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           „Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta: 

             Elég volt.” 

 

    (Márai Sándor: Mennyből az angyal) 

 
 

 
   Akkor – 62 évvel ezelőtt – 1956 októ-

ber 23-án valóban meghasadt az égbolt 

hazánkban; sok embernek elege lett 

mindenből: az igazságtalanságból, a 

szabadság eltiprásából. Vihar közeledett 

a Mindenség horizontján, és nem meg-

futamodni, hanem harcolni vágytak őse-

ink. Harcolni a szabadságért. Ekképpen 

írok minderről Vihar című versemben: 

Szürke az ég, összeszedegeti nyáját 

a fodros felhőket, melyeket, mint pász-

tor 

égi fényes bottal terelget a villám. 

vihar készül a Mindenség horizontján. 

Nyakunkba vesszük lábunk nemlét hatá-

rán? 

Vagy bátor helytállásunk a tejútig száll? 

   Ez utóbbi történt 1956 őszén, hiszen a 

forradalom és szabadságharc történel-

münknek az a ritka pillanata volt, mikor 

a nemzet egy emberként lépett föl egy 

közös ügy érdekében. Mi indította el ezt 

az összefogást? A demokrácia, a sza-

badság utáni vágy, annak érvényre jutta-

tása. Jobb életet, szabad jövőt akartak a 

társadalom széles rétegei számára. Szép 

jövőt garantálni a fiataloknak. 

1956 októberében ezekért a célokért 

küzdöttek eleink: ki szóval, ki fegyver-

rel. Az események mozgatórugói a fia-

talok voltak. Szabadon akartak határoz-

ni sorsukról, arról, hogy miképpen élje-

nek. Mindszenty József hercegprímás 

így emlékezett az eseményekre, egyben 

a fiatalok szerepére: 

„A rendszert az egész magyar nép sö-

pörte el. A világon páratlan szabadság-

harc volt ez, a fiatal nemzedékkel a né-

pünk élén.”  

   A 62 évvel ezelőtti eseményekből mit 

is érthet meg a mai nemzedék? Mi már 

a demokrácia világában élünk, szabadon 

választunk, szabadon nyilvánítunk vé-

leményt. Ám 1956-ban nagyon sok em-

bernek kellett olyan döntést hoznia, 

amely egész életére kihatott. Volt, aki-

nek a döntés az életébe került, vagy el 

kellett hagynia az országot, másokra 

hosszú börtönévek vártak. Ma azok em-

léke előtt tisztelgünk, akik azért áldoz-

ták életüket, szabadságukat, hogy meg-

teremtsenek egy szabad, független, de-

mokratikus országot. 

XV. évfolyam 4. szám 2018. október 17. 



 

 

   Az emlékezés példa-, mintakeresés. 

Példakeresés mindennapjainkban, konf-

liktusainkban, gondjainkban, út azok 

feloldásához. Mérce magunk, gyerme-

keink, unokáink, a jövő nemzedéke 

számára. Szemeink előtt lebegjenek az 

élet örök értékei! Tudásunkat, kitartá-

sunkat, nyitottságunkat állítsuk hazánk, 

régiónk szolgálatába. Teremtsünk érté-

ket környezetünkben, a meglévőt pedig 

óvjuk, védjük. Csak így építhetjük ha-

zánk, szűkebb pátriánk – Bánhorváti – 

jövőjét! Közös munka ez, mely össze-

fogásra épül: családok, intézmények, 

vezetők, fiatalok és idősek együttműkö-

désére. 

   A hegedű hangja című versemmel kí-

vánok szép ünnepet településünk min-

den lakója számára: 

Megfejthetetlen a fénylő menny, 

és megfejthetetlen a pokol, 

elveszett fényév – idő dobol, 

csak köddé ne váljon az emlék, 

benne az arc, a szó, mint varázs, 

a nagy titok Mindenség kulcsa  

dalát játssza egyre csak tovább, 

a magány hamis hegedűje  

hangtalan pendíti húrjait, 

míg ujjad hittel játszik rajta, 

elsöpri az útnak kínjait. 

Orosz Margit 

 

 

H I R D E T M É N Y  

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy Bánhorváti Község Önkormányza-

ta az Emberi Erőforrások Minisztériu-

mával együttműködve, kiírja  

2019. évre a Bursa Hungarica Felső-

oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-

lyázatot 

– „A” és „B” típust – 

a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőok-

tatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára. 

A pályázat beadásához a Bursa Hunga-

rica Elektronikus Pályázatkezelési és 

együttműködési Rendszerben pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.

aspx 

A regisztrációt követően lehetséges a 

pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 

önkormányzatok részére. A személyes 

és pályázati adatok feltöltését követően 

a pályázati űrla-

pot kinyomtatva 

és aláírva kell a 

Hivatalnak be-

nyújtani. 

 

A PÁLYÁZATI TÍPUSOK 

 

Az „A” jelű pályázat jelenleg már fel-

sőoktatási intézményben tanulók számá-

ra került kiírásra, a települési önkor-

mányzat területén lakóhellyel rendel-

kező, hátrányos szociális helyzetű fel-

sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 

akik felsőoktatási intézményben (felső-

oktatási hallgatói jogviszony keretében) 

teljes idejű (nappali munkarend) 

alapfokozatot és szakképzettséget ered-

ményező alapképzésben, mesterfokoza-

tot és szakképzettséget eredményező 

mesterképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányai-

kat. 

 

A „B” jelű pályázat azok számára ke-

rül kiírásra, akik: 



 

 

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú végzettséggel nem ren-

delkező, felsőoktatási intézménybe 

még felvételt nem nyert érettségizet-

tek; és a 2019/2020. tanévtől kezdődő-

en felsőoktatási intézmény keretében 

teljes idejű (nappali munkarend) 

alapfokozatot és szakképzettséget ered-

ményező alapképzésben, osztatlan kép-

zésben vagy felsőoktatási szakképzés-

ben kívánnak részt venni.  

A pályázat benyújtásának határideje:  

2018. november 6. 

                                       Földvári István 

     polgármester 

 

 

Kitüntetésben részesült az önkor-

mányzat köztisztviselője  

 

2018. júliusában, a több évtizeden ke-

resztül példamutatóan végzett, kiemel-

kedő munkája elismeréseként kollégán-

kat, Deák Józsefnét a köztisztviselőként 

elérhető legmagasabb kitüntetésben a 

Köz Szolgálatáért Érdemjel arany foko-

zata elismerésben részesítette a Bel-

ügyminiszter. 

Deák Józsefné több mint negyven éves 

közszolgálati jogviszonnyal rendelke-

zik, melynek teljes egészét a Mályinkai 

Közös Önkormányzati Hivatal Bánhor-

váti Kirendeltségén, illetve annak jog-

elődjeinél, a Bánhorváti Községi Közös 

Tanács Végrehajtó Bizottságánál, aztán 

a rendszerváltást követően a Bánhorváti 

Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalánál teljesítette. Feladatai első-

sorban az anyakönyvvezetői, szociális 

és népesség-nyilvántartással kapcsolatos 

teendőkre terjed ki korábban gyám-

ügyekkel kapcsolatos feladatokat is 

végzett. Elsődleges szerepe van a Segítő 

Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 

Nonprofit Kft. irányításával megvalósuló 

Idősügyi Infokommunikációs Program 

Bánhorváti, Nagybarca, Tardona és Má-

lyinka településeken dolgozó alkalma-

zottjainak irányításában. Feladatait min-

den esetben lelkiismeretesen, szaksze-

rűen, megbízhatóan és maradéktalanul 

teljesítette. Az évek során számos tanfo-

lyamon vett részt, melyeket eredménye-

sen elvégzett. A hosszú évek alatt végig 

fontosnak tartotta a Hivatal munkatársi 

közössége, a csapatszellem megerősíté-

sét. 

A Belügyminisztérium tehát ezen mind-

ezen érdemek miatt, Deák Józsefnét a 

Köz Szolgálatáért Érdemjel arany foko-

zata elismerésben részesítette. 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 

vele dolgozhattunk. Ezúton is szeret-

nénk valamennyi kollégája nevében gra-

tulálni és köszönetet mondani a Mályin-

kai Közös Önkormányzati Hivatalban és 

jogelődjeinél végzett lelkiismeretes 

munkájáért Deák Józsefnének. 

Kellemes, boldog, és hosszú nyugdíjas 

éveket kívánunk neki!  

dr. Szécsi Ottó 

      jegyző 

 

 

Művelődési ház hírek 

 

Szeptember 29-én került megrendezésre 

a Falumúzeum udvarán a Mihály-napi 

fonó, ahol egy kellemes délutánt tölthet-



 

 

tek el a kilátogatók. Megkóstolhatták a 

kemencében sült finomságokat és részt 

vehettek különböző népi játékokban.  

 

Községünkben október 21-én, vasárnap 

16:00-tól, a Kazinczy Gábor Általános 

Iskola Sportcsarnokában tartjuk meg az 

1956-os forradalom és szabadságharc 

62. évfordulójára rendezett ünnepi meg-

emlékezésünket. 

Fellép a Derceni 

Gyöngyösbokréta 

Népi Együttes Kár-

pátaljáról, a Roz-

maring Néptáncegyüttes a Felvidéki 

Abaújszínáról, illetve Meister Éva 

színművésznő.  Az ünnepi műsor végez-

tével fáklyás felvonulást tartunk a vi-

lágháborús emlékművekhez.  

Idén október 26-án kerül sor az Idősek 

estjére, ahová minden 65. életévét betöl-

tött helyi lakost meginvitálunk egy szó-

rakoztató műsorra és egy finom vacso-

rára. Ezúton szeretnénk megragadni az 

alkalmat, hogy köszöntsük Bánhorváti 

legidősebb lakosait, névszerint Kulin 

Andrásnét (93), Benke-Győrfi András-

nét (92) és Molnár Sándornét (92), illet-

ve Tóth Károlyt (90), Lukács Gyulát 

(90) és Koós Bertalant (88). További 

örömökben és egészségben gazdag éve-

ket kívánunk nekik! 

Október 28-án vasárnap 16:30-tól, Szé-

kelyföld Autonómiájáért Napja alkal-

mából őrtüzet gyújtunk a Berkes János 

Művelődési Ház udvarán.  

November 24-én kerül megrendezésre a 

XII. Krumplis Lángos Fesztivál, ahová 

minden segíteni vágyó ember jelentke-

zését szívesen fogadjuk.  

Mindenkit szeretettel várunk rendezvé-

nyeinkre! 

 

Könyvtárunk állománya folyamatosan 

bővül. Gyermekkönyvek, ifjúsági regé-

nyek, szépirodalom, szakirodalom, napi 

lapok, DVD filmek egyaránt megtalál-

hatóak az érdeklődők számára. 

 

 

Sportos élet Bánhorvátiban 

 

Községünkben, hamarosan elkezdődik 

egy sportpark kivitelezése, amelynek 

majd a művelődési ház melletti terület 

ad otthont. Egy B-típusú sportparkról 

van szó, amely 7 eszközt foglal magá-

ban. Ezeken lehetőség lesz tolódzkodás-

ra, húzódzkodásra, has- és hátizom erő-

sítő gyakorlatok végrehajtására, vala-

mint lépcsőzésre és létramászásra.  

Emellett a futballpályánk is folyamato-

san fejlődik. Kerítéssel lesz körbe véve 

az egész létesítmény, eredményjelző 

tábla és lelátó fog a 

szurkolni vágyók rendel-

kezésére állni. Az öltöző, 

a kispad, valamint a fut-

ballpálya gyepszőnyege 

is felújításra kerül.  A 

labdafogó háló már elké-

szült. 

 

                                  Pál Gábor László 

                                 kulturális szervező 
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