
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

SZARVASKŐI 

HÍRMONDÓ 

 

I/ 2. szám 

 
 

2014.  

12. 04. 

A TARTALOMBÓL 

 
 Boldog Karácsonyt! 

 Szerkesztői sarok 

 A közelmúlt 

történései 

 Képviselő-testületi 

ülés 

 Megújult tető az 

iskolán! 

 Szarvaskői betlehem 

 Hírek 

 Irodalmi portré 

 Karácsonyi mese 

 Szarvaskői 

karácsonyi receptek 

 Karácsonyi rejtvény 
 

 
 

 ÁLDOTT, BÉKÉS 
KARÁCSONYT, 
SZERETETTELJES, 
MEGHITT ÜNNEPET 
KÍVÁNUNK 
A FALU MINDEN 
LAKÓJÁNAK! 
 

SZARVASKŐ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

SZARVASKŐI HÍRMONDÓ 

SZERKESZTŐSÉGE 

ADY ENDRE: 

KARÁCSONY 

1. 

Harang csendül,  

Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének,  

Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  

Magába száll minden lélek.  

Minden ember  

Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  

Az én kedves kis falumba  

A Messiás  

Boldogságot szokott hozni.  

A templomba  

Hosszú sorba  

Indulnak el ifjak, vének,  

Az én kedves kis falumban  

Hálát adnak  

A magasság Istenének.  

Mintha itt lenn  

A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, 

szállna,  

Az én kedves, kis falumban  

Minden szívben  

Csak szeretet lakik máma.  

2. 

Bántja lelkem a nagy város  

Durva zaja,  

De jó volna ünnepelni  

Oda haza.  

De jó volna tiszta szívből  

– Úgy mint régen –  

Fohászkodni,  

De jó volna megnyugodni.  

 

 

De jó volna mindent, 

mindent,  

Elfeledni,  

De jó volna játszadozó  

Gyermek lenni.  

Igaz hittel, gyermek szívvel  

A világgal  

Kibékülni,  

Szeretetben üdvözülni.  

3.  

Ha ez a szép rege  

Igaz hitté válna  

Óh de nagy boldogság  

Szállna a világra.  

Ez a gyarló ember  

Ember lenne újra,  

Talizmánja lenne  

A szomorú útra.  

Golgotha nem volna  

Ez a földi élet,  

Egy erő hatná át  

A nagy mindenséget,  

Nem volna más vallás,  

Nem volna csak ennyi:  

Imádni az Istent  

És egymást szeretni…  

Karácsonyi rege,  

Ha valóra válna,  

Igazi boldogság  

Szállna a világra… 
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Nagyon szépen köszönjük azt a sok-

sok pozitív visszajelzést, bátorítást, 

amit az első szám megjelenése után 

Önöktől kaptunk!  

A legtöbben természetesen szóban 

fogalmazták meg elismerésüket, és 

gratuláltak a kezdeményezéshez, de 

akadt, aki írásban is hangot adott 

véleményének. Valamennyi hozzánk 

érkezett reakciónak a lényege, hogy a 

szarvaskőiek örülnek a híradásnak, a 

különböző események közzétételének, 

a széleskörű tájékoztatásnak. A nem 

szarvaskőiek -, mert a lap a falu 

határain túlra is eljutott - kellemes 

meglepetésüket osztották meg velünk. 

Minden visszajelzés számunkra is 

öröm, mert kedvet, erőt, lendületet ad a 

folytatáshoz. 

A beérkezett levelekből az üzenetek 

íróinak beleegyezésével most idézünk 

néhányat. 

 

Véleményformálásra, észrevételekre, 

építő kritikára biztatunk mindenkit a 

továbbiakban is! Várjuk a híreket, az 

ötleteket! 

Az elektronikus leveleket, képeket, 

híranyagot a következő e-mail címre 

kérjük: 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com  

a kézzel írott anyagokat 

a Polgármesteri Hivatalban vesszük át. 

AKI E-MAILBEN SZERETNÉ 

MEGKAPNI A HÍRMONDÓT 

KÉRJÜK, A FENTI E-MAIL CÍMEN 

SZÍVESKEDJEN JELEZNI! 

Olvassák és szerkesszék velünk 

A SZARVASKŐI HÍRMONDÓT! 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

főszerkesztő 

 
 

 

SZERKESZTŐI 

SAROK 
 

Kedves Olvasók! 

…Felvillanyoz az a tudat, hogy valami új 

született…. Tiszta öröm egy közösségi főrumot 

„fényre bábáskodni”, az emlékezetre méltó 

eseményeket, eredményeket, történéseket egy-

egy lapszámba menekíteni. 

Nagy érdeklődéssel olvasgatom, nézegetem az 

első számot. Gratulálok a vállalkozáshoz, az 

első lapszámhoz: figyelemre méltó debütálás. 

Ennek a lapszámnak van koncepciója, 

súlypontja, iránya: célja… Ahol élünk, ott 

tudjuk önmagunkat legjobban kiteljesíteni. 

Ez valóban jó ügy. Sok-sok erőt, sikert és 

örömöt kívánok e fontos közösségépítő 

vállalkozáshoz. Nagy öröm lehet létrehozni 

valamit, ami eddig nem volt. 

Éljen a Szarvaskői Hírmondó! 

Isten áldja a tisztes vállalkozást: Szerkesztőit 

és Olvasóit! 

Üdvözlettel:  Dr. Cs. Varga István - Eger 
 

 

Családunk több mint 30 éve kötődik 

Szarvaskőhöz, a településen a Szarvaskő 

Vendégházat működtetjük. Nagy érdeklődéssel 

követtük az eltelt időszakban az 

önkormányzati választásokat. Legnagyobb 

öröm számunkra az, hogy a község lakosainak 

többsége  az eddigi  helyben topogás helyett a 

változást támogatta. Nagyon jó 

kezdeményezésnek tartjuk a Szarvaskői 

Hírmondó elindítását, mert így folyamatosan 

megkapjuk a friss információkat  és nyomon  

követhetjük a falu történéseit. Mi nem 

tartózkodunk állandó jelleggel Szarvaskőn, de 

mindig is érdekelt bennünket a falu sorsa. 

A Szerkesztőségnek jó  munkát kívánva: 

Tisztelettel:  

Bencsik László - Szentes 
 

 

Köszönjük a lapot, már el is olvastuk a 

férjemmel!  

Szerintem nagyon jó ötlet és sokkal 

elegánsabb, mint az ilyen-olyan lapok. 

Gratulálok az első számhoz! 

Lehetne bele rejtvényt is tenni. Készítsek? 

Szécsényi Orsolya - Szarvaskő 

 

 

 

 

mailto:szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com
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A KÖZELMÚLT TÖRTÉNÉSEI 
 

Kedves Szarvaskői Lakosok! 

 

Nagy örömömre szolgál, hogy ismét azzal 

kezdhetem a beszámolómat, hogy 

megköszönjem az Önök által nyújtott sok-

sok segítséget, ami kis falunkat 

előremozdítja, vagy éppen szebbé 

varázsolja az itt élők napjait. 

 

Köszönet azoknak, akik a Polgármesteri 

Hivatal gyors átalakításában segítségünkre 

voltak, így a hivatalba belépő, nem azonnal 

egy „konyhában” találja magát, hanem az 

asztalhoz leülve ki tudja tölteni az éppen 

aktuális űrlapot és kulturált körülmények 

között intézheti egyéb hivatalos ügyeit. 

 

 
 

 

Köszönet azoknak, akik az iskolaépület 

állagmegóvása érdekében kezdeményezett 

„tetőcserén” részt vettek. Itt meg kell 

jegyeznem, hogy a nagyszámú segítők 

érdeme, hogy az eredetileg tervezett 2 nap 

helyett, egy szűk nap alatt végeztünk a 

munkálatokkal! 

 

 
 

Köszönet azoknak, akik befoltozták az 

utak kátyúit. 

 

 
 

 
 

Köszönet annak, aki segített a Mikulásnak, 

hogy egyedi mikulászsákokba hozza 

gyermekeinknek az ajándékot.  

 
 

Köszönet a vállalkozónak, aki kérésemre 

konténert biztosított a törmelék 

elszállításához és elvégzi a szérűskerti úton 

hiányzó korlátok pótlását. 
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Köszönet azoknak, akik részt vettek a 

betlehemi jászol elkészítésében és 

felállításában, valamint a „betlehemi 

életkép” alakjainak kialakításában. 
 

 
 

 
 

 
 

Köszönet azoknak, akik közben ízletes 

falatokkal, paprikás krumplival, töltött 

tésztával, kaláccsal látták el az építőket. 

Olyan pillanatok alatt elfogytak a 

finomságok, hogy már csak néhány 

szeletkét sikerült „dokumentálni…” 

 

A képviselő-testület nevében köszönöm a 

biztató szavait, jó kívánságait azoknak a 
helyi lakosoknak, akik 2014.12.01. napon 

„Szarvaskői Lakosok” feladó jelzéssel, 

levelet küldtek részünkre, melyben 

megköszönték és elismerték eddigi 

munkánkat, sok sikert, erőt, egészséget 

kívántak a jövőre vonatkozóan, hiszen 

tevékenységünk legnagyobb fokmérője a 

lakosság visszajelzése. 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

ÜLÉS 
A 2014. 11. 13-án megtartott testületi 

ülésen a következő témák kerültek 

megtárgyalásra: 

 

A Heves Megyei Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály jelenlétében 2014. 

október 18-án a polgármesteri munkakör, 

valamint a folyamatban lévő ügyek átadása 

megtörtént. 

Ezen a napon Barta Győző leköszönő 

polgármester benyújtotta Szarvaskő 

Község Önkormányzatához a Beg Stúdió 

Bt. nevében, Szarvaskő Község 

Önkormányzattal szemben fennálló 

pénzügyi követelését a 2013. évi Falunap, 

2013. évi Csipkebogyó Fesztivál, valamint 

a 2014. évi Falunappal összefüggésben. 

 

A képviselő-testület a fennálló pénzügyi 

követelést megállapodás, valamint 

szolgáltató szerződés hiányában 

elutasította. 

 

A hivatal átadás-átvétele során, mint 

folyamatban lévő ügyet vettem át az alább 

érintett ügyet: 

A 2014. július 28-án megtartott Szarvaskői 

Falunapra az önkormányzat Bakos 

Erzsébet „Belvárosi Pecsenyés” egyéni 

vállalkozót kérte fel az ételek elkészítésére. 

A megrendelt szolgáltatásról megrendelő, 

valamint szerződés nem készült. Bakos 

Erzsébet 1.651.000,-Ft összegű számlát 
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nyújtott be Szarvaskő Község 

Önkormányzatának.  

o A számla kelte 2014.07.30. a fizetés 

határideje 2014.08.05. napja volt. 

o 2014. augusztus 08. napján (1 részlet 

megjegyzéssel) 600.000,-Ft az egyéni 

vállalkozó számlájára utalásra került. 

o 2014.09.10. napi dátummal 

folyószámla egyeztetés érkezett 

hivatalunkhoz, melyben folyószámla 

tartozásra hívják fel a hivatal figyelmét 

(1.051.000,-Ft) és a számlával 

szembeni észrevétel megtételére 3 

napot határoztak meg. 

o A megadott 3 napon belül a számlát 

nem reklamálta meg a hivatal, erre 

vonatkozóan észrevételt nem tett. 

o 2014.10.08-án érkezett Dr. Bodnár 

István ügyvéd levele, melyben 8 nap 

került meghatározásra a hátralék 

kiegyenlítésére. 

o 2014.10.10-én Barta Győző akkori 

polgármester levelet írt Dr. Bodnár 

Istvánnak, melyben nyilatkozott arra 

vonatkozóan, hogy a számlán közölt 

összeg jogosságát nem ismeri el és a 

teljesítést nem engedélyezi. Ennek a 

levélnek a mellékleteként visszaküldte 

az eredeti számlát is, ami azt 

eredményezte, hogy jelen pillanatban 

van egy 600.000,-Ft-os átutalás, amihez 

nincs számla! 

A számla nélküli 600.000,-Ft kifizetésének 

ügyében, ami a jelen állás szerint 

jogtalanul elutalt összeg, állásfoglalást 

kértem a Heves Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályától. 

 

A képviselő-testület a fennmaradó összeget 

nem ismerte el, a követelést szerződés 

hiányában elutasította.  

 

Szintén folyamatban lévő ügyként vettem 

át a JURTA 2001 Alapítvány 

visszatérítendő támogatásának ügyét. 

A 2014.05.20-án megtartott képviselő-

testületi ülésen a JURTA 2001 Alapítvány 

visszatérítendő támogatási igényt 

terjesztett elő az önkormányzatnál. A 

testületi ülésen Lőrincz József képviselő 

felvetette a garancia kérdését, melyre Barta 

Győző akkori polgármester a testületi 

ülésből idézve az alábbi vállalást tette: 

„Azt a javaslatot teszi, hogy ezért a 

800.000,- ezer forintért ő személyes 

garanciát vállal, a juttatásai, illetve 

amennyiben nem lesz polgármester akkor a 

végkielégítés terhére.” 

Lőrincz József névszerinti szavazást kért, 

melynek következtében 2 nem szavazattal 

(Lőrincz József és Benkó Dániel) 3 igen 

szavazattal (Barta Győző, Dr. Zsirai 

Sándor, Nahóczki László) a képviselő-

testület hozzájárult az alapítvány 

támogatásához. Ezt követően a 

támogatásról szóló megállapodás aláírásra 

került és a pénz átutalása is megtörtént. 

A támogatásban szereplő határidőig 

(2014.09.30.) mindösszesen 500.000,-Ft 

került visszafizetésre. A JURTA 2001 

Alapítványhoz kiküldött levelünk „nem 

kereste” postai jelzéssel visszaérkezett 

hivatalunkhoz. A hiányzó 300.000,-Ft a 

mai napig nem térült meg, erről 

értesítettem Barta Győző volt 

polgármestert is. 

Tekintettel arra, hogy sem az adóstól, sem 

a garanciát vállalótól érdemi lépés nem 

történt, a Heves Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályát 

kerestem meg, hogy vizsgálja ki a 

„kezességvállalás” jogszerűségét.  

 

A képviselő-testület megtárgyalta az 

Egerbaktai Közös Önkormányzati 

Hivataltól történő kiválást és a Balatoni 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 

csatlakozást. A témában döntés nem 

született, mert bár a képviselők 

egyetértettek a határozati javaslattal, de 

tekintettel arra, hogy a csatlakozásra a 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 

iránymutatása szerint jelen álláspont 

alapján, jogszerűen nincs lehetőség, a 

döntést elhalasztottuk. 

 

A Polgármesteri Hivatal épületének 

alagsorát az 1987.12.03-án kelt, akkor még 

az Eger Városi Tanács VB GAMESZ és a 
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Miskolci Postaigazgatóság között létrejövő 

szerződés alapján használja a TELEKOM. 

Szarvaskő 2002.10.20-án vált le Egertől és 

ezt követően sem szerződésmódosításra, 

sem számlázásra nem került sor, annak 

ellenére, hogy az akkori polgármesteri 

munkakör átadási jegyzőkönyvében 

(2002.10.28.) szerepelt, annak mellékletét 

képezte. 

A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 

ingatlangazdálkodási tevékenységét a 

STRABAG PFS Zrt. látja el. 

(Mindennek a kiderítésére nem volt 

szükség 12 évre, csupán 3 napot vett 

igénybe!) 

A kapcsolatfelvétel megtörtént, egyeztetést 

kezdeményeztem az arra illetékessel a 

megelőző időszak elmaradásainak 

rendezésére, illetve a jövőre vonatkozó 

elképzelések megtárgyalására. 

Megjegyzem, hogy ebben a témában 

Lőrincz József képviselő már az előző 

ciklusban kezdeményezte a „vizsgálatot”, 

de ez különféle „magyarázatok”miatt 

mindig elmaradt. 

 

Szarvaskő Község Önkormányzat 

képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Ügyrendi Bizottságot hoz létre, melynek 

tagjai: Benkó Dániel, Lőrincz József és 

Nahóczki László. A bizottság elnöke: 

Lőrincz József.  

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

 

 
 

Képviselő-testületi ülés 

 

Kedves Szarvaskői Lakosok! 
 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2014. 

november 16-án, az alakuló ülésen a 

képviselők az alábbi szövegű eskütételt 

tették: 

Én……………… becsületemre és 

lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom. A 

képviselői tisztségemből eredő 

feladataimat Szarvaskő község 

fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 
 

A fent közölt esküt követően, 2014.11.23-

án a testület 3 képviselője (Benkó Dániel, 

Liktor Tibor, Lőrincz József) az alábbi 

szövegű eskütételt is tette: 

Én………………. a Szent Koronára 

esküszöm, hogy a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom önkormányzati képviselőjeként 

csak és kizárólag nemzetemet, magyar 

hazámat és településemet fogom szolgálni. 

Ellenállok minden anyagi és hatalmi 

csábításnak, nem engedek semmilyen külső 

nyomásnak és fenyegetésnek, óvom és 

védem nemzetemet a hazugságtól, a 

nélkülözéstől és a szolgaságtól. Minden 

erőmmel, tudásommal és tiszta 

lelkiismeretem megőrzésével azért fogok 

dolgozni, hogy a magyarság ügyének 

alázatos és hű szolgálója legyek. 

Amennyiben szent ügyünk képviseletére a 

Jobbik Országos Elnökségének 

kétharmados döntése szerint alkalmatlanná 

válok, úgy képviselői mandátumomat 

azonnal visszaadom. 

Isten engem úgy segéljen! 

Az esküszövegeket, azért tartottam 

fontosnak közölni, mert úgy remélem, 

hogy Önök munkánk megítélői lesznek és 

számonkérésünkhöz szeretnék ezzel is 

segítséget nyújtani.  

Tisztelettel! 

Lőrincz József 

képviselő 
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MEGÚJULT TETŐ AZ ISKOLÁN! 

 

Az önkormányzat legnagyobb értéket képviselő ingatlana, a volt iskola épülete. 

A napjainkban meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő épület jövőbeni hasznosítása 

elengedhetetlen érdeke a falunak. 

Többen érdeklődtek nálam az iskolaépület helyzetéről, így röviden vázolom a jelenlegi 

állapotot és a kialakulásához vezető utat. 

 

2008. január 1-től az Ép-Top 5000 Bt vette bérbe az ingatlant. A bérlő fizetési magatartása 

már a kezdet kezdetén sem volt kielégítő, amit bizonyít az is, hogy a bérleti szerződés alapján 

2008. május 31-ig köteles lett volna 200.000,-Ft óvadék letételére, melyre a mai napig nem 

került sor. A folyamatos tartozás miatt Lőrincz József képviselő többszöri kérésére a bérlő 

2008. augusztus 29-én fizetési felszólítást kapott. A felszólítás ellenére a már akkor fennálló 

tartozás és az azt követő bérleti díjak sem kerültek kiegyenlítésre, és bár Lőrincz József 

képviselő ezt szinte minden testületi ülésen szóvá tette 2010-ig érdemleges intézkedés nem 

történt. 2010. 01. 31-el a bérlői jogviszony felmondásra került, de a bérlő az épületben tovább 

dolgozott 2012.02.01-ig, amikor is egy leltár készült és lezárásra került az épület. Az azóta 

eltelt időszakban az épület lezárva állt. 

 

Jelenleg a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya az épülettel kapcsolatosan 

névtelen bejelentés alapján eljárást folytat, melynek során felvettem a kapcsolatot a 

kapitánysággal. 

A rendőrség a napokban elkészítette az épület jelenlegi állapotáról a hivatalos fotókat, ezt 

követően rövidesen megkezdjük az otthagyott, zömmel alapanyag maradék és szemét egy 

helyre történő összegyűjtését. Sajnos az eljárás végéig kötelesek vagyunk a bérlő tulajdonát 

képező „dolgok” megőrzésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveink szerint a felső szintet rendbe lehet tenni, de, hogy az épület mikor lesz ismét teljesen 

a miénk, azt nem tudom megmondani. Ez nagyban függ a jelenleg folyó eljárás befejezésének 

időpontjától. 
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Egy pozitív hírt is szeretnék azonban megosztani Önökkel. Két, a településünkön élő, illetve a 

községünkhöz kötődő építésztervező összefogott, és ingyenesen felmérik az épület mai 

állagát, valamint elkészítik a felújításhoz, átalakításhoz szükséges terveket, amit előre is 

köszönök nekik. 

 

Az épület téli beázását, 

állagának további pusztulását 

előztük meg a gyors és hatékony 

összefogás eredményeként a tető 

rossz cserepeinek eltávolításával 

(amely a felület legalább ¾ 

részét tette ki) és az ép cserepek 

felhelyezésével.  

 

 

 

 
 

A következő képek érzékletesen szemléltetik, milyen volt az épület fedele. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A munkálkodókat valósággal nappali fény fogadta a padláson, a cserepek, mint a szita 

engedték át a nap sugarait, de a csapadékot is. 
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Az utolsó cserepek is a helyükre kerültek 
 

 

Az önkéntes brigád éppen lencsevégre kapott egyik csoportja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végül egy régi fotó, amikor még élet volt az iskola épületében! 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

A tetőről „leparancsolt” 

asszonyok sem adták fel 

a terepet, a földszinten is 

hasznos elfoglaltságot 

találtak! 

De milyen jólesett az 

építő munka után az 

együtt elfogyasztott 

finom bográcsosuk! 
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FELLOBBANT AZ ELSŐ GYERTYA LÁNGJA A SZARVASKŐI BETLEHEMNÉL 
 

„Karácsonyhoz, Jézus születésének eseményéhez számos néphagyomány fűződik, melyek 

nélkül évszázadokon át elképzelhetetlen volt az ünnep. A 20. század második felében sajnos 

kissé elhalványult ezen szokások jelentősége. Napjainkban azonban ismét újjáélednek, 

meghittebbé varázsolva a szent Karácsony ünnepét. A Karácsony legrégibb jelképe a 

betlehemállítás. 

Krisztus születésének történetét már nagyon korán megelevenítették színjátékok, 

misztériumok keretében a templomokban. 1223-ban Assisi Szent Ferenc volt az első, aki a 

betlehemi jelenetet a természetben, egy barlangban állította fel az olaszországi Greccióban. 

Jászolt készíttetett, embereket hívott, állatokat hozatott, hogy felelevenítsék a születés 

éjszakájának eseményeit, s a barlangban tartotta a karácsonyi istentiszteletet. Ezt követően 

rövidesen elterjedt a betlehem felállításának szokása, a szent esemény különböző anyagokból 

készült alakokkal való megjelenítése. Az első betlehemeket Magyarországon is még Assisi 

Szent Ferenc idejében állították fel tanítványai. 

Szarvaskőben az utóbbi 

időszakban 2008-ban 

állítottunk betlehemet 

először a fő út mentén. A 

helybéliek és az átutazók 

is örömmel időznek 

mellette, töltenek el 

néhány meghitt percet a 

főként a természet 

anyagaiból formált bibliai 

alakok – a Kisded, Mária 

és József, a pásztorok és a 

három királyok,  

valamint az állatfigurák 

társaságában. 

Sokan gyújtják meg a szeretet gyertyáit, hogy szívükben is megszülessen a fény….” 
 

Advent első vasárnapjára 

idén is elkészült a 

betlehemünk. A szentmise 

után sokan tiszteletüket 

tették az első 

gyertyagyújtáson és már 

szép számmal gyülekeztek 

Szabó atya érkezésekor az 

adventi fénybe öltözött 

betlehemnél is. Az atya 

megáldotta és felszentelte 

a Jézus születését 

megörökítő, a helybéliek 

összefogását dicsérő 

jelképünket és beszédében 

nem lebecsülve a készítők 

alkotását, felhívta a 

figyelmet a belső, lelki építkezés szükségességére, az értékek, a szeretet méltánylására. 
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A polgármester asszony a bevezetőben leírt, a betlehem állítás történetét felidéző mondatait 

szintén a meghittség, a közös öröm megélésének hangsúlyozásával zárta és mindenkit 

meghívott az adventi vasárnapok szentmiséire a templomba és az azt követő betlehemi 

gyertyagyújtásra. 

Fellobbant az első gyertya lángja, melyet minden vasárnap eggyel több követ, szimbolizálva a 

szívünkben növekvő fényt, az örömteli várakozást. 

Az ünnepi díszkivilágítás fényei a hagyományoknak megfelelően advent első vasárnapjától 

vízkeresztig ragyogják be a falut, ahogyan a betlehem is addig várja a látogatókat. 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

 
SZERETETTEL VÁRUNK mindenkit advent vasárnapjain a 

szentmisére. A mise után a betlehemnél sor kerül a gyertyagyújtásra. 

Lehetőség szerint minél többen vegyenek részt az adventi 

„eseményeken”, legyen ez valamennyiünk számára ünnep. Az ünnep 

hangulatát, szépségét, meghittségét pedig mi magunk formáljuk. Az 

adventi gyertyák a szeretet és az öröm megérkezését ígérik. Az, hogy 

beköszönt –e hozzánk, csak rajtunk múlik.  

„Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az ünnep eredete egészen a 

negyedik századig nyúlik vissza, amikor VII. Gergely pápa elrendelte a négy adventi vasárnap 

megünneplését. Az advent szó  jelentése „eljövetel", a latin „Adventus Domini" kifejezésből 

származik. A katolikus egyházban az ünnep liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatot 

jelképezi. Kivételt képez a harmadik vasárnap, az örömvasárnap, amikor az Úr eljövetelének 

közelségét ünnepeljük, e nap liturgikus színe a rózsaszín.” 

 

Meghívó 
Szarvaskő Község Önkormányzata nevében, 

tisztelettel meghívom  
településünk minden 60. életévét betöltött lakosát  

az 

 „Idősek Karácsonya” 
rendezvényünkre 

2014. december 20-án (szombaton) 15 órára 
Helyszín: 

Szarvaskő Község Könyvtára 
A rendezvényen fellép: 

Macsinka Martina 

Kérem az érintetteket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb  
2014.12.12-ig szíveskedjenek jelezni a hivatalban. 

Akinek a közlekedés nehézséget okoz, de szívesen töltené velünk ezt a 
délutánt, kérem, ossza meg a gondját, és segítünk a megoldásban! 

Ha egyéb elfoglaltság tartja távol, az ajándékot eljuttatjuk számára. 

Szabóné Balla Marianna 
polgármester
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HÍREK 
 

VÉGSŐ BÚCSÚT vettünk Dr. 

Kovalovszki Júliától, Szarvaskő 

díszpolgárától családtagjai, 

barátai, tisztelői, a régész szakma 

jeles képviselői körében 2014. november 

10-én, a Budahegyvidéki Református 

Egyházközség templomában.  

Nyugodjék békében…. 

 
 

FELHÍVÁS 

A Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság kiemelt 

feladatának tekinti a rendőri 

pálya népszerűsítését, a 

hivatalos állományába toborzást. A rendőri 

munka mindennapjainak megismertetése, a 

rendőri szakma élményeinek bemutatása és 

a pályára orientálás érdekében a megye 5 

városi rendőrkapitányságán is nyílt napot 

tartanak, melyre szeretettel várják a rendőri 

hivatás iránt érdeklődő fiatalokat.  

Az Egri Rendőrkapitányság nyílt 

napjának időpontja: 2014. december 17. 

Azok az érettségizett, büntetlen előéletű, 

kellő motivációval rendelkező fiatalok, 

akiknek ez a lehetőség felkeltette az 

érdeklődését, bővebb felvilágosításért 

keressék fel a Polgármesteri Hivatalt. 

 

GYARAPODIK A SZARVASKŐI 

LAKOSSÁG SZÁMA! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Örömteli esemény előtt áll a Pusztai Eszter 

- Lex Attila házaspár! A fenyőfa alá várják 

legnagyobb ajándékuk, első gyermekük 

megérkezését! 

Boldog, szeretetteljes, gyönyörű 

Karácsonyt kívánunk családjuknak! 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Szarvaskő Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete 2014. december 11-én 

(csütörtök) 16.00 órától közmeghallgatást 
tart a könyvtárban. 

Minél többen éljenek a lehetőséggel, 

mondják el a közösséget érintő 

problémákat, ezzel is segítve a testület 

munkáját. 

A közmeghallgatást követően kerül sor a 

testületi ülés megtartására. 
 

SZABADSÁG 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN  

2014. december 22 – 2015. január 05-ig  

a hivatal szabadság miatt zárva tart. 

Az Egerbaktai Közös Hivatal sajnos nem 

tudja biztosítani a helyettesítést, a 

szabadság kiadására pedig törvény kötelezi 

a foglalkoztatót. A lakosság megértését 

kéri az önkormányzat. 
 

RÖVIDESEN BEFEJEZŐDNEK a 

szérűskerti csapadékvíz elvezetés céljából 

végzett munkálatok. Az önkormányzat a 

tevékenység során okozott kellemetlenség 

miatt köszöni a lakosság türelmét. 
 

A TÉLI CSÚSZÁSMENTESÍTÉS 
elvégzése érdekében az önkormányzat 

megállapodott a Városgondozás Eger Kft-

vel, mely szerint két fő rendszeres feladata 

a hó eltakarítása és a csúszást 

megakadályozó anyagok kiszórása.  

 

A MIKULÁS 

2014. december 6-án 16 

órakor érkezik meg a 

könyvtárba! 

Nagy szeretettel várjuk a 

gyerekeket, szülőket, nagyszülőket és 

minden kedves érdeklődőt! 
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IRODALMI PORTRÉ 
 

Sok szarvaskői személyes ismerőse, a szomszédos Szilvásváradon élő 

szerző, a család- és emberszeretet írója, 

HUBAI GRUBER MIKLÓS 

 
Hubai Gruber Miklós első irodalmi próbálkozása Karol Guliš, szlovák 

író Polnočný striptíz – Éjféli sztriptíz – c. novellájának fordítása volt. Az 

erdőmérnök végzettségű Hubai Gruber 1973-tól kapcsolatot tartott Karol 

Gulišsal. Tőle kapta a Poviedky pod kyvadlom – Leng az inga – c. 

novelláskötetet, amelyet szintén magyarra ültetett át. 

A Zólyomi Erdészeti és Faipari Egyetemen szerzett erdőmérnöki diplomát. Dolgozott 

a termelésirányításban, majd hivatásos természetvédőként a Bükki Nemzeti Parkban. Életében 

jelentős változást hozott az 1983-as esztendő, amikor is a Magyar Rádió szlovák nyelvű 

adásában kezdett el dolgozni, majd a Rádió belső munkatársa lett. Főként természetvédelmi 

témájú rádiós jegyzeteket, újságcikkeket, riportokat írt. Aztán témaválasztása kiterjedt az élet 

számos területére. Írásai főleg a Miskolci Rádióban és a Kossuth Rádióban hangzottak el, 

különböző napilapokban (Déli Hírlap; Észak-Magyarország; Nógrád Megyei Hírlap; Heves 

Megyei Népújság) és a Szabad Föld hasábjain jelentek meg. 

A 80-as évek első felében Hubai Gruber fölkereste névrokonát, a drámaíró Hubay 

Miklóst. Sok-sok bátorítást kapott tőle. Irodalmi munkássága Az öreg c. kistörténettel veszi 

kezdetét. Első novelláskötete: Hajoljunk közelebb egymáshoz. (A Sütő Andrástól kölcsönzött 

gondolatból, a Mestertől kapott engedéllyel lett kötetcím.) A könyv bemutatóját a Magyar 

Rádió Márványtermében tartottuk – a 2000-es év Ünnepi Könyvhetének nyitónapján. 

Hubai Gruber írásai ettől kezdve különféle irodalmi lapokban (Hevesi Szemle, 

Palócföld, Dunapart stb.) jelentek meg. Rádiós jegyzeteit továbbra is rendszeresen hallhattuk 

a Magyar Rádióban, közben egyre több novellát írt. Így állt össze a 2002-es esztendő Ünnepi 

Könyvhetére az Ünneplőruhában c. kötete, amelyben helyet kapnak a példaképnek tekintett 

Karol Guliš novelláinak fordításai is. (Ezek közlését megelőzően a Hubai Gruber Kiss Gy. 

Csaba véleményét is kikérte, akitől nemcsak véleményt, hanem bátorítást is kapott.) 

Legfőbb témája: a család- és emberszeretet. A két kötetet 2005-ben követte a 

harmadik: az Altatódal. Már csak saját novellákat tartalmaz. 2009-ben, 60-dik születési 

évfordulójára jött ki a negyedik kötetével: Döntetlen. Közben fölvette a harcot a testét megtámadó 

gyilkos kórral, és 2012 adventjében kihozta a Nyaklánc c. kötetét. (Az Altatódal megtalálható az 

OSzK weboldalán: http://mek.oszk.hu/05100/05174/05174.htm) 
A Hubai Gruber-novellákról írja Tarján Tamás: „szép és szépszavú kötet”-ről beszél, s így 

folytatja: „Szociológiájukban jelen idejű, stiláris tradíciójukban móriczi szövegek ezek, 

mindig kimérve, megtalálva a legszebb, legízesebb szóalakot.”  Morális hangulatjelentéseiben 

is a veszélyeken átsegíti az sűrű valóságtartalom (és persze az írói tehetség).” 

Kevés író mondhatja el magáról, hogy hajdani Alma Materében, jelesül a 

 törökszentmiklósi Bercsényi Gimnáziumban kétszer is érettségi tétel volt Hubai Gruber 

novellája: A döntetlen. 

A könyveit ajánlók között találjuk Hámori József, Kondor Katalin, Rapcsányi László, 

Sediánszky János, Jáki Sándor Teodóz, Lengyel Gyula stb. nevét is. Hubai Gruber munkáját a 

Magyar Rádió 2001-ben Nívódíjjal ismerte el, 2005-ben „Az év riportere” lett, 2009-ben 

megkapta a Magyar Rádió legmagasabb elismerését: „Az év rádiósa” címet. 

Cs. Varga István 

irodalomtörténész 

http://mek.oszk.hu/05100/05174/05174.htm
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KARÁCSONYI 

MESE 
 

MESTER GYÖRGYI:  

A LEGKISEBB CINKE 
Picinke volt a legkisebb a madártestvérek között. Cinke mama 

már tojáskorában is nagyon óvta, mert attól félt, az apró tojás 

valamerre elgurul a fészekben, eltűnik a szeme elől, akkor 

pedig nem tudja a testével melengetni, és tán ki sem kel a 

fióka. 

Nyáron remekül elvoltak a kis madarak. Csak csiviteltek, 

torkoskodtak, hol a levegőben fogták el a rovarokat, hol a 

fűből kapták fel azokat a csőrükbe. Egyszóval csodásan telt a 

nyár. Mindenki boldog volt, jóllakott és elégedett. 

A nyárt követő átmeneti, hűvös őszi időt azonban hamarosan felváltotta a 

zord tél. A bogarak nem járták már kerge táncukat a levegőben, és a 

zúzmarás fűből nem lehetett szemernyi élelmet sem felcsipegetni. A 

cinkecsalád éhezett. 

Amikor épp nem a magas koronájú, lombtalanná kopaszodott nyárfa 

ágain gubbasztottak, néha-néha kiröpültek a házak irányába, hogy az ég 

felé bodorodó kéményfüstben kicsit felmelegedjenek. 

Picinke is így tett, amikor egy hosszabb repülőútja során, valami 

megcsillant a szeme előtt. Egy kertes ház ablakából világított ki az utcára 

a sziporkázó, tarka fényesség. Leszállt az ablakpárkányra és befelé bámult. Az üvegen túl, a szobában, 

hatalmas zöld fenyő terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerű, mint odakinn a parkban, hanem talpig 

díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök, kacskaringózó girlandok ékítették. 

Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi gyermekarc közeledett az 

ablakhoz, amitől megijedt, szárnyra kapott, és huss, már ott se volt. 

Másnap, szokásos melegedő körútján, megint csak ellátogatott az ablakon átcsillanó, fényes 

karácsonyfához. A fa most is lenyűgözte, ám egyszer csak észrevette, valaki néhány kölesszemet tett 

ki a párkányra. Mivel éhes volt, mohón nekilátott, és gyorsan felcsipegette a magokat. Az evésből 

felpillantva, váratlanul ismét szembetalálta magát a gyermekszemekkel, amelyek mosolyogva és 

érdeklődéssel figyelték őt. Az ablak nem nyílt ki, senki nem bántotta Picinkét, így hát nem sietett a 

táplálkozással. Befejezvén az evést, egy kicsit még gyönyörködött a pompás fában, majd útra kelt. 

Csak otthon, miután didergő testvérei közé letelepedett, jutott eszébe, hogy ő jól lakott, de a családja 

továbbra is éhezik. Szinte szégyellte magát, hogy annyira elkápráztatta a csodálatos karácsonyfa, és 

csak behabzsolta a kölesszemeket, a szeretteire nem is gondolt. 

A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Vajon megvan-e még a varázslatos 

szépségű fa? Egyenesen odarepült, és meglepődve látta, a kölesszemeket, vékony zsinórvonalban, 

valaki végigszórta az ablakpárkányon. Szemenként vette csőrébe a magokat, hogy minél tovább 

élvezhesse az evést, amikor egyszer csak elfogyott az összes ennivaló. 

Elszomorodott, hogy megint mohó volt, nem jutottak eszébe sem a mamája, sem éhes testvérkéi, 

amikor a párkány széléről egy közeli faágon lógó aprócska faépítmény volna magára a figyelmét. Egy 

házikó volt, négy kis oszloppal, takaros tetővel, de a legszebb mégis az volt benne, hogy a padlóját 

sok-sok kölesszem borította! 

Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak aprócska szárnyától tellett, röpült a családjáért. Elcsivitelte 

nekik, hogy élelmet talált, kövessék őt, és már fordult is vissza. A faágra felfüggesztett házikót 

ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és boldogan csipegették az olajos magvakat, amitől aztán 

felmelegedve, még sokáig gyönyörködtek a  csodaszép fenyőfában. 

Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt elkészítő apuka, meg a kölesszemekről gondoskodó gyerekek 

örültek a boldog cinkék látványának. És ettől vált igazán teljessé a Karácsony, a szeretet ünnepe.  

 

KEDVES GYEREKEK! 

HA TETSZIK A KÖVETKEZŐ MESE, ILLUSZTRÁLJÁTOK 

RAJZOKKAL! HOZZÁTOK BE A POLGÁRMESTERI HIVATALBA!  

A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMBAN MEGJELENTETJÜK  

A LEGSZEBB MUNKÁKAT! 
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KARÁCSONYI RECEPTEK – SZARVASKŐI AJÁNLATOK 
 

Az alábbi receptet egy Dr. 

Oetker által kiadott 

receptgyűjteményben találtam. 

Jó pár éve már, hogy minden 

karácsonykor megsütöm, 

elkészítem. Finomsága mindig minden 

családtagot, vendéget meglep. Titka az, 

hogy a krém finoman átitatja a tésztát. 

Elronthatatlan. Jó sütést és sok elégedett 

pillanatot kívánok! 

Csillagos éj torta 

Hozzávalók: 

Tészta: 125 g cukor, 85 g liszt, 40 g 

étkezési keményítő, 8 g kakaópor, 1 tasak 

sütőpor, 1 csipet só, 150 g lágy margarin 

vagy vaj, 3 tojás, 3 evőkanál víz, 100 g 

őrölt dió 

Krém: 1 zacskó vaníliaízű 

süteménykrémpor, 150 g natúr joghurt, 250 

g konzerv őszibarack, 50 ml őszibaracklé a 

konzervből, 50 ml baracklikőr (ha gyermek 

is eszik a tortából, akkor ezt elhagyom és a 

konzerv őszibaracklévével helyettesítem), 

1 tasak habpor, 150 ml tej 

Elkészítés: 

Tészta: A lisztet, a keményítőt és a 

sütőport elkeverjük és egy keverőedénybe 

szitáljuk. A többi hozzávalót is hozzáadjuk 

és egy konyhai robotgéppel először 

alacsony, majd a legmagasabb fokozaton 

sima tésztává verjük. Egy enyhén 

kizsírozott és kilisztezett tortaformába 

öntjük. Sütés után kb. 10 percig állni 

hagyjuk, majd kiborítjuk és hagyjuk 

kihűlni. A felső harmadában vízszintesen 

elvágjuk és a felső lapból csillagokat 

szaggatunk ki (hagyjunk köztes helyeket!). 

A maradékot szétmorzsoljuk. A 

tortakarikát vagy a szétpattintható 

tortaformát az alsó lap köré helyezzük.  

Sütési idő: kb. 45 perc 

Gázon 2-3 fokozat (előmelegítve) 

Krém: Az őszibarackot lecsöpögtetjük, a 

levét felfogjuk, a gyümölcsöt kis kockákra 

vágjuk. A süteménykrémport az 

őszibaracklével, a baracklikőrrel felverjük, 

majd hozzáadjuk a joghurtot. Egy másik 

keverőedényben a habport a tejjel kemény 

habbá verjük és óvatosan hozzákeverjük a 

felvert süteménykrémhez. Legvégül a 

szétmorzsolt tortalapot és a 

barackkockákat is belekeverjük. A krémet 

rákenjük az alsó tortalapra, majd 

ráhelyezzük a felső lapot. Kicsit 

rányomjuk. A tortát legalább 2 órára a 

hűtőszekrénybe tesszük. Ezután 

eltávolítjuk a gyűrűt, illetve a tortaforma 

oldalát lepattintjuk. A süteményt vaníliaízű 

porcukorral dekorálhatjuk. 

Szécsényi Orsolya 
 

Sok szeretettel ajánlom Karácsonyra! 

Mákos koszorú 

Hozzávalók: 

30 dkg liszt, 1 tojás, 5 dkg vaj, 

2 dkg porcukor, 2 dl tej, 1,5 

dkg élesztő, pici só 
Elkészítés:  

A felfuttatott élesztőt és a tojást a 

cukrozott, sózott, a vajjal elmorzsolt 

liszthez adjuk. Langyos tejjel állítjuk 

össze, hogy a tészta se túl kemény, se túl 

lágy ne legyen. Jól kidolgozzuk. Ha elválik 

a táltól, akkor már jó. Lisztezett tálba 

tesszük, letakarjuk, és langyos helyen 

kétszeresére kelesztjük. 

Töltelékhez: 40 dkg darált mákot 

leforrázunk 2,5 dl vízből és 25 dkg 

cukorból főzött sziruppal. Belekeverünk 1 

kk. fahéjat, 2 citrom reszelt héját. 

(Tehetünk bele narancshéjat reszelve, 

narancsot kis darabokban, csokidarabot, 

meggyet, mazsolát, aszalt gyümölcsöt.) 

A tésztát vékonyra nyújtjuk, 3 részre 

osztjuk. Megkenjük a máktöltelékkel – 

egyik sima, másik lap meggyes, harmadik 

csokis lehet). Feltekerjük külön-külön a 

tésztalapokat. Egymás mellé fektetjük egy 

sütőpapírral bélelt gáztepsiben és 

összefonjuk. Pihentetjük. A tetejét 

tojássárgájával megkenve, megszurkálva 

mérsékelten meleg sütőben 40-45 perc alatt 

megsütjük.  

Márk Terike 
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KARÁCSONYI REJTVÉNY 

 

 

 

A meghatározások megfejtéseinek 1-1 betűjénél számokat helyeztünk el. Ha a válaszok 

számmal megjelölt betűit beírja a lap alján a számokkal jelzett üres kockákba, akkor jobbról 

balra haladva Dsida Jenő Itt van a szép karácsony utolsó versszakának befejező sorát kapja 

végső megfejtésül. 

„Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet:     Beküldte: Szécsényi Orsolya - Szarvaskő 

…………………………….” 
1. Karácsony hava:  

                                                              11                  11                             11 

2. A Betlehemi királyok költője:  

                                                        4                        6          3          11 

 
    8          12       12         2         10         8 

 

3. Ezt találjuk a karácsonyfa alatt:  

                                                                                                                      5           1 

4. Karácsonyi ételsor:  

                                                11                    9   

5. December 6-án érkezik a gyerekekhez:  

                                                                                                           7 

A megfejtés:  
 

        
    1          2          3               4           5          6          7         3          1            8 

      ! 
    3        6           9         10        11       12        11        12        12   

 

Kérjük, a megfejtéseket a 

szarvaskoszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre 

vagy a Polgármesteri Hivatalba juttassák el! 

Határidő: 2014. december 24. 

A helyes megfejtők között egy mesekönyvet 

sorsolunk ki.  

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztőbizottság: 

Liktorné Majoros Erika, Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1. 
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