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A segélykérés anatómiája 
 

Segíts, István király! 

Királyok királya! 

Szívünk emeld, emeld 

magasba föl, 

mint a főnix madár 

repüljünk hit szárnyán! 

 

Segíts, István király! 

Nemzetünk királya! 

Értelmünk, mint napod 

szeme, lássa korunk 

roppant helyzetét, 

fogd meg magyar kezét! 

 

Segíts, István király! 

Országunk királya! 

Melynek bérce,sztyeppe , 

hágója – a látnok 

álma – ma is áldott! 

 

Segíts István király! 

Szabadság királya!  

 

 

 

 

Adj csüggedt szívünknek 

szent holnapot,értsük 

meg az idők szavát, 

emeljük föl hazánk! 

 

Ne ragadjon sárba! 

Ne meneküljünk el 

a kelő nap fénye 

elől nyugatra, 

hol szív nem nyugodna! 

 

Nyelvünk megpihenne, 

Álmában fakóra 

kopna, mint vak tükör, 

a betűink báját 

megölnék – hallgatnánk, 

dalaink dunyháját, 

 

Mesék mosolygását 

Nem értenék. 

Nem értenék 

örömünk,bánatunk, 

hisz’ érezni és álmodni 

csak magyarul tudunk! 

 

„…Érezni és álmodni csak  

magyarul tudunk!” 

 

Augusztus 20. a legősibb ünnepünk: 

együtt ünnepeljük Kárpát-medencei 

létünket, keresztény államalapító 

Szent István királyunkra emlékezünk, 

s ekkor szegjük meg az első, minden-

napi kenyerünket. 

Ünnepelünk, s az ünnep egyaránt szól 

az ünnepeltről és az ünneplőről , tehát 

rólunk is. 

Rólunk, akik élni tudunk a lehetősé-

gekkel, bátran álmodunk, s tettekkel 
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nekilátunk álmaink megvalósításá-

hoz. 

Szent István is élt a lehetőséggel; az 

államalapítás lehetőségével, és ily’ 

módon megakadályozta, hogy a tör-

ténelmi események szétmorzsolják 

népünket. Az új haza megtalálásakor 

sorsdöntő volt felismerése: ha ezen a 

földön a magyarság gyökeret akar 

verni, a kereszténység lehet az egyet-

len út számára. Ezt a célt csak határo-

zottan és erőskezű törvénykezéssel 

lehetett megvalósítani.  

Ma szilárdan állunk itt e hazában, s 

ez is bizonyítéka an-

nak, hogy ez a törek-

vés sikeres volt. 

Az eltelt több mint ezer 

év azt példázza, hogy mi magya-

rok képesek vagyunk megőrizni hi-

tünket, meglátni a célt:”…értsük meg 

az idők szavát,/emeljük föl hazánk!” 

Amikor tehát Szent István királyunk-

ra emlékezünk, azok előtt az emberek 

előtt is fejet hajtunk, akik a reményte-

lennek tűnő helyzetekben is hazánk 

fennmaradásán fáradoztak, fáradoz-

nak ma is, hogy:”Ne ragadjon sár-

ba!/Ne meneküljünk el/a kelő nap fé-

nye/elől nyugatra,/hol szív nem nyu-

godna!” 

Egymás nyomába kell hát lépnünk, s 

azon munkálkodnunk, hogy a jót, az 

értéket átörökítsük,a közösen megélt 

sikerek pedig büszkeséggel töltsenek 

el. Így találunk otthonra a Bán-

völgyében, hazánkban, a nagyvilág-

ban. 

Szent István átadta tapasztalatait In-

telmeiben. Ezek a tételek egymás és 

mások iránti tiszteletről, türelemről 

szólnak. Ezeket a tanításokat betartva  

őrizhetjük meg európaiságunk mellett 

identitásunkat, hagyományainkat. 

Környezetünkhöz igazítva újra és újra 

át kell gondolnunk terveinket, vágya-

inkat, tökéletesítenünk szükséges az 

együtt gondolkodás képességét. 

Szent Istvánnak köszönhetjük azt a 

sziklaszilárd alapot, amely a legnehe-

zebb embert-és nemzetet próbáló 

időkben is nekünk; magyaroknak 

megmaradt. Erre az alapokra építke-

zünk ma is: Szent István műve tehát 

jelenkori létünk alapja, ebből építjük, 

erősítjük a magyar életet:”…hisz’ 

érezni és álmodni/csak magyarul tu-

dunk!” 

 

Orosz Margit  

 

 

Művelődési ház hírei 

 

 

Településünkön idén is megrendezés-

re került februárban a már hagyo-

mánnyá vált Pálinkafesztivál, ahol 

rengeteg, finomabbnál finomabb pá-

linkával neveztek a helyi termelők. 

Ugyancsak februárban művelődési 

házunk adott otthont az Egészség-

napnak, mely Csikász Gáborné szer-

vezésében zajlott le. Minden ideláto-

gatónak lehetősége volt különböző 

egészségügyi méréseken részt venni, 

emellett előadásokat hallgathattak 

meg szakmájukban elismert orvosok-

tól. Áprilisban következett a Bánvöl-

gye borverseny, ami immár 16. alka-



 

 

lommal került megrendezésre. A dél-

után folyamán zenés műsorral készül-

tünk a versenyzőknek. Átadásra ke-

rült a Csikász Gábor Emlékplakett is, 

amit idén Ujlaki István érdemelt ki. A 

díjazás után a varbósi pincesoron 

folytatódott a mulatság. Itt szeretném 

megragadni az alkalmat és gratulálni, 

mind a pálinkaverseny, mind pedig a 

borverseny összes érmesének. Remél-

jük az elkövetkezendő években is 

számíthatunk részvételükre. Idén be-

következett egy nagy változás is a dá-

tumok terén, hiszen az eddig augusz-

tus 20-án rendezett Falunap átkerült 

június 2-ra. A dátum mellett az arcu-

lat is változáson ment át, hiszen mint 

a neve is sugallta legfőképp a jövő 

nemzedéke, a gyerekek voltak a fő 

célcsoport. Rengeteg ingyenes prog-

ramon vehettek részt a kilátogatók. 

Az időjárás ránk ijesztett, de szeren-

csére nem szegte senki kedvét egy kis 

eső és egy jó hangulatú, vidám ren-

dezvényt tudhatunk magunk mögött, 

ahol fellépett többek között a Des-

perado és Magyar Rózsa is. Júliusban 

a sportolni vágyók túrázhattak egyet 

az Előre-forrás, Damasa-szakadék, 

Háromkő, Kalica-tető útvonalon. A 

sok elégetett kalóriát lehetett pótolni, 

hiszen a Falumúzeum udvarán ke-

mencés lángossal vendégeltük meg az 

elfáradt túrázókat. Augusztus 9-én a 

Kolor Fesztivál részeként Szegedi 

Csaba operaénekes elképesztő hang-

jában gyönyörködhettek a látogatók a 

bánhorváti református templomban. 

Az évben korántsem ér véget a prog-

ramok sora. Augusztus 17-én a Me-

gyei Közgyűlés községünkben rende-

zi meg nyilvános gyűlését, melynek a 

Berkes János Művelődési Ház és 

Könyvtár ad otthont. Augusztus 18-

án, 10 órától megemlékezést tartunk a 

kopjafánál Államalapításunk ünnepe 

alkalmából. Augusztus 26-án, vasár-

nap, 10 órakor kezdődik a Szentmise 

a katolikus templomban, utána Kul-

csár Pista bácsi házánál tartunk meg-

emlékezést. Október 26-án kerül 

megrendezésre az Idősek napja, nov-

ember 24-én pedig a XII. Bánhorváti 

Krumplis Lángos Fesztivál. 

Hálásan szeretnénk megköszönni 

minden kedves segítőnek az alázatos, 

kitartó munkáját. Hihetetlenül jó ér-

zés látni, hogy a civil közösség is tö-

rekedik arra, hogy Bánhorvátit egy 

virágzó hellyé tegyük. 

 

           Pál Gábor László 

          kulturális szervező 

 

 

Polgárőr hírek 

 

A Bánhorváti Polgárőr Egyesület 

több, mint 15 éve tevékenykedik a 

településen.  

Munkánk színvo-

nalát jelzi, hogy a 

2018. 08. 11. nap-

ján Mezőkövesden 

megrendezett me-

gyei polgárőrna-

pon az előző 

évekhez hasonlóan, idén is elisme-

résben részesültünk. A rendőrség te-

vékenységének segítéséért és az 



 

 

együttműködés terén végzett kiemel-

kedő munkájáért a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Rendőrfőkapitány-

ság tárgyjutalmát vehette át Dr. Ve-

reckei Csaba rendőr dandártábornok, 

rendőrségi főtanácsos és megyei 

rendőrfőkapitány úrtól. 

Természetesen elégedetlen emberek 

mindig vannak, akik bármilyen „ki-

hágás” esetében rögtön polgárőrért 

kiáltanak. 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az 

egyesület tagjai ellenszolgáltatás nél-

kül – sőt egyesületi tagdíj fizetésével 

– végzik ezeket a tevékenységeket. 

Bátran lehet jelentkezni a tagok sorá-

ba, szabadidőt, fáradtságot nem kí-

mélve büszkén szolgálni a település 

lakosságát. 

Egyesületünk rendszeresen részt vesz 

a rendőrséggel, és a környező egyesü-

letekkel közös szolgálatokon, segít a 

környező települések rendezvényein. 

 Jó kapcsolatot ápolunk a település 

intézményeivel, a képviselő testület-

tel, a körzeti megbízottunkkal. 

Mi megteszünk mindent, ami tőlünk 

telik, és a feladatainkhoz tartozik. 

Kérjük, hogy ha járőrszolgálatot ellá-

tó polgárőrt látnak, nyugodtan állít-

sák meg, mondják el a problémáikat, 

észrevételeiket,  minden felmerülő 

problémával keressenek meg minket.  

Legjobb tudásunk szerint segítünk a 

megoldásban, vagy továbbítjuk az 

esetet az illetékes hatóság felé. 

Szeretettel várjuk tagjaink sorába 

azokat a lakosokat, akik szabadide-

jükben szívesen teljesítenének szol-

gálatot településünk bűnmegelőzési 

tevékenységében, a lakosság bizton-

ságérzetének megnyugtató szinten 

tartásában. 

 

Bánhorváti Polgárőr Egyesület 

 

 

KORMÁNYABLAK BUSZ 

Házhoz jön az ügyintézés 

 

 

Örömmel tájékoztatom a község 

lakosságát, hogy járásunk területén is 

elérhetővé vált a mozgó 

kormányablak szolgáltatás, melyet 

egy kormányablak busz által 

biztosítunk. 

A kormányablak buszban elsősorban 

személyes okmányok 

(személyazonosító igazolvány, 

útlevél), lakcímigazolvány, parkolási 

igazolvány, diákigazolvány, 

kormányablakos ügyek intézésére 

van lehetőség. 

A busz 2018.08.23-án 08.30 és 15.30 

között a Művelődési Ház és 

Könyvtár udvarán várja az 

ügyfeleket. 

 

             Dr. Agonás Lajos  

       Kazincbarcikai Járási Hivatal 

 

 
 

 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


