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„ Azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és 

megtartsa az elveszettet”. /Lukács  19: 10. vers/ 

 

Advent legfontosabb célja az, hogy lelkileg felké-

szüljünk karácsony ünnepére, Krisztus Urunk szü-

letésére, életünkbe, szívünkbe való befogadására. 

Egy nagyon régi, mégis aktuális kérdést fogal-

mazzunk meg: miért jött Jézus ebbe az emberi 

világba, miért várjuk? 

Már a Szentírás lapjain is találkozunk ezzel a kér-

déssel. Például a Máté evangéliuma elején, amikor 

a megszállottakat gyógyítja meg Jézus és ők azt 

kérdezik: mi közünk van hozzád? Azért jöttél, 

hogy meggyötörj bennünket? 

Ott csak néhányan kérdezték ezt. Ma azonban 

sajnos emberek milliói teszik fel a kérdést: mi 

közünk hozzád, Jézus? Nincs szükségünk rád! 

Saját elveink vannak, saját erkölcsi normáink, 

sajátos elképzeléseink, ezek szerint akarunk élni! 

Nincs szükségünk Istenre, egyházra.  

Mégis, Krisztus újra jön minden elutasító maga-

tartás ellenére. Jön az Ige üzenetével, amelyet 

adventben a szívünkre helyez: „Azért jött az em-

bernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa az el-

veszettet.” 

Az ember eltávolodott Istentől, ezért elveszett. Az 

eltávolodásnak súlyos következményei vannak. 

Ha a világ nyomorúságait vizsgáljuk, látjuk, hogy 

az Istentől elszakadt ember az oka minden bajnak, 

a legtöbb problémának és tragédiának.  

Az ember az, aki háborúkat robbant ki, gyilkossá-

gokat, rablásokat követ el. Az ember az, aki a má-

sikat gátlástalanul kizsákmányolja. Az Istentől 

elszakadt ember semmizi ki a másikat. Mindez 

joggal adhat reménytelenségre okot. Az Isten nél-

küli élet, elveszett élet. Jézus nagyon élesen, tisz-

tán látja ezt, látják a keresztyén teológusok is, és 

megállapították ezt nagy filozófusok is. 

Krisztus azt mondja: az ember olyan, mint az el-

gurult pénzdarab, nem ott van, ahol kellene, hogy 

legyen, ha nem kerül vissza a helyére, ott poroso-

dik egy szoba sarkában, önmagában értéktelen.  

Az ember olyan, mint az elveszett juh, nincs ott a 

nyájban, nem élvezi a nyáj védelmét, ha nincs ott 

a pásztorbot, eltéved, veszélybe sodorja saját ma-

gát. De, jön a jó pásztor, hogy megkeresse.  

A mai ember elfeledkezik arról, ki is ő valójában 

ebben a világban és abban az álomban ringatja 

magát, hogy az élet, amit itt él, maga az örök élet. 

A meglepetés akkor következik, amikor beköszönt 

a betegség, valami tragédia, amire nem vagyunk 

felkészülve és minden megrendül körülöttünk. 

Megrendül az ember, aki azt mondta: semmi kö-

zöm hozzád egyház, semmi közöm hozzád Krisz-

tus. 

Jézus az elveszett embert keresi. Ha úgy érezzük, 

hogy elveszett emberek vagyunk, akkor semmi 

másra nincs szükségünk, mint Krisztusra. Ő szét-

osztotta életét az emberek között. Ha úgy érezzük, 

hogy beteg, helyünket nem találó, kiábrándult, 

reménység nélküli emberek vagyunk, akkor Krisz-

tus értünk is jött, hogy megtaláljon, meggyógyít-

son, vigasztalást, reménységet adjon.  

Bárcsak felismernénk Őt ebben az adventben és 

karácsony szent ünnepében, és rádöbbennénk arra, 

hogy csak akkor van áldás, akkor van célja az éle-

tünknek, ha hagyjuk, hogy megtaláljon bennünket 

és tanításával, szeretetével vezessen.  
 

Békés, Áldott Karácsonyi Ünnepeket!  
 

Demeter Zoltánné 

Református Lelkész 

 

 

 

Tisztelet Bánhorvátiak! 

 
 

Az év dolgai, eseményei 

célegyenesbe fordultak, 

hiszen itt a Karácsony, eztán napokon belül 2017. 

Gyorsan elszaladt egy év, melyet 2015. év 

végéhez hasonló várakozással és reménységgel 

teli időszakként élünk át. Várakozással 

tekintettünk 2016. elé, mert előre nem láthattuk, 

mi is fog történni, reménységgel, hogy milyen jó 

dolgok várnak ránk. Most visszatekintve 2016-ra 

megállapíthatjuk, hogy a faluközösségünkben sok 

bennünket érintő dolog történt. 

Összefoglalásképpen nézzünk egy-két dolgot, 

XIII. évfolyam 5. szám 2016. december 
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amin keresztül valamilyen mérleget készíthetünk 

2016-ról: 

A háztartási működésünket, környezeti 

állapotunkat meghatározó szennyvíz-elvezető 

rendszerünk jól működik. Az építéssel kapcsolatos 

kellemetlenségeket elviseltük, illetőleg még most 

is viseljük azokon a területeken, ahol a 

kivitelezéshez kevés hely állt a rendelkezésre és a 

közlekedésünket érintő területen kellett a 

munkákat elvégezni. Az ilyen helyek állapotát 

javítottuk és ezután is fogjuk javítani. 

A Bánhorváti Közös Hivatal új épületbe költözött. 

Ez a dolgozóknak és az ügyfeleknek is kedvezőbb 

körülményt biztosít. Elkészült az Alkotmány úti 

lakások fölötti övárok, a Petőfi, András, Kossuth 

úton csapadékvíz elvezető árkok helyreállítása és 

átereszek elhelyezése is megtörtént. 

Megépült a műfüves focipálya az öltözővel, 

amelynek víz, villany, szennyvíz vezetését az 

Önkormányzat biztosította.  

Az év vége felé a Névtelen út, Bartók út és 

Mátyás király út Szabadság úti vége aszfalt réteget 

kapott. Ez támogatásból valósult meg, míg a Jókai 

út teljes hossza önerőből került leaszfaltozásra. 

Reméljük az ott lakók és oda látogatók is 

elégedetten használják. 

A falumúzeumhoz kapcsolódó Damasa-tanösvény 

maradvány árfolyam-különbözetet felhasználva 

megújult a múzeum épületének pincéje, udvarán 

rendezvénytér épült. 

Közművelődési téren is gazdag évet zártunk 

ismét. Ünnepeinket megtartottuk, egyéb 

rendezvényeinket is. A hivatal a rengeteg törvényi 

változást és előírást követve igyekszik az 

ügyfeleket kiszolgálni. 

A foglalkoztatás terén a mezőgazdasági, a helyi 

sajátosságokon alapuló, hosszútávú és egyéb 

programokat is igyekezetünk a legjobb 

színvonalon ellátni. A terményeinket, terméseinket 

betakarítottuk, elraktároztuk. Közfoglalkoztatás 

keretében készült el az új hivatal környezetében a 

parkosítás, parkoló építése is. 

Sajnos a településünkön is a térségünkhöz 

hasonlóan sok a rászoruló idős, beteg, állást 

kereső, nagycsaládos ember, akik részbeni 

ellátásáról a hivatal igyekszik gondoskodni. 2016-

ban is sok pénzt áldoztunk a szociális 

támogatásukra. A mucsonyi családsegítő 

gyermekvédelmi szolgálattal a jó kapcsolatunk 

eredményeképpen működtetjük a házi 

segítségnyújtási hálózatot, amihez az orvosi 

ügyeleti szolgáltatáshoz hasonlóan anyagi 

támogatást is adunk. 

Az iskolai - óvodai felújításokat igyekszünk 

elvégezni, fejleszteni. 

Összességében a település fejlődését érintő 

területeken a lehetőségeinket figyelembe véve 

eredményes évet zártunk. Mindenféleképpen nagy 

befolyással vannak a közösségünk életére a segítő 

és akadályozó tényezők: igen fontos segítő 

tényező Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 

Úr, aki a rendezvényeket rendszeresen megtiszteli, 

támogatja. Köszönjük segítségét ezúton is. 

A képviselő-testület tagjai és családtagjaik, 

hivatali dolgozók szintén nélkülözhetetlenek a 

rendezvényeinken. Az önfeláldozó munkának a 

legékesebb példája a Lángosfesztivál 

megrendezése, jó hírünket viszi a nagyvilágba. A 

rendezvényeinken segítenek a polgárőrök, a 

támogató vállalkozók is, akik a felajánlásaikkal 

támogatnak bennünket. Nekik is köszönjük! 

A munkánkat nehezíti az, hogy az anyagi 

forrásaink nem végtelenek, ráadásul sok esetben 

kell pénzt, munkaidőt fordítani arra, hogy 

bizonyítsuk az ügyintézésünk és tevékenységünk 

eredményességét.  

2016-ban a Hivatal több mint 120 nyilvános 

adatigénylést teljesített, szinte az összes 

hatósággal felülvizsgálati kapcsolatba került. 

Ennek ellenére megítélésem szerint eredményes 

évet zártunk. Tesszük a dolgunkat.  

A lakosság érdekében tervezzük a 2017-es 

esztendőt is: úthelyreállítás a Kossuth – Petőfi - 

András úton, külterületi út felújítás a Bárius-pad 

irányába, vízelvezető rendszer kiépítés, 

közfoglalkoztatási programok működtetése, Bán-

farm fejlesztés, Bán-patak mederrendezés, falu 

parkosítás. 

Tisztelt Bánhorvátiak! 

Mindenkinek köszönjük a segítő közreműködését, 

a Hivatal, az Önkormányzat a Képviselő-testület 

nevében. Ezen kis összefoglalóval kívántam az év 

mérlegét a közösség életét érintő kérdésekben 

megvonni. 

Kívánok minden lakosnak jó egészséget, áldott 

karácsonyt, békés, boldog 2017-es esztendőt! 
 

Földvári István 

polgármester 

 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


