

honlapon és közösségi portálon is olvasható volt. Többen érdeklődtek nálam, hogy változott-e valamit 

a helyzet. Az újság lezárásáig nem történt változás, az érintett nem jelentkezett, nem nyilatkozott. 
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KÉPES HÍREK A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL  

 
A MARKHOT FERENC KÓRHÁZ COVID OSZTÁLYÁNAK  

SZARVASKŐI KIRÁNDULÁSA JÚLIUS 17-ÉN 

 

Az elmúlt másfél évben a koronavírus világjárvány mindannyiunk életét megváltoztatta és 

sajnos, még most sem mondhatjuk, hogy a megpróbáltatások mögöttünk vannak, de 

bizakodunk, hogy az oltások széleskörű felvételével enyhül a járvány terjedése. 

A legszörnyűbb hónapokban, ha megtehettük, igyekeztünk minél kevesebbet érintkezni 

másokkal, de az egészségügyi dolgozók, az orvosok, ápolók magukat nem kímélve, nap nap 

után az élvonalban küzdöttek a betegek ezreinek megmentéséért. Nagyon sokat gondoltunk 

rájuk, s már akkor felmerült bennünk, hogyan, mivel is fejezhetnénk ki tiszteletünket 

rendkívüli helytállásukért mi, civilek, családok, akiknek számos családtagja, jó barátja, 

ismerőse hosszú szenvedés után, odaadó munkájuknak köszönhetően térhetett vissza 

szeretteihez.  

 

Egy apró, ám gyönyörű természeti szépségű faluban élünk, ahová az ország minden tájáról 

szívesen járnak a pihenésre, kirándulásra vágyók, ahová mindig örömmel jönnek a vendégek, 

mert adott minden feltétel a vendégfogadásra. A férjem, Kárpáti János gondolataiban 

fogalmazódott meg, hogy egy kellemes szarvaskői kirándulás bizonyosan jólesne a Covid 

osztály dolgozóinak is. Megbecsülésünk jeleként kínálni tudjuk településünk értékeit, 

szépségeit és őszinte vendégszeretetünket, egy Szarvaskőben eltöltött, kellemes, aktív 

pihenőnap keretében.  

 

 
 

Az ötletet megosztottuk néhány közeli, baráti családdal, akik örömmel csatlakoztak a 

kezdeményezésünkhöz: a Bencsik család, Valika és László, Bíró Barbara és barátja, Polgárdi 

Krisztián, a Liktor család, Erika és Tibor, a Nagy család, Gábor és Jucika. 

A falu közösségét képviselve velük együtt már össze is állt az előkészítő, főző, vendéglátó 

csapat, akik munkaerejük nyújtásán túl az ebéd előállításához szükséges alapanyagok 

beszerzését is vállalták.  

 

Terveinkkel felkerestük Szarvaskő Község Önkormányzatát, ahol Szabóné Balla Marianna 

polgármester maximális együttműködéséről biztosított, s a jó ügyet támogatva a 

megvalósításba több vállalkozó is önzetlenül bekapcsolódott. Térítés nélkül nyomta ki a 

szükséges nyomdai anyagokat a Garamond 91 Kft (Eger), a szarvaskői szennyvízhálózatot 

kiépítő Larenta Kft (Eger) jóféle bort, szódavizet, a Svéda Pékség kenyeret, pogácsát 
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ajándékozott, a Makákó Kávégyár (Szarvaskő) finom kávéval kedveskedett, a Vár Presszó 

(Szarvaskő) a sörről gondoskodott, a Tokár Pincészet (Eger) alkalomhoz illő címkével látta el 

borait, és kedvezményeket nyújtott süteményeire a Pöttyös Kávézó (Eger), valamint a Royal 

Cukrászda (Maklár) is. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket! 

 

Boldogan fogadtuk, hogy meghívásunknak örömmel tesznek eleget a kórház dolgozói.  

A széles összefogás eredményeként egy valóban kellemes, szép pihenőnapot 

ajándékozhattunk július 17-én a kedves meghívottaknak. Az időjárás is kegyes volt, derűs, 

napsütéses időben, 10 órára érkeztek az Állomáskerti Közösségi Házhoz a vendégek, a kórház 

vezetőségét képviselő dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató úrral. 

Az érkezőket Szécsényi Orsolya hangulatteremtő népdalcsokra után Szabóné Balla Marianna 

polgármester és Kárpáti János, a családok képviselője köszöntötte, majd Kárpátiné Ézsiás 

Edit bemutatta a családokat és tájékoztatott a nap programjáról.  

A vendégek délelőtt két útvonal bejárásával ismerkedhettek a területtel, az egyik a Várhegyre, 

a szarvaskői várhoz vezetett, Kárpáti János történelmi kalauzolásában, a másik a mai 

települést mutatta be egy kiadós séta keretében Szabóné Balla Marianna vezetésével.  

 

Közben elkészült a bográcsban a gulyás, s a kirándulásról fáradtan, de elégedetten 

visszatérőket már terített asztal várta. Liktorné Erika főszakácsunk ízesítését mindenki 

dicsérte, de a maklári túrós rétes szintén sikert aratott, ahogyan Benkó Dániel gazdag 

választékú, meglepetés sajttál ajándéka is!  
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Mivel aktív napot ígértünk, be is tartottuk! Ebéd után az agytekervények megmozgatása 

következett. Túráztak, sétáltak, sok mindent láttak, bőven hallottak a településről, eljött hát a 

számonkérés ideje! A Szarvaskő - kvízjáték fogós, ravasz kérdéseire oldott, jó hangulatban 

szorgosan kereste mindenki a választ, és meg is volt az eredménye. A legjobb megfejtéseket 

elérők kiválaszthatták jutalmukat Szarvaskő finomságaiból, de válogathattak a településről 

szóló Tóth István kötetek és szarvaskői, valamint egri szerzők munkái közül is. 

 

Ám a nap még nem ért véget, a délutáni zenés, verses órában szellemi, kulturális értékeinkből 

nyújtottunk át egy kis ízelítőt, természetesen kiváló szarvaskői előadók közreműködésével. 
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Kovács –Tesléry Luca csodás hangján és Kovács Ferenc nagyszerű előadásában népszerű 

musical slágerek csendültek fel. Oly annyira hangulatos volt a produkció, hogy a vendégek 

közül is akadt vállalkozó a folytatásra; Dr. Hanisné Petró Valéria remek fellépése tovább 

gazdagította a repertoárt valamennyiünk örömére 

 

   

 

A zenei blokkok között pedig bemutattuk Bottyán Juditot, a falu költőjét és munkásságát. 

Versei Kárpátiné Ézsiás Edit és Szécsényi Orsolya tolmácsolásában hangzottak el.  
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Bottyán Judit  

Köszönet 

 

Amikor múlt korok 

feledett mélyéről 

az ismeretlen rettenet 

biztosnak hitt létünk 

semmivé zúzta; 

Amikor a lopakodó, 

fojtogató halál 

ezrek életére tört; 

Akkor Ti álltatok 

a lehanyatló betegek mellett 

erőt és reményt sugározva 

hónapok gyötrő napjain. 

És amikor fáradt testetek 

már csaknem összeomlott, 

lelketek ereje: 

a helytállás, a kitartás, a hősiesség 

vitt tovább 

a nap nap utáni küzdelembe. 

Ilyenkor a szavak 

olyan üresek…. 

De Ti érezzétek: 

nagyrabecsülésünk és szeretetünk, 

ami felétek árad. 

 

Megindító és felemelő érzés volt felolvasni Jutka néni, az alkalomra, az egészségügyi 

dolgozók tiszteletére írt versét, mely mindannyiunk nevében mond köszönetet helytállásukért. 

 

A napra emlékeztető, kis szarvaskői útravaló batyuval búcsúztunk el vendégeinktől, a 

Szarvaskői Önkormányzat meglepetés 

ajándékcsomagjával, benne Kárpáti János 

Szarvaskő kötetével, szarvaskői csipkebogyós 

csokoládéval, az alkalomra szóló 

emlékcímkével ellátott, Tokár-féle borral és 

áldozatos munkájukért köszönetet mondó 

emléklapunkkal, rajta Bottyán Judit versével. 

 

Boldog, lélekmelengető, a vendégek számára 

felhőtlen kikapcsolódást nyújtó, hangulatos nap 

volt, melyet szívünkben őrzünk, ahogyan 

kedves vendégeink is….. 

 

 

 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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JÚLIUS 18-ÁN KÖZSÉGÜNK MEGÚJULT TEMPLOMÁT 

DR. TERNYÁK CSABA ÉRSEK ÁLDOTTA MEG 

 

Új köntösben, megújult tetőszerkezettel, tetőhéjazattal, toronnyal csodálhatjuk ismét 

Szarvaskő ékességeként a Pyrker János érsek megbízásából 1840 és 1845 között, 

klasszicista stílusban épült Keresztelő Szent János születése titulust viselő római katolikus 

templomunkat.  

A két ütemben zajló renoválás az Egri Főegyházmegye 22 millió 500 ezer forint összegű 

támogatásából valósult meg. 

 

 
 

Július 18-án a szentmisét dr. Ternyák Csaba érsek celebrálta. A főpásztor prédikációjában 

Isten és az ember kapcsolatát emelte ki. Isten szeretete és gondviselése életünk különböző 

eseményein keresztül mutatkozik meg, melynek észleléséhez kettős látásra van szükségünk.   

Minden eseményt nyitott szívvel kell szemlélnünk, ahogyan a templom felújítását is. Hívő 

emberként látnunk kell ennek a mélyebb üzenetét is: miszerint „nekünk is, mint a templom élő 

köveinek, meg kell újulnunk, valódi közösséggé kell válnunk, akiknek az összetartozását, 

egymás felé irányuló szeretetét látva mások számára is vonzó lesz közösségünk és 

Egyházunk.” 

Az ünnepi szentmisét követően a hívek agapén, szeretetvendégségen vettek részt.  

 

A templom felújítását még Szabó József Béla plébános kezdeményezte 2016-ban, de sajnos a 

benyújtott pályázat nem kapott támogatást, azonban mivel a műemlék templom 

örökségvédelmi felújítási engedéllyel rendelkezett, Pásztor Pascal plébános a felújítás első 

ütemében, Boros András szarvaskői kötődésű építész tervei alapján a tetőszerkezetet, a 

tetőhéjazatot, valamint a tornyot felújíttatta az Egri Főegyházmegye támogatásából.  

 

A helyreállítás 2021-ben folytatódott a második ütemmel, amikor Czibere Zsolt plébános a 

templom külső homlokzatának felújítására kért és kapott támogatást a Főegyházmegyétől. 
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Forrás: Egri Főegyházmegye, Fotók: Szent István Televízió 
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ÉLET A CSIPKEBOGYÓ ALKOTÓHÁZBAN 

 

Szarvaskő közösségi színtere megkezdte működését a régi MÁV 

üdülőben. A felújított épületben a két nagyobb szoba lett 

kialakítva a helyi lakosok találkozási helyének. A nagyobb 

szobában két nagy csocsó asztal és darts tábla várja a nagyokat, a 

kis szoba a gyermekek birodalma. Csütörtökön 16 órától 19 

óráig várom a látogatókat, illetve péntek délelőtt 09 órától 13 

óráig. 

A csütörtök délutánok jó hangulatban telnek, tartottunk már báb-

simogatót, horgász- versenyt és vízfesték partit. Szívesen veszem 

a lakosság részéről az ötleteket, igényeket, akár a nyitva tartással, 

akár a programokkal kapcsolatban. Több alkalommal kaptunk 

felajánlásként játékokat és könyveket, és a Szarvaskőért 

Alapítvány is felszerelte a gyermekfoglalkoztatót ceruzákkal, 

festékekkel és egyéb alkotó eszközökkel. Köszönjük a felajánlásokat, a jövőben is szívesen 

fogadunk otthon megunt, ám hiánytalan, jó állapotú társasjátékokat, játékokat. 

 

Örömmel látom, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk, már visszatérő vendégei is vannak 

az Alkotóháznak. Bízom benne, hogy a látogatóink száma növekszik a jövőben is, és azt is 

remélem, hogy a kicsik mellett az idősebb korosztály is felfedezi a közösségi színtér 

lehetőségeit, hiszen a csocsó és darts mellett vannak táblajátékok illetve remek helyszín a 

találkozásra, beszélgetésre. 

 

Apák - napi csocsó bajnokság, Csipkebogyó Alkotóház megnyitó 

 

Amint a járványügyi szigorítások engedték 2021. július 19-én megnyitottuk a Csipkebogyó 

Alkotóházat! Abban az időben volt Apák napja, így a férfiak birtokba vehették a csocsó 

asztalt, izgalmas meccsek kerekedtek, ám abszolút győztes nem szültetett, mivel az 

összecsapások barátságos mérkőzésekké és jóízű beszélgetésekké szelídültek. A lányok, 

asszonyok összehangolt csapatmunkában pillanatok alatt felkészítették a paprikás krumplit, és 

a készülő étel körül beszélgettek. A legkisebbek is találtak elfoglaltságot, rajzoltak, színeztek, 

horgásztak, kipróbálták az összes játékot, de a legjobb szórakozás a közös, együtt játszás volt. 
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Gyújtós-baba készítés - kézműves délután 

 

Augusztus 19-én délután a gyerekeknek kedveztünk. Egyszerű alapanyagokból készíthettek 

mutatós piros-fehér-zöld ruhás figurát. Nagy sikere volt ennek az úgynevezett gyújtós 

babának nemcsak a gyerekek, de az anyukák körében is. Az alkotás után szívesen játszottak 

az elkészült babákkal, csak úgy pörögtek a zöld szoknyák. 

 

Szeretettel várok mindenkit a jövőben is rendezvényeinkre és a Csipkebogyó Alkotóházba! 

Minden részletet, eseményt, változást megtalálnak a Csipkebogyó Alkotóház facebook 

oldalán is. 
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SZARVASKŐI SZÓLAMOK – SZOMSZÉDOLÁS „DÚR”-BAN, MOLL”-BAN  

 

2021. július 30-án, pénteken 17 órától tartottuk zenés délutánunkat a szarvaskői Állomáskerti 

Szabadidő Parkban. Az esemény célja, hogy a szép számmal itt élő zeneművelők fellépési 

lehetőséget kapjanak, megmutathassák tudásukat a helyi lakosoknak. 

Szabóné Balla Marianna felkérésére a szakmai szervezést Kovácsné Tesléry Beáta helyi lakos 

végezte, aki maga is zenész és jó kapcsolatban áll a többi profi és amatőr előadóval. Felkérte: 

Hibay Éva fuvolaművészt, Szécsényi Orsolya népdalénekest, Schmiedmeiszter Szilvia énekest, 

Kovács - Tesléry Luca énekest, Kovács Ferenc énekest, Czibere Zsolt atyát és fellépett ő 

maga is fuvolájával. 

 

Polgármesterasszony köszöntője után számos komoly zenei darab részletet hallhatunk tőlük, 

illetve musical és rockopera dalokat is. Sokszínű zenei palettán mozogtak, és egy igazán 

felkészült, színvonalas műsort kaptunk tőlük. Gyönyörködhettünk Hibay Éva varázslatos 

fuvolajátékában, Schmiedmeiszter Szilvia páratlan énekhangjában, Szécsényi Orsi magával 

ragadó népdal csokrában, Kovács-Tesléry Luca fiatalos lendületében, Kovács Ferenc átélt 

előadásmódjában, Kovácsné Tesléry Bea játékos fuvolaszólóiban és közös produkcióikban 

közel két órán át. Minden fellépőt Dusík István profi zongorajátéka kísért. Meglepetés vendég 

Czibere Zsolt atya volt, aki saját szerzeményeivel kápráztatta el a nagyérdeműt. 

Megkönnyítette az igényes technikai kivitelezést, hogy falugondnokunk - Németh János –

hangtechnikus végzettséggel és sok év tapasztalattal hangosította a koncertet. 

 

A műsor után egy kis zsíros kenyérrel vendégeltünk meg mindenkit. A nézők nagy része helyi 

volt, de jöttek Egerből is, és tiszteletét tette Dr. Habis László és Dr. Pajtók Gábor is. 

Bízunk benne, hogy sikerül hagyományt teremteni eköré az esemény köré, hisz a fellépő 

zenészeken kívül vannak még tehetségek a faluban, akik talán most kedvet kaptak. Úgy 

érezzük, ki kell használni azt a szerencsés helyzetet, hogy ennyi tehetséges, a zenével 

magasabb szinten is foglalkozó lakosunk van, akik szívesen színpadra is állnak, hogy értéket 

közvetítsenek. 
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Hibay Éva és Schmiedmeiszter Szilvia  

 

 

   
 

Kovács - Tesléry Luca és Szécsényi Orsolya  
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Kovács Ferenc és Kovácsné Tesléry Beáta 

 

 

 

 

 

        
 

Czibere Zsolt atya és Szabóné Balla Marianna polgármester 
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 Molnár Zsófia 

közművelődési asszisztens 
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TURISTACSALOGATÓK 

IDEGENFORGALMI TABLÓ - QR KÓDDAL 

Működik a QR kód! Hallani az örömteli kiáltásokat az Állomáskerti Közösségi Háznál, 

melynek egyik vitrinjébe nemrégiben bekerült Kárpáti János – Boros András összeállításában 

egy kis ízelítő a Telekessy István Virtuális Emlékparkról, vagyis a szarvaskői várról. A tabló 

tartalmazza a vár történetének vázlatos idővonalát, bemutatja a virtuális park lényegét, 

(melyről előző 2021. 1. számunkban részletesen írtunk) és kiegészül egy QR kóddal. 

 

Az okostelefont a kód fölé tartva, fókuszálást követően láthatjuk a QR kód mögött rejtőző 

adatokat, információkat, jelen esetben a szarvaskői vár 3D modelljét!  

Az új technika alkalmazásának nagy sikere van a turisták körében!  

Nagyon köszönjük és gratulálunk az alkotóknak!  
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ÚJ, ÖTLETES FOGADÓFIGURÁK 

    

 

           
Online teremtéstörténet……..Lőrincz József turistamegállító alkotásai 

Új beköltözők a faluba…. 

Mosolygós, de szűkszavú család….. 

Augusztus 20. 

Tűzijáték helyett Szarvaskőben! 
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A SZARVASKŐI KÖNYVTÁR HÍREI 

A vírushelyzet miatt a könyvtárunk sem tarthatott kézműves és egyéb foglalkozásokat. Arra 

kértük facebookon a követőinket, hogy próbálják meg a fázisfotók alapján a húsvéti, anyák 

napi ajándékokat elkészíteni. Támogattuk, hirdettük a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár online pályázatait: Légy te is Versfestő! – alkotópályázat a magyar költészet napja 

alkalmából; Gyere, játsszunk Idával – mesék a Gyerekkuckóból; a pandémia alatt a Bródy 

Pakk összeállításával biztosított az olvasóknak könyveket.  

 

            
 

Mivel május 3-tól tárt kapukkal várjuk az olvasókat, megindult a letéti állomány cseréje is. 

Az évi első szállítást május 18-án izgalommal vártuk, azután július 16-án közel 200 db 

izgalmas olvasmány és ismeretterjesztő kötetek mellett sok vidám, szórakoztató 

gyermekkönyv is érkezett. 

 

 

OLVASS MINÉL TÖBBET! 

 

Várunk sok szeretettel minden olvasni vágyót, 

válogassanak és olvassanak! 
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Augusztus 30-án szakmai nap keretében Dr. Magyaródi Tímea ELTE adjunktus mutatta meg, 

hogyan tudjuk rejtett tartalékainkat feltárni és használni nehéz helyzetekben. 

A témával kapcsolatban javasolta a Billy Eliot, Az élet szép, A boldogság nyomában,  

Káosz Karácsonyra, Agymanók, ForrestGump, Michael Clayton, Soul (lelki ismeret) című 

filmeket.  

Aki a nyomtatott irodalomból szeretne válogatni, néhány javaslat: 

Edith Eva Eger: A döntés(2017) 

Edith Eva Eger: Az ajándék(2020) 

Kelly McGonigal: A stressz napos oldala (2016) 

Nagy Henriett: Lehetnénk-e boldogabbak (2020) 

Bagdy Emőke: Relaxáció, megnyugvás, belső béke (2014) 

Fredrik Backman: összes könyve a hétköznapi nehézségekről és megoldásaikról 

 (Az ember, akit Ovenak hívnak; A nagymamám azt üzeni, bocs; 

 Itt járt Britt-Marie; Mi vagyunk a medvék; Egymás ellen) 

Gyerekekről/gyerekeknek 

 Martin Seligman: Az optimista gyermek (2012) 

 Anne Civardi, Joyce Dunbar, Kate Petty, LousaSomerville: A csodalámpa – 

megnyugtató, önbizalom-erősítő és kreativitásra ösztönző történetek gyerekeknek (2017) 

 Kádár Annamária-Kerekes Valéria: Mesepszichológia a gyakorlatban(2020) 

 LoriLite – Kádár Annamária: A dühös polip - relaxációs mesekönyv (2014) 

 LoriLite: Buborékrepülés (2020) 

 Oliver Jeffers: A pingvin és a kisfiú (2017) 

 Oliver Jeffers: Fent és lent (2017) 

OTT ANNA a HADIK KÁVÉHÁZ művészeti vezetője elmesélte, hogyan lett a könyv, az 

olvasás az élete, és hogyan válhat valaki olvasó emberré és hogy abból meg lehet élni! 

Instagramon megtalálható! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmunk volt a megújult Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár valamennyi helyiségét 

felkeresni és megcsodálni a modern, korszerű 

belső elrendezést, a könyvtári rendszert 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna igazgatóhelyettes 

kalauzolásában. 
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SZEPTEMBER 8. 

Az UNESCO 1965-ben az Olvasás nemzetközi 

napjává nevezte ki szeptember 8-át.  

Célja felhívni az emberek figyelmét az írás-olvasás 

készségének fontosságára. 

OLVASÓ EMBER-t nevelni nem nehéz, ha a 

könyve körül veszik a piciket, olvasunk nekik 

naponta. Ha rendszeresen izgalmas történeteket 

olvasunk nekik, megbeszéljük, odabújnak mellénk 

és érdeklődve várják a folytatást. A napi rutinból 

egyszer csak igény lesz és jöhet az írás tanulása. 

Megtanul írni-olvasni, egy nap önállóan válogatja a 

színesebbnél-színesebb, izgalmasabbnál-izgalmasabb könyveket. A meseolvasás rendkívül 

különleges, megnyugtató és meghitt tevékenység. A keményfedelű lapozóktól a komoly 

szakirodalmakig hosszú a sor. A könyvtárban a gyerekek szívesen válogatnak a számukra 

még óriási, hatalmas könyvmennyiség között. Jó lenne, ha a könyvtár-látogatás beépülne a 

családok havi, esetleg heti napirendjébe, természetes szokássá válna! 

Segítsünk nekik, hiszen: 

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni.  Átélni és túlélni is.”(Vekerdy Tamás) 

 

Vekerdy Tamás: Jól szeretni - Tudod-e, hogy milyen a gyereked? 

 

OLVASS MINÉL TÖBBET! 

 

Szarvaskőben szeptember 8-án elhagytunk néhány remek irodalmat, bízva abban, hogy aki 

megtalálja, örömmel veszi és viszi OLVASNI! 

Márk Terézia 

könyvtáros 

 

BOTTYÁN JUDIT ELBESZÉLÉSE 

Gábor bátyám 

 

Ágnes a szomszéd szobából figyelte őket. Isti, a férje meg a két 

gyerek: Pintyőke és Robi a szőnyegen ültek és nagy buzgalommal 

szereltek össze valamilyen Lego szerkentyűt. 

 - Ide rakd Robi – segítette Pintyő mind a 8 éves bölcsességével. 

Robi, aki csak négy volt, kis ujjaival babrált. 

 - Jól van, majd megy jobban is – biztatta Isti Robit. – Én sem 

voltam elsőre ügyes, aztán beletanultam. 

 - Miért? Gábor bátyád ügyesebb volt? 

 - Talán. – sóhajtott Isti –De igyekezzünk, hogy ebédig kész 

legyen, mert utána más dolgom van. 

Gábor bátyja. Régen nem emlegette Isti, Ágnes meg nem 

kérdezte. Amióta nem jött el az esküvőjükre, magában erősen 

neheztelt rá. Pedig Istinek senki más rokona sincs. Szülei meghaltak a szörnyű 

buszbalesetben, ami a faluban történt: a távolsági busz felrohant a járdára, bele egy házba 

majd felborult. Sok halott. Isti kollégiumban lakott úgy tanult. A polgármester, apja 

katonabajtársa segítette a fiút: a ház, föld eladását lebonyolította s a pénz fedezte Isti 

költségeit, amíg tanult. Soha nem mentek el a távoli, kétutcás faluba. Isti még halottak napján 
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sem. Mikor rákérdezett, azt mondta neki, közelebb vannak a szülei, mikor rájuk gondol, 

mintha a sírjukat nézné. Így mindig élő alakjukra gondol, a sír meg elriasztja. 

Ágnes boldog elégedettséggel nézte a játszókat. Igen, Isti nagyon kedves, szerető apa volt és 

ez megmaradt az évek során. Együtt vészelték át a gyerekek kamaszkorát, a drog és internet 

veszélyeket. Gábor bátyja ritkán került szóba. 

 - Szoktál vele beszélgetni? – kérdezte egyszer Ágnes. 

 - Szoktam, de ritkán. Nem érek rá. Nem hagyhatom abba a munkát. 

Ágnes furcsállotta. 

 - De talán csak eljön egyszer? 

 - Meglehet- 

Ugyanezt kérdezte évekkel később is Pintyőke esküvőjekor és ugyanilyen választ kapott. 

Pedig Gábor báty gyakran és váratlanul felemlegetődött. Amikor a hegyekben túráztak és a 

kilátóból csodálták a táját, Isti váratlanul megjegyezte: 

 - Hogy örülne Gábor bátyám, ha látná. 

Máskor meg: 

- Na, Gábor bátyám ezt biztos másképp csinálta volna. 

Csordogáltak az évek: Pintyő informatikusként dolgozott és iker fiacskáival küszködött, 

mikor rajcsúroztak, azaz mindig. Robinak jó állasa volt építészként egy külföldi cégnél. 

Ágnes nagyon elégedett volt a dolgok állásával addig a rettenetes napig, míg egy bedrogozott 

sofőr bele nem hajtott a pirosba. Több sérült, halott. Hiába fogta el azonnal a rendőrség a 

többi autós segítségével, – mert menekülni próbált, – ez nem adhatta vissza Istit, aki olyan 

szerencsétlenül esett el, hogy betört a koponyája és azonnal meghalt. Az elkövető 

börtönbüntetése ezen nem segített. 

Ágnes, némileg magához térve az első napok dermedt kábulatából nekilátott elrendezni a 

dolgokat. Gábor bátyát értesíteni kell feltétlenül. De hiába nézte át az összes iratot, 

névjegyzéket, nyomát se lelte. Megtalálta viszont a szülők sírjának éves gondozásáért fizetett 

elismervényt. Eközben várta a hamvakat: csaknem két hete volt erre. El kellett döntenie: 

temetés hol, mikor. Ágnes irtózott a várható temetés gondolatától is. Valahogy úgy érezte, Isti 

halála kettőjük magánügye. A sok ismerős és ismeretlen, a gyászszertartás… Hirtelen az jutott 

eszébe: mi lenne, ha az urnát a szülők sírjába temetné? Úgyis el akart menni abba a faluba, - 

hátha megtud valamit a szomszédoktól Gábor bátyjáról. A gyerekek egyetértettek: egyikük 

sem járt temetőbe. Ágnes szülei még éltek, ha távoli is volt a falu és ritkán találkoztak. 

- Apu mindig itt van velem a szívemben – mondta Pintyő könnyek közt (aki közben kénytelen 

volt visszatérni hivatalos Emma nevéhez.) 

Ágnes kibogarászta, hogyan jut el a faluba: vonat, átszállás, távolsági busz. Egész napos 

program. Kénytelen lesz ott megszállni. Persze úgy is maradnia kell, míg elintézi az urna 

eltemetését. 

Mikor aláírta a megfelelő iratokat és kézhez kapta az urnát, neki készült az útra. Egy 

sporttáskában némi váltás ruha, egy kis palack víz meg egy szendvics, no meg az urna. 

Hosszas zötykölődés után késő délután érkezett a falucskába. Két-három utca, apró templom 

– nem volt nehéz megtalálni a temetőt. 

 - Előbb megnézem, aztán szállást kérek. Az ügyeket úgy is holnap reggel tudom intézni – 

sorolta Ágnes, miközben a kis régi, házak mellett baktatott. Csend volt, virágillatok, 

madárfészek, kutyaugatás. Békesség. 

A temető nem volt nagy. Fák, itt-ott bokrok, gondozott sírok, virágok. Ágnes sorra olvasta le 

a neveket. Egyszer csak megtalálta Szabó István, Szabó Istvánné Kovács Rozál. Évszámok. 

És a kereszt tövében egy kicsi fehér márványtáblácska: Kisfiunk, Gáborka. Élt 2 évet. 

 - Oh, Istenem – mondta Ágnes és könnybe lábadt a szeme – Hát te vagy Isti Gábor bátyja. 
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Juhász Gyula: Consolatio 

 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren. 
Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 

 

 
 

 
Gyenge Ildikó: 

 Nem haltam meg! 
 

Nem, nem haltam meg. 
Csak egy angyal csókolt meg. 

A csókkal elrepültem. 
Elvette terhem, 
Szabad lettem. 

 
Nem, nem haltam meg. 

Attól, hogy nem látsz, még élek, 
Csak már semmitől sem félek. 

Keress meg szívedben, 
ott hajózok ereidben. 

 
Nem, nem szűntem meg. 

Úgy biztos nem, ahogy gondolod. 
Érzed ezt a finom őszi illatot? 

Az ősz én vagyok. 
 

Nem, nem tűntem el. 
Ne halott emberként gondolj rám! 

Csak nézz az égre fel, 
Felvettem csillagruhám. 

Nem, én nem haltam meg. 
Csak már emlék vagyok. 

Esténként a széllel keringőt táncolok. 
Ablakodon holdfényként pihenek meg. 

 
Nem, nem felejtelek el. 

Árnyékként követlek napodban, 
Visszatérek hozzád álmodban. 

Leülök ágyad szélére, 
Benézek a lelked mélyére. 

 
Nem, nem hagytalak el. 

A kis bizsergés én vagyok, 
Arcodra mosolyt cirógatok. 

Nem, nem mentem el. 
Ott vagyok minden fában. 
Szemedbe örömöt csaló 

Minden pislantásban. 
 

Nem, nem mentem el. 
Maradok, míg akarod, 

Füledbe szeretetet suttogok, 
Míg elhiszed nekem, 

Hogy a mindenségben én veled egy vagyok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Vinczepap Gyula Kálmánné sz. 

Rompos Hilda Angyalka (1946. 02. 21.) 

75 éves korában, 2021. 05. 06-án 

elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Csuhai Józsefné sz. Takács 

Mária (1926. 12. 18.) 95 éves korában, 

2021. 05. 08-án elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Ézsiás Sándor (1925. 12. 20.) 96 

éves korában, 2021. 08. 16-án elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 

 Mély fájdalommal tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy Csordás István (1936. 12. 26.) 85 

éves korában, 2021. 04. 14-én elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
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KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 

  

TEMETŐGONDNOK: 

Horváth Gábor 
 

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: 

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: 

1270 
 

 

TELE PÜLÉSI  

ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG:  

szarvaskoertektar@gmail.com 
 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL 

KAPCSOLATOS 

KÉRDÉSEK, PANASZOK, 

KUKACSERE: 
 

TEL: (36) 411-144 
3300 EGER, HOMOK U. 26. 

 

E-MAIL: ügyfelszolgalat.eger@nhsz.hu 

 

Ügyfélfogadás: 

hétfő - szerda: 07.00 – 15.00-ig 

csütörtök: 07.00 – 19.00-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 

SZARVASKŐ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

3323 SZARVASKŐ, RÁKÓCZI F. U. 1. 
 

Ügyfélfogadás 

 

Hétfő:    9.00 - 12.00 

Kedd:    9.00 – 12.00 

Szerda: ügyfélfogadás szünetel 

Csütörtök: 9.00 – 12.00 

Péntek:  9.00 – 11.00 

 

Szociális- és Adóügyekben személyes 

ügyfélfogadás 

Páros heteken hétfőn: 10.00 - 12.00  

 

Eger Járási Hivatal Ügysegédi 

ügyfélfogadás 

Páros heteken csütörtökön: 08.00 -10.00 

 

Jegyzői és polgármesteri fogadóóra 

Csütörtök:  9.00 – 11.00  

 

ELÉRHETŐSÉGEK: Tel.: 36/352-020 

Email: onkormanyzat@szarvasko.hu 
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