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Emlékezzünk 1956-ra!
Ahogy távolodunk időben az október 23-ai forradalomtól, egyre kevesebben lesznek
azok, akik elmondhatnák,
hogy mit éreztek
azokban a napokban, miként
élték át távoli
vidékeken a recsegő rádió híradásán keresztül a Magyarországot érintő történelmi
eseményt, amit az akkori világban mindenki
meglepődve fogadott!
A ma élő fiatalok, középkorúak sokszor nem
valóságos és hiteles történetírásból és magyarázatokból tájékozódtak az 56-os eseményeket
illetően, téves vagy hiányos ismeretek birtokában pedig nem érezték, nem érzik sajátjuknak
október 23-át.
Emlékezzünk és emlékeztessünk másokat is,
hogy az 1956-os események minden magyar
embernek dobogtassa meg a szívét!
Emlékezzünk a hős fiatalokra, akik áldozatai
lettek egy olyan rendszernek, amely a hatalomhoz való makacs ragaszkodása miatt saját vesztét is okozta.
Emlékezzünk azokra is, akiket azért vádoltak és
büntettek meg, mert szimpatizáltak a változást
akaró emberekkel.
Sajnos ez az igen nagy hatalomvágy Magyarország történelmét, gazdaságát emberöltőkre befolyásolta, meghatározta.

A magyarság hatalmas politikai rendszerek, a
rendszerekbe tartozó országok áldozata lett.
Nagy tanulsága lehet ez az ember életének is,
ha a mindennapjaink igazságát keresve kikényszerítjük akaratunkat egy adott helyzetben és
azzal a komoly kérdéssel nem foglalkozunk,
hogy ezzel vajon mit okozunk másoknak!
1956. október 23. sikere, eredménye - mivel
nem volt sikeres a leverése miatt - a forradalom
eszméjének igazságában keresendő, amit az élet
igazolt. Sajnos csak sokkal később, mint kellett
volna, mert a forradalom elbukott.
Legyünk büszkék, hogy elődeink olyan emberek voltak, akikről a világban mindenütt tisztelettel és meghatottsággal beszélnek. 1956 hőseinek mindenki tisztelettel adózik.
Az 1956-os forradalomnak köszönhetjük, hogy
Magyarországra pozitívan tekint a világ. A hatalmas szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharcosok hősiessége mindenütt, máig tartó megbecsülést szerzett a magyar névnek.
Emlékezzünk és emlékeztessünk másokat is,
mert mi magunk is az október 23-ai üstökös
csillámpora lehetünk!
Emlékezzünk ahogy Bibó írta:
"... a magyar népnek az a feladata, hogy a
feledéssel, elszürküléssel szemben tisztán
őrizze meg a maga forradalmának zászlaját."
Földvári István
alpolgármester

LOMTALANÍTÁS

Községünk lakóit nagy szeretettel,
tisztelettel hívjuk és várjuk

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szokásos őszi lomtalanításra
2012. 11. 07-én (szerdán)
kerül sor.
Kérjük, hogy a feleslegessé
vált nagyméretű, hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhető
anyagokat reggel 7 óráig helyezzék el a kukájuk
mellé úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza. A
lomtalanítás során nem viszik el a kerti hulladékot
pl. faágak és a veszélyesnek minősülő hulladékot.

2012. október 19-én 13. 00
órakor
az

1956-os forradalom és
szabadságharc
56. évfordulója
alkalmából tartandó nemzeti
ünnepünkre, mely a Kazinczy Gábor
Általános Iskola Tornacsarnokában
kerül megrendezésre.

Tájékoztató
az illegális hulladékégetés egészségügyi kockázatairól

Ünnepi program:
 Himnusz
 Kazinczy Gábor Általános Iskola
ünnepi műsora
 Ünnepi beszédet mond Demeter
Zoltán polgármester
 Imádság, áldás
 Szózat
Demeter Zoltán
polgármester

A levegő védelméről
szóló
306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 4. § értelmében
„tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró
bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezést okoz”.

56 Éve

A 27. §. (2) és (3) bekezdései szerint
„(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék
háztartási berendezésben történő égetése
kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi
kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.”
Ebbe tevékenységi körbe tartozik az illegális
hulladékégetés is.
Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi kályháikat, és fűtenek
szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak
vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé
fordítja az időt, elfelejtve, hogy ezen anyagok
égetésekor keletkező füst igen nagymértékben
egészségkárosító lehet. Manapság szinte átte-

Fáklyás felvonulást szervezünk az 1956-os forradalom 56. évfordulójára.
Gyülekező: 2012. október
23-án 18.00 órától a Művelődési Házban. Indulás:
18.30 órakor.
Gyertek bánhorvátiak!
Emlékezzünk együtt a hősökre!!!!
„Ébredj fel, fényes napra,
elmúlt az éjjel.
Ébredj fel, tiszta szívvel,
a régi szenvedéllyel.
Egyenest állj, mint nyárfa,
a szélnek ellenállva,
Egyenest állj, Te leszel
a magyarok Keresztfája.”
(Kormorán-Magyar Golgota)
Deák-Szinyéri József
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kinthetetlenül sokféle műanyagot használunk.
Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a
műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük, tapétázzuk falainkat, és műanyaggal csomagolunk. A fahulladékok nagy része különböző
gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat,
amelyekből a nem tökéletes égés során szintén
egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. A
műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb
részét. Az előállításukhoz sok energia és nyersanyag szükséges, hogy azután körülbelül 20
percig használjuk őket, majd rögvest a szemétbe dobjuk. A műanyagok hosszú idő alatt bomlanak le a természetben. Ha elégetjük őket,
szennyezik a környezetet, és károsíthatják az
egészségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt
okozó, a légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületetek
szabadulnak fel.
A hulladékok égetésekor egyrészt számolhatunk az anyagi összetételből eredő károsanyag
kibocsátással, másrészt azonban figyelembe
kell venni a relatíve alacsony égetési hőmérsékletnél keletkező, illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétét is.

Poliuretán égetésekor sárga füstfelhők jönnek
létre, amik hidrogén-cianidot és foszgént tartalmaznak.
Fehérített papír (pizzás dobozok, mélyhűtött
ételek dobozai) égetésekor halogénezett szénhidrogének jutnak a légkörbe és ezek a vegyületek leukémiát okozhatnak.
Papír és karton égetésekor a feliratok toxikus
fém tartalma szennyezi a környezeti levegőt.
Régi farostlemez hulladékok elégetése során
arzén és króm kibocsátással kell számolni.
Kerti hulladékégetés
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas
légszennyezést okoz.
Általában a kerti
hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s
nem ritka, hogy a
meggyújtott zöldbe
műanyag és egyéb
háztartási szemét is
keveredik,
tovább
növelve a légszennyező anyagok listáját. Egy
svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac
avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik,
mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. Az avar égetése során nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid, aeroszol részecskék (PM), nitrogén-oxidok és különféle
szénhidrogének (metil-etil-keton, etil-benzol,
sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz[a]pirén).

A háztartásokban illetve udvaron nyílt térben
leggyakrabban elégetett anyagok a következők:
 műanyag italcsomagolás és egyéb műanyaghulladék
 textilipari hulladékok
 műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemez, rétegelt lemez, bútor
és nyílászáró
 gumiabroncs, kábelek
 kerti hulladékok
 papír hulladékok.

A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII.
törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak,
hogy
szabályozzák
az
avarégetést.

A Bánhorváti Községi Önkormányzat
nem alkotott rendeletet az avarégetésről,
így az tilos!

A fenti anyagok égetése során általában szénmonoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid illetve számos egyéb, irritáló, maró
hatású és rákkeltő szerves anyag keletkezik A
dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel
szétszóródó fémek (pl. a kadmium, cink, arzén,
higany, nikkel, ólom, króm stb.) az égés során
keletkező porral leülepszik a talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe.
PVC (műanyag flakonok, háztartási, gyógyszerészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok
stb.) égetése során szén-monoxid, vinil-klorid,
dioxinok, klórozott furánok és sósav gáz képződésével kell számolnunk.

Megoldás lehet a komposztálás: valamennyi
kerti hulladék és avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszenynyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához
jutunk.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy saját és
szomszédjai egészségének érdekében tartózkodjanak a hulladékok égetésétől.
Dr. Agonás Lajos
címzetes főjegyző

BURSA HUNGARICA
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A Bánhorváti Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2013. évre a
BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2012/2013.
tanév második, illetve a 2013/2014. tanév első
félévére vonatkozóan.

Volt a kertemnek egy fája:
Ifjú volt, büszke és erős.
A fény felé fordította
Fénylő, zöld lombkoronáját,
Életét övezte derű.
De az évek gyorsan teltek,
Az idő játszott derekán,
Gallyai lefelé húzták,
Felhőbe vonták alakját.
Napfény tört utat magának
Mégis fakó lombok között:
Magasba emelve újra
Lebeg a szivárvány fölött.

A pályázatok beadási határideje:
2012. november 23.
Ebben az évben nincs külön papíralapú pályázati adatlap, a pályázóknak az űrlapot
elektronikus formában a
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele
p.aspx
oldalon kell kitölteni, majd kinyomtatni, aláírni és a kötelező mellékletekkel együtt az
Önkormányzathoz a fenti határidőig eljuttatni.

Tűnődés
Elődök útját járom,
De meg- megtorpanok néhanap:
Előre visz biztosan utam?
Mit le kell, hogy zárjak maholnap.
Tenni akarás munkál,
Szívem, lelkem falát döngeti
De egekbe szállni nem tudok,
Hiszen a testem szárny nélküli.

Kötelező mellékletek:
- hallgatói jogviszony igazolás
- jövedelem igazolás

Körém gyűlnek csillagok,
A szemem csillagát keresik.
Ilyenkor megnyugszik szívem is,
Ilyenkor érzi, hogy szeretik.

„A” típusú pályázatot nyújthatnak be azok az
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező
pályázók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

Lassan eltölt az érzés,
Bolyhos kendőjével betakar.
Puhán, szorosan tartja énem
Hallom, amint zizzen az avar.

Demeter Zoltán
polgármester

Máté Istvánné

Idősek köszöntése
A Bánhorváti Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében sok szeretettel köszöntjük településünk idős lakóit.

Október az idősek hónapja. A tisztelet és a szeretet hangján köszöntöm
Őket: Apáinkat, Anyáinkat,
Nagyapáinkat,
Nagyanyáinkat, akik nélkül nem lenne jelenünk,

Demeter Zoltán
polgármester

Dr. Agonás Lajos
címzetes főjegyző

Bánhorváti Kisbíró
Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja

nem lenne létünk.
Tőlük tanulhatjuk az élettapasztalaton nyugvó
bölcsességet, a türelmet, az elfogadás képességét, szóval az emberi lét privilégiumát.

Felelős kiadó:
Demeter Zoltán
polgármester

Köszönet érte!

A kertem fája
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