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Március 15. 
 

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, 

Te a népek hajnalcsillaga!... 

Megviradt, fölébredett a föld, fut 

A hajnaltól a nagy éjszaka. 

Piros arccal 

Jött e hajnal, 

Piros arca vad sugára 

Komor fényt vet a világra; 

E pirúlás: vér, harag és szégyen 

A fölébredt nemzetek szemében.” 

 

Petőfi Sándor - 1848 

 
Immár 170 év telt el azóta az esős márciusi nap óta. 170 néhol keserű, né-

hol gyönyörteli év. Akkor, ott ismét elkezdődött valami az országban, a 

népet megérintette a változás szele. Ez a változás maga volt a szabadság. 

Bátorsággal, sőt sokkal inkább vakmerőséggel töltötte el az emberi szíve-

ket, pedig csak egy átlagos szerdai napnak indult. Reggel a kávéházban fia-

talok gyülekeztek, a többi pedig már történelem. Talán maga a történelem, 

hiszen ez az esemény tisztán jellemzi hazánkat és népünket. Soha nem tűr-

tük a rabigát. Nem tűrjük, ha uralkodni akarnak felettünk és azt sem tűrjük, 

ha idegen kultúrákat akarnak ránk erőltetni. A magyar szabad nép. Alkal-

mazkodni tud, de önállóságát nem adja soha. A március 15-ét követő na-

pok, hetek, hónapok ugyancsak nemzetünk nagyságát mutatja. Szinte 

esélytelenként indulva verte végig a magyar had az osztrák csapatokat. A 

Habsburgok csak az oroszok behívásával tudták megfékezni az elsöprő 

magyar lendületet, akik addig még soha ekkora haderővel nem jártak kül-

földön. Most kénytelenek voltak, hiszen az állítás, miszerint egy magyar 

honvéd százzal is felér, igaznak bizonyult. Nemzeti identitásunkban erősít-

sen minket és mutasson példát nekünk az aradi tizenhárom, Petőfi, Kos-

suth, Görgei és 1848-49 összes hőse.  

Pál Gábor László 

        kulturális szervező

XV. évfolyam 2. szám 2018. március 12. 



 

Az emmausi tanítványok  

találkozása a Feltámadt  

Krisztussal 

/ Lukács 24: 13 – 35. / 
 

Ahol még élnek a hagyományok, ott 

húsvétkor sokan piros tojást festenek, 

locsolókat fogadnak. Aztán van, ahol 

húsvéti szabadságra mennek, húsvéti 

koncertet tartanak, az áruházak húsvéti 

árajánlattal csábítanak. Közben sokak-

nak nem marad ideje húsvétot ünnepel-

ni, a húsvéti örömüzenetre hallgatni: 

Krisztus feltámadt, Krisztus él!   

Húsvét ott van, ahol a tanítványokkal 

együtt szeretteim sírjától elfordulva a 

feltámadott Krisztusra tekintek. Húsvét 

ott van, ahol Ő nevemen szólít és felis-

merem a megfeszítettben a feltámadott 

Urat. Húsvét ott van, ahol a küldő 

Krisztus szavát hallva elindulok a világ-

ba és elmondom az öröm evangéliumot; 

Láttam az Urat.  

A két tanítvány megdöbbenve, boldogan 

élték át ezt a csodát útban hazafelé 

Emmausba. Vajon ma mi hogyan ta-

pasztalhatjuk, élhetjük meg ezt az üdvö-

zítő valóságot?  

 

A két tanítvány beszélget egymással. A 

beszéd, a kommunikáció a kapcsolat 

jele közöttünk emberek között. Mind-

nyájan szoktunk beszélgetni családtag-

jainkkal, rokonainkkal, szomszédokkal, 

munkatársainkkal sokféle dologról, 

gondjainkról, örömeinkről. Ez a termé-

szetes, rendjén való, így teremtünk 

egymással kapcsolatot.  

Ott, ahol, megszűnik a beszéd, a kom-

munikáció, valami baj van, megszakadt, 

megromlott a kapcsolat. Ott, ahol a há-

zastársak nem beszélnek egymással, 

gyermekeikkel, feszült egymás között a 

viszony, a hangulat. Szükségünk van 

tehát a beszédre egymás között. Azon-

ban nem elég nekünk, keresztyéneknek 

csak az embertársainkkal való beszélge-

tés, kapcsolatteremtés. 

 

Csodálatos ajándéka Mennyei Atyánk-

nak az, hogy Őt is megszólíthatjuk 

imádságban, vele is kapcsolatot teremt-

hetünk, és Ő különféle módokon közelít 

hozzánk, válaszol nekünk. Legfőképpen 

az Igén, a Biblián keresztül. Az Ige és 

az imádság Isten különös közelségét je-

lentik számunkra. A Szentírás Isten 

üzenete hozzánk. Az élő mindennapos, 

Atyával való kapcsolat alapozza meg 

hitünket, szeretetünket, hűségünket Ő 

felé. Szánjuk oda a 24 órából azt az 

egyet, az Ő dicsőségére és magunk lelki 

épülésére.   

 

A két beszélgető tanítványhoz csatlako-

zik a feltámadott Jézus, csodálatos do-

log ez. Azonban, ők nem látták, nem 

ismerték Őt hitetlenségük miatt. Vajon 

mi, 2018-ban felismerjük a feltámadott 

Jézust? Vagy mi sem látjuk meg Őt hi-

tetlenségünk miatt? Pedig akkor lehet 

igazi ünnepünk, ha Ő megajándékoz je-

lenlétével és felismerjük Őt.  

 

A tanítványok a számukra felismeretle-

nül maradt Jézust így kérték: „Maradj 

velünk, mert esteledik, a nap is leha-

nyatlott már”. Milyen rendkívüli dolog 

ez és milyen szép mondat lett volna ez a 

tanítványok ajkáról, ha tudják, hogy Jé-

zus az, aki melléjük szegődött.  

Ma számunkra az a csodálatos üzenet, 

hogy tudjuk, hogy Jézus volt az és már 

mondhatjuk neki azt, amit a két tanít-

vány. „Maradj velünk…” jöjj be hoz-



 

 

zánk! Jézus betér az emmausi otthonba. 

Hozzánk a mi otthonainkba, a mi szí-

vünkbe is betér, ha hittel hívjuk őt. Az 

élő Jézus Krisztussal való találkozás 

öröme a mi boldog élményünk is lehet. 

Fogadjuk be Őt, a Megváltót. Hirdessük 

ezen az ünnepen és ezután mindenkor 

embertársainknak, rokonainknak, mun-

katársainknak, mindenkinek az Úr Jézus 

él, legyőzte a halált, a bűnt, és mind-

azok, akik hisznek Őbenne, nem vesz-

nek el a kárhozatra, hanem üdvösséget, 

örök életet nyernek Isten ajándékaként. 

  

Ne járjuk egyedül az élet útját. Szüksé-

günk van egymásra, szükségünk van az 

Úr Jézusra. Fogadjuk el a feltámadottat 

útitársunknak életünkben. Úgy olvassuk 

a biblia kijelentésit, mint az örökkévaló 

Isten üzenetét. Örömmel és hittel hir-

dessük az evangéliumot: Jézus él! Így 

legyen áldott húsvéti ünneplésünk. 

 

         Demeter Zoltánné 

     lelkipásztor  

Tisztelt Bánhorváti Lakosság ! 
 

A Bánhorváti Kisbíró mostani kiadásá-

ban tájékoztatom Önöket arról, hogy az 

Önkormányzatunk és a településünk 

életében milyen fontosabb események 

várhatók az elkövetkező időkben: 

Mint Mindannyijuk előtt ismert dolog, 

hogy a szennyvízberuházásunk megva-

lósult, a rendszerünk üzemeltetője az 

ÉRV.ZRT. A nagybarcai tisztítóművet 

is ez a cég üzemelteti. 

Az elmúlt időszakban fennakadás nem 

volt, a szükséges karbantartást és javí-

tást is az üzemeltető végzi. A lakossá-

gunk számára -a nagybarcaiakkal 

együtt- akkor fog hosszú időn keresztül  

működni a rendszer,  ha azt rendeltetés-

szerűen használjuk. Ez a legtöbb eset-

ben azt jelenti, hogy azt tesszük bele, 

ami abba való.  

A Fundamenta lakáskassza elszámolá-

sok lezárulásával a Viziközmű Társulat 

is befejezi tevékenységét és végelszá-

molással a még fennálló, szükséges fel-

adatokat átadja a települési Önkor-

mányzatoknak. Ez előreláthatólag 2018-

ban megvalósul. 

Elkészült a Lázbérci Árvízvédelmi be-

ruházás és a Damasa-tanösvény Svájci 

Együttműködés Projektek záróbeszámo-

lója is. 

  

Tisztelt Lakosság! 

 

Mindannyinkat érintő fontos kérdés a 

településünk működése, fejlődése. En-

nek érdekében dolgozik a képviselőtes-

tület és a Hivatal.  

Az önkormányzat munkájához a pénzt 

két forrás biztosítja: az államtól kapott 

normatívák és a lakosságtól, vállalkozá-

soktól befolyt adó. 

Ezekből kell ellátnia a kötelező felada-

tait, önként vállalt feladatait, rendezvé-

nyeket szervezni, ami javítja a közössé-

gi életet, és fejleszteni. 

 Az Önkormányzat a fejlesztéseit saját 

erőből és pályázatok segítségével való-

sítja meg. A pályázatokhoz legtöbb 

esetben önerőre van szükség. Ennek hi-

ányába be sem lehet adni a pályázato-

kat. 

Az önerő nincs másból, csak az általunk 

befizetett pénzből, ami a lakosságtól és 

a vállalkozásoktól jön. 

(Ezért is került sor a sokak által kifogá-

solt adóemelésre.) Amennyiben több a 

saját erőnk, jobban van lehetőségünk az 

önerőt vállalni a pályázatokhoz, terveket 



 

 

készíttetni, megépíteni valamit, a hiva-

tal, az óvoda működtetését biztosítani, 

mivel az állami normatíva sokszor nem 

elegendő csak a bérekre. 

Sajnos - mint a családunkban is- vannak 

előre nem látható kiadások, amik csök-

kentik a felhasználható keretet, továbbá 

vannak azok a fölöslegesen kifizetett 

díjak, járulékok, amik a lakossági beje-

lentések eredményeképpen kötelezik az 

Önkormányzatunkat. Sajnos a név nél-

küli bejelentők úgy gondolják, hogy a 

bejelentésükkel kapcsolatos költségeket 

valaki, valamilyen pénzből kifizeti, át-

utalja. De ezt mind a közös pénzünkből 

kell kigazdálkodni.  

Számításokat nem végeztünk, de hozzá-

vetőlegesen ez 2014-2019 között 5 mil-

lió forint összeget jelenthet. 

2018-ban például az egyik ilyen elke-

rülhető tétel lett volna az a közel 

2 000 000, azaz kétmillió forint amit az 

Alkotmány úti- 40 évre visszavezethető 

- törmeléklerakás bejelentése miatt va-

gyunk kénytelenek kifizetni egy cégnek, 

amely a környezetvédelmi hatástanul-

mányt elkészíti. Ez 10000 forint adót 

számítva 1 évben 200 ember befizetett 

adóját teszi ki. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Bánhor-

váti községi Önkormányzat és Intézmé-

nyei feladata az a közel 200 közadat 

igény teljesítése is, ami a kötelező fel-

adatokon kívül a munkatársaimat terhe-

li. Véleményem szerint Magyarorszá-

gon nincs még egy olyan intézmény,  

szerv ami erre a célra szolgáló apparátus 

nélkül ezt a feladatot, ilyen számban 

tudja teljesíteni, csak a miénk. 

(Budapest Főváros Főpolgármesteri Hi-

vataltól 108 igénylés készült.) 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

  

2018-ban a lehetőségeinkhez mérten a 

képviselőtestület fő feladatának tekinti 

az utak további aszfaltozását, javítását. 

- Állami segítséggel útjavításra kerül sor  

Bánfalván, a Petőfi úton, Horváton, a 

templomok terén. 

- Önerővel megvalósuló felújításnak 

tervezzük a Tompa, az Arany János, a 

Bárius-pad, Jószerencse és az Alkot-

mány utcákat.  

-Reménység szerint elkészül  a Szabad-

ság úttól a Bán patakig a Jókai-Bartók 

úti árok burkolása, rendbetétele, mely 

közfoglalkoztatás keretében történik. 

Szintén ilyen segítséggel folyik tovább a 

Bán-farmon a munka. Természetesen a 

mezőgazdasági tevékenységet is folytat-

juk.  

Befogadott pályázatunk van: 

- a települést elkerülő külterületi út fel-

újítására, Nagybarcával, Vadnával kö-

zösen a 26-os főútig a Bárius-pad, Le-

zák pékség, Kisbarca, szennyvíztisztító 

telep irányába,  

-a Damasa irányába egy útfelújításra, 

-a régi Önkormányzati hivatal épületé-

nek felújítására. 

-A kisgyermekes családokat segíti majd 

a Biztos kezdet gyermekház program. 

-Folytatódik a Segítő kezek csoport te-

vékenysége is. 

-Beindul az önerőből megvalósult böl-

csőde. 

-Felépül a Művelődési Ház udvarán egy 

sportpark. 

-Közművelődés terén pályáztunk a 

Lángosfesztiválra, a Falunapra, egyéb 

rendezvényekre. 

-Pályázatot nyújtottunk be az I. II. vi-

lágháborús emlékmű felújítására. 



 

 

-Energetikai korszerűsítést csinálunk a 

Berkes János Művelődési Házban és a 

Községházában. 

-Megvalósul a Közös hivatal informati-

kai fejlesztését segítő ASP rendszerre 

való átállás. 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Mint látható munkánk, feladatunk van 

bőséggel, hiszen ezek mellett elvégez-

zük az alapfeladatainkat is. Óvoda, isko-

lai, szociális étkeztetés, szociális, gyer-

mekvédelmi feladatok, egészségügyi, 

gyógyszertári, könyvtári, közművelődé-

si tevékenység ellátása. Támogatjuk a 

tűzoltóságot, rendőrséget, orvosi ügye-

leti rendszert, általános iskolai tanulók 

művelődését, egészségügyi gondozását. 

Településünkön rászorultakat, betegeket 

segítjük. Közreműködünk a Sport egye-

sületünk focipályát érintő pályázatában, 

támogatjuk működésüket, az  

UnioCoop céggel folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot, hogy sikerüljön a Bánhor-

váti bevásárlóközpont mielőbbi felépíté-

se a lakosság érdekében. Támogatjuk az 

egyházaink tevékenységét a temetők, 

útjaik javításával, felújításával, ravata-

lozók működtetésével. Segítjük a pol-

gárőrséget is. Együttműködünk a Ka-

zincbarcikai Tankerületi Központtal a 

Kazinczy Gábor Általános Iskolánk bel-

ső felújításával kapcsolatos beruházás-

ban.  

Gyakran keressük a hatóságokat, fel-

ügyeleti szerveinket, mert napról-napra, 

hétről-hétre célkeresztben vagyunk. 

Jó a kapcsolatunk választókerületünk 

országgyűlési képviselőjével is, mert 

igen sokat segíti munkánkat. Az elmúlt 

4 évben számtalan beruházás, rendez-

vény valósult meg közreműködésével, 

segítségével. Demeter Zoltán Bánhorvá-

ti országgyűlési képviselőjének is te-

kinthető, mert nincs olyan fórum, ahol 

ne képviselne bennünket. Az a vélemé-

nyem, hogy a falunk történetében nem 

volt még és nem is lesz talán többet 

olyan ember aki, ennyit tett a szűkebb, 

tágabb közösségéért mint ő. Egy hús-

vér képviselőnk van, nem virtuális, el-

érhetetlen. Egy olyan ember, aki segíte-

ni akar. Azon legyünk, hogy ez még 

hosszú időn keresztül így is maradjon!  

 

Kedves Bánhorvátiak! 

Biztosítom Önöket, hogy a képviselő-

testület, a hivatal azon fáradozik, hogy a 

lakosság érdekében a lehetőségeinket a 

legjobban kihasználva teljesíthessük a 

vállalt feladatainkat. 

Ember hiba nélkül nincs. Tesszük a dol-

gunkat! 

Ez úton kívánok mindnyájunknak: 

-Emelkedett lelkületű emlékezést az 

1848-as forradalom és szabadsághar-

cunkra, melynek minden történése a 

függetlenségünkről szólt. 

-Áldott Húsvéti Ünnepeket, mely annak 

a közösségnek az egyik legnagyobb ün-

nepe, melyhez Mi Magyarok és Bán-

horvátiak is tartozunk. A keresztény-

keresztyénséghez. Az egyik legnagyobb 

emberi hibának és a legnagyobb meg-

bocsátásnak az ünnepe. 

-Bölcs döntést április 8-ára, mely talán 

magában hordozza mind a két megelőző 

pontot: 

a függetlenségünket és a vallásunkat, 

hitünket is! 

 

Bánhorváti, 2018.03.11. 

Tisztelettel:   Földvári István 

                 polgármester 



 

 

 

 

 

Meghívó 
 

 
 

 

 
Közelgő események: 

Március 31. Tavaszköszöntő túra 

Április 14. Borverseny 

 

 

 

 

Felhívás 
 

A Bánhorváti Falumúzeum Alapítvány 

Kuratóriumának nevében tájékoztatom a 

lakosságot, hogy a Miskolci Törvény-

szék a 15.Pk.255/1991/50.sz. végzéssel, 

továbbra is folyamatosan közhasznú 

szervezetként tartja nyílván a Falumú-

zeumot. 

 

Ezzel az Alapítvány jogosult a szemé-

lyi jövedelemadóból az 1%-ra. 

A NAV honlapján a Falumúzeum a 

regisztráltak körében fellelhető, így a 

2017-es rendelkező évben jogosult az 

1%-ra. 

 

Tisztelettel kérem, amennyiben úgy 

gondolják, hogy a helyreállított, felújí-

tott, a közönség látogatására, aktuális 

rendezvények színhelyeként is alkal-

massá tett múzeum fejlődését, további 

felújítását, közművelődési, hagyomány-

őrző tevékenység fejlesztését, megóvá-

sát, településünkön meglévő intézmé-

nyekkel való együttműködést fontosnak 

tartják, 

személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

támogassák  

a Bánhorváti Falumúzeum Alapít-

ványt. 

Adószám: 18402043-1-05 

 

Köszönettel:           Szabó Béláné 

        kuratórium elnöke

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


