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BOLDOG 

ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK 

A FALU MINDEN 

LAKÓJÁNAK! 
 

SZARVASKŐ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

SZARVASKŐI HÍRMONDÓ 

SZERKESZTŐSÉGE 

Csatáné Bartha Irénke: 

 

Újévi kérés 

  

Adj Uram békességet, 

szárnyakat a reménynek. 

  

Napjainkra fényt, áldásosztót, 

fázó lelkekre meleg takarót. 

Tüzelőnek szeretetet, 

hogy kibírjuk a fagyos teleket. 

  

Biztató szóban őszinteséget, 

barátságokra ékességnek. 

Férfi szándékba tisztességet, 

asszonyszívekbe hűséget. 

  

Kamrákba bőséges eleséget, 

segítő kezet elesetteknek. 

Gyermekeknek anyát, apát, 

időseknek unokák mosolyát. 

  

Adj Uram békességet, 

szereteteddel ölelj át minket! 

 
Eger, 2015. 01. 01. 
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A KÖZELMÚLT TÖRTÉNÉSEI 
 

ADVENT A FALUBAN  

 

 
 

 

 

 
 

December az örömteli ünnepek hava volt, 

településünkön is számos alkalom 

kínálkozott a meghitt együttlétekre, a 

közösség megtalálására, a közös élmények 

átélésére, de arra is, hogy minél szélesebb 

körben vegyenek részt a mindannyiunk 

számára élményt nyújtó programok 

előkészítésében, az ünnepi körülmények és 

az ünneplésnek megfelelő feltételek 

megteremtésében. 

Nem is voltunk híján a sok-sok 

felajánlásnak, segítségnyújtásnak -, a 

szarvaskőiek aktivitása mintaértékű! 

Szarvaskő Község Önkormányzata és a 

résztvevők nevében nagyon köszönjük a 

lakosság segítőkészségét, helytállását, az 

összefogást, amely az adventi hetekhez 

méltó, sokakat megszólító, hangulatos 

rendezvények sorát eredményezte! 

Bizonyos, hogy ez az aktivitás további 

kibontakozási lehetőséget talál az 

elkövetkező időszak feladataiban is! 

 

Képes beszámolónkkal idézzük fel a 

legszebb pillanatokat, hogy azok is 

részesei lehessenek élményeinknek, akik 

nem tudtak minden eseményen velünk 

tartani. 
 

Továbbra is várjuk észrevételeiket! 

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! 
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Advent első vasárnapján, amint 

arról előző lapszámunkban 

részletesen beszámoltunk –

fellobbant az első gyertya lángja 

a szarvaskői betlehemnél, melyet 

minden vasárnap további 

ünnepélyes gyertyagyújtás 

követett.  

A vasárnapi hétről hétre 

gyarapodó létszámú templomi 

istentiszteletek után szintén egyre 

népesebbé vált a közösség tábora 

a betlehem körül is. Szabó atya 

minden alkalommal hitünket, 

emberségünket építő 

gondolatokkal köszöntötte a kis 

Jézus eljövetelét ünneplőket és 

sohasem maradtak el a 

polgármesterasszony, Szabóné 

Balla Marianna üdvözlő, az 

ünnepvárás békés hangulatát 

elmélyítő mondatai sem.  

 

Ahogyan minden alkalommal 

voltak olyan segítséget nyújtó szarvaskőiek, akik 

gondoskodtak arról, hogy a szentmisét és a bibliai 

történéseket felelevenítő emlékezést követően 

egy pohár forró tea, fűszeres forralt bor, ízletes 

sütemények mellett lehetőség legyen még egymás 

társaságának élvezésére, kötetlen beszélgetésekre 

is. 

Ugyancsak nemes felajánlás tette lehetővé, hogy 

megoldódott a betlehem díszkivilágítása és fényei 

messze ragyoghattak. 

Szarvaskő Község Önkormányzata boldogan 

köszöni meg az együttműködés valamennyi, az 

ünnep méltóságát kiteljesítő formáját! 
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BETLEHEMI JÁTÉK 

A hangulatos estéket advent utolsó vasárnapján a szarvaskői gyerekek és unokák megindító 

betlehemi előadása koronázta meg. Nemcsak a szülők és nagyszülők büszkesége volt ez a 

betlehemi játék, de mindannyiunk szíve felmelegedett a jelenet láttán, és együtt örültünk a 

közös produkció erejének. Gondos, szépen felépített előadás született!  

 

 
 

Sokakban felmerült a kérdés, honnan termett elő ez a 

szépszámú gyermekhad? Bizony, mind a miénk, csak ritkán 

látjuk őket így együtt, de fellépésükön igazán nem látszott, 

hogy épp csak az imént találkoztak első alkalommal… 

Az egymásra találás, a közös tevékenység, a megmutatkozás 

egyik első lépése volt ez az ünnepi alkalom, de sikere 

előrevetíti a további együttműködések, közös felfedezések, 

játékok, szereplések jövőbeli rendszerességét és nagy, nagy 

szükségességét is. 

Az adventi esték Szarvaskő Község Önkormányzata és a 

Szarvaskőért Alapítvány szervezésében, a betlehemi játék 

Somerville Adrienn könyvtáros irányításával, a település 

gyermekeinek együttműködésével, a díszkivilágítás és 

vendéglátás a helyi lakosok önzetlen segítségével valósulhatott 

meg. 
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Életképek az adventi vasárnapokról 
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A FENYŐFAÁLLÍTÁS 

 

a karácsonyi ünnepkör fontos 

velejárója, amelynek szokása a 19. 

században jelent meg, de szélesebb 

körben a 20. században terjedt el. 

Advent utolsó vasárnapjára szorgos 

kezek együttműködésével a 

betlehem közelében Szarvaskőn is 

felállította a falu közössége a díszes 

karácsonyfát, amely Vízkeresztig 

fogadja az arra járókat. 

 

 

 

Estére, a betlehemi játék idejére 

már a paradicsomi almákat 

jelképező, csillogó gömbökkel teli 

ágakkal, fényfüzérbe öltözve várta 

az ünneplőket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A település csillogó, nagy fájának még egy szerényebb, 

színes papírdíszekkel telerakott, kicsi fia is született. Ezen 

a KÍVÁNSÁG ÁGON helyezhették el jókívánságaikat, 

vagy óhajaikat, üzeneteiket mindazok, akik meglátogatták, 

és szerették volna kimondani, leírni titkos vágyaikat, 

remélve, hogy kívánságuk meghallgatásra talál és 

teljesül….Olvasgatva a fa ágaira felfüggesztett óhajokat a 

kívánságok sora „Laci” megszerzésétől „Szarvaskő 

lakóinak boldogulásáig” igen széles skálán, de 

beteljesülésüket mindenképpen szívből támogatható 

sávban mozog…. 
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MIKULÁS 

A szarvaskőieket, de minden átutazót is derűvel 

töltött el az út mentén felállított községi 

Mikulásunk. És minden bizonnyal az is volt 

felállításának célja, hogy a belépő kellemes 

fogadtatásban részesüljön! 

Már az elhelyezése utáni percekben 

megtapasztaltuk, egyesek közelebbről is 

igyekeznek szemügyre venni, sőt többen vele 

fényképezkednek. A buszon azt találgatják az 

utasok, ugyan milyen ötlettel állnak elő 

legközelebb ezek a szarvaskőiek? Úgy hírlik, 

lesz folytatás, lesz meglepetés …. 

A község gyermekeihez nemcsak az útszélén 

integető, de a nagy puttonyos, ajándékokat hozó 

Mikulás is időben megérkezett. 

Krampuszai társaságában már napközben is járta 

a falut, sok helyre becsöngetett, szaloncukrot és 

jó tanácsokat osztogatott, és délutánra, a 

gyermekek összejövetelére sem fáradt el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márk Terike kislánya társaságában vett részt a Mikulás-napi eseményen, melyről a következő 

tudósítást küldte:  
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„A várva várt nagyszakállú december 6-

ára a könyvtárba hívta a falu gyermekeit 

hozzátartozóikkal együtt. Invitálására 

szép számmal gyülekeztek kicsik és 

nagyok. A Mikulás-csalogató dallamok 

hallatán sokan táncra perdültek és 

énekeltek. De amikor megszólalt a 

csengettyű, megszeppenve futottak vissza 

szüleikhez a gyerekek.  

A Mikulás a krampuszok segítségével 

szólította meg őket, és mindenkiről 

bizony sok fontos információval 

rendelkezett. A kicsik verset mondtak, 

énekeltek, rajzoltak a Mikulásnak, Ő 

pedig a kedves fogadtatást finomabbnál-

finomabb édességekkel teli 

ajándékcsomagokkal köszönte meg. 

Búcsúzóul arra kérte a gyerekeket, legyenek jók, tanuljanak szorgalmasan és jövőre is várják 

majd hasonló örömmel.” 

 

 

 

 

Sok-sok köszönet érkezett az osztatlan 

sikert arató Mikulás-nap szervezőihez, 

akiknek nagyon jólestek az elismerő 

szavak, melyekből erőt meríthetnek a 

további munkához. 

Az ünnepség Szarvaskő Község 

Önkormányzata és a Szarvaskőért 

Alapítvány közös szervezésében és 

anyagi támogatásával valósult meg.  
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IDŐSEK AVAGY A BÖLCSKORÚAK KARÁCSONYA 

 

December 20-án délután 15 órára hívta Szarvaskő Község Önkormányzata a 60. életévüket 

betöltött, idősebb korú lakosokat egy meghitt, karácsonyi műsoros délutánra a Szarvaskő 

Turistaházba. A szervezők kocsikkal, kisbuszokkal gondoskodtak arról, hogy mindenki 

időben megérkezzen és a visszajutás sem okozzon fáradságot, noha sokan szívesen fel is 

sétáltak a vendégfogadóba. A szépen díszített, tágas teremben egyetlen szék sem maradt 

üresen, sőt a pótszékek is gyorsan megteltek.  

Az érkezőket már az előtérben egy kupica jóféle kóstolóval fogadták a képviselő-testület 

tagjai. A rendezvényt Szabóné Balla Marianna polgármester ünnepi köszöntő gondolatai 

nyitották meg:  

„Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm 

kedves megjelent vendégeinket!  

Szarvaskő Bölcseit! 

Nem az idősek szót használtam és ez nem véletlen, 

hiszen ülnek itt az asztalnál még aktív dolgozók is, 

akik viszont a 60. életévüket betöltötték. De a 

képviselő-testület és jómagam véleménye is az volt, 

hogy a 60. életév betöltése már a bölcsesség 

kezdete.  

Azt, hogy az idős, vagy az öregkor hol kezdődik, 

nem tudnám meghatározni, hiszen furcsa természet 

az ember. 20 éves korunkban a 40 évest már 

öregnek gondoltuk, aztán ahogy telnek az évek, úgy 

tolódik ki ez az időpont a 70-re, 80-ra, sőt tovább. 

Azt azonban tudom, hogy minden életkornak 

megvan és megvolt a maga saját gondja és a saját 

csodája is. Nem könnyű az életkezdés, a 

családalapítás, a gyermekek nevelése, 

iskoláztatása, és önálló életük megkezdésének 

támogatása.  

Nem egyszerűek azonban a mai hétköznapok sem. 

Sokaknak kell küzdeni a betegséggel, a nyugdíjjal, 

vagy éppen a magánnyal.  

 

De mégis úgy gondolom, hogy mindenki körül 

vannak gyerekek, unokák, rokonok, vagy éppen 

barátok, akik ismerik, tisztelik és becsülik az elmúlt 

évek erőfeszítéseit. Szeretetükkel, rajongásukkal, 

odafigyelésükkel, tiszteletükkel kitöltik a 

hétköznapokat, nem egy esetben újabb feladatokat 

állítva Önök elé.  

Itt meg kell említenem azt is, hogy hivatalunk is 

sokszor kér, és kap is segítséget az itt ülőktől, amit 

ezen a napon is szeretnék megköszönni.   

Kívánom, hogy az év minden napján érezzék a 

család, a közösség megbecsülését. Érezzék, hogy 

szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, 

amit jobban tudnak, sőt vannak olyan dolgok, amiket csak Önök tudnak.  
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Egy vidéki nagyváros katolikus 

templomának bejáratánál 

olvasható a következő: 

„Hároméves korunkban úgy 

érezzük, apának mindig igaza 

van. Iskolásként rádöbbenünk, 

hogy apa sem tud mindent. 

Kamaszkorunkban szent 

meggyőződésünk, hogy apának 

semmiben sincs igaza. Ifjú 

családosként aztán rájövünk, 

hogy bizony sok mindenben igaza 

volt. Meglett emberként pedig 

azon tűnődünk, de jó lenne, ha 

élne az apánk, s megkérdezhetnénk tőle, igazunk van-e?” 

Én azt vallom, hogy az emberek korát 

nem a naptár számlálja, hanem a 

lelkük mutatja meg azt, hogy hány 

évesnek érzik magukat.  Az 

életszeretet, a kedvesség és a 

bölcsesség mindenkit fiatalon tart. 

Nem számít az ősz haj, a ráncok, 

fiatalságuk belülről árad. A mai nap 

főhajtás és tisztelet a tapasztalatnak, 

a bölcsességnek és a szeretetnek. 

Különösen fontos az idősek iránti 

tisztelet és megbecsülés. Mondják, 

arról ismerszik meg egy ember, s 

arról ismerszik meg egy adott kor 

vagy adott társadalom, település, 

hogy hogyan bánik az időseivel. 

Településünk lakosainak jelenleg 

egyharmada 60 év feletti. Ez nem kis 

szám. Én olyan idősügyi programot 

szeretnék, ami nem csupán az 

idősekért történik, hanem az idősekkel 

együtt cselekedve. Éppen ezért 

lépéseket tettem annak érdekében, 

hogy településünkön egy olyan 

idősügyi szervezet kezdje el 

működését, melynek az idősekre 

vonatkozóan saját javaslati joga, az 

időseket is érintő ügyekben véleményezési joga lenne, illetve, amely a képviselő-testülettel 

karöltve dolgozna. Értem ezalatt azt is, hogy minden testületi ülésen legalább 1 taggal 
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képviselnék a szervezetet. Amennyiben az itt jelenlévők között van 

olyan, aki úgy érzi, érdemi munkát tudna vállalni a szervezetben, 

akár a mai napon is jelezheti nekem. 

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet 

kívánok az itt megjelent és a megjelenni nem tudó „bölcseinknek” 

is.” 

A megnyitót követően kezdetét vette Macsinka Martina 

karácsonyi zenés irodalmi műsora, melyet az elmúlt évekhez 

hasonlóan az idén is nagy szeretettel ajánlott fel a 

szarvaskőieknek. 

Martina csodálatos hangján felcsendült az Ave Maria és számos 

felemelő, karácsonyi dallam, a hangulatos gitár kíséretet Nagy 

Balázs zenész, Martina előadó partnere nyújtotta. A versek és 

összekötő szövegek Molnárné Lukács Andrea és Molnár Dániel 

tolmácsolásában hangzottak el. Szabóné Balla Marianna 

polgármester versszerető versmondóként Óbecsey István: 

Szeressétek az öregeket című költeményének felolvasásával tette 

tiszteletét az idősek előtt.  

 
 

Nagyon szépen kérlek titeket,  

Szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat, 

A hajlott hátú jó anyákat. 

A ráncos és eres kezeket, 

Az elszürkült, sápadt szemeket. 

Én nagyon kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket! 

Simogassátok meg a deres fejeket, 

Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 

Öleljétek meg az öregeket, 

Adjatok nekik szeretet. 

Szenvedtek Ők már eleget, 

A vigasztalóik ti legyetek. 

Én nagyon kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket! 

Ne tegyétek Őket szűk odúkba 

Ne rakjátok Őket otthonokba. 

Hallgassátok meg a panaszukat, 

Enyhítsétek meg a bánatukat. 

Legyen hozzájuk szép szavatok, 

Legyen számukra mosolyotok. 

Én nagyon kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket! 

Ők is sokat küzdöttek értetek , 

Amíg fölnevelkedtetek. 

Fáradtak Ők is eleget, 

Hogy ti módosabbak legyetek. 

Ők is elfogadtak titeket, 

Mikor Isten Közéjük ültetett. 

Azért én kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket! 

Ha majd az örök szeretet 

Elhívja Őket közületek, 

Ti foglaljátok el helyüket, 

Mert ti lesztek majd az öregek. 

S mindazt, mit nekik tettetek, 

Azt adják nektek a gyerekek. 

Azért előre intelek titeket, 

Szeressétek az öregeket! 
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A sok-sok pillanatában megindító, 

léleksimogató, szép karácsonyi 

megemlékezés nagy elismerést 

aratott, és nem egy szempárba 

könnyeket csalogatott…. 

De rövidesen zamatos ételek és 

italok kerültek az asztalokra és 

édességek, sütemények óriási 

választéka, mellyel a résztvevők 

kedveskedtek a többi jelenlévőnek, 

sőt küldemények is érkeztek olyan 

meghívottaktól, akik nem tudtak 

eljönni, de fontosnak tartották, hogy 

egy tepsi saját finomsággal 

hozzájáruljanak az ünnepléshez. 

Elindult hát a közös fogyasztás 

mellett a késő estig tartó kötetlen 

beszélgetés, s ahogyan az illik, 

fellazult a zárt rend is. 

 

Mindenkit megmozgatott a 18 kérdésből álló Szarvaskő kvízjáték. Volt, aki egyénileg 

töprengett a fogós, ravasz kérdéseken, de többnyire kis csoportokban igyekeztek megfejteni, 

hogy például vajon, mikor is épült az iskola épülete, melyik évben zárták be a bányát vagy 

éppen ki is volt a tanácselnök egy bizonyos évben, és hogyan is nevezték a falut az itt 

forgatott, híres Isten hozta őrnagy úr című filmben? 
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Nagy izgalom övezte a helyes válaszok ismertetését és mindenki 

kíváncsian várta az eredményhirdetést. A legtöbb helyes 

megoldást adók boldogan vették át Tóth István Szarvaskő kötetét, 

de sikere volt a kis szarvaskői kerámiáknak és az egyéb, apró 

ajándékok elnyerésének is.  

A legnagyobb sikert azonban az együtt töltött órák 

hangulatossága, a közös élmények átélése ajándékozta. A késő 

estébe hajló programról távozók mindegyike köszönetét fejezte ki 

a tartalmas, változatos és meghitt együttlét megteremtéséért és a 

jelképes, de igényesen válogatott ínyencségeket tartalmazó 

karácsonyi ajándékcsomagért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény Szarvaskő Község 

Önkormányzata szervezésében, a 

Szarvaskőért Alapítvány támogatásával, 

Macsinka Martina és Nagy Balázs 

vendégművészek díjtalan fellépésével, a 

Szarvaskő Turistaház térítésnélküli 

teremhasználatának támogatásával, és nem 

utolsósorban a szarvaskői lakosok 

segítségadásával, a rendelkezésre bocsátott 

saját gépkocsik igénybevételével, az 

előkészítésben és a lebonyolításban, a 

vendéglátásban nyújtott együttműködésével 

jöhetett létre. 

Szarvaskő Község Önkormányzata nagyon 

köszöni a felajánlásokat, támogatásokat és 

örömmel köszöni, hogy meghívását ilyen 

szép számban elfogadták! 

Kárpátiné Ézsiás Edit 
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SZARVASKŐ A MAGYAROK VÁSÁRÁN 

December 14-én került sor az egri 

Érsekkertben a legutóbbi Magyarok 

Vására megrendezésére, ahol a kiváló 

minőségű magyar élelmiszerek, lekvárok, 

mézek, húsok, sajtok, a kitűnő borok 

között megjelent Szarvaskő és Balaton 

község nagy népszerűségnek örvendő, 

egyedi fűszerezésű, aszalt szilvás vörös 

és fehér forralt bora. 

Nemcsak, hogy a kínálatban jelen volt 

ízletes italunk, de a FORRALT BOR 

FŐZŐVERSENY ELSŐ HELYEZÉSÉNEK 

megszerzésével térhettek haza a falu képviselői. 

Örömmel gratulálunk a győztes csapatnak! 

Advent vasárnapjain a helybéliek is ugyanazt a 

minőségi forralt bort kóstolgathatták, noha 

készítőinek díj nem járt érte, mert zsűrizés nem 

volt, de a fazekak rendszeres kiürülése minden 

elismeréssel felért! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A díjat a csapat nevében Szabóné Balla Marianna polgármester vette át  

 

MÉG EGY KIS 

KARÁCSONYI HANGULAT 

A következő verset az idősek karácsonya 

után nem sokkal Vinczepap Gyuláné 

Angéla hozta el a szerkesztőségbe, 

Főglerné Kolozs Marcella 1957-ben írt 

sorait szeretné megosztani mindazokkal, 

akikből hasonló megrendítő érzelmeket 

vált ki, mint amelyeket ő is érez, 

valahányszor elolvassa… 

Karácsonyi mese 

Karácsony éjjelén erdőben jártam, 

sűrű pelyhekben esett a hó. 

Egyszer csak mellettem termett 

egy színarany szánkó. 

Tele volt rakva karácsonyfával, 

mind díszítve volt arany almával. 

Ahogy álltam és néztem a tündöklő csodát, 

A fák között megláttam a kicsi Jézuskát. 

Mivel hogy fázott karjaimba vettem, 

Hideg lábacskáit csókkal melengettem. 

Örült, de nem maradhatott 

soká a karomban, 

Mert a Jézuskának Karácsony éjjelén 

rengeteg a dolga. 

Búcsúzásnál megkérdeztem, hogy kinek 

viszi azt a sok karácsonyfát: 

Azt mondta, tinéktek, 

mert kicsi szívén viseli  

A magyar gyermek sorsát.
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JÉGPÁLYA AZ ÁLLOMÁSKERTI SZABADIDŐ PARKBAN 
 

 
 

Az új esztendő meghozta a tartós 

hideget is. A téli sportoknak 

kedvező időjárás gyors cselekvésre 

késztette Szarvaskő Község 

Önkormányzatát. A csípős hidegben 

hatékony összefogással egy nap 

alatt elkészült a település 

jégpályája! 

Már a téli szünidő alatt birtokba 

vehették a gyerekek, de a felnőtteket 

is a korcsolyák előkeresésére 

késztette. Gyorsan híre ment az új 

sportolási lehetőségnek, kicsik és 

nagyok rendszeresen siklottak, 

csúszkáltak a pályán. A környező 

településekről és Egerből is sokakat vonzott a falu új kínálata. 

A Heves Megyei Hírlap Újévi ajándék mindenkitől mindenkinek címmel képes tudósításban 

hívta fel a figyelmet újdonságunkra. 
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POLGÁRMESTERI LEVÉL

Kedves Szarvaskői Lakosok! 

 

Az elmúlt időszak történéseinek ismertetése előtt szeretném megköszönni azt a sok önzetlen 

munkát, amit az utóbbi időben tettek, és amivel hozzájárultak ahhoz, hogy sikeresen 

zárhassuk a 2014. évet. 

 

Köszönöm a segítséget azoknak, akik mindent megtettek azért, hogy a Szarvaskőre látogató 

Mikulást kellőképpen fogadhassuk. Köszönöm a Mikulásnak, hogy fáradhatatlanul végigjárta 

a falut és hosszan időzött gyermekeink körében. 

 

Köszönöm a segítségét mindazoknak, akik velem együtt dolgoztak az „idősek karácsonya” 

megrendezésén, kivitelezésén. Ezen belül külön szeretném megköszönni a lehetőséget, amivel 

éltünk is, nevezetesen, hogy térítésmentesen használhattuk a Turistaszállót, ezzel biztosítva a 

kulturált környezetet. Szintén ehhez kapcsolódóan itt is szeretném köszönetemet kifejezni 

Macsinka Martinának, aki felajánlotta a segítségét és másodmagával a fénypontja volt ennek 

az estének.  

 

Köszönöm, hogy volt, aki bevállalta azt, hogy foglalkozzon a gyermekekkel és ennek 

köszönhetően az utolsó adventi gyertyagyújtáson a településünkön élő gyermekek a község 

lakói számára egy felejthetetlen estét tudtak szerezni. 

 

Köszönöm Szabó atyának, hogy minden adventi hétvégét velünk töltött, ezzel is erősítve az 

egyház és a falu kapcsolatát. 

 

Köszönöm, hogy voltak, akik megoldották a „szivattyúházban” felmerült gondokat és 

napokon keresztül dolgoztak azért, hogy a későbbiek során ilyen probléma ne fordulhasson 

elő. 

 

Köszönöm mindenkinek, akik velem és egyes képviselőtársaimmal együtt dolgoztak azon, 

hogy a jéggel, majd hóval borított településünket megpróbáljuk járhatóvá tenni. (Itt azért 

szeretném megjegyezni és megköszönni, amit több helyen is tapasztaltam, miszerint az 

ingatlan tulajdonosok a saját házuk tájékán megoldották a síkosság-mentesítést.) 

 

Volt, ahol megpróbáltuk megszüntetni a jegesedést és volt, ahol vártuk és örültünk a 

jegesedésnek. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a „jégpálya” elkészítésében. 

 

Az év végén számot vetve 2,5 hónap tevékenységével köszönetemet szeretném még kifejezni: 

Koós Máté körzeti megbízottunknak, aki mindig rendelkezésünkre állt, akár szabadsága alatt 

is kereshettem és biztos lehettem abban, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

A Szarvaskőért Alapítványnak, hiszen minden rendezvényünk alappillére volt, úgy anyagi, 

mint természetbeni segítséggel. 

 

A Svéda pékségnek, akik önzetlenül biztosították a rendezvényeinkre, vagy éppen a társadalmi 

munkák idejére a pogácsákat. 

 

Nagy szüksége volt a településnek arra, hogy az információáramlás biztosított legyen. 

Köszönöm a Szarvaskői Hírmondó szerkesztőségének a színvonalas munkáját, hiszen az Ő 
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odaadásuk nélkül ezek a sorok sem jelenhetnének meg. Én magam, nagyon büszke vagyok a 

tevékenységükre, de gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. További munkájukhoz erőt, 

egészséget és kitartást kívánok.   

És végül, de nem utolsó sorban külön köszönetemet fejezem ki Molnárné Lukács Andreának, 

aki mindent megtett azért, hogy a hivatali ügyek mellett, a településünket érintő rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában is részt vegyen. Lehet azt mondani, hogy ez a 

kötelessége, mert a hivatal dolgozója, de valljuk be őszintén, senkinek nem kötelessége a 

folyamatos túlórázás és a hétvégéken való munkavégzés. Köszönöm a családja megértését, 

akik ezen időszakok alatt nélkülözni voltak kénytelenek a ház asszonyát. 

 

2014. október 12-től 2014. december 31-ig a napi munkálatok mellett, többek között az 

alábbi rendezvényeket szerveztük meg, illetve közös munkálatokat végeztük el:  

 

 Csipkebogyó fesztivál (csipkefőző asszony építése) 

 Mikulás-nap megszervezése (mikulás építés) 

 Betlehem építés (betlehemi jászol és a betlehemi szereplők megépítése, falu 

karácsonyfája, kívánság ág) 

 Betlehemi gyertyagyújtások (4 hétvége, rövidebb-hosszabb műsorokkal) 

 Iskolaépület „tetőcsere” 

 Tájház kialakítása 

 Jégpálya elkészítése 

 Idősek karácsonya 

 Forralt bor főzőverseny 

 Hivatal átalakítása (konyha áthelyezése) 

 Szarvaskői Hírmondó 1- 2. számának kiadása 

 

Mindezekre csak összefogással és csak az Önök segítségével voltunk képesek, amit a teljes 

képviselő-testület nevében ezúton is nagyon köszönök.  

Sikeres együttműködésekben, közös élményekben, személyes örömökben gazdag, boldog új 

esztendőt kívánok a 2015-ös évre! 

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

2014. december 11-én a testület 

közmeghallgatást tartott. Pontosabban 

közmeghallgatást tartott volna, de ez 

„érdeklődés hiányában” meghiúsult. 

Reményeim szerint ez azt jelenti, azt 

igazolja, hogy a „Szarvaskői Hírmondó” 

betölti azt a funkciót, amire rendeltetett, 

így a településünket érintő információk 

minden házhoz eljutnak. 

 

Ugyanezen a napon testületi ülést is 

tartottunk, melyen az alábbi témákat, 

ügyeket érintettük: 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretein 

belül, Szarvaskő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének rendelete alapján, 5 

fő szarvaskői lakos felsőoktatásban 

résztvevő támogatásáról döntött a testület. 

A diákoknak jó tanulást, és sok sikert 

kívánok. 
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A 2014. május 20-án megtartott testületi 

ülésen a képviselő testület, annak 

tudatában, hogy nincs bérleti tatozás úgy 

döntött, hogy hozzájárul a Szarvaskő 

zártkerti 417 hrsz-on felvett, természetben 

Szarvaskő, Nyugodó-dűlőben fekvő 1004 

m
2
 földrészlet eladásához. Ezen a napon 

felhatalmazták a polgármestert és az 

aljegyző asszonyt, hogy dolgozzák ki az 

eladás feltételeit.  

Tekintettel arra, hogy ez a választások 

idejéig nem történt meg, folyamatban lévő 

ügyként átkerült az új testülethez. 

Az eljárás során megállapítottuk, hogy a 

vételi szándékot benyújtó (jelenleg bérlő) 

125.500,-Ft bérleti díj tartozást halmozott 

fel, ezért kezdeményeztem az eladás 

hozzájárulását engedélyező határozat 

visszavonását. 

Szarvaskő Község Önkormányzat 

képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

visszavonja a 64/2014.(VI.17.) számú 

képviselő-testületi határozatát.   

 

A mai rohanó világban az internet a 

leggyorsabb hírforrás. Településünk is 

rendelkezett már honlappal, de ez csak 

akkor ér valamit, ha napi szinten 

tartalmazza a települést érintő 

információkat.  

A képviselő-testület döntése alapján az 

arculat átalakítását egy későbbi időpontra 

helyeztük, tekintettel arra, hogy azt az 

idegenforgalmi adó differenciált 

kiegészítése kapcsán benyújtott pályázattal 

kívánjuk megoldani. 

A tartalmi átalakítás azonban már 

megkezdődött, melynek sikeres 

lebonyolítása érdekében az eddigi honlap-

kezelővel a megállapodást felbontottuk. 

Ezt a feladatot a továbbiakban, megbízási 

szerződés alapján Pap Imre szarvaskői 

lakos látja el. Munkájához sok sikert 

kívánok! 

 

 

 

 

 

 

Döntött a testület a 2015. évi üléstervről és 

a 2015. évi rendezvénytervről az alábbiak 

szerint: 

 

2015. évi ülésterv: 

2015. január 15. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. február 19. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. március 19. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. április 16. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. május 8. (péntek) Falugyűlés 

2015. május 21. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. június 18. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. július 16. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. szeptember 17. (csütörtök) 

Képviselő-testületi ülés 

2015. október 15. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

2015. november 19. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés és KÖZMEGHALLGATÁS 

2015. december 17. (csütörtök) Képviselő-

testületi ülés 

 

2015. évi rendezvényterv: 

2015. március 15. (vasárnap) Nemzeti 

Ünnep 

2015. április 5. (vasárnap) Honi Húsvét 

2015. május 1. (péntek) Majális 

Anyák napja 

2015. május 31. (vasárnap) Gyermeknap 

2015. június 5. (péntek) Nemzeti 

Összetartozás Napja (Emlékmű avatás) 

2015. június 28. (vasárnap) Keresztelő 

Szent János napi búcsú 

2015. július 25. (szombat) Falunap 

2015. augusztus 20. (csütörtök) Szent 

István nap 

2015. október 23. (péntek) Nemzeti Ünnep 

2015. október 24. (szombat) Csipkebogyó 

Fesztivál 

2015. november 29. (vasárnap) I. Adventi 

gyertyagyújtás 

2015. december 5. (szombat) Mikulás 
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2015. december 6. (vasárnap) II. Adventi 

gyertyagyújtás 

2015. december 13. (vasárnap) III. Adventi 

gyertyagyújtás 

2015. december 19. (szombat) Nyugdíjas 

Karácsony 

2015. december 20. (vasárnap) IV. Adventi 

gyertyagyújtás 

 

A hivatal hatékony munkavégzéséhez 

(jegyzőkönyvek írása, kimutatások 

készítése, pályázati anyagok előkészítése 

stb.) elengedhetetlen, hogy minden hét 

legalább egy napján szüneteljen az 

ügyfélfogadás. Ennek érdekében a 

képviselő-testület felkérte az aljegyző 

asszonyt az SZMSZ módosítás 

elkészítésére, miszerint az ügyfélfogadás 

minden szerdai napon szünetelni fog. A 

módosítás elfogadására legkorábban a 

2015. január hónapi testületi ülésen 

kerülhet sor, melyről a település lakosait 

értesíteni fogjuk. Megértésüket köszönöm! 

 

Az „ÉVI CSEMEGE” Sütőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társaság tartozásának ügyét folyamatban 

lévő ügyként vettem át. A Bt. jelenleg 

végelszámolás alatt áll, az önkormányzat 

felé fennálló tatozása 312.000,-Ft. 

Az ügyben 2013.08.19. naptól semmilyen 

írásos intézkedés nem történt, ezért fizetési 

felszólítás kiadásáról intézkedtem, mely 

„címzett ismeretlen” postai jelzéssel 

érkezett vissza hivatalunkhoz. A gazdasági 

társasággal szemben a Heves Megyei 

Cégbíróságnál, cégtörvényességi 

felügyeleti eljárást kezdeményeztem. 

 

A MÁV üdülő rendezetlen ügyét is 

folyamatban lévő ügyként vettem át, 

tekintettel arra, hogy a területre vonatkozó 

bérleti szerződés 1999. december 31-én 

lejárt, így ezt követően a MÁV a területet 

jogcím nélkül használja, a használatért 

díjat nem fizet. 

Az ingatlan rendezésének ügyében 

történtek lépések, melyre vonatkozóan az 

utolsó írásos anyagot 2011. évi 

dátumozással találtam.  

Az eljárás során 2014.12.08. napon 

levélben fordultam a MÁV (Miskolc) 

központvezetőjéhez a jogcím nélküli 

használat megszüntetése érdekében. 

Amennyiben az ügyben érdemi változás 

történik, következő számunkban 

tájékoztatom a lakosságot.  

 

Folyamatban lévő ügyként került hozzám a 

fahidak javításához szükséges fűrészáru 

vételére irányuló ügy. A megrendelés 

időpontja 2014.09.29. nap, címzettje a 

Likai Kft. Az érintett gazdasági társaság 

szintén 2014.09.29-én adott árajánlatot, 

820.420,-Ft összegben a megrendelt 

fűrészárura. Információk szerint ennek a 

fűrészárunak nagy része már a nyár 

folyamán leszállításra került és a faháznál 

fellelhető. 

A képviselő-testület csak 2014.10.01-jén 

szembesült az árajánlattal. (Vagyis 

megállapodás és a testület jóváhagyása 

nélküli intézkedés történt.) Az árajánlatban 

foglaltakat a 2014.10.01. napon megtartott 

rendkívüli testületi ülésen a régi testület, 

majd ezt követően a 2014.12.04. napon 

megtartott rendkívüli testületi ülésen a már 

új testület is tárgyalta, de tekintettel arra, 

hogy a közölt árakat túl magasnak találta, 

annak elfogadására irányuló döntést 

mindkét esetben elhalasztotta.  

A képviselő-testület megbízásából, a 

döntés meghozatalának elősegítése 

érdekében a 2014.12.08-án kelt 

megkeresésemben tételes kimutatást 

kértem a gazdasági társaságtól, amit a mai 

napig nem kaptam meg. 

Időközben az eredetileg megrendelt 

fűrészárura más vállalkozótól is kértem 

árajánlatot, amit 2014.12.18-án 

megkaptam. 

Az árajánlat ugyanazon fűrészárura 

375.000,-Ft összeget tartalmaz. (A két 

árajánlat között, 450.000,-Ft különbség 

mutatkozik.) Tekintettel arra, hogy a 

fűrészáru jóval korábban leszállításra 

került, mint ahogy a megrendelés 

megtörtént, valamint a volt polgármester a 

testület megkérdezése és döntése nélkül 

hagyta jóvá az árajánlatot és rendelte meg 
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a fűrészárut, nem beszélve a településünket 

érintő, aránytalanul kedvezőtlen „költség” 

miatt az ügy jelenleg vizsgálat alatt áll.   

 

A Szarvaskői Hírmondó 2014. I/1 

számában tájékoztattam Önöket arról, hogy 

településünk szociális tűzifára nem tarthat 

igényt, mert nem minősül hátrányos 

helyzetű településnek. A testület keresi a 

megoldást, így Erdőgazdálkodói 

nyilvántartásba vételi kérelem 

benyújtásáról határozott. 

Ez röviden azt jelenti, hogy az eljárás 

lefolytatását, illetve engedélyezést 

követően az önkormányzati tulajdonban 

lévő erdőterületeken az önkormányzat 

megkezdheti a jogszerű gazdálkodást, ami 

25 éve nem történt meg. Ennek 

következtében biztosítani lehetne a 

lakosság számára a kedvezményes tűzifa 

vásárlási lehetőséget, vagy a rászorultság 

alapján történő tűzifa biztosítását. 

Ez azonban egy hosszabb folyamat, hiszen 

most szembesültem azzal, hogy nem 

rendelkezünk érvényes ingatlan 

kataszterrel, ami az eljárás megindításához 

szükséges lenne, valamint többféle 

engedélyeztetésen kell „átesnünk”. Az 

ingatlan kataszter beszerzése érdekében 

felkértük az aljegyző asszonyt a szükséges 

lépések megtételére.  

Reményeim szerint ez a lépés a jövőre 

vonatkozóan, lehet, hogy tökéletes 

megoldást nem biztosít, de az bizonyos, 

hogy a település javát fogja szolgálni.  

 

A képviselő-testület napirendi pontként 

tárgyalta meg Kovács Ferenc szarvaskői 

lakos legeltetésre irányuló kérelmét, 

miszerint az állattartó 5-6 hektár területet 

igényelt a szarvaskői határból, téli 

állattartás céljából.  

A testület a kérést hosszas mérlegelés után, 

nem egyhangú döntéssel, de elutasította. 

Az elutasítás (a facebook internetes 

közösségi portálon Kovács Ferenc által 

kommunikáltakkal ellentétben) nem 

politikai döntés volt, hanem az észérvek és 

a település érdekeinek szem előtt tartása. A 

döntést nagyban befolyásolta az állattartó 

„előélete”. 

Azon olvasóink számára, akik az internet 

útján nem tudnak információhoz jutni, 

idézem a Kovács Ferenc által ott írottakat: 

„Szarvaskő a jobbik színeiben újonnan 

alakult vezetése, első intézkedéseinek 

egyikeként, lassan egy évtizede több tíz 

hektáron szabadon tartott ménesünket 

ezerötszáz négyzetméterre záratta be. 

Nagyon sok a sérülés, mert a lovak a 

feszültségüket egymáson vezetik le és nagy 

a kondíció vesztés is. Kérek mindenkit, aki 

tud segíteni a lovak mozgatásában 

lovaglásában INGYEN, jelentkezzen és 

jöjjön segítsen!”  

Tekintettel arra, hogy a Jobbikot (jobbikos 

képviselőket) szólította meg, én, mint 

polgármester erre a bejegyzésre nem 

reagáltam, de idézem Önöknek a jobbikos 

képviselők válaszát: 

„A Jobbik számára eddig és ezután is kiemelt 

fontosságú lesz a rend, annak betartása és 

betartatása. Döntésünk elsődleges célja a 

fiatalember korlátok közé szorítása volt, 

ugyanis nem ismeri a saját és lehetőségei 

határait. Az illető földtulajdonnal nem 

rendelkezik, KIZÁRÓLAG az önkormányzat 

segítségére alapozva tart állatokat! Félreértés 

ne essék, nem hálát vár ezért a hivatal, csak 

korrekt hozzáállást. 

Az elmúlt négy év testületi ülésein szinte 

minden alkalommal elhangzott Kovács Ferenc 

ügye és sajnos sohasem pozitív kontextusban! 

Teherautóval tönkretett önkormányzati utak, 

szemetes területek, erdőben 

„felejtett”rendszám nélküli autó, a határban 

talált állattetemek, mások tulajdonának 
önkényes használata, szerződésben 

megfogalmazott, de be nem tartott 

vállalások jellemzik szarvaskői 

ténykedését. 

Sajnos van a faluban egy-két „állattartó”, 

aki a közösség érdekeit háttérbe szorítva 

csak és kizárólag saját érdekét szem előtt 

tartva használja az önkormányzat - 

számára egyébként jelképes összegért 

rendelkezésre bocsátott - földjeit. 

Félreértés ne essék, nem az állattartás 
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ellen szólunk, sőt kifejezetten fontosnak és 

támogatandónak tartjuk azt, de a 

közvagyon megvédéséért legalább ilyen 

súllyal kiállunk! 

A szarvaskői földet, amit nyugodtan 

nevezhetünk a faluban élő emberek közös 

örökségének és legszűkebb hazánknak, 

csak az itt élők érdekei szerint engedjük 

használni. A szarvaskői emberek 

számtalanszor kijelentették, hogy rendet 

szeretnének látni a határban, ennek 

tudatában hozzuk meg döntéseinket! 

Az 1500 négyzetméterre való korlátozás 

egyszerű hazugság, hiszen Kovács úr jelen 

pillanatban is három, egymás mellett lévő 

földet – ami közel 2 hektár (!)- bérel az 

önkormányzattól, ezen a területen vannak 

a lovai jelenleg is! 

A lovak „feszültségét” télen 

takarmányozással és fedett beálló 

építésével kellene oldani, nem „INGYEN 

munkaerőt” keresni a mozgatásukhoz! 

Végezetül fontosnak tartjuk leírni, hogy az 

önkormányzat lehetőséget biztosít az 

állattartásra, de az új testület felállásával 

megszűntek a régi szokások. A település 

határát használni lehet, de KIHASZNÁLNI 

NEM!” 

A fent leírtakat azért tartottam 

szükségesnek idézni, mert a válasszal 

alapvetően egyetértek. Való igaz, hogy 

azok az állattartók, akik legeltetési jogot 

kértek és kaptak, nem tartják be a 

megállapodásban rögzítetteket. 

Az önkormányzat jelenleg érvényben lévő 

szabályozása szerint legeltetési jogot 

biztosíthat az állattartók számára. Az erre 

irányuló szerződés tartalmazza többek 

között az alábbiakat: 

„A területen a haszonbérlő, emberi 

felügyelet mellett, vonuló legeltetési 

formában, vagy időszakokra 

villanypásztorral elkerítve legeltethet. 

A villanypásztoros lekerítés előtt a 

Haszonbérbeadó képviselőjével egyeztetni 

köteles és csak a megegyezés után (melyet 

írásban rögzítenek) kezdheti el a terület 

lekerítését. A villanypásztorral elkerített 

területeken, a legeltetés befejezésekor 

tisztító kaszálást köteles végezni, illetve 

minden általa okozott tájsebet (keréknyom, 

gödrök stb.) köteles kijavítani, továbbá a 

területen maradt fás szárú növényeket 

köteles letisztítani. 

Haszonbérlő e pontban részletezett 

kötelezettségeinek megszegése a szerződés 

rendkívüli felmondására okot adó súlyos 

szerződésszegésnek minősülnek.” 

 

Villanypásztoros legeltetésre a 

szerződésben rögzítettek alapján, írásos 

megegyezés egyetlen állattartóval sem 

történt, mégis hatalmas területek vannak 

jelenleg is villanypásztorral lezárva. 

Megjegyezni kívánom, hogy az állattartók 

legeltetésre vonatkozó szerződései 2014. 

szeptember 30-án lejártak. 

2014. november hónapban határbejárást 

tartottam és ezt követően felszólítottam az 

állattartókat, többek között a 

villanypásztorok azonnali eltávolítására. 

Tekintettel arra, hogy ez a mai napig nem 

történt meg, további lépések megtétele vált 

szükségessé. 

Az előző számunkban már érintett ügyek 

jelenlegi állása: 

 

Még az előző testület a JURTA 2001 

Alapítvány részére 800.000,-Ft 

visszatérítendő támogatás nyújtásáról 

döntött, melynek visszafizetési határideje 

lejárt és 300.000,-Ft nem térült meg.  

A garanciát az akkori polgármester (Barta 

Győző) vállalta az alább idézettek szerint: 

„Ezzel kapcsolatban, hagy tegyem azt a 

garanciális javaslatot, hogy ezért a 

800.000,-Ft –ért én személyes garanciát 

vállalok a juttatásom, illetve amennyiben 

nem leszek polgármester a végkielégítés 

terhére. Tehát ezzel a kiegészítéssel 

szeretnék élni, személyes garanciát 

vállalok ennek a 800.000,-Ft-nak a 

visszafizetésére. ”  

 

Az ügyben megkaptam a Heves Megyei 

Kormányhivatal állásfoglalását, miszerint a 
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„végkielégítés olyan nem rendszeres, 

egyéb kifizetés a munkáltató részéről, 

melyet az érintett jogviszonya 

megszűnésére tekintettel kap és 

rendeltetése szerint az esetleges átmeneti 

megélhetési nehézségeket hivatott 

enyhíteni. 

Mindezekre tekintettel a végkielégítés nem 

szolgálhat alapul a követelés 

érvényesítésére. Amennyiben tehát a 

JURTA 2001 Alapítvány, illetve a volt 

polgármester kezesként nem teljesíti a 

szerződésben foglalt fizetési 

kötelezettségét, úgy az önkormányzat és a 

JURTA 2001 Alapítvány között létrejött 

megállapodás, valamint a képviselő-

testület 2014. május 20-i üléséről készült 

jegyzőkönyvben rögzített képviselő-testületi 

határozat alapján van lehetőség arra, hogy 

az önkormányzat fizetési meghagyásos, 

illetve bírósági eljárás során érvényesítse 

pénzkövetelését.” 

(A JURTA 2001 Alapítvány részére 

2014.12.08-án kelt fizetési felszólításunk 

ismét „nem kereste” postai jelzéssel 

érkezett vissza.) 

Az alapítvány részére írt felszólításokat 

Barta Győző számára is megküldtük, 

melyek átvételre is kerültek. 

A volt polgármester részére a végkielégítés 

utalása megtörtént, de a garanciavállalása 

ellenére a 300.000,-Ft-ot a mai napig nem 

törlesztették, így az ügyben bírósági 

eljárás kezdeményezését fogom javasolni.   

 

A Polgármesteri Hivatal alagsorát „bérlő” 

TELEKOM levele alapján, nyitott a 

személyes egyeztetésre, együttműködésre 

és 2015 január első felében tudunk leülni 

érdemben tárgyalni. 

 

Bakos Erzsébet „Belvárosi Pecsenyés” 

2014. évi falunappal kapcsolatos 

1.051.000,-Ft követelésének ügyében a 

Heves Megye Kormányhivatal leveléből 

idézek: 

„Megjegyezzük, hogy a volt polgármester 

az ételek megrendelésekor nem járt el kellő 

gondossággal, ugyanakkor felelősségének 

fegyelmi eljárás keretében történő 

vizsgálatára a jogviszony megszűnése 

miatt már nincs lehetőség.” 

Bakos Erzsébet tájékoztatott arról, hogy a 

szarvaskői önkormányzattal szemben 

adósságrendezési eljárást kezdeményezett 

az Egri Törvényszék előtt, így további 

lépések megtételére csak az eljárás 

befejezésének eredményét követően és az 

eredménytől függően van lehetőség.  

 

Szabóné Balla Marianna 

polgármester 

 

 

Tájékoztatás 

 

A nagy vitát kiváltó esetre tekintettel 

tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2014. december végén az Egerbaktai 

Vadásztársaság hajtóvadászatot tartott, 

mely érintette a településünk külterületét 

is.  

Megjegyzem, hogy a hajtóvadászatról az 

önkormányzatot előzetesen nem 

értesítették, bár ez kötelező lett volna, így 

mi sem tudtuk Önöket tájékoztatni.  

2015. január 01-jén a délelőtti órákban 

több telefonos bejelentés is érkezett 

hozzám, miszerint állati tetemek (rókák) és 

zsigerek csúfítják a szérűskertben a 

„zászlósház” közelében lévő területet. 

A helyszínen megállapítottuk, hogy a 

bejelentés megalapozott volt, ezért 

értesítettem a vadásztársaság elnökét és a 

körzeti megbízottunkat. 

Az eset, fotókkal mellékelve felkerült a 

facebook internetes közösségi portálra. 

Felkeltette a sajtó és több televíziós 

csatorna figyelmét, mely „országos hírűvé” 

tette a témát. 

Az eset kapcsán személyesen keresett meg 

a Heves Megyei Kormányhivatal Vadászati 

és Halászati Osztályának vezetője, akitől 

azt az információt kaptam, hogy az ügyben 

vizsgálatot kezdeményeztek. 

 
Szabóné Balla Marianna 

polgármester 
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TERE-FERE A BORSOD UTCÁTÓL A RÓZSA UTCÁIG   

 
„ELREPÍTENI AZ EMBEREKET EGY MÁSIK VILÁGBA….” 

BESZÉLGETÉS MACSINKA MARTINÁVAL   

 

Macsinka Martinát a szarvaskőiek gyermekkorától kezdve jól 

ismerik. Már kislányként kibontakozott a tehetsége és 

rendszeres szereplőjévé vált a település ünnepi 

rendezvényeinek. Verset mondott, énekelt és 

középiskolásként is számíthatott rá a falu közössége, noha 

már iskolájában is gyakran fellépett. Mostanában ritkábban látjuk, hiszen sikeresen 

felvételizett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának magánének szakára és 

elfoglaltságai elsősorban Debrecenhez kötik. Szülőfaluját azonban most sem hagyja cserben, 

a karácsonyi ünnepek alatt a családon kívül mi is találkozhattunk vele, Nagy Balázs gitárossal 

együtt színvonalas, zenés irodalmi műsorral ajándékozta meg az „idősek karácsonya” 

résztvevőit, de csodálatos hangja az éjféli misén is felcsendült.  

Martinával Szilveszter délelőttjén ültünk le egy kis beszélgetésre.   

Kérlek, avass be bennünket, mikor és hogyan kezdtél el komolyabban foglalkozni az 

énekléssel?  

A zene gyermekkorom óta meghatározó része az életemnek. Általános iskolásként kórusban 

énekeltem, akkor még hobbiként -, a későbbiek 

folyamán, a középiskolai tanulmányaim során vált a zene, 

az éneklés a szenvedélyemmé, a mindenemmé. 

16 évesen iratkoztam be az egri Farkas Ferenc 

Zeneiskolába, ahol egy évet furulyán való játszás 

tanulásával kellett töltenem, nem engedtek akkor még 

énekelni, mivel nem volt meg a kellő zenei 

előképzettségem -, nem úgy, mint a legtöbb zeneiskolás 

diáknak, akik 6 évesen már a kottajelekkel ismerkednek a 

zongorabillentyűk vagy valamely egyéb hangszer 

húrjainak segítségével. 

Az itt eltöltött három év alatt komoly elhatározásommá 

vált a zene magasabb fokon való művelése - főiskola 

vagy egyetem keretein belül -, azonban mivel jó 10 évnyi 

hátránnyal indultam társaimhoz képest, a főiskola előtt 

egy lépcsőfokot még meg kellett lépnem.  

Ez a lépcső a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakközépiskola, ismertebb nevén konzervatórium volt, 

ami újabb 3 évet igényelt, itt azonban kellő tapasztalattal és ismerettel gazdagodtam ahhoz, 

hogy felvételizzek egy felsőfokú oktatási intézménybe, ahol jelenleg is végzem a 

tanulmányaimat, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának klasszikus ének szakán.  

Hogyan telnek egy ének szakos egyetemista napjai? 
Az éneklés, mint művészet bonyolult és összetett folyamat egysége, ami kellő tapasztalatot, 

tudást és nagy rálátást igényel az élet minden területére.  

A legelső énekórámon (az egri zeneiskolában) nem az énekléssel, hanem a légzéssel kezdtünk 

el foglalkozni, innentől lettem borzasztóan kíváncsi. Miért fontos nekem az, hogy, hová 

veszem a levegőt? Addig természetesnek tűnt, hogy csak egy helyre vehetem, a mellkasomba, 

ezt viszont már ezen a bizonyos legelső órán kiirtották belőlem, mert egy énekes számára 

ilyen nem létezik, mi mellkasba SOHA nem veszünk levegőt! 
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A konzervatóriumban, és itt a főiskolán is, széles körben érintjük az éneklést, a zenét. Minden 

nap reggeltől estig vannak óráim, az énekóráim száma egészen csekély 2,5 óra egy héten, 

azonban emellett minden más is van:  zongoraóra, szolfézsóra, zenetörténet, művészettörténet, 

pszichológia, esztétika, olasz - a klasszikus ének legkézenfekvőbb nyelve -  német, angol, és 

vannak csoportos óráink is, ilyen például a kamaraóra, ahol többen gyakorlunk egy-egy 

darabot, akár két énekes, akár énekes-hangszeres darabok, ez mindig az igényektől függ. 
 

A kamaraóráknak köszönhetően megtanulhatjuk, hogyan figyeljünk a társunkon keresztül 

magunkra, a felelősségtudat és szorgalom – alapvetően kívánatos tulajdonságaink, melyek 

ekkor fejlődhetnek legjobban, hiszen, ha én valamit nem tanulok meg, azzal nemcsak 

magamnak teszek rosszat, hanem a társam sem haladhat a kívánt tempóban a darabunkkal. 
 

A sokféle felkészítő óra mellett van-e lehetőség fellépésekre? Bizonyára működnek 

énekkarok, kórusok, különböző zenei formációk az egyetemen vagy azon kívül is… 
 

A kamaraórák lehetőséget adnak az iskolán belüli és 

kívüli szereplésekre is, akár a klasszikus ének 

szakon, ahol operák keresztmetszeteit dolgozzuk fel 

(jelenleg Gaetano Donizetti Szerelmi bájitalát) vagy 

más hangszeres produkciókra is felkészítenek. 

Az egyik ilyen iskolán kívüli kamara szereplés 

októberben történt. A művészettörténet tanárom 

bízott meg egy műsor megszervezésével a debreceni 

Szent Erzsébet Otthon lakói számára. A programban 

nemcsak szervezőként, de fellépőként is részt 

vettem. Egy csellista és egy fuvolista lánnyal régi, 

közismert magyar dalokat és francia chansont adtunk 

elő. 
 

Iskolán kívül más műfajokkal is ismerkedem, és 

gyakorlom is azokat. Másfél éve már, hogy egy 

gitáros - énekes felállásban, különböző nyelveken - 

spanyol, francia, angol, szerb, olasz és magyar – 

különböző stílusokban - jazz, blues, pop, beat - játszunk hétről hétre egy étteremben. 

Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes művelője vagyok a különféle stílusoknak, hiszen ez évek 

kemény munkája, de nyitottan állok a műfajokhoz, és általuk egy új világot ismerhetek meg 

és ismerek is meg folyamatosan. 
 

Elsősorban klasszikus zenét tanulsz, hogyan tudod ezzel összeegyeztetni a különböző, 

könnyedebb műfajok interpretálását? Melyik műfaj áll hozzád a legközelebb?  

Erre a kérdésre nehéz válaszolni, hiszen a klasszikus zene az alapja mindennek. Ami 

számomra fontos, az az érzelmek közvetítése az éneklés „segítségével”. Az operákban egy 

meghatározott szerepen belül kell újra és újra átélni a zeneszerző által kívánt és lejegyzett 

érzelmeket, a „könnyedebb” műfajokban is vannak kötöttségek, a dalszöveg, a dallam a 

szerző fantáziája, de valahogy ezeket hallgatva és énekelve mindenki magáénak érezheti, 

hiszen a hétköznapokban, a mindennapokban él (hasonlóan kicsit a népdalokhoz). 

Talán ezért is lehet, hogy sokan az operákat nem szeretik, mert a komolyzene egy komplex 

terület, kellő türelmet, széles, nyitott, érdeklődő természetet igényel, a könnyű zene ezzel 

szemben előnyt élvez, kihasználja az emberi lét pillanatait, ami mindenkiből „Deja Vu” érzést 

vált ki. 
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Sajnos gyakran tapasztalom, hogy az 

elnevezésekből, ”komoly” és „könnyű” 

sokan asszociálnak tévesen, azonban 

mindkét területen a legfontosabb az 

igényesség és a minőség! 

Mik a vágyaid, álmaid ezen a pályán? Ha 

öt év múlva beszélgetnénk legközelebb, 

hogyan szeretnéd látni magad abban a 

korban? 

Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert 

a családomnak köszönhetően egy csodálatos 

gyermekkorban lehetett részem, így a 

szeretet, a biztonság, a támogatás és a háttér 

jelen volt és jelen is van az életemben. 

Mindemellett a saját család megalkotása is 

az utam, a vágyaim része. 

Anya halála óta apa mellettünk áll, és főként 

neki is köszönhetem, hogy elindultam ezen 

a pályán, mert soha nem korlátozott 

semmiben, engedte, hogy szabadon 

szárnyaljak, és ez által megismertem 

magamat, a vágyaimat, ami egyébként 

végtelen folyamatnak tűnik számomra. 

Szeretnék az életem során - vagy akár öt év 

múlva is, ha beszélgetnénk -, magam mellett 

tudni olyan zenészeket, akik emberek a szó szoros értelmében, akik élnek-halnak a 

hangszerükért, akikkel együtt rezdülünk, akikkel együtt lélegzünk, alkotunk egy olyat, amivel 

elrepíthetjük az embereket egy másik világba, még ha csak pár perc boldogságra is….de 

örömöt szerezhettünk….mert ez a célom, hogy örömöt szerezzek. 
 

Kárpátiné Ézsiás Edit 

HÍREK 
 

KARÁCSONYRA MEGÉRKEZETT 

TELEPÜLÉSÜNK LEGIFJABB TAGJA 
 

A Lex házaspár hónapok óta nagy izgalommal 

várta a család kis jövevényét, akit legutóbb még az 

anyuka pocakjában „láttunk”. Lex Danika 2014. 

december 16-án délután 15 órakor úgy döntött, 

nagyon kíváncsi már a rá várakozókra, és üdvözölni 

szeretné ezt az új világot. Szülei nagy örömmel 

ölelték magukhoz az 55 cm-es, 3500 gr súlyú kicsi 

fiút a kórházban, és nagy boldogságban ünnepelték 

első közös karácsonyukat otthonukban. 

 

 

 

GRATULÁLUNK! 

 

 

Martina és gitáros partnere, Nagy Balázs 

a nagy sikerű szarvaskői karácsonyi 

műsort követően  
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HÁZASSÁGKÖTÉS 

2015. január 10-én Szászi Mária és Macsinka János 

boldogan mondta ki az igent a szarvaskői 

Polgármesteri Hivatalban. Gratulálunk az új 

párnak! Sok örömet és sok szép eseményben gazdag 

közös életet kívánunk nekik!  

 

A KARÁCSONYI REJTVÉNY  

NYERTESEI 

Hegedűs Petra, Hegedűs Roland, Szén Nikolett  

Gratulálunk a megfejtőknek! A könyvnyeremények 

a Polgármesteri Hivatalban vehetők át! 

 

 

ÚJ BEKÖLTÖZŐK A FALUBAN 

Az év végére ismét elkelt egy ház a faluban és egy kedves 

fiatal családdal, a Tóth család tagjaival gyarapodtunk. Nagy 

szeretettel üdvözöljük az új lakosokat! 

Kívánjuk, hogy legyen sok szép élményben és boldogságban 

részük új otthonukban, Szarvaskőben! 

 

 
 

MESEILLUSZTRÁCIÓ 

A decemberi számunkban közölt 

Legkisebb cinke című karácsonyi 

mesére egy illusztráció érkezett, de 

az igazán nagyszerű, remekül 

visszaadja a történet hangulatát! 

Gratulálunk beküldőjének, Barna Balázsnak,  

a Lenkey János Általános Iskola 3. osztályos 

tanulójának! Alkotását közzétesszük, és 

ráadásként egy szép könyvvel jutalmazzuk! 

MADÁRETETÉS 

A kis cinkék és más 

madarak nemcsak a 

mesében, de a valóságban 

is téli ellátásra szorulnak. 

A Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóságától a község 

madáretetetőinek juttatott 

madáreledel korlátozott mennyiségben átvehető a Polgármesteri Hivatalban! 

 

FARSANGI BULI A GYEREKEKNEK 

Nagyon jól érezték magukat gyerekek, szülők, nagyszülők egyaránt a 

Mikulás-napon és a betlehemes közös játék során. Ismét szeretnénk 

alkalmat teremteni a hangulatos együttlétre. Februárban egy jókedvű, 

jelmezes farsangi buliba hívjuk a gyerekeket és hozzátartozóikat, de keresünk vidám verseket, 

jeleneteket szívesen előadó, dalokat éneklő ifjú jelentkezőket is! Próbák a könyvtárban 

lesznek. Az esemény pontos időpontjáról később tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
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ÚJÉVI RECEPTAJÁNLATOK 
 

ÚJÉVI RECEPT MINDENKINEK 
 

Hozzávalók és elkészítés: 

Végy 1kg meleg szeretetet, szitáld át a 

türelem szitáján,  hogy ne kerüljön bele 

pletykamag. Adj hozzá 1 liter bátorságot, 

3dl szorgalmat és  1 dl jóságot. 

Gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel, és 

takard be tiszta jókedvvel.  

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél. 

Szórd meg vidám mosollyal, és tégy rá 

néhány csepp megfontolást. 

Ezután, vágd fel sok-sok darabra, hogy 

jusson belőle minden szeretetre éhezőnek. 

 

 

 
Diós korongok 
 

Márk Terike ajánlata 

 

Elkészítés és hozzávalók: 

25 dkg diót 

25 dkg porcukorral 

1 csomag vaníliás cukorral 

½ citrom levével, reszelt héjával, 1 tojás 

fehérjével és 5 dkg vajjal összegyúrunk. 

Enyhén lisztezett lapon vékonyra nyújtjuk. 

Korongokat szaggatunk lisztezett 

formával, sütőpapírra rakjuk, meleg 

sütőben gyorsan megsütjük. 

Csokis mázat készítünk vagy tortabevonót 

olvasztunk, és bevonjuk a korongokat.  

 

 
Gesztenyés szelet 
 

Sipos Kázmérné Marika 

receptje 

 

Hozzávalók és elkészítés: 

Tésztához: 

6 db tojás, 4 kanál liszt, 6 kanál cukor,  

2 kanál kakaópor, 1csomag sütőpor. 

Mindezt összekeverjük és piskótatésztát 

sütünk belőle. 

Krémhez:  

1 csomag vaníliás puding, 3 dl tej, 4 kanál 

cukor, 25 dkg ráma margarin, 25 dkg  

(1 csomag) gesztenyepüré. 

A sütemény tetejére: 1 doboz habtejszín,  

1 tábla étcsokoládé 

 

A vaníliás pudingot a 4 kanál cukorral és a 

3dl tejjel felfőzzük és hagyjuk kihűlni! 

A margarint felhabosítjuk és a kihűlt 

pudinghoz keverjük, hozzáadjuk a 

gesztenyemasszát, ezzel együtt még tovább 

habosra keverjük. 

A krém így elkészült, majd rákenjük a 

kihűlt piskótatésztára. 

A tejszínt kemény habbá felverjük és a 

gesztenyés krémre ráterítjük, tetejét reszelt 

csokoládéval díszítjük. 

 

 

Sikeres sütést és jó étvágyat kívánunk! 
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KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK 

 
POLGÁRMESTERI ÉS 

JEGYZŐI FOGADÓÓRA: 
minden pénteken 

9.00 - 12.00-ig 

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK (közgyógyellátás, 

ápolási díj, TB ügyintézés) 

minden csütörtökön 8.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri Hivatalban 
 

 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 

FOGADÓÓRÁJA: 

minden hónap első és 

második hétfője 

9.00 - 10.00-ig  

a Polgármesteri 

Hivatalban 
  

 

 

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 

SZARVASKŐÉRT ALAPÍTVÁNY 

SZÁMLASZÁMA 

Közeledik 

az adóbevallások ideje, és 

az adó 1%-ának 

felajánlása a különböző 

civil szervezetek számára, 

ami semmibe sem kerül, 

de sokat segít. Többen érdeklődtek a 

Szarvaskőért Alapítvány számlaszáma 

iránt, melyet most közzéteszünk: 

11994507-03402748-00000000 
Az alapítvány köszönettel fogadja 

mindazok felajánlását, akik úgy gondolják, 

a saját településükön megrendezett 

programokhoz, közösségi események 

megvalósításához, a közösség érdekeit 

szolgáló tevékenységekhez szeretnének 

adójuk 1 %-ával hozzájárulni.  

 

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ 

RENDSZER:  
MENTŐ – TŰZOLTÓ - RENDŐRSÉG 

 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

Minden hónap első hétfőjén 

2015. évben: 

Január 5. 

Február 2. 

Március 2. 

Április 7. (kedd) 

Május 4. 

Június 1. 

Július 6. 

Augusztus 3. 

Szeptember 7. 

Október 5. 

November 2. 

December 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Őszinte fájdalommal tudatjuk, 

hogy 80. életévében, hosszú betegség után 

elhuny Kondricz Antalné (Csányi Irén), a 

szarvaskőiek Irénke nénije, aki hosszú 

éveken keresztül gondját viselte 

templomunk belső rendjének, rendszeres 

díszítésének, méltó megjelenésének. 

2014. december 20-án családtagjai, 

barátai, tisztelői, a szarvaskői közösség 

tagjai megrendülten vettek végső búcsút 

tőle, és helyezték örök nyugalomra a 

szarvaskői temetőben.  

Nyugodjék békében… 

 

Szarvaskői Hírmondó 
Szarvaskő Község Önkormányzatának Lapja 

Főszerkesztő: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Szerkesztőbizottság: 

Liktorné Majoros Erika, Lőrincz József 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 
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