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Emlékezz!
Lobogjon a láng!

kit fogunk mi itt tisztelni kortársaink vagy az
elmúlt fél évszázad magyarjai közül, akár csak 50
év múlva is, kiről fogunk utcákat elnevezni?

1956 októberében mi magyarok újra példát
mutattunk a világnak bátorságból, hazaszeretetből
és szabadságvágyból. Ez a harcunk csak egy volt
nemzetünk számos harca közül, hiszen ne
tévedjünk, ne áltassuk magunkat: nekünk azóta
harcolnunk kellett, mióta visszajöttünk a Kárpát
hazába. Harcolnunk kellet a némettel, tatárral,
csehvel, törökkel, franciával, osztrákkal, orosszal
és még ki tudja kivel. Ezért fogtak fegyvert az
emberek 56-ban, habár tudták, hogy nincs esélyük
az akkori világ legnagyobb hadseregével
rendelkező szovjetunióval szemben.

A szabadság bajnoka nem Amerika vagy
Franciaország! Nem. A szabadság hazája és
bajnoka mindig is Magyarország volt és lesz
addig, amíg méltóak leszünk őseink örökségéhez.
Magyarországon nem volt pestisjárvány, éhínség,
rabszolgatartás vagy inkvizíció. Mi nem irtottunk
ki egész civilizációkat az aranyért, és nem
terjesztettük a hitet tűzzel és vassal. Magyarország
valóban Isten országa volt.

Ezért harcoltak, nem azért, mert a CIA elhitette
velük, hogy Amerika segít. (Egyébként Amerika
még a megsegítésünkre elindult 100.000 spanyol
önkéntest is megállította a spanyol határon, csak
ezt nem ildomos tanítani!)
Aki a tankok csöve elé áll, az nem Amerikában
hisz, az a Jó Istenben hisz!
Azonban nem tették ezt egyedül. Ott volt a válluk
mögött Attila, Szent László, Hunyadi János,
Széchenyi István, az egri nők és mind a magyar
hősök. Habár erejük kevés volt a győzelemhez, de
olyan örökséget hagytak ránk, mely ma is él.
Olyan bátorságot merítettek őseink példáiból,
mellyel a mai magyar emberek nem élnek, nem
akarnak élni. Pedig ez a 21. században, ahol
mindig a lehetőségeket és előnyöket kellene
kihasználni,
nagy
felelőtlenség!
Nagy
felelőtlenség kiaknázatlanul hagyni egy ekkora
erőforrást! A mai világunk percemberei pár év
múlva eltűnnek a média süllyesztőjében és senki
sem fog rájuk emlékezni azért, mert nem adnak
nekünk semmilyen értéket.
A mi hőseink sosem múló örökséget hagytak
ránk, mert sosem múlóak azok az értékek,
melyeket képviseltek. A magyar seregek
csatakiáltása még a II. világháborúban is ez volt:
Uram Isten és Szent László. Pedig akkor a király
már több mint 800 éve halott volt!! Kérdem én,

Sok hazaszerető embert ér manapság az a vád,
hogy „magyarkodik”! Nos, valóban nem kell
,,magyarkodni”, csak meg kell ismerni a
történelmünket, és ami a legfontosabb, igen is
ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy tiszteljenek
minket, hiszen tőlünk is azt várják el, hogy
tiszteljünk más kultúrákat, nemzeteket.
A gyermekeink és a szüleink miatt sosem
engedhetjük meg, hogy a magyar emberek hazáját
meggyalázzák, kifosszák. Mert ha megengedjük,
nem leszünk többé méltóak őseink örökére és mi
már semmit sem tudunk majd hagyni
gyermekeinkre, csak a szégyent, melyből ők erőt
nem, csak kétségbeesést meríthetnek.
1956-ban nekik harcolniuk kellet, az életüket
adni! 2014-ben nekünk erre emlékeznünk kell!
Nekünk, magyar szülőknek mesélnünk kell a
magyar hősökről a magyar gyermekeknek, hogy
áldozatukat méltóképp megtiszteljük!
Hogy Emlékezz!
Hogy Lobogjon a Láng!
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Kérem Önöket, hogy október 22-én és 23-án a
nemzeti ünnepünkre emlékezve, jöjjenek el
minél többen az ünnepségekre.

Kedves Olvasó,
Tisztelt Választópolgár!
Ezúton szeretném Önöknek megköszönni azt,
hogy október 12-én szavazatukkal segítették a
polgármesterré történő választásomat.
Köszönöm a szavazatukat a megválasztott képviselők nevében is, hiszen az elkövetkező években mindannyiunknak közösen kell a lehetőségeinkből eredményeket kovácsolni.
Köszönetet szeretnék mondani Mindenkinek,
aki szakított időt ebben a rohanó világban és
elment szavazni, függetlenül attól, hogy kire
adta le szavazatát. Ezt azért tartom fontosnak,
mert nem vonták ki magukat a közösségi életből.
Az elkövetkező éveknek talán az az egyik fontos feladata, hogy az ember az emberrel találkozzon. Munkában, szabadidőben, szórakozásban. Annak érdekében, hogy ne a hallgatásba
burkolózzunk, a megfelelő fórumot meg kell
találnunk.
Az október 22-én esküt tett képviselőtestület
elkezdheti a munkát, amihez Önök a felhatalmazást megadták. Segítik, támogatják azt, hogy
mostantól, mint polgármester, a tudásom és
tehetségem szerint a szülőfalumban élő emberek megelégedésére és életminőségének a javítására törekedve tudjak dolgozni. Szolgálom a
közösséget, hogy a biztonságérzetük jobb legyen, informálódva legyenek, az ügyeiket gyorsan és eredményesen intézhessék.
Sokak szerint a választások előtt nem mutatkoztam be elég részletesen. Ezt szeretném most
utólag pótolni. Szakmai munkám a valamikori
Bánvölgye Tsz.-ben kezdődött. Agrármérnökként telepvezető voltam. Majd munkanélküli
lettem. 1992-től mostanáig Putnokon a Mezőgazdasági Szakközépiskolában dolgoztam, mint
mérnök-tanár. Rendelkezem öt egyetemi diplomával, végeztem pedagógiai szaktanácsadást és
szakmai vizsgáztatást is. Nős vagyok. Két
gyermekem van. Lányom utolsó éves orvostan-

Tisztelettel:
Földvári István
polgármester
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2013.(X. 17.) önkormányzati
rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetéséről
4. § Az égetés szabályai
(1) Kerti hulladék égetése minden év március 15.
és április 15. között, valamint október 15. és november 15. között történhet hétfői és csütörtöki
napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16 óra
között.
(2) Égetni csak megfelelően kialakított helyen,
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során
köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.) A
füst képződés csökkentése érdekében az avart és a
kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(4) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti
hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat
tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról.
Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.
(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1)
bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél
esetén. A kerti hulladékkal együtt kommunális,
veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítására
éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.
(6) Az égetés végén meg kell győződni arról,
hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak
belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő
lefedéséről.
A rendelet további §-ait megtekinthetik az Önkormányzaton, illetve a község honlapján.
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------------------------------------------------------Idén sem maradhat el a Lángos Fesztivál,
amely 2014. november 29-én kerül megrendezésre. Program későbbiekben.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2014. Október 26. vasárnap hajnalban 3:00
órakor 2:00 órára, egy órával vissza kell állítani az órákat, ezzel elkezdődik a téli időszámítás.
A következő számunk előreláthatólag decemberben jelenik meg.
Bánhorváti Kisbíró
Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja
Felelős kiadó:
Földvári István
polgármester

