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Tisztelt Olvasók,  

Kedves Bánhorvátiak! 
 

Az önkormányzati választások óta 3 hónap telt el. Az 

elmúlt időszakban sok esemény történt, sok kérdés 

felvetődött, amiről szeretnék beszámolni. 

 

1. A szennyvízberuházásunk kész. A lakosság használ-

ja a hálózatot. Az építkezés helyreállítási munkálatai 

javarészt megtörténtek. Az esetleges süllyedéseket 

javítjuk, a nagyobb hibákat a kivitelezőnek kell elvé-

gezni. A márciusi ellenőrző szemle előtt a hibalistát el 

kell készítenünk, amihez várjuk a lakosság észrevétele-

it. Az időközben felmerült kellemetlen szagok kérdésé-

re valószínű az a magyarázat, hogy a bűzelzárókból a 

víz kiürül, ezért javasoljuk, hogy aki kellemetlen sza-

got érez, ellenőrizze a lakásban a víz mennyiségét a 

padlóösszefolyókban, csapok alatti szifonokban, WC-

kben.  

 

2. Február elejétől elkezdődik a Művelődési Ház hő-

szigetelése, tető cseréje. A munkálatok miatt a meg-

szokott programok, vásárok elmaradnak, vagy másik 

helyszínen kerülnek megtartásra. A változásokról hir-

detmény útján értesítjük a lakosságot. Ehhez a pályá-

zathoz kapcsolódik a Mátyás király úti csapadékvíz 

elvezetés, aszfaltozás is. A munkák kezdése időjárástól 

függ.  

 

3. Szeretnénk a Sport egyesület tevékenységét kibőví-

teni, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy aki ter-

mészetjárással, asztalitenisszel, sakkozással szívesen 

foglalkozna és ebben az irányban végezne közösségi 

munkát, jelezze felénk. Kérjük azok jelzését is, akik a 

Polgárőrség tevékenységébe kapcsolódnának be, segít-

sék munkájukkal az értékeink megőrzését. Sajnos van-

nak a településünkön a közvagyont és a magánvagyont 

rongáló emberek. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a 

rongálás, vandalizmus mértéke csökkenjen.   

A településen fontos kérdés az idősekről, rászorultak-

ról való gondoskodás. Azok jelzését is várjuk, akik a 

falu szociális, oktatási munkájába kapcsolódnának be, 

akár önkéntes munkával is esetenként, hiszen minden 

segítség jól jön. A sport ügyekben Kocsis Gábor, szo-

ciális, oktatási kérdésekben Csíziné Klabó Tímea kép-

viselőt, a polgárőrség esetében ifj. Antal Lajost keres-

sék. Akik a község közterületeinek szépítésével, par-

kosítással foglalatoskodnának, vegyék fel a kapcsola-

tot Deák-Szinyéri József képviselővel.   

 

4. Az elmúlt években a Falumúzeum alapítvány mű-

ködése nem volt tökéletes. Maga a múzeum épülete 

belsőleg megújult, a kiállítási anyagok újra rendeződ-

tek, köszönhetően Szabó Béláné Editke és a Nyugdíjas 

klub tagjainak, amit ezúton is köszönünk. Az alapítvá-

nyunk a személyi jövedelemadó egy százalékát ettől az 

évtől újra tudja fogadni.(18402043-1-05). Ebben a 

folyamatban az adminisztratív munkákat a kuratórium 

elnöke, Szabó Béláné végezte.  A tevékenységben 

nagyrészt vállalt Dr. Agonás Lajos is, akinek szintén 

köszönjük a hatékony közreműködését és az áldozatos 

munkáját.  

 

5. A téli időszak nehéz problémája sok embernek a 

tüzelő biztosítása. Az önkormányzatunk az önerő kifi-

zetése mellett állami segítséggel tűzifát biztosított 52 

család számára, melynek nagy részét ki is szállítottuk. 

A szociális gondoskodás szokásos évi részét képezi az 

élelmiszercsomag, melyet reménység szerint február 

hónapban szeretnénk kiosztani.  

Az időskorúak vásárlási utalvánnyal és természetbeni 

(burgonya) támogatásával igyekeztünk a megszokott, 

hagyományosnak számító gondoskodást folytatni. 

 

6. A hulladékszállítás problémáiról az Önkormányzat 

és a képviselőtestület is tájékoztatta a szolgáltatást 

végző Zöld-völgy Kft-t. Ezt a későbbiekben is vállal-

juk.  

XII. évfolyam 1. szám 2015. január 



 
 Ez úton köszöntjük özv. Kovács Istvánnét, kö-

zségünk legidősebb nő tagját. 1920. február 8-án 

Bánhorváton született. Kívánunk Juli néninek 

további jó egészséget, kellemes időtöltést szerető 

családja körében. 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Család-

ját a Magyar Kultúra Napjának alkalmából meg-

rendezésre kerülő ünnepségünkre.  

 

A megjelenteket köszönti  

- Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 

- Földvári István polgármester 

 

Közreműködnek 

- In Aeternum Gospell kórus Kazincbarcikáról 

- Bánhorváti 

Népdalkör és a 

Levendula 

Nyugdíjasklub 

- Kazinczy Gá-

bor Általános 

Iskola tanulói 

- Szivárvány 

Gyermekóvoda 

óvodásai 

 

Az ünnepi mű-

sor iskolánk 

pedagógusa, 

Máté Istvánné 

Orosz Margit 

költő könyvbe-

mutatója köré épül, valamint Páhy Marcella 

bánhorváti amatőr alkotó, grafikus kiállításának 

megnyitója.  

 

 

Helyszín: Bánhorváti Sportcsarnok, Művelődési 

Ház 

Időpont: 2015. január 26. (hétfő) 16:00 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a nevezőket családtag-

jaikkal, hozzátartozóikkal együtt a 

 

4. Bánvölgye Pálinkafesztiválra 
 

2015. január 31-én, szombaton Bánhorvátiban, a 

Berkes János Művelődési Házba 

 

Nevezési feltételek: 

  2dl házipálinkát kell a zsűri felé leadni,  

egy nevező maximum két féle pálinkával nevez-

het. Meg kell nevezni a gyümölcs fajtáját és szár-

mazási helyét, a pálinkafőzdét és a főzés évét. 

(Pld.: Nagybarcán szedett szilva, Koós Szeszfőzde 

Bánhorváti, 2011.) 

  Nevezési díj: 1.500.-Ft 

 

Nevezni 2015. január 30-án, pénteken lehet 15 és 

17 óra között a borversenyeken megszokott módon 

Bánhorvátiban, Nagybarcán és Vadnán. 

 

A nevezőket családjukkal együtt várjuk szeretettel 

fesztiválunkra, amelynek programja: 

 

fél 7-kor disznóvágás a Művelődési Ház udvarán, 

a készülő finomságokat (tepertő, abárolt szalonna, 

forralt bor) kínáljuk az érdeklődő vendégeknek.  

 

13:30 órától: gyülekező a Művelődési Házban  

14 órától: megnyitó, köszöntő, helyi gyermekcso-

port műsora 

14:30 órától: eredményhirdetés 

15 órától: disznótoros ebéd 

utána:  nóta, közös mulatozás, a benevezett pálin-

kák megkóstolása. 

 

                         Bánhorváti-Nagybarca Polgári          

                                  Együttműködési Egyesület 

 

A további megtisztelő figyelmükben bízva, várjuk 

segítő észrevételeiket! 

 

 

Bámhorváti Községi Önkormányzat képviselőtestülete 

nevében : Földvári István  

      

   polgármester  

 
 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 
 
 
 

 
 


