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 Gondolatok 1848. Március 15.-ére emlékezve… 

 

 

1848 – részlet- 

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 

 

 

Tisztelt Polgártársaim, Kedves Mind-

nyájan!  

171 éve minden márciusban a Kárpát- 

medence magyarjai és a Forradalom és 

Szabadságharchoz kötődő más nemze-

tek fiai megemlékeznek a sorsfordító 

eseményekről. Azokról a történelmet is 

formáló cselekedetekről, melyek azóta 

is dicsőséges fényben tündökölnek. Pél-

dát mutatnak a mindenkori jelent és jö-

vőt formáló embereknek. A nagyszerű 

gondolat, hogy olyat tegyünk, ami sok 

ember javát szolgálja, ma is igen idősze-

rű és aktuális mindenhol és mindenki 

számára. Elmondható ez a településün-

kön lakó emberek életére vonatkozóan 

is. 

Kedves Bánhorvátiak! 

21 éve már, hogy falunk életében a kö-

zösség anyagi és kulturális gyarapodá-

sáért munkálkodom. Elmondhatom, 

hogy azok az évek és idők hozzák meg 

a fontos eredményeket, amikor sokan 

gondolják és teszik a közösségükért a 

hasznos és önzetlen dolgokat. Ez olyan 

emberi érzést kíván és eredményez, 

amelynek a lényege, hogy tudunk örülni 

a másik ember, a közösen végzett mun-

ka, teljesítmény sikerének. Annak, hogy 

a szükséges lépéseket megtettük. Lehet, 

hogy azt az eredményt, amit reméltünk, 

teljesen nem értük el. Van azonban egy 
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mindennél fontosabb eredmény, még-

pedig az, hogy erőfeszítés utáni katarti-

kus, örömteli érzés tette és teszi építő 

közösséggé az emberek különálló, 

egyedi tömegét. Az önzetlen, másik 

emberért is végzett és vállalt munka is 

hozzájárul a településünk gyarapodásá-

hoz, épüléséhez, szépüléséhez. 1848-

ban sem a zsoldosok harca vívta ki a 

Szabadságot. A munkánk eredményét 

akkor értjük és értékeljük, ha mi is részt 

veszünk benne, valahogy segítjük az 

ügyet, nem akadályozunk, nem áruljuk 

el. Az irigykedés, a rosszindulat, a fél-

reállás nem eredményezte volna a Bu-

dapesti forradalom világraszóló, máig 

tartó dicsőségét. Az egymás iránt érzett 

bizalom és megbecsülés erősítette a kö-

zösséget, nem osztotta meg és tette erőt-

lenné a tenni akarást! 

Kedves Bánhorvátiak, Kedves Olvasó! 

Őszintén remélem, és szívből kívánom, 

hogy 2019 tavaszán is érintsen meg 

bennünket 1848 önzetlen, mindent átha-

tó áldozatvállalása. Az a gondolkodás, 

ami a jól működő faluközösség számára 

is szükséges, hiszen ha a mindennapok 

harcát megvívjuk és vállaljuk a közös-

ségünkért a nehézségeket is, tudjuk el-

mondani, hogy hűek vagyunk elődeink 

hősi életének példamutatásához. 

 

Földvári István  

 polgármester    

 

Ébred az erdő 

 

Ébred az erdő, múlik a tél, 

Felleg is elszáll, sóhajt a rét. 

Hótakaróját rugdalja le, 

Megsimítja őt nap melege. 

 

Múlik az éjjel fönt Hargitán, 

Fenyő álmából fölébred már. 

Nap melegíti zöld ágait, 

Fölszárítja hajnal könnyeit. 

 

Eljön a tavasz, nyílik virág, 

Piros és fehér a zöld szárán. 

Fenyők sóhaja az égbe száll, 

Álomként kering, fölöttünk jár. 

 

Szép üzenetét megérted tán’? 

Szélesre nyílik szomszéd határ. 

 

Orosz Margit 

 költő 

Biztos Kezdet Gyerekház 

 

Rövid bemutatkozó: 

 

A biztos program keretein belül 2018. 

augusztus 30-án Bánhorváti községben, 

ideiglenes helyen megnyitott a ˝Bogyó 

és Babóca˝ Biztos Kezdet Gyerekház. A 

régi önkormányzat épületében, a Sza-

badság út 32. szám alatt kezdtük meg 

működésünket.          

Átfogó célunk a településen élő 0-3 

éves korú hátrányos helyzetű gyerme-

kek és családjuk integrációja, a korai 

nevelés biztosítása, 

az óvodára való 

felkészítés, ezáltal 

az esélyegyenlőség 

megteremtése, kis-

gyermek korban elkezdve. Elsődleges 

célunk továbbá egy olyan közösség 

megteremtése a gyermekházon belül, 

ahol a gyermekek jól érzik magukat, 

játszva tanulnak, tapasztalatokat szerez-

hetnek kortársaiktól és folyamatos napi-

rendet sajátíthatnak el. 



 

 

Általános szolgáltatásaink gyermekek 

részére többek között: 

- játékos foglalkozások szervezése 

- gyermek állapot-és szükségletfel-

mérése, 

- képességeinek kibontakoztatásá-

ban segítségnyújtás 

- szükség esetén adekvát szakem-

berhez történő irányítása 

- napi egyszeri étkezés biztosítása, 

tízórai formájában 

- tisztálkodási lehetőség biztosítása 

- közösségi programok rendezése 

A gyermekek mellett, a szülők igényeire 

is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen 

számukra is fontos a szülői kompetenci-

ák megerősítése, igény esetén tanács-

adás, illetve egy olyan közösségi ház, 

ahol társaságban lehetnek, hasonló 

problémákkal küzdő szülőkkel találkoz-

hatnak, tapasztalatokat cserélhetnek, 

segítséget kérhetnek, bizalommal for-

dulhatnak egymáshoz és hozzánk egy-

aránt!  

 

Általános szolgáltatásaink szülők részé-

re többek között:  

- főzési lehetőség 

- mosási lehetőség 

- ügyintézési segítség 

- munkaerőpiaci integrálás elősegí-

tése 

- szülői fórumok, alkalmi tanács-

adások 

- képzések szervezése 

- közösségi program megrendezése 

 

Szeretettel várunk minden kedves Bán-

horváti gyermeket és szüleiket!  

Gyermekházunk minden hétköznap 8. 

órától 14. óráig nyitva áll az érdeklődő 

családok előtt! 

 

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bi-

zalommal! 

Üdvözlettel:  

 Mogyorós Virág és  Pásztor Gabriella 

gyerekház vezető  gyerekház munkatárs 

Közművelődési hírek 

 

Az idei évben is megemlékeztünk a 

Himnusz születésének évfordulójára a 

Berkes János Művelődési Házban. A 

látogatók megtekinthették Orosz Margit 

költő legújabb verseskötetének 

bemutatóját, illetve Gór Mihály festő 

kiállítását is. 

 

Februárban megrendezésre került a 8. 

Bánvölgye Pálinkafesztivál, ahol 

mintegy 130 minta érkezett 

versenyeztetésre, melyből 14 darab 

arany, 22 darab ezüst és 32 darab 

bronzérem született. 

 

A Berkes János Művelődési Ház 

udvarán elkészült egy B-típusú 

kondipark, ami várja szeretettel a 

sportolni vágyókat. 

 

Március 14-én megemlékezést tartunk 

az 1848-as forradalom és szabadságharc 

alkalmából 15:00-tól a Kazinczy Gábor 

Általános Iskolában, utána pedig zászlós 

felvonulás kíséretében kivonulunk az 

1848-as emlékműhöz, ahol 

koszorúzásra kerül sor. 

 

Április 6-án, az 

időjárás 

függvényében, Tavaszi 

zsongás túrát 

tervezünk a Damasa-



 

 

szakadék, Háromkő, Kalica-tető 

útvonalon, mely a Templomok teréről 

indul és a Falumúzeumhoz érkezik be. 

 

Április 8-án hétfőn délelőtt 10 órától a 

Föld-napja alkalmából 

Hornyák Gyula, a Miskolci 

Egyetem munkatársának az 

előadását hallgathatják meg 

az érdeklődők. 

 

Április 13-án, kerül megrendezésre a 

Bánvölgye Borverseny Nagybarcán a 

művelődési házban.  

 

Május 10-én a Kárpátia zenekar tart 

koncertet a sportpályán, másnap, május 

11-én pedig Falunapot rendez 

önkormányzatunk. 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit 

rendezvényeinkre! 

 

Március 1-jén a Gellért Szálló díszter-

mében tartotta meg hagyományos, ün-

nepi ceremóniáját a Római Sas Biro-

dalmának lovagrendje, amely nagy fi-

gyelmet fordít többek között a kultúrára, 

a művészetre, a hagyományok ápolásá-

ra. 

Az eseményen Orosz Margit költő, 

közművelődésben végzett munkájáért, 

kulturális tevékenységéért kapta az el-

ismerést, és 

tagja lett a szenátus Kulturális Hivatalá-

nak. Ezúton is gratulálunk és további 

eredményes munkát kívánunk neki! 

 
 Pál Gábor László 

                                    kulturális szervező 

 

Önkormányzati hírek 

A SZÉCHENYI 2020 fejlesztési terven 

belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 

számú, Humán szolgáltatásfejlesztés a 

kazincbarcikai járás térségében címet 

viselő európai uniós projekt keretében 4 

fő esetében lehetőség van a településen 

élő hátrányos helyzetű tanulók anyagi 

támogatására. A támogatás 5 hónapos 

periódusokban, 4 alkalommal, összesen 

20 hónap időtartamban kerül megállapí-

tásra, 4 fő számára, ezen belül lehetőség 

van ugyanazon tanuló többszöri támo-

gatására is. A következő periódus szept-

emberben indul. 

További információk a 

www.banhorvati.hu-n, vagy az önkor-

mányzaton személyesen. 

 

  

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


