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A csillag nyomát követve eljutni 

Krisztushoz! / Máté 2: 9. / 

 

Az em-

bernek 

szüksé-

ge van 

az élet-

ben 

valami-

re, ami 

utat 

mutat neki, amely mentén nem téved 

el, valamire, amit követni érdemes és 

lehet az élet vándorútján. 

A napkeleti bölcsek az első kará-

csony előtt észrevettek egy csillagot, 

egy ragyogó égitestet, amely elvezet-

te őket Betlehemig, Jézus Krisztus 

jászolbölcsőjéhez. Tudták, hogy ez 

égi jele annak, hogy valahol születik 

egy nagy király, olyan jel, amelyet 

követni kell, amely meghatározza 

életüket, sőt az egész világét. 

Azóta is ragyog a betlehemi csillag. 

Őrzik emberi szívek, őrzik templo-

mok, templomtornyok százezrei, őrzi 

az Ige, és őrzi az Isten ennek a csil-

lagnak a ragyogását. 

Aki olyat keres, amely öröktől fogva 

van, és örökké ragyog, amelyet kö-

vetve soha el nem téved, az a napke-

leti bölcsek csillagát keresse. Azt, 

amely Jézus Krisztushoz vezet el. 

Egy ember oly sok utat, irányt mutató 

elvet választhat magának. Különösen 

most a XXI. században, ebben a 

megállíthatatlanul fejlődő, sokszor 

eszeveszett világban, amely könnyen 

emeli fel az embert, de könyörtelenül 

ejti is a porba. Annyi mindenbe lehet 

 

   kapaszkodni, szinte megszámlálhatat-

lan lehetőséget kínálnak, de vajon 

biztos-e az a pont, amibe az emberek 

többsége fogódzik? 

A Közel-Keleti égen is rengeteg csil-

lag fénylett egykor. Ám a napkeleti 

bölcsek ki tudták választani azt az 

egyet, az igazit, amely Isten Fiához, 

Krisztushoz vezette őket. Oda, ami 

örök, amelynek igazsága megáll, a 

megszületett Megváltóhoz, aki értünk 

is meghalt, hogy bűneinket megbo-

csássa az Isten, hogy az ő szereteté-

ből nap, mint nap táplálkozzunk, és 

aki feltámadásával reményt adott a 

halál és elmúlás világában az ember-

nek. 

Ezen a világon minden elmúlik, csak 

Isten örök és az Ő szeretete. Bármi 

másba is keresnénk kapaszkodót, 

csak a múlandóság darabját tudjuk 

megmarkolni. 

Pedig ki ne keresné az örök szerete-

tet. Ki ne szeretné, hogy gyermekei 

unokái felett akkor is ott őrködjön a 

gondviselés, amikor mi már nem le-

szünk. Ki ne vágyna arra, hogy az 

élet legnehezebb, legfájóbb pillanata-

iban legyen valami remény a szívé-

ben. 

Csak Istennél találhatjuk meg ezt. 

Békét, szeretetet és reményt. Csak a 

hit az, amely a betlehemi csillag, Jé-

zus Krisztus útján örök fogódzót talál 

erre az életre. Ebben a hitben szeret-

ne erősíteni minket a mi Urunk ezen 

a karácsonyon. 

Azon az úton járva, ahol Krisztus 

ragyogó csillagát követi az ember, 

nem pusztaság, nem sivárság, nem 

lelki szegénység vár. 

XIV. évfolyam 6. szám 2017. december 19. 



 

 

A napkeleti bölcsek is a világ ország-

útjain mentek Betlehem felé. Mi is 

azokon járunk. Életünket szegélyezik 

a világ szépségei. Szeretteink, mun-

kánk, egészségünk, nevetés, szórako-

zás, boldog pillanatok. Ezeken át ve-

zet bennünket az élet országútjain a 

betlehemi csillag, és irányt mutat, 

hogy bármerre is haladunk, bármi-

lyen kincseit is kapjuk meg az élet-

nek, mindig a szeretet, a hit, a másik 

ember tisztelete, és Istenünk akarata 

legyen az iránytűnk. Ez pedig csakis 

akkor valósulhat meg, ha Krisztus 

bennünk él, ha az örökké ragyogó 

betlehemi csillagot nem tévesztjük el 

szemünk elől. 

A napkeleti bölcsek úgy gondolták, 

hogy a világ királya, akinek csillagát 

követték Heródes palotájában Jeru-

zsálemben születik meg. Fényben, 

pompában, ragyogásban. Az emberi 

értelem ezt diktálta nekik. Ám ott 

csak az álnok királyt, Heródest talál-

ták, akiről feljegyezte a történetírás, 

hogy saját családjának sok tagját is 

lemészároltatta, ha érdekei azt diktál-

ták. 

Azt hiszem, mindannyian tudnánk 

mesélni arról, mi mindent takarhat a 

csillogás. Korunkban különösen is, 

amikor már szinte nem is a termék a 

fontos, amit megvásárolunk, hanem 

csupán az, hogy milyen a csomago-

lás: fényes, látványos, szemet gyö-

nyörködtető, ragyogó. Szinte elbo-

londítják vele az embert, a gyereke-

ket. És mikor kibontjuk, akkor vesz-

szük észre, hogy fabatkát sem ér. 

Azt gondolom, ha magunkba nézünk, 

tudjuk, hogy az életben is az egysze-

rű, a nemes, a szerény az, ami értéket 

hordoz. 

Ezért egyszerűen hirdetjük, hogy Is-

ten szeret minket. Áld és magához 

ölel. Meggazdagít minket azokkal, 

akiket szerethetünk, őriz bennünket, 

erőt és reménységet ad. 

A karácsonykor megszületett Krisz-

tus, aki egyszerű körülmények között 

jött el erre a világra, egy csendes bet-

lehemi istállóban, nem Heródes ra-

gyogó palotájában, nem felékesített 

vendégfogadóban, Ő hordozta el bű-

neinket, Ő váltott meg minket a gol-

gota keresztjén. 

Ez a Krisztus az, aki megtarthat min-

ket ezen a karácsonyon is, és egész 

életünkben. Ezen gondolatokkal kí-

vánok áldott, békés karácsonyt min-

den testvéremnek és minden kedves 

bánhorváti lakosnak. 

                         Demeter Zoltánné 

                               lelkipásztor 

 

Néhány gondolat 2017-ről, 2018-ról 

! 

 

Tisztelt Bánhorvátiak ! Gyorsan elre-

pült egy év. Sok eseménnyel, törté-

néssel a hátunk mögött mérlegelhet-

jük azt, hogy eredményesek voltunk-

e az Önkormányzati munkát illetően: 

Tudjuk igen összetett ez az Önkor-

mányzati munka. Egyrészről magá-

ban foglalja a hivatal ügyfélbarát 

módon történő működését, az ér-

vényben lévő törvények betartása 

mellett. Másrészről nagyon fontos, de 

nehéz része - a fejlesztési lehetősé-

geknek a kihasználása a település 

lakosságának az érdekében, a közös-

ség fejlődése, a vállalkozások növe-

kedése céljából. (Nagyon várjuk a 

Szuper-Coop nyitást is.) Úgy gondo-

lom, hogy a hivatal és a képviselőtes-

tület is eredményes munkát végzett. 

A kulturális programok színvonala-

san megvalósultak. Az Önkormány-

zathoz kapcsolódó intézmények fo-

lyamatosan, előírásoknak megfelelő-

en működtek. A fejlesztésekkel kap-

 

   



 

 

csolatos programok folynak. (Köz-

munka, csatornázási pénzügyi zárás, 

bölcsőde kialakítás, Segítő kezek 

program, Biztos kezdet gyerekház). 

Van ami befejeződött ( Lázbérci ár-

vízvédelmi, 2017-es útfelújítási). 

Természetesen 2018-ra is elkezdőd-

tek már az előkészületek: szociális 

tüzelő, útfelújítás a Templomok te-

rén, Petőfi úton, Bárius-pad irányába 

a külterületen. Az épület felújításaink 

a régi hivatalt, a Bán-farmon az iroda 

épületet, az idén átcserepelődött épü-

letet érinthetik. A hivatalban az elekt-

ronikus ügyintézésre áttérés, a kultu-

rális programjainkban a Bán-völgye 

és Sajó völgye összefogással megva-

lósuló pályázat várható. Reméljük az 

általános Iskolánknak is megvalósul a 

régen várt belső felújítása. 

Tisztelt lakosság!  Ez úton szeretném 

megköszönni mindenkinek a segítő 

munkáját, melyet valamilyen formá-

ban gyakorolt. Rendezvényeken, 

eseményeken, vagy csak a pozitív 

vélemény alkotásával. Településünk 

meghatározó személye Demeter Zol-

tán képviselő úr! Köszönjük egész 

éves segítségét, irányunkba áradó 

szeretetét.  Igen aktívan kapcsolódik 

be közösségünk életébe a Levendula 

nyugdíjas klub, akik munkáját is kö-

szönjük. Nagyon sok önkéntes mun-

kát igényelt a XI. lángosfesztivál 

színvonalas megrendezése. Köszön-

jük a segítőknek. Köszönöm a képvi-

selőtestület munkáját is, különösen 

Ujlaki István alpolgármester, Csíziné 

Klabó Timea, Kocsis Gábor, Ombódi 

Zsolt képviselőtársaim segítségét, 

akik hónapról-hónapra minden ren-

dezvényen és testületi üléseken 

helytállva tették a dolgukat. A pol-

gárőrökre is mindig számíthatunk, 

mint ahogy a Szivárvány zenekarra 

is. A Sport egyesületünk is jó évet 

zár,  

  A következő évben, ha a pályázat 

megvalósul falusi öltözőnél is lesz-

nek fejlesztések. Szeretnénk 2018-

ban saját erőből is végezni fejleszté-

seket, melyek a közlekedés, a vízel-

vezetés helyzetét javítják. 

Kedves Bánhorvátiak! Kívánok 

Mindnyájuknak Áldott Karácsonyt, 

eredményes 2018-at, egészségben, 

békességben barátaik, családtagjaik 

körében! Kívánom, hogy 2018 se 

teljen el hiábavalóan, egyre többen 

érezzék, hogy értük is, miattuk is tör-

ténnek dolgok településünkön. 

 

Tisztelettel: 

Földvári István polgármester 

 

Adventi készülődés 

 

Az Advent szó jelentése „eljövetel”. 

A latin „adventus Domini” kifejezés-

ből származik, ami annyit tesz, „az 

Úr eljövetele”. Advent a karácsony 

előtti negyedik vasárnappal veszi 

kezdetét, és karácsonyig tart. 

Advent a karácsonyra való készülő-

dés és a várakozás időszaka. Készü-

lődünk, hiszen gondolatban számta-

lanszor végig gondoljuk, mivel is 

lephetnénk meg szeretteinket, hogyan 

díszítsük fel otthonainkat, az ünnepi 

asztalt, és mi legyen az ünnepi vacso-

ra. 

Az adventi időszakban azonban a 

lelkünket is fel kell készíteni az Üd-

vözítő jövetelére. A csend ideje kell, 



 

 

hogy legyen. Figyeljünk befelé, ve-

gyük komolyan szívünk sejtéseit. 

Fordítsunk több időt emberi kapcso-

latainkra, hogy ez az időszak más 

legyen az átlagos hétköznapoknál. Jó 

alkalom ez az időszak a lelki meg-

tisztulásra, az egymásra figyelésre, a 

közös, nagy beszélgetésekre. Csende-

sedjünk el, lassítsunk kicsit az egész 

éves rohanás után! Készüljünk fel az 

ünnepre, a Jézus várására. A kará-

csony igazi megéléséhez jól ki kell 

használni ezeket az adventi napokat. 

A Kazinczy Gábor Általános Iskolá-

ban mi is hétről hétre így készítjük 

fel lelkünket a karácsony ünnepére. A 

meghitt együttlétekkel, a közös gyer-

tyagyújtással és a fenyőfa feldíszíté-

sével még bensőségesebbé tesszük az 

ünnepre való felkészülésünket, így 

tanulóink nem csak otthonukban 

érezhetik át a karácsonyvárás izgal-

mát. 

Az első adventi gyertyagyújtásra 

november 29-én került sor. Alsó ta-

gozatosaink szívet melengető műsora 

végén Demeter Zoltánné lelkipásztor, 

Bóna Judit hitoktató és iskolánk két 

diákja gyújtotta meg az adventi gyer-

tyát. 

A második gyertya ünnepélyes meg-

gyújtását összekötöttük a Mikulás 

nappal. Az öreg Télapó kora reggel 

érkezett iskolánkba nehéz puttonyá-

val, mely a gyerekek örömére tele 

volt csomagokkal. Délelőtt kézműves 

foglalkozáson vehettek részt diákja-

ink, ahol Mátyásné Gyebnár Berna-

dett és Vadnainé Almási Mária ta-

nárnők vezetésével igen értékes aján-

dékokat készíthettek. Sportolni szere-

tő diákjaink ezalatt Földi Tibor tanár 

úr és Pejkó Gabriella tanárnő irányí-

tásával sorversenyeken mérték össze 

tudásukat. Délután szebbnél szebb 

díszekkel ékesítettük iskolánk fenyő-

fáját, majd Deák-Szinyéri Csilla ta-

nárnő által előadott gyönyörű adventi 

ének után meggyulladt a második 

adventi gyertya. Minden tanuló a Mi-

kulás csomag mellett hazavihetett 

egy csoki Mikulást, melyért Demeter 

Zoltán országgyűlési képviselő úrnak 

szeretnénk köszönetet mondani. Itt 

szeretnénk megköszönni a szülői 

munkaközösség áldozatos munkáját, 

mellyel segítették gyermekeinknek 

szebbé varázsolni ezt a napot is, va-

lamint Mátyás Tibornak a felvétele-

ket és Demeter Imrénének a fenyőfát. 

Pár nappal ezelőtt, december 13-án 

felső tagozatosaink tették varázsla-



 

 

tossá a harmadik adventi gyertya-

gyújtást az általuk előadott angol 

nyelvű karácsonyi énekekkel. Majd 

Kövesdi Róbert tanár úr és Vadnainé 

Almási Mária tanárnő két diák kísé-

retében lángra lobbantotta a harmadik 

adventi gyertyát. 

A negyedik adventi gyertyagyújtásra 

december 21-én 15 órakor kerül sor a 

karácsonyi műsorral egybekötve, 

melyre szeretettel várunk mindenkit. 

Aranyos Ervin költő versével kívá-

nok mindenkinek áldott adventi időt 

és Jézus születésének igazi, boldog 

ünnepét. 

 

„ A megváltó tiszta fényt hoz, 

szeretetet, ami éltet. 

Felemel a puszta földről, 

Isten fiává fogad téged. 

 

Szeretettel tárd ki lelked 

öleld át a nagyvilágot, 

kívánd azt, hogy minden 

ember 

itt a Földön, legyen áldott!” 

 

Dédesi Csabáné 

tanító, tanár 

alsó tagozatos munkaközösség vezető 

 

 

Óvodai hírek 

 

A hónapok óta 

tartó építkezés 

vége felé közeledik. Az iskolások 

már hetek óta az új ebédlőben étkez-

nek. A mini bölcsőde helyiségein az 

utolsó simításokat végzik, elkészült a 

csoportszoba, a hozzá tartozó öltöző-

vel és mosdóval. A következő lépés a 

szakmai program benyújtása és az 

engedélyek megkérése a hivatalos 

szervek részéről.  

A bölcsődébe való előzetes jelentke-

zéshez az alábbi hirdetményt teszem 

közzé: 

Településünkön mini bölcsődei ellá-

tás szolgáltatás igénybevételére lesz 

lehetőség 2018 évtől. 

A bölcsődei ellátás keretében a 

gyermek húszhetes korától nevelhe-

tő és gondozható, a gyermek három 

éves koráig, illetve ezen túl az óvo-

daérettség eléréséig.  

A mini bölcsődében egy bölcsődei 

csoportban legfeljebb hét gyermek 

nevelhető, gondozható, ha a bölcső-

dei csoportban valamennyi gyermek 

betöltötte a második életévét, akkor 

egy bölcsődei csoportban legfeljebb 

nyolc gyermek nevelhető, gondozha-

tó.  

A bölcsődei felvétel során előnyben 

kell részesíteni  

a) - ha a gyermek szülője, más törvé-

nyes képviselője a felvételi kérelem 

benyújtását követő 30 napon belül 

igazolja, hogy munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll -  

aa) a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket,  

ab) a három vagy több gyermeket 

nevelő családban élő gyermeket,  

ac) az egyedülálló szülő által nevelt 

gyermeket, és  

b) a védelembe vett gyermeket.  

 

Kérem, 2018. január 15-éig jelez-

zék a Bánhorváti Szivárvány Óvo-

da-bölcsőde felé a bölcsődei ellátás 

biztosítása iránti igényüket. 

 



 

 

 

Karácsonyváró varázslat a 

SZIVÁRVÁNY oviban 

 

 

Várakozás 

Az év egyik legszebb időszaka a ka-

rácsony, a megváltó születésének 

békességgel, örömmel, szeretettel teli 

napjai. Az ovisok számára igyek-

szünk bensőségessé tenni a várako-

zást. Beszélgetünk az Adventről, a 

gyermekek az adventi naptárban kí-

váncsian figyelik a napok múlását, a 

karácsony érkezéséhez való közele-

dést.  

 

Hangolódás 

Bármerre nézünk, a belső helysége-

inkben csodás dekorációkat látunk, a 

közfoglalkoztatottak által készített 

betlehem teszi udvarunkat hangula-

tossá, mindezek mellett a szarvas 

család mellé két hóember is költözött. 

 

Ünnepi pillanatok 

A fenyőt a díszítés előtt napokkal 

beállítottuk, és közösen „öltöztetjük”, 

gyönyörű karácsonyfává változik, 

ajándékok sorakoztak a csillogó fa 

alatt. Csoportjaink a szülőkkel közös 

ünnepvárót is szerveznek, sok játék-

kal, meglepetéssel, mindenki készül: 

dallal, verssel, ünnepi előadással. 

 

Ízek, illatok 

A konyhánkban ilyenkor különösen 

finom reggeli és ebéd készül. Óvo-

dánkban a mézeskalács sütése is 

nagy élmény a gyerekek számára. A 

tészta gyúrása, a formák kinyomása, 

a díszítés mind-mind a készülődés 

izgalmas pillanatait rejtik magukban.  

 

 

 

Ügyes kiskezek 

Karácsonyi barkácsolással is meg-

alapoztuk a készülődést, karácsonyfát 

csipesztalpon és szalvétagyűrűt alkot-

tunk.  

 

A csoda 

Karácsonykor az ember mindig hisz 

egy kissé a csodában, nemcsak te és 

én, hanem az egész világ, az emberi-

ség, amint mondják, hiszen ezért van 

az ünnep, mert nem lehet a csoda 

nélkül élni. 

 
Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell 
mindig egy kis melegség, 
hisz arra született az ember, hogy szeres-
sen és szeressék. 
Karácsonyeste, gyertyafény, szív a szívhez 
most oly közel, 
Sok fenyőág: sok kar, amely egész világot 
átölel. 
 

Meghitt, szeretettel teli karácsonyi 

ünnepeket és békés, boldog új évet 

kívánok! 

 
Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 

 
 

MÉHNYAKSZŰRÉS – a Védőnő-

nél 

 

Kedves Olvasó!  Lányok, Asszo-

nyok! 

 

2018. januártól ismételten igénybe 

vehető Bánhorváti és Nagybarca 

településeken a népegészségügyi 

célú méhnyakszűrés a Védőnőnél.  

    

A 2017. decemberben érkező meg-

hívókkal Önök helyben – a Védőnői 

Tanácsadókban - ingyenesen, vára-

kozás nélkül elvégeztethetik a szű-

rést, melynek eredményét egyeztetést 



 

 

követően kapják meg. 

A gördülékeny ellátás érdekében ké-

rem egyeztessen időpontot. 

Telefon: 06 30 313 365 5 – munka-

időben 

Személyesen:  

Bánhorváti Tanácsadó – kedd 11.00- 

14.00 

Nagybarca Tanácsadó – szerda  11.00 

– 14.00  

 

A munkavállalókat rugalmas, egyéni 

lehetőséggel igyekszem segíteni. 

 

 

NŐK EGÉSZSÉGE CSALÁDOK 

EGÉSZSÉGE! 

 

A méhnyakrák nem mindig okoz 

tüneteket! 

A rendszeres szűrővizsgálattal a ké-

sőbb, kezelés nélkül rákká alakuló 

méhszáj elváltozások is felismerhe-

tők és a méhnyakrák miatti halálese-

tek 90%-a megelőzhető. 

    Találkozzunk 2018-ban! 

 

             Talpasné Eke Erzsébet 

                          védőnő 

 

Felhívom a tisztelt bánhorváti lako-

sok figyelmét arra, hogy 2017. dec-

ember 1-i hatállyal Bánhorváti Köz-

ségi Önkormányzat Képviselő-

testülete módosította a települési tá-

mogatásról szóló 1/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét. 

A változások közül a legjelentősebb a 

lakhatási támogatásra jogosultak 

körének és a támogatás összegének 

növekedése. Ennek alapján az a sze-

mély jogosult lakhatási támogatásra, 

aki esetében a háztartásban együtt 

élők egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg a nyugdíjminimum 

250%-át (jelenleg 71 250 Ft-ot), és a 

háztartás tagjai egyikének sincs va-

gyona. A lakhatási támogatás egy 

hónapra jutó összege 5000 Ft, 

amennyiben a háztartásban együtt 

élők száma 1-2 fő, 7 000 Ft, ameny-

nyiben a háztartásban együtt élők 

száma 3 fő, és 9 000 Ft, amennyiben 

a háztartásban együtt élők száma 4 fő 

vagy annál több. Emelkedett a halál-

esetre tekintettel nyújtott települési 

támogatás összege, melynek összege 

50 000 forint lett, valamint eltörlésre 

került a korábban meglévő jövede-

lemhatár. 

 

Jelentősen emelkedett a gyermek 

születésére tekintettel nyújtott tele-

pülési támogatás összege, gyerme-

kenként 70 000 forintra. A kérelmet a 

gyermek születésétől számított 90 

napon belül lehet benyújtani, mely 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

Mindezek mellett a külön jogszabály 

szerint létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, vala-

mint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő szemé-

lyek rendkívüli települési támogatá-

sának megállapítására vonatkozó jö-

vedelemhatárok és maximálisan ad-

ható támogatási összegek is emelked-

tek. 

A Képviselő-testülete módosította a 

kommunális adóról szóló rendeletét, 

melyben az adó évi mértékét 10 000 

forintra emelte. 

A részletekkel kapcsolatban készség-

gel állok, valamint állnak a Hivatal 

munkatársai is a tisztelt bánhorváti 

lakosok rendelkezésére. 

 

                                  dr. Szécsi Ottó 

                                         jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 

Művelődési ház hírei 
 

 

Községünkben idén is megrendezésre 

került a Krumplis Lángos Fesztivál, 

amit immár 11. alkalommal rendez-

tünk meg. A több napi fáradtságos 

munka meghozta gyümölcsét, hiszen 

egy fantasztikus hangulatú, látvány-

ban gazdag, eredményes napot zár-

tunk. Hálásan köszönjük mindenki-

nek, aki valamilyen formában hozzá-

járult a rendezvény sikeréhez. Remél-

jük minden kedves segítő és résztve-

vő jól érezte magát.  

Külön szeretnénk köszönetet monda-

ni mindazoknak, akik adományokkal 

támogatták a XI. Krumplis Lángos 

Fesztivált. 

Reméljük, jövőre ismét találkozunk! 

 

 

Az évben 

az utolsó 

megrende-

zésre kerü-

lő progra-

munk a 

Bánhorváti 

Karácsony, melynek időpontja dec-

ember 21. csütörtök. A műsor 15:00-

tól az iskolában kerül megrendezésre, 

ahová mindenkit szeretettel várunk. 

Az ünnepség után közösen díszítjük 

fel a község karácsonyfáját a Berkes 

János Művelődési Ház udvarán.  

Karácsonyfadíszeket örömmel foga-

dunk, hogy pompásabbá tegyük a 

falu fáját. 

 

 

 

 

 

2017-ben rengeteg jó hangulatú, ma-

gas színvonalú rendezvényeken ve-

hettek részt a helyi lakosok. A jövő-

ben is törekedni fogunk arra, hogy a 

kulturális életünk minél színesebb és 

szórakoztatóbb legyen.   

 

                             Pál Gábor László 

                            kulturális szervező 

 

 

Örömmel tájékoztatjuk községünk 

lakosságát, hogy Id. Kriston Károly 

és kedves felesége november 23.-án 

ünnepelték 60. házassági évforduló-

jukat. Kívánunk még nekik hosszú, 

boldog együtt töltött  éveket erőben, 

egészségben. 

 

 

Bánhorváti Község Önkormányzata 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi 

ünnepeket és Boldog Új Esztendőt 

kíván minden kedves lakosnak! 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 


