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Trianonra emlékezve  

Wass Albert: ÜZENET HAZA 
 

Üzenem az otthoni hegyeknek: 

A csillagok járása változó. 

És törvényei vannak a szeleknek, 

Esőnek, hónak, fellegeknek, 

És nincs ború, örökkévaló. 

A víz szalad, a kő marad, 

A kő marad... 
 

Üzenem a földnek: csak teremjen, 

Ha sáska is rágja le vetését, 

Ha vakond túrja is gyökeret. 

A világ fölött őrködik a Rend, 

S nem vész magja a nemes gabonának, 

De híre sem lesz egykor a csalánnak. 

A víz szalad, a kő marad, 

A kő marad... 
 

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 

Ha csattog is a baltások hada. 

Mert erősebb a baltánál a fa, 

S a vérző csonkból virradó tavaszon, 

Újra erdő sarjad győzedelmesen. 

S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 

A gyilkos vasat rég felfalta már 

S a sújtó kéz is szent jóvátétellel 

Hasznos anyaggá vált a föld alatt... 

A víz szalad, a kő marad, 

A kő marad... 
 

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 

Ha egyenlővé teszik is a földdel, 

Nemzedéknek őrváltásain 

Jönnek majd újra boldog építők, 

És kiássák a fundamentumot, 

S az erkölcs ősi hófehér kövére 

Emelnek falat, tetőt, templomot. 
 

Jön ezer új Kőmíves Kelemen, 

Ki nem habarccsal és nem embervérrel 

Köti meg a békesség falát, 

De szentelt vízzel és búzakenyérrel, 

És épít régi kőből új hazát. 

  

 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 

A fundamentum Istentől való, 

És Istentől való az akarat, 

Mely újra építi a falakat. 

A víz szalad, de a kő marad, 

A kő marad... 
 

És üzenem volt barátaimnak, 

Kik megtagadják ma nevemet: 

Ha fordul egyet újra a kerék, 

Én akkor barátjok leszek, 

És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 

Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, 

És leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 

A víz szalad, de a kő marad, 

A kő marad... 
 

És üzenem mindenkinek, 

Testvérnek, rokonnak, idegennek, 

Gonosznak, jónak, 

Hűségesnek és alávalónak, 

Annak, akit a fájás űz, és annak 

Kinek kezéhez vércsöppek tapadnak: 

Vigyázzatok és imádkozzatok! 

Valahol fenn a magas ég alatt 

Mozdulnak már lassan a csillagok, 

S a víz szalad, és csak a kő marad, 

A kő marad... 
 

Maradnak igazak és jók, 

A tiszták és békességesek, 

Erdők, hegyek, tanok és emberek. 

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
 

Likasztják már fönn az égben a rostát, 

S a csillagok tengelyét olajozzák 

Szorgalmas angyalok. 

És lészen csillagfordulás megint, 

És miként hirdeti a Biblia: 

Megméretik az embernek fia, 

S ki mint vetett, azonképpen arat, 

Mert elfut a víz, és csak a kő marad, 

De a kő marad.  
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Tisztelt Lakosság! 
 

A Bánhorváti Kisbíró mostani számában kívánok 

tájékoztatást adni Önöknek az elmúlt fél év települé-

sünket érintő fontosabb eseményeiről. Úgy gondo-

lom ez a megoldás azoknak is segít tájékozódni, 

akik az internet világában nem annyira jártasak. 

A legfontosabb, hogy a szennyvízhálózattal kapcso-

latos lakossági kifizetések a Lakáskasszától megtör-

ténnek. A befolyó hozzájárulásból a kivitelezőket 

kifizetjük. 

Az elmúlt év végén belügyminisztériumi pályázati 

támogatásból és önerőből sikerült aszfaltoznunk a 

Jókai úton, a Bartók úton és a Községháza előtti 

utcában, amit Mátyás király útnak nevezünk. Bízom 

benne, hogy az út használata az ott lakók elégedett-

ségére szolgál. 

Komoly feladat volt a hideg időben a szociális tűzifa 

eljuttatása a rászorultaknak. A képviselő-testület 

tisztában van azzal, hogy nagyobb mennyiség is 

gazdára talált volna, de az állam által juttatott meny-

nyiséget még az önkormányzat kiegészítette. A Ka-

rácsonyi ünnep előtt ajándékot juttattunk az iskolá-

soknak, nyugdíjasok egy részének.  

A 2017-es esztendő azzal indult, hogy a svájci hoz-

zájárulásnak köszönhetően az ÉRV Zrt-vel, illetve 

Kazincbarcika Város Önkormányzatával együttmű-

ködve végéhez értek projektjeink. A bonyolult, an-

gol nyelven is folyó ügyintézés sikerrel lezárult, 

hiszen mindkét esetben, úgynevezett árfolyam kü-

lönbözetből sikerült eszközöket beszereznünk, beru-

házásokat megvalósítanunk. Árvízvédelmi feladato-

kat is ellátni képes felszereléseket kapott a települé-

sünk (rakodógép, terepjáró, áramfejlesztő, homok-

zsákok, kéziszerszámok, garázs), illetőleg a falumú-

zeumnál rendezvényteret létesítettünk. 

A korábbiakhoz hasonlóan a közfoglalkoztatási 

programokat is folytatjuk minden területen, melynek 

településünk hasznát látja, hiszen a foglalkoztatás, 

az eszközfejlesztés, az alapanyag előállítás, a falu-

karbantartás is folyamatos. Az idén szeretnénk olyan 

berendezéseket is beszerezni, ami a téli időszakot 

még biztonságosabbá teszi, a falu közterületeinek 

karbantartását jobban elősegíti, ezzel a Bán-farmunk 

is tovább fejlődhet. 

A mostani időszak pályázati eredményei és a követ-

kező időszak annak érdekében zajlik, hogy jobb 

legyen a közlekedés, hiszen hamarosan elkezdődik 

az útfelújítás a Kossuth és a Petőfi-András úton. 

Jövőbeni tervek között szerepel továbbá a Jószeren-

cse út, valamint a Tompa út aszfaltozása is. 

A képviselő-testület a hivatallal együtt igyekszik a 

szociális feladatainak megfelelni, mert a segélyek és 

támogatások kifizetésére számottevő forrást biztosít, 

ezentúl elindította a Segítő kezek programot is. A 

továbbtanulók támogatását is folytatja a Bursa Hun-

garica programmal. 

 

 

Pályázatot nyújtottunk be külterületi útfelújításra 

Nagybarcával, Vadnával közösen, hogy a valamikori 

vasút helyén lévő úton könnyebb legyen a közleke-

dés a Tompa út végétől a Vadnai tóig. Szintén pá-

lyázunk az óvodánk konyhájának felújítására. To-

vábbá szeretnénk felújítani a régi hivatal épületét és 

az orvosi rendelőt átalakítva azt komfortosabbá ten-

ni. 

A településünkön az ünnepeinket megtartjuk, a 

programokba szeretnénk még több embert bevonni 

akár szervezőként, akár résztvevőként, mert úgy 

gondoljuk, hogy a közösen végzett munka összehoz-

za az embereket. Erre is szükség volna, mert a jelen-

legi életformák sajnos az emberek egymástól való 

elszigetelődését segítik elő. Az önkormányzat és a 

képviselő-testület azon dolgozik, hogy a régóta hú-

zódó akut problémák is mielőbb megoldódjanak. 

Tesszük a dolgunkat. 

A nyárra kívánok minden lakosnak jó pihenést, 

egészséget, munkálkodást.  

A programokról a hirdetőtáblákon, a képújságban, a 

honlapon tájékoztatjuk a lakosságot. 

A falunapunk előreláthatólag augusztus 19-én kerül 

megrendezésre. 

 

Tájékoztatom a Petőfi, András illetve a Kossuth 

úti lakosokat, hogy a jövő hét folyamán elkez-

dődnek az útfelújítási munkálatok. Kérem a Tisz-

telt Lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt le-

gyenek türelemmel.  

Ezentúl az aszfaltozás ideje alatt körülbelül 3-4 órán 

keresztül az érintett utcák lezárásra kerülnek. Ennek 

pontos idejéről tájékoztatjuk Önöket. 

Megértésüket köszönöm. 
 

Földvári István 

polgármester 
 

 

Megemlékezés Trianonra 
 

Deme Zsolt történelem szakos tanár előadása 
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