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 „ és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” / Máté 28: 20b./ 

 

Az adventi időszak negyedik vasárnapjához 

érkezünk. Már látjuk karácsony fényét, vá-

gyakozunk arra, hogy megérezzük a melegét, 

a békéjét. Eleinte oldalra nézünk, meg-

megállunk, de az ünnep közeledtével folyama-

tosan ráhangolódunk, míg végül ünneplőbe 

öltöztetjük szívünket, érzéseinket. 

Keresztyén emberekként abban a bizonyos-

ságban töltjük napjainkat, hogy az Úr velünk 

van minden napon. Nem láthatjuk, mert titok-

zatos és rejtőzködő módon van velünk. Bizo-

nyosságunk abból táplálkozik, hogy mégis 

érezhetjük ezt a jelenlétet. Azzal a derűs re-

ménységgel élünk az adventben, hogy vágya-

kozunk az Úr eljövetelére, az ígéret szerinti 

nagy adventre. „És íme, én veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig”- mondja az 

Úr.  

Nincs valami tévedés, vagy elhamarkodottság 

ebben a mondatban, kérdezheti a kétkedő em-

ber. Csakugyan velünk lenne? Ha velünk van, 

akkor hogyan lehetséges az, hogy életünk 

minden napján kísértések húznak le a helyes 

útról. Miért rendül meg hitünk a tragédia ide-

jén? Miért halványodik el Krisztusba vetett 

reménységünk az ünneptelen hétköznapok-

ban? S miért nem tudjuk kimutatni szeretetün-

ket a problémák erdejében azok számára, akik 

közel állnak hozzánk?  

Lehet, hogy néha egy vigasztaló pillanat derű-

jében érezzük az Ő jelenlétét, de rövid idő 

alatt elfelejtkezünk róla. Aztán ismét jönnek a 

kísértések, a bizonytalanságok, a kétségek. A 

hívő élet sem mentes ezektől a tévelygésektől. 

Krisztus Úr volta és jelenléte dicsőséges meg-

jelenéséig a szolgálatban mutatkozik meg. Ezt 

a hitet és engedelmes szolgálatot kívánja tő-

lünk is. A Krisztus szerinti életforma az Úr 

visszatéréséig a szolgálat és a reménység ma-

gatartását jelenti.  

Ez az adventi várakozásnak egyik mondaniva-

lója. Szolgálni az Urat és a felebarátot. Ez 

kell, hogy megvalósuljon mindnyájunk életé-

ben. Karácsonyra készülve élhetünk úgy, hogy 

tudjuk, Ő velünk van örömeinkben. Ő evangé-

liumot, örömhírt hirdet. Velünk van a kísérté-

seink, megpróbáltatásaink között, mert Ő se-

gítséget nyújt és felemel. Örvendező szeretetre 

is indít bennünket, hiszen mi egyek vagyunk 

az Úrban, egy test az Ő fősége alatt és egyek a 

szolgálatban. 

Természetesen ebben az engedelmességben, 

szolgálatban élni nem könnyű. Viszont így 

válik láthatóvá a karácsonyi szeretet fénye. 

Ebben a szolgálatban járva juthatunk el egé-

szen ahhoz a fényhez, mely meleget ad, mely 

a karácsonyi szeretet melegét sugározza. 

Szolgálva várni az Urat- ezt jelenti az advent. 

Nem hangzatos vallomásokat, nem felékesí-

tett, de tartalom nélküli szavakat, hanem szol-

gálatot. Oly sok mindent tud szavakba önteni 

az ember, érzéseket, véleményeket, álmokat, 

terveket, a szeretetet, de mindezek megmuta-

tása, tetté formálása, a szolgálat elmarad. Pe-

dig milyen egyszerű ez a képlet. Megvalósíta-

ni, felmutatni a Krisztus-követést tettekkel. 

Bizakodni az ígéretek beteljesedésében ad-

ventben, és megélni a karácsonyt nem csupán 

szavakkal, hanem szolgáló élettel. 

Advent azt jelenti, hogy szolgálhatunk együtt 

az Úrral, míg meg nem érkezünk a karácsony 

este fényéhez, a dicsőséges Úr eljöveteléhez. 

Az első karácsonykor Isten emberré lett. 

Krisztus szolgált az Atyának az emberré válá-

sával. A Fiú szolgált az Atyának és az embe-
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reknek tanításával, gyógyításaival, csodaté-

teleivel, egész életével.  

Szolgált halálával mindannyiunk számára, 

hogy nekünk életünk lehessen. Nem hasonlít-

ható hozzá semmi egyéb ezen a földön. Az 

embernek nincs képessége arra, hogy ezt va-

lamilyen módon viszonozza. Ezt az értünk 

való szolgálatot alázattal és örömmel elfogad-

hatjuk.  

Igyekezhetünk emberi körülményeink között, 

életünk kis területén megvalósítani a mások-

hoz odaforduló, segítő és szerető életet. Ün-

nepre való készülődésünk valósuljon meg eb-

ben a formában. Lépjünk be úgy a karácsonyi 

ünnepbe, mint hűséges tanítványok. Hittel és 

reménységgel valljuk, hogy Krisztus értünk 

született, és velünk van minden napon a világ 

végezetéig. 

 

Demeter Zoltánné 

református lelkész 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREK 
 

Óvodánknak nagy szerepe van abban, hogy a 

gyermekekben tudatosan és fokozatosan ki-

alakítsuk a népi  értékeinkhez, szülőföldünk-

höz való pozitív viszonyt. Pedagógiai progra-

munk a hagyományápolásra építi fel minden-

napjait továbbá jeles és ünnepnapjait. Az el-

múlt időszakban bővelkedtünk az események-

ben, a találkozásokban, a színes és sokoldalú 

programokban: 

SZÜRETRE készülve dalosjátékokat, verseket 

gyakoroltunk, majd ellátogattunk Mátyás Ist-

ván pincegazdához, aki bemutatta borházát, 

megismertetett minket a szőlő feldolgozás 

folyamatával és finom mustot is kóstolgat-

tunk. 

A TAKARÍTÁSI VILÁGNAPON -mint min-

den évben- most is rendbe tettük közvetlen 

környezetünket. 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA alkalmából 

Varga Sándorné Erzsike mama a „Csillagsze-

mű Juhász” című mesét, Pál Gábor László a 

Berkes János Művelődési Ház vezetője „A só” 

című mesét mesélte (és kivetítette) az ovisok 

számára.  

A ZENE VILÁGNAPJÁN kipróbáltunk hang-

szereket, ritmus zenekart alakítottunk, körjá-

tékoztunk, meghallgattunk különböző stílusú 

zenéket, énekeltünk, táncoltunk. 

Varga Sándor apuka megszervezte, hogy 

gyermekeink megismerkedhessenek a 

PÉKSÉGGEL az ott dolgozók munkájával, a 

kenyér és péksütemények készítésének folya-

matával. Ovisaink saját kezűleg a formálhat-

tak és természetesen meg is kóstolhatták a 

megsült finomságokat. 

Az ÁLLATOK VILÁGNAPJA alkalmából a 

kastélyhoz kirándultunk. Itt természetes kör-

nyezetben megtekintettük az ott lévő állatál-

lományt, illetve a séta során is megfigyeljük a 

falunkban található állatokat.  

A MALAC JULCSA - interaktív meseelőadás 

nagy sikert aratott. 

TÖK JÓ NAPOT tartottunk 

JÁTSZÓDÉLELŐTT formájában, a szülők 

gyermekeikkel együtt tölthettek egy délelőttöt, 

közös alkotással, játékkal, vidámsággal. 

MÁRTON NAPI LIBASÁGOK során móká-

zással múlattuk az időt és vendégeink voltak a 

Levendula Nyugdíjas Klub tagjai. 

ANDRÁS NAPON malackodás, torkoskodás 

és kézműves tevékenységek részesei voltunk 

az oviban és a művelődési házban jártunk ma-

lacos mese nézőben. 

A LÁNGOS FESZTIVÁLON sikeresen sze-

repeltünk. 

Részt vettünk Kazincbarcikán a 

HÓKIRÁLYNŐ című előadáson. 

MIKULÁSVONATON való utazás felejthe-

tetlen élményt nyújtott kicsik és nagyok szá-

mára. Köszönjük a közreműködést Bánhorváti 

Község Önkormányzatának és a Platthy-

kastély tulajdonosának.  

MESENAPPAL vártuk a Mikulás segédjét, a 

mesélő nagymamát. Gyönyörű történetet hall-

hattunk Vargáné Erzsikétől. Meglepetésként 

finom süteményt és saját készítésű karácsony-

fadíszeket is kaptunk.  

Vendégünk volt egy délelőtt Orosz Margit 

költőnő. „GYERMEKTÜKÖR” című kötetét 

mutatta be az ovisoknak. 

A Platthy Kastély udvara és alsó szintje ünnepi 

díszbe öltözött. Mikulás ház, díszkivilágítás és 

egyéb KARÁCSONYI CSODÁK várták az oda 

érkezőket, köztük az ovisainkat. Köszönet 

mindezekért Szabóné Hegedűs Ilonának. 



 

 

A Szegedi Látványszínház előadásában az 

„ÓRIÁS MEGLEPETÉS” című mesét tekintet-

tük meg. 

MIKULÁSVÁRÓNK alatt mikulás bácsit, 

mikulás könyvjelzőt, csizmát és kalapot, puzzlet 

és Rudolf rénszarvast készítettünk, izegtünk-

mozogtunk a mikulás tornán. A Mikulás Bobó-

val, a krampusszal és teli puttonnyal érkezett 

hozzánk.  

A KARÁCSONYVÁRÁS hangulata járta át 

december hónapját nálunk. Ebben az időszakban 

az együtt tevékenykedés során mézeskalácsot 

szaggattunk, díszítettünk, hóembert, karácsonyi 

diócskákat, manócskákat, angyalt és ajándékta-

sakot készítettünk.  

Téli udvarunk fénypontja a BETLEHEM, 

melynek elkészítését a közfoglalkoztatottaknak 

köszönhetjük. 

Az OVIKARÁCSONY DÉLELŐTTJÉN a 

szülőkkel közösen csoportonként mesejáték, 

bábelőadás, éneklés, a szeretet asztalánál finom-

ságok kóstolása zajlott. A gyerekek jutalma sem 

maradt el, nagy volt az öröm, amikor a kará-

csonyfa alatt lévő csomagokban új játékokat 

találtak.  

A mosolyod legyen a hírnök, és bátran nyújtsd 

a kezed! Szálljanak el a gond felhők, fújja 

világgá szereteted!  

Legyen végre az egész világunk egy hatalmas 

nagycsalád, és öltöztessünk fel, amerre járunk 

minden élő fenyőfát, és égjen a házunkban 

adventi gyertya és sohase aludjon el, mert 

hitnek, békének, s a szeretetünknek örökké 

élnie kell! A remény lesz benned az útmutató, 

az iránytű szemed elé, bár hová mész, bár 

merre indulsz az utad a szereteté. A boldogság 

legyen örökös vendég, s az ország egy nagy-

család. Ha szeretetünkkel gazdaggá tennénk, 

miénk lenne ez a világ.  

Legyen minden nap karácsony, minden óra a 

szereteté! Legyen béke a nagyvilágon! Legyen 

a szíved mindenkié! 

 

Kívánok szeretettel teli karácsonyi ünnepeket 

és nagyon boldog új évet az óvodásoknak, 

családjuknak, és szülőfalum minden lakójá-

nak: 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra  

óvodavezető 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testületének 

8/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatásról 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 

(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalma-

zás alapján, Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatáro-

zott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

1. § 

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete Magyarország 2018. évi közpon-

ti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott 

települési önkormányzatok szociális célú tüze-

lőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 

jogcímen juttatott támogatása terhére szociális 

tűzifa támogatást biztosít e rendeletben meg-

határozott feltételek szerint.  

(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás 

során előnyben részesülnek azok a kérelme-

zők, akik 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellá-

tására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet 

nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési tá-

mogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-

res kiadások viselésével kapcsolatos támoga-

tásban részesülők) jogosultak, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 

nevelő családok, 

c) másodsorban pedig a 70. életévüket betöl-

tött, egyedül élők. 



 

 

(3) Egy kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa tá-

mogatásban részesülhet, amennyiben - nyilat-

kozata szerint - rendelkezik a tűzifa eltüzelé-

sére alkalmas háztartási tüzelőberendezéssel. 

(4) Egy lakcímre csak egy kérelmezőnek álla-

pítható meg támogatás. 

(5) Nem nyújtható olyan lakcímre a támoga-

tás, ahol az ingatlanban nem laknak és annak 

sem akinek a családjában - jövedelemigazolás 

alapján - az egy főre jutó jövedelem az öreg-

ségi nyugdíj legkisebb összegének a 300%-át 

meghaladja. 

(6) A kérelmet 2019. január 15-ig lehet be-

nyújtani. 

(7) A szociális célú tüzelőanyag iránti kérel-

met a rendelet melléklete szerinti nyomtatvá-

nyon kell benyújtani. 

(8) Az Önkormányzat a szociális célú tüzelő-

anyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

2. § 

(1) Hatályát veszti Bánhorváti Községi Ön-

kormányzat Képviselő-testületének a települé-

si támogatásról szóló 1/2015. (II. 27.) önkor-

mányzati rendeletének 10. §-a.  

 

 (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 

lép hatályba és 2019. május 31-én hatályát 

veszti. 

 

 Földvári István                        Dr. Szécsi Ottó                                                

  polgármester                                 jegyző         

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a magánszemélyek kommuná-

lis adójáról szóló 9/2015. (IX.30.) önkor-

mányzati rendeletét a 7/2018. (XI.26.) szá-

mú rendeletével módosította, mely szerint 

mentes az adó alól a telek és nem lakás cél-

jára szolgáló épület, épületrész. A rendelet 

2019. január 1-én lép hatályba. 

 

Földvári István 

    polgármester                        
 

Művelődési Ház hírei 
 

 Az idei évben is sikeresen lezajlott az immár 

12. alkalommal megrendezett Krumplis Lán-

gos Fesztivál. Ezúton is szeretnénk hálás kö-

szönetet mondani minden kedves segítőnek, 

aki időt és energiát nem sajnálva tett azért, 

hogy községünk ismét tovább öregbítse jó hír-

nevét. Mindez nem valósulhatott volna meg a 

Bethlen Gábor Alap támogatása nélkül, akik-

nek ezúton is köszönetünket szeretnénk kife-

jez-

ni.

 

 December 21-én szeretettel várunk mindenkit 

az év utolsó rendezvényére, a Bánhorváti Ka-

rácsonyra, amely 15:30-tól kezdődik a Ka-

zinczy Gábor Általános Iskolába, ahol kará-

csonyi műsorral készülnek a diákok, aztán 

pedig 16:30-tól a Berkes János Művelődési 

Ház udvarán díszítjük fel közösen a falu kará-

csonyfáját. Az érdeklődő-

ket kézműves foglalkozás-

sal és kakaóbár várja. 

A 2019-es évben is szere-

tettel várunk mindenkit 

rendezvényeinkre! 

 Kellemes karácsonyi ün-

nepeket és Boldog Új Esz-

tendőt kíván Bánhorváti 

Község Önkormányzata, 

polgármestere, jegyzője, képviselőtestülete és 

a Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár 

összes dolgozója! 

 

 Pál Gábor László 

                                    kulturális szervező

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 


