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Tavaszváró szonett  -  március 15-én 

(Részlet) 

Nem jött még ilyen nehezen tavasz, 

Lelkünk lombja, sóvárgó virága 

hajlik napfény után áhítozva, 

de bujkál előlünk a zöld vigasz. 

 

Kormos égen füst-felhők úsznak át, 

Halk sóhajukat szinte hallani, 

szép, fehér, bodros hajukat rázzák, 

próbálják a napot csalogatni 

 

eljön a fény, hozza üzenetét, 

megüli bízó ajkad szegletét, 

dúdolja aranyló himnuszodat. 
 

      1848. március 15. kicsalogatta a napot, a fényt, a 

reményt. Tavasz volt, a tavasz ünnepe, az új élet ígé-

retét hozta: a természet és az ember újjászületését. A 

tavasz mindig új reményt hoz. Annak reményét, hogy 

valami szebb jön, valami jobb jön, valami megválto-

zik. 

   S lám 1848 elhozta történelmünk legfelemelőbb 

pillanatát, amely joggal „üli meg bízó ajkunk szegle-

tét.” A pesti ifjúság hite, lelkesedése sok embert ma-

gával ragadott. Egy hangos kiáltás volt, melynek 

szele átjárta Európa több nagy városát: Prágában, 

Milánóban, Velencében, Bécsben végül Pest-Budán 

is „föltámadott a tenger.” Az önkényuralom bástyái 

ekkor kezdtek leomlani hazánkban. A reformkorban 

ugyan sokat fejlődött az ország, s a masszív falakon 

hajszálrepedések keletkeztek   a történelmi idők fe-

szítő erejétől , de talán akkor még Kossuth vagy 

Széchenyi sem hitték, hogy ez képes ledönteni a ha-

zánkat bénító rendszert.  

Így jött el a mi napunk, amikor is a fiatalok bátorsága 

lehetővé tette a pillanat megragadását: ez a pillanat 

volt 1848. március 15. Ez nem a csendes bölcselet 

időszaka volt, hisz a legnagyobb cél a közjó, hazánk 

politikai, gazdasági függetlenségének elérése volt a 

tét, az esély. Az „országgyűlési ifjak” a kor olyan 

fiatal tehetségeivel, mint Petőfi Sándor,Vasvári Pál, 

Jókai Mór, tenni mertek a drámai pillanatokban: a 12 

pont megfogalmazása és kinyomtatása, Táncsics 

Mihály kiszabadítása a börtönből, a betiltott Bánk 

bán előadása, Petőfi  Nemzeti dala a forradalom indu-

lója lett. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Kossuth Lajos, 

Széchenyi István, Batthyány Lajos, Damjanich János, 

Bem József és társaik, valamint a névtelen hősök és 

áldozatok előtt tisztelgünk. 

   1848 – csillag - ami nem hullott el, de mérce, mér-

ték ma is, s a széthúzás idején a szabadság gondola-

tával egyesítette a nemzetet, erőt adott a legnehezebb 

órákban is. Elődeink megbecsülték 1848 emlékét. A 

márciusi ifjak bátrak voltak, de erre a bátorságra, 

összefogásra ma is szükségünk van. Nekünk, egy 

békés rendszerváltás gyermekeinek is meg kell be-

csülnünk történelmünk e fénylő csillagát. Belőle ta-

nulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, az em-

berhez méltó teljes életet. A szabadság csak lehető-

ség, nem ajándék, nap nap után újra meg újra meg 

kell küzdeni érte. Elődeink példája nyomán köteles-

ségünk a jövő számára átadni a nemzet, szűkebb pát-

riánk: településünk összefogásának tudatát. Átörökí-

teni azt a szellemi, erkölcsi és érzelmi erőforrást, 

amit 1848 szimbolizál, s ami képessé tesz 

mindannyiunkat arra, hogy „hajnal tövéből mozdul-

va”, egyenes derékkal állva kézfogásunk a béke, a 

békülés frigyévé váljon: 

Az én népem 

Népem 

sodródva villog, 

s takarja sebeit. 

Riad, 

mint éji madár, 

kit fájdalma ékesít. 

Igazát 

gyűjti, mint szél 

halmokban hordja a port. 

Féli 

a hazudozót, 

aki elsöpri e kort. 

Tündöklő bizonyosság, 

gyökereit követi. 

Földbe szivárgó könny-út 

már sohasem szárad ki? 

Ne ültess bűnnek fát, 

haragnak ne áss árkot! 

Gerinced ne hajlítsák, 

ne üljön rajtad átok! 

Ébredj, 

fogj megint kezet! 

Zsendüljön 

benned hited! 

Hajnal 

tövében mozdulj! 

Legyen 

békesség frigyed! 
 

Máté Istvánné Orosz Margit

XIII. évfolyam 1. szám 2016. március 



 

1848. március 15. 
Ünnepi megemlékezések 

Bánhorvátiban 
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Ünnepség a szabadságharc 
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Gábor Általános Iskolában 

 

2016. március 15. 10
00

 
Koszorúzás a bánfalvai  

református templom    

melletti emlékhelynél 

 

 

Ö n k o r m á n y z a t i  H í r e k  
 

Tapasztalataink alapján sajnálatos módon az állattartók 

nagy része nincs tisztában azzal, hogy vannak bizo-

nyos kötelezettségeik, amelyek jogszabályban rögzítet-

tek. Ezek elmulasztása, esetleges szándékos be nem 

tartása esetén az állat tulajdonosa bírsággal sújtható. 

Az első és talán legfonto-

sabb ilyen kötelezettség, 

ami a kutyatulajdonosokat 

érinti, az a veszettség elle-

ni védőoltás beadatásával 

kapcsolatos. Az ebek ve-

szettség elleni védőoltásá-

nak beadatása továbbra is a kutya tartójának köte-

lessége. A veszettség elleni védekezés részletes szabá-

lyairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján 

az állattartó köteles minden három hónapos életkort 

elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költsé-

gén beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hóna-

pon belül megismételtetni, majd ezt követően a ku-

tyát évenként veszettség ellen beoltatni. Jelenleg a 

veszettségi elleni oltási matrica mellé ragasztott, a 

NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal) 

által kiadott, sorszámozott, hologramos matrica teszi 

érvényessé a veszettség elleni oltást. Az ebeknek a 

Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott, pontosan 

meghatározott tartalmú oltási könyvvel kell rendel-

kezniük (vagy egységes európai állatútlevéllel), amely 

szintén sorszámozott. Nagyon fontos dolog, hogy az 

oltási könyvre a tulajdonosok nagyon figyeljenek, 

hiszen ez az állat „személyi igazolványa”, elvesztését 

be kell jelenteni az állatorvosnál, és pótolni kell azo-

kat. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, 

azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző 

állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, 

illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonos-

nak átadni. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazá-

sáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet alapján 

2013. január 1.-től kötelező minden 4 hónaposnál 

idősebb ebnek egyedi azonosítóval rendelkeznie. A 

négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt 

ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelen-

tést tenni a járási állategészségügyi hivatalnak. 

Ebet forgalmazni, ill. tulajdonjogát forgalmazásnak 

nem minősülő más módon átruházni kizárólag az álla-

tot azonosító elektronikus transzponderrel történő 

megjelölése után lehet. 

Amennyiben a gazda nem tudja az oltás megtörténtét 

igazolni, az állatot veszettség szempontjából aggá-

lyosnak kell tekinteni, és például kutyaharapás esetén 

14 napos hatósági megfigyelés alá kell vonni. A köte-

lező veszettség elleni oltást elmulasztó gazda ellen 

bírság szabható ki. Az utcán kóborló ebeket még akkor 

is, ha egészségesnek látszódnak, veszettség szempont-

jából aggályosnak kell tekinteni. 

Azokon a területeken, ahol a veszettséget megállapítot-

ták, a kerületi főállatorvos más, az ember környezeté-

ben élő húsevők (pl. a házimacskák) veszettség elleni 

rendszeres, megelőző védőoltását is elrendelheti. Álta-

lános esetben nem kötelező, de a kijáró macskák ve-

szettség (és más macskabetegségek) elleni oltását is 

érdemes az cica egészsége érdekében elvégeztetni. 

A veszettség elleni védekezés kutyatartókra vonatkozó 

szabályait minden gazdának kötelessége ismernie és 

betartania. A veszettség elleni védekezés szabályai 

nem felületesen kezelendőek, mert ez egy gyógyítha-

tatlan és halállal végződő fertőző betegség, ezért a 

körülöttünk élő veszélyeztetett állatok immunizálásá-

ról feltétlenül gondoskodnunk kell. 

Dr. Szécsi Ottó 

jegyző 

Avar és kerti hulladékok égetése  

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az avar 

és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2013. 

(X.17.) önkormányzati rendelet alapján a kerti hulla-

dék égetése minden év március 15. és április 15. kö-

zött hétfői és csütörtöki napokon (amennyiben az 

nem ünnepnap) 8-16 óra között történhet. 



Közmunka program 2016-2017 

A most induló közmunka program megtervezésekor a 

falu élhetőbbé tételét tartottuk szem előtt. Négy prog-

rammal indultunk idén: 

 mezőgazdaság, 

 helyi sajátosságok 

(Bán- Farm fejlesztése), 

 csapadékvíz elvezetés, 

 közutak karbantartása. 

Ezekben a programokban 

összesen 60 fő lesz foglal-

koztatva.  

Fő programunk a mezőgazdaság, melyben a közétkez-

tetésben felhasznált alapanyagok megtermelése, illetve 

takarmány elő állítás a feladat. 

A „helyi” programban szeretnénk a Bán Farmot fej-

leszteni, az állatállományt gyarapítani, az „állatsimo-

gatót” megnyitni, az épületek felújítását folytatni, a 

piacteret kialakítani, a farmot körbekeríteni, a valami-

kori gémeskút helyreállítása, farm két bejáratához 

székely kapu állítása. 

A közút karbantartás programban lehetőségeinkhez 

mérten állag megőrzés, javítás, útszélek rendben tartá-

sa (kaszálás), új járdák építése, hidak felújítása a cé-

lunk. 

A negyedik program célja a csapadékvíz elvezető 

rendszer felújítása, pótlása, karbantartása, bővítése. 

Önerőből a közfoglalkoztatottak délutánonként kosár-

fonási foglalkozásokon vesznek részt, és a napokban 

elindult a drótháló készítés is, amit az önkormányzati 

területek körbekerítésénél fogunk felhasználni. 

Terveink szerint részt szeretnénk venni egy ötödik 

programban 8 fővel, ami a foglalkoztatottak tovább-

képzésére szolgál.  

Várjuk építő jellegű ötleteiket, szívesen vesszük segít-

ségüket, a tavalyi évhez hasonlóan palánták, cserjék, 

gyümölcsfák felajánlását. A lakásokat túlnőtt dísznö-

vényeket szívesen fogadjuk az új Hivatal épületének 

otthonosabbá tétele végett. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a tavalyi programban 

részt vevők és az azt segítők munkáját. 

Az eredményekről a Kisbíró későbbi számaiból érte-

sülhet a kedves lakosság. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Ujlaki István 

alpolgármester 

 

Emberi Erőforrások Minisztere  

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot  hirdet  

Kazinczy Gábor Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-

2021.08.15-ig szól 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3642 Bánhorváti, Sza-

badság út 144. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 

30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-

ót Székelyné Varga Mária Ágnes tankerületi igazgató 

nyújt, a 48/795-206 -os telefonszámon. 

A pályázat elbírálásnak módja, rendje: 

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének 

kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 

17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, 

ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 helyben szokásos módon 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 

a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. feb-

ruár 28. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Sze-

mélyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött 

adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályáza-

tot kiíró szerv felel. 

 

A pályázattal kapcsolatos további részletek a 

www.banhorvati.hu honlapon megtalálhatóak. 

 



Tervezett programok Bánhorvátiban a 
2016-os esztendőben 

 

Időpont Rendezvény neve 

január 23. 
Magyar Kultúra Napja - 

Könyvbemutató 

február 6. Pálinkafesztivál 

február 27. Télűző Csodaszarvas vadászat 

március 11. 

március 15. 

Megemlékezések az 1849-49-es 

forradalomról 

április 24. Harmatszedés 

május 16. 

Körmenet Kulcsár Pista bácsi 

emlékére, „Virágom, Virágom” festett 

templomkazetták kiállítás megnyitója 

május Madarak és fák napja 

május Bodza Feszt 

május Zsákot a hegyre 

május 21. Sportnap 

június 4. Megemlékezés Trianonra 

június 25. 
Múzeumok éjszakája Szent Iván-napi 

utcabál 

augusztus 

20. 
Falunap 

szeptember 

11. 
Mária-napi búcsú 

szeptember 

30. 
Öregek Napja 

október 1. Mihály napi fonó 

október 23. Fáklyás felvonulás 

november 

26. 

X. Bánhorváti Krumplis Lángos 

Fesztivál 

december 5. Mikulás házhoz megy 

december 

11. 

Bánhorváti Karácsony – Betlehem 

építés 

 

Rendszeres művelődési formák, szabadidős 

lehetőségek: vesszőfonás, kézimunka, edzőterem, 

népdalkör, nyugdíjasklub, ismeretterjesztő és 

hagyományőrző előadások, bemutatók, foglalkozások 

(gombázás, gasztronómia, állattartás, vadászat, stb. 

stb.) 

 

Ezeket tervezzük 2016-ra, és itt a hangsúly a 

„tervezzükön” van, hiszen előfordulhatnak időpontbeli 

változások, elmaradások, de akár új programok is 

lehetnek. 

 

Deák-Szinyéri József 

  kulturális szervező 

 

Tisztelt  Lakosok!  

 

Értesítjük Önöket, hogy a március 15-ei ünnep miatt a 

hulladékszállítás 2016. március 17-én csütörtökön 

történik. 

Továbbá örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy 

megérkeztek a chippel, sorszámmal ellátott hulladék-

gyűjtő edények. (hagyományos és szelektív). 

Előreláthatólag Húsvét után sor kerül a hulladékgyűj-

tők kiosztására, a kiosztás helyéről és idejéről értesíte-

ni fogjuk Önöket.  

 

Földvári István 

polgármester 

 

 

Sporthírek 

 

Bánhorváti labdarúgó csapat tavaszi 

mérkőzései 

 

2016.02.27.  Bánhorváti - Bogács Thermálfürdő 1-3 

2016.03.06.  Nagybarca – Bánhorváti    1-4 

2016.03.13.  Felsőzsolca - Bánhorváti 

2016.03.19.  Bánhorváti - Bőcs 

2016.03.26.  Szerencs - Bánhorváti 

2016.04.02.  Bánhorváti - Sajóbábony 

2016.04.10.  MVSC - Bánhorváti 

2016.04.16.  Bánhorváti - Onga 

2016.04.23.  Edelényi FC - Bánhorváti 

2016.04.30.  Bánhorváti - Mád 

2016.05.07.  Sárospatak - Bánhorváti 

2016.05.14.  Bánhorváti - Tokaj 

2016.05.21.  Encs - Bánhorváti 

2016.06.04.  Ózdi FC - Bánhorváti 

Kérjük a falu labdarúgást kedvelőit, hogy minél többen 

buzdítsák csapatunkat a jobb helyezés elérése érdeké-

ben. 

Köszönjük azoknak, akik volt labdarúgónk, Szakács 

Krisztián temetési szertartásán részt vettek és azoknak, 

akik a részvétüket nyilvánították a Sport Egyesület 

felé. Nyugodj békében! 

Kocsis Gábor 

csapatvezető 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 


