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Áldott világosság 

   A négy adventi gyertya lángja melegség ígérete, 

világosság, amely magába hordozza a fény legyőzhe-

tetlenségének az üzenetét. Bizonyítéka annak, hogy a 

megszentelt várakozásban a remény születőben van: 

közeleg a várva várt pillanat beteljesülése, a karácsony 

eljövetele, a Megváltó születése. Erre az örömre, erre a 

csodára várunk. Az adventi koszorú fényei évszázadok 

óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró 

örömhírre figyelmeztetnek: az eljövetelre: 

Advent 

Adventi gyertyák fénylő csillogása 

szívünket melengeti. 

Kell a világnak igaz ragyogása, 

talán békét hoz neki. 

Békét, csendet és nyugalmat árasztva 

illó illata lengi. 
 

Piros kis szíve e kopott világnak 

minden emberben lüktet. 

Az igaz ajándékra áhítoznak, 

mit ígér e szent ünnep. 

Fényt, szeretetet magukba fogadnak, 

s titokra készülnek – 
 

Örömre s csodára, 

áldott világosságra! 

   S ím’ a csoda karácsony éjszakáján beteljesedik. Ám 

a karácsony titkát, üzenetét csak azok értik meg iga-

zán, akiknek a szívében szeretet van. A csodát nem a 

feldíszített fenyőfán, az alatta elhelyezett díszdobo-

zokban lehet megtalálni, a csoda a mi szívünkben van: 

egy kedves szóban, egy mosolyban, egy szívből jövő 

jókívánságban, a türelemben, a tisztességben, a szerető 

érzésben. Ezek az igazi ajándékok, amelyek nem por-

ladnak, nem is romlanak el, időtállóak, s erőt adnak, ha 

kísérővé szegődnek mellénk a hétköznapokban. 

   A karácsonyra készülődve talán jobban vágyunk a 

szeretetre, a csendre, a nyugalomra. Igyekszünk visz-

szatérni azokhoz az értékekhez, amelyeket a hétköz-

napok rohanásában sokszor háttérbe szorítunk. Szólít-

suk meg egymást, figyeljünk egymásra! 

   Településünkön a hagyományt követjük, amikor az 

ünnep közeledtével földíszítjük az iskolánk előkertjé-

ben és a művelődési ház udvarán zöldellő fenyőfát. 

Fényekbe öltöztetett otthonainkkal, kivilágított      

utcáinkkal is a ránk bízott hagyományt ápoljuk: a fény 

tradícióját. 

   A magyar hagyományban a karácsony időszaka erő-

sen kötődik a téli napfordulóhoz. Ahhoz a naphoz, 

amikor a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nap-

pal. December 21-től a Nap állni látszik az égi pályán. 

Ez a sötétség, az éjszaka uralmának az ideje, az év 

legreménytelenebb időszaka. Csoda-e, ha fényre, vilá-

gosságra vágyunk? Ám néhány nap, s megszületik az 

új fény. A nappalok ismét hosszabbak lesznek, a vilá-

gosság legyőzi a sötétséget. Remélem, a mi szívünk-

ben is ez történik. Így hát mikor is születhetne meg a 

Megváltó, mint a legnagyobb reménytelenség idején, 

amikor leginkább szükségét érzi az ember és a föld. 

Ekkor kiléphetünk az időből, közelebb kerülhetünk az 

égiekhez, s mindazokhoz az értékekhez, amelyek mai 

világuk alapját is kell, hogy alkossák: a szeretet, a hit, 

a remény és a béke örömében „ország helyett szívünk 

otthont talál...” Örvendjünk hát, hogy megszületett a 

Megváltó, s ezzel az örömmel és reményteli érzéssel 

készüljünk családunkban, közösségünkben, a kará-

csonyra. 

   Karácsonyi gondolatok című versemmel kívánom, 

hogy a karácsony elmúltával se veszítsük szem elől a 

fényt, s őrizzük szívünkben az örömet! Minden kedves 

bánhorváti lakosnak áldott, kegyelmekben gazdag 

karácsonyt! 

Karácsonyi gondolatok 

Mikor emberek szíve összeforr, 

Mikor fehéren szitál kinn a hó, 

Mikor szobában kékes csend honol, 

Fehér szárnyakon érint meg a jó. 
 

Mikor újra hinni tudok benne, 

Mikor az éjszakában szárny suhog, 

Mikor a világ bölcsőben fekve 

Homályos létünk sejtésén forog. 
 

Mikor az égi követ szekere 

Aranyló holdudvaron megáll, 

S mikor ránézünk a kisdedre, 

Töprengésünk igazságot talál. 
 

Mikor elhozza az ígért békét, 

S fehér galamb a vállunkra száll, 

Míg eloszlatja lelkünk sötétjét, 

Ország helyett szívünk otthont talál. 
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Eljön! Minden bizonnyal eljön Ő! 

Hisz világra hozott bizonyosságot. 

Te is keresd e világosságot! 

Minden napunk így lesz szent éjszaka: 

Létünk karácsonya. 
 

                                          Máté Istvánné Orosz Margit 

 
 

 
 

Az adventi hetek, a karácsonyvárás egyik legjelentő-

sebb ünnepi időszakunk az év során. Elmélyülünk, 

átgondoljuk mindennapjainkat. Egy kicsivel többet 

foglalkozunk a szeretettel, a családdal, az otthon mele-

gével. Fontosabbá válnak azok a dolgok, amelyek mel-

lett a szürke hétköznapokon átsiklunk rohanó életmó-

dunk miatt, de bizony minden nap gondolnunk kellene 

rá. Ezeket az értékeket már kisgyermekkorban kell 

elplántálnunk gyermekeinkben, hogy felnőve igazi 

belső értékké, életelvvé válhassanak. Így felnőttként a 

hit, a remény, a szeretet, a tolerancia, mások megsegí-

tése, az önzetlenség, a jóindulat, az odafordulás alap-

vető igényük és jellemük része lehet. Ezeket a napokat 

rengeteg játékkal, örömmel, készülődéssel töltjük el. 

Ünnepi díszben öltözött óvodánkban karácsonyi asztali 

díszt, karácsonyfát készítettünk, mézeskalácsot sütöt-

tünk, vendégeink voltak a kedves szülők egy hangula-

tos délelőttre, ahol meséltünk, táncoltunk, énekeltünk 

és együtt játszottunk. 

Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És 

ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal 

átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld 

fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, 

másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavak-

ban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető ér-

zésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A 

következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, 

ezek adnak erőt.  

Ez a karácsony csodája. 

Meghitt, szeretettel teli karácsonyi ünnepeket és békés, 

egészségben bővelkedő boldog új évet kívánok az 

óvodásoknak, szüleiknek és szülőfalum minden lakó-

jának!  
 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 

 
 

Sporthírek 
 

A tavalyi szezon bajnoki címe után a szezont a Megyei 

I. osztályban kezdte meg csapatunk. A nyáron több 

fiatal labdarúgó érkezett kölcsönbe a csapathoz Put-

nokról és Kazincbarcikáról. Az őszi szezont a felnőtt 

csapatunk a 8. helyen zárta 7 győzelemmel, 3 döntet-

lennel és 5 vereséggel. 

A megszerzett 24 ponttal messze a várakozás felett 

teljesített a csapat, főleg ha számításba vesszük, hogy a 

Megyei I. osztályban szinte csak városi csapatok talál-

hatóak.  

Az U-19-es csapatunk a 16. helyen végzett. Sajnos 

erejükből csak ennyire tellett, de bízunk a jobb folyta-

tásban. U-16-os csapatunk (amelyet a Sajóvölgye 

Focisuli ad) 3. helyen zárt, melyre büszkék vagyunk.  

Öröm volt számunkra, hogy idén elkezdtük a Bozsik 

programos focit, melynek keretében U-7, U-9, U-11, 

U-13-as csapatokat indítottunk. Ezek a csapatokat 

teljes mértékben falubeli gyerekek alkotják, akik torna 

rendszerbe jártak versenyezni, ahol nagyon jól megáll-

ták a helyüket és szép eredményeket értek el. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget és támo-

gatást: Demeter Zoltán képviselő Úrnak, az Önkor-

mányzatnak, a Pepita ABC-nek, a Szajkó Trade Bt-

nek, a Géza bácsi kocsmájának, a Faház Sörözőnek, 

végül, de nem utolsó sorban a Szurkolóknak. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 

kíván a csapat a község minden lakójának! 

        Hajrá BSE! 

Kocsis Gábor 

csapatvezető 

 
Kedves Bánhorvátiak! 

A 2015-ös esztendőnek is vége lesz. Akaratunkon kí-

vül. Mint a világon mindenütt, sok jó és rossz dolog 

történt velünk ebben az esztendőben. Gyerekek szüle-

tése, házasságkötés, munkába állás, nyugdíj, ballagás, 

sikeres vizsga, betegségből való meggyógyulás, mind-

mind kellemes és örömteli esemény. 

Sajnos, sokan elmentek közülünk, vagy bajjal, beteg-

séggel kellett szembesülniük. Fáradtság a munkában, 

hivatásban, a mindennapok gyötrő feszültsége, és sok-

szor a kilátástalan helyzet tette nehézzé napjainkat. A 

közösségünk az Ünnepek és a programok révén fejlő-

dött, a Településünk a kisebb-nagyobb beruházások 

révén gyarapodott.  

Szívből kívánok mindnyájunknak a 2016-os esztendő-

re jó egészséget, anyagi és az emberi kapcsolatainkban 

való sikereket. Próbáljuk az életünket úgy élni, hogy 

annak tudjunk örülni, ami eredmény, ami jó dolog, és 

kevésbé bánkódjunk amiatt, amit úgy érzünk, hogy 

nem sikerült, pedig kellett volna. Jó reménységgel 

nézzünk az új esztendő elé, és bízzunk benne, hogy 

gazdag áldásban lesz részünk. 

Tisztelettel, 

Földvári István 

polgármester 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 


