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Meghívó 
Szeretettel hívjuk és várjuk a nevezőket a 

2018. február 17.-én, szombaton 

Bánhorvátiban, a Berkes János Művelődési Ház és  

Könyvtárban 

VII. Bánvölgye Pálinkafesztiválra 
 
Nevezési feltételek: 

 2 dl házipálinkát kell a zsűri felé leadni 

 egy nevező legfeljebb két fél pálinkával jelentkezhet 

 meg kell nevezni a gyümölcs fajtáját és származási helyét, vala-

mint a pálinkafőzés helyét és évét 

(pl. Bánhorvátiban szedett alma, Koós Szeszfőzde Bánhorváti, 

2010) 

 nevezési díj: 1.500 Ft/fő 

 

A nevezést 2018. február 16-án, pénteken lehet 15 és 17 óra között 

a borversenyeken megszokott módon Bánhorvátiban, Nagybarcán és 

Vadnán. 

A nevezőket családjukkal együtt várjuk szeretettel fesztiválunkra, 

amelynek programja: 

12:00 Gyülekező a Berkes János Művelődési Ház és Könyvtárban 

12:30 Megnyitó, köszöntő, kulturális műsor 

13:00 Disznótoros ebéd 

14:00 Eredményhirdetés 

utána közös nótázás, mulatozás, a benevezett pálinkák megkóstolása 

  
 Bánhorváti-Nagybarca Polgári 

 Együttműködési Egyesület  

XV. évfolyam 1. szám 2018. február 09. 



Meghívó 

A Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár 
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és baráti 

társaságát a 

2018. február 24-én, szombaton 
19:00-kor kezdődő 

Farsangi bálra 

Helyszín: 

Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár 

Zene, büfé, aperitif 

Jegyek vásárolhatók a Berkes János Művelődési Ház és 
Könyvtárban. 

Érdeklődni a 48/712-267 számon lehet. 

A zenét a Szivárvány Együttes szolgáltatja. 

Belépő ára: 1.500 Ft 
Pártolójegy: 1.000 Ft 

A három legkreatívabb jelmezben érkező külön díjat kap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hulladékbeszállítás 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy az egyéni 

hulladékszállítással kapcsolatos infor-

mációk a következők: 

 

A beszállítható hulladékok köre: 

A háztartásban keletkező 

 

Nem veszélyes hulladékok 

 építési, bontási hulladékok (tégla, 

cserép, kerámia, beton, föld és kö-

vek, illetve ezek keveréke); 

 termékként tovább nem használha-

tó gumiabroncsok; 

 papír és karton, üveg, műanyag-

flakon, fólia; 

 zöldhulladék: nyesedék, gallyak, 

fű, lombok, egyéb fahulladékok; 

 nagydarabos hulladékok (bútorok, 

nagyméretű felújítás után megmara-

dó lomok, háztartási tárgyak és be-

rendezések pl. műanyagkád, kézmo-

só, elhasznált konyhai eszközök); 

 elektromos és elektronikai hulladé-

kok (hűtő, tévé, rádió, kis méretű 

háztartási készülékek); 

 fémek és fém csomagolási hulladé-

kok (alumínium doboz, sárga- és vö-

rösréz, vas és acél stb.); 

 sütőolaj 

 

Veszélyes hulladékok 

szárazelem, akkumulátor, festék- és 

lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel 

együtt használt motorolajok, azok cso-

magolásai, növényvédőszer-maradékok, 

fénycső és izzó. 

A hulladékudvar igénybevételének a 

feltételei: 

A hulladékudvarba történő beszállítás-

kor a lakossági ingatlanhasználó köteles 

lakcímkártyáját és személyi igazolvá-

nyát, valamint az esedékes közszolgálta-

tási díjnak a Koordínáló Szerv felé tör-

ténő megfizetését igazoló bizonylat má-

soltát a hulladékátvevőnek bemutatni. 

 

Kérjük hogy a fenti igazolványokat ma-

gukkal hozni szíveskedjenek, az igazol-

ványok hiányában, - a hatályos jogsza-

bályok előírásai értelmében – az átvételt 

meg kell tagadnunk. 

 

A hulladékok elhelyezése díjtalan. 

 

Beszállítható hulladékok mennyisége: 

A hulladékudvarban ingatlanonként  

 negyedévente 250 kg nem veszé-

lyes hulladék, 

 évente 100 kg veszélyes hulladék 

helyezhető el. 

 

A mennyiség korlátozás alól kivételt 

képeznek az elkülönítetten gyűjtött 

csomagolási (papír, karton, PET palack 

és PE fólia, valamint üveg- és fémhulla-

dékok), melyekből korlátlan mennyiség 

adható át a hulladékudvarban.  

A magánszemélyeknek kötelessége a 

hulladékokat a (hulladékudvarokban 

található mérlegekkel) mérlegelhető 

formában (bezsákolva, kötegelve, stb.) 

beszállítani a hulladékudvarokba. 

 

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási te-

rületén az alábbi helyeken és nyitvatar-

tási időben állnak hulladékudvaraink a 

lakosság rendelkezésére.: 

 

Kazincbarcika : 

3700 Kazincbarcika, 17/3 hrsz. 

Kedd, Csütörtök, Szombat: 8:00-16:00 

 

3700 Kazincbarcika 2627/3 hrsz. 

Szerda, Péntek: 8:00-16:00 

 

   BMH Nonprofit Kft.

  



 

 

A Berkes János Művelődési Ház és 

Könyvtár 2018-as évben tervezett prog-

ramtára: 

 

Időpont Rendezvény 
február 17. Pálinkafesztivál 

február 24. Farsangi bál 

március Csodaszarvas vadászat 

március 14. Megemlékezés a Sza-

badságharcra 

április Borverseny 

június 2. Falunap 

augusztus 20. Megemlékezés 

szeptember  Mária-napi búcsú 

október 6. XII. Krumplis Lángos 

Fesztivál 

október 22. Megemlékezés az ’56-

os forradalomra 

október 26. Idősek napja 

október 28. Székelyföld Autonó-

mia napja 

december 5. Mikulás 

december  Bánhorváti Karácsony 

 

A lista tájékoztató jellegű, a változás 

jogát fenntartjuk. Elmaradások, illetve 

új események előfordulhatnak. 

 

Lehetőség van továbbá részt venni ko-

sárfonáson, kézműves foglalkozásokon 

és a konditermünkbe is szeretettel vá-

runk mindenkit. 

 

   Pál Gábor László 
           kulturális szervező 

 

A Bánhorváti Sport Egyesület tavaszi 

felnőtt sorsolása a következő: 

 

március 3. 14:30 Bánhorváti - Sajóbá-

bony 

március 10. 14:30 Mád - Bánhorváti 

március 17. 15:00 Bánhorváti - HVSC 

március 24. 15:00 Bőcs - Bánhorváti 

március 31. 16:00 Bánhorváti - Felső-

zsolca 

április 07. 16:30 Szendrő - Bánhorváti 

április 14. 16:30 Szerencs - Bánhorváti 

április 21. 17:00 Bánhorváti - Varbó 

április 28. 17:00 Onga - Bánhorváti 

május 05. 17:00 Bánhorváti - Karcsa 

május 12. 17:00 Bogács - Bánhorváti 

május 19. 17:00 Bánhorváti - Edelény 

május 26. 17:00 Encs - Bánhorváti 

június 02. 17:00 Bánhorváti - Gesztely 

 

Ifi sorsolás: 
március 3. 12:30 Bánhorváti - Sajóbá-

bony 

március 10. 12:30 Mád - Bánhorváti 

március 17. 13:00 Bánhorváti - HVSC 

március 24. 13:00 Bőcs - Bánhorváti 

március 31. 14:00 Bánhorváti - Felső-

zsolca 

április 07. 14:30 Szendrő - Bánhorváti 

április 14. 14:30 Szerencs - Bánhorváti 

április 21. 15:00 Bánhorváti - Varbó 

április 28. 15:00 Onga - Bánhorváti 

május 05. 15:00 Bánhorváti - Karcsa 

május 12. 15:00 Bogács - Bánhorváti 

május 19. 15:00 Bánhorváti - Edelény 

május 26. 15:00 Encs - Bánhorváti 

június 02. 15:00 Bánhorváti - Gesztely 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit mér-

kőzéseinkre. Hajrá BSE! 

     

    Kocsis Gábor 
             csapatvezető 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


