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Szeresd az öregeket 

(részlet) 

 

Szeresd az öregeket, hisz vállukon hordják 

az élet kőkemény, ólom nehéz súlyát, 

melynek nehéz terhe alatt meghajlik a hátuk, 

de mégsem panaszkodnak, nincs siránkozásuk. 

 

Csak viszik-viszik azt az elnehezült keresztet, 

amit a Jóisten teherként vállukra vettetett, 

hogy lássa, kinek meddig bírja cipelni lába 

a szilánkokkal tűzdelt életút porába. 

 
Kun Magdolna 

 

Idősek napja 
 

Településünkön minden év októberében 

megünnepeljük a helyi idős embereket. 

Ezen alkalomkor emlékezünk meg arról, 

hogy mi mindent is köszönhetünk ne-

kik. Ők neveltek fel bennünket, a mai 

napig ellátnak minket jó tanácsokkal, 

amit mi fiatalok nem mindig fogadunk 

meg, de idővel rádöbbenünk, hogy ne-

kik volt igazuk. Amikor azokat a már 

ráncokkal barázdált, elfáradt kezeket 

megérintjük, a ledolgozott éveket, a 

rengeteg törődést, nevelést tapinthatjuk 

ki bennük, azokban az ezüstbe boruló 

hajszálakban van megannyi boldog és 

szomorú emlék, a szemeikből pedig a 

tudás és a bölcsesség néz vissza ránk.  

Minden embernek akad valamilyen ne-

hézség élete során, de ezek a férfiak és 

nők megannyit átvészelték. Nekünk, fia-

taloknak az ő példájukból kell erőt me-

rítenünk. A világ változik, a technika 

fejlődik, de akármerre is haladunk, a 

lényeget a belső értékek adják, amik az 

ő nevelésük során formálódnak ben-

nünk.  

Hálás szívvel köszönjük nekik életün-

ket, a sok tanítást, az örömteli pillanato-

kat, a támaszt a nehéz időkben, a törő-

dést és a világot, amiben élhetünk. 

Nagy szeretettel kell, hogy gondoljunk 

rájuk, de ne csak egy, hanem az összes 

napon az évben. Vigyázzunk rájuk, se-

gítsük őket és méltóképpen adjuk át a 

tőlük kapott értékeket a jövő generáció-

jának is. Ezúton is szeretnénk hosszú, 

boldog éveket és jó egészséget kívánni 

minden idős embertársunk számára! 

  

Pál Gábor László 

kulturális szervező 

XVI. évfolyam 4. szám 2019. október 3. 



 

 

Önkormányzati választás 2019 
 

 

Tájékoztatásul sze-

retnénk adni ezen 

formában is a helyi 

önkormányzati 

választásokon in-

duló polgármeste-

ri, illetve képvise-

lő-testületi jelöltek 

névsorát. 

(A jelöltek a szavazólap szerinti sorrend-

ben szerepelnek.) 

 

Polgármester-jelöltek: 

 

1.  Demeter Ádám 

 független jelölt 

 Lakossági fórum időpontja: 

    2019. október 9. 17:30 

 

2.  Deák-Szinyéri József 

 független jelölt 

 

3.  Ujlaki Istvánné 

 független jelölt 

    Lakossági fórum időpontja: 

 2019. október 10. 17:00 

 

Képviselőjelöltek: 

 

1.  Kocsis Gábor 

 független jelölt 

 

2.  Varga László 

   független jelölt 

 

3.  Csíziné Klabó Tímea 

 független jelölt 

 

4.  Kakszi Erzsébet 

 független jelölt 

 

5.  Mikó János 

  független jelölt 

 

6. Molnár Gyula 

független jelölt 

 

7. Bocka László 

független jelölt 

 

8. Demeter Sándor 

független jelölt 

 

9. Kmetty István Zsolt 

független jelölt 

 

10.  Szabóné Lovas Hajnalka 

 független jelölt 

 

11.  Berki Sándor Gábor 

 független jelölt  

 

12.  Monostori Balázs 

 független jelölt 

 

13.  Kis Mihály 

 független jelölt 

 

14.  Szabon Gábor 

 független jelölt 

 

15.  Ujlaki István 

 független jelölt 

 

16.  Pál Gábor László 

 független jelölt 

 

17.  Hornyák Imre 

 független jelölt 

 

Önkormányzati hírek 
 

H I R D E T M É N Y  

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy a Bánhorváti Községi Önkor-

mányzat az Emberi Erőforrások Minisz-



 

 

tériumával együttműködve, ezennel ki-

írja a 2020. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjpályázatot 

– „A” és „B” típust – 

a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőok-

tatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára. 

A pályázat beadá-

sához a Bursa 

Hungarica Elekt-

ronikus Pályázat-

kezelési 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 űrlapot kinyomtatva és 

aláírva kell a Hivatalnak benyújtani. 

 

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 2019/2020. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú végzettséggel nem ren-

delkező, felsőoktatási intézménybe 

még felvételt nem nyert érettségizet-

tek; 

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően 

felsőoktatási intézmény keretében teljes 

idejű (nappali munkarend) alapfoko-

zatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzésben kí-

vánnak részt venni.  

 

A részletes pályázati kiírások megtalál-

hatóak 

a www.banhorvati.hu oldalon a Hírek 

menüpont alatt. 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI 

HATÁRIDEJE: 2019. NOVEMBER 5. 
 
⚫ 

 

Felhívás 
 

Tisztelt Bánhorváti Lakosok! 

 

Bánhorvátiban igényfelmérést végzünk 

rágcsáló irtó szer lakosság számára kiosz-

tásával kapcsolatosan.  

A mellékelt igénybejelentő lapokat kitölt-

ve, a Bánhorváti Községi Önkormányzat 

épületében (3642 Bánhorváti, Szabadság út 

146.) leadva tudják jelezni számunkra igé-

nyüket. 

Az igénybejelentők leadásának határideje 

2019.10.15. 

Ez követően 2019.10.31 napjáig kihordásra 

kerül minden igénybejelentő lakcímére.  



 

 

A további igénybejelentőket a Bánhorváti 

Községi Önkormányzat épületében tudnak 

igényelni. 

 

Bánhorváti, 2019.10.03. 

Tisztelettel: 

Ujlaki István 

alpolgármester 

 

Művelődési ház hírei 
 

Augusztus 19-én, Szent István-napi Ke-

nyérünnepet rendeztünk községünkben, 

ezzel ünnepelve az államalapítás és az új 

kenyér napját. A helyiek összemérhették 

gasztronómiai tudásukat egy főzőverseny 

keretein belül. Gratulálunk minden csapat-

nak, nagyon finom ételeket kóstolhatott a 

zsűri.  

Szeptember 1-én, évek óta először Bá-

nyásznapot tartottunk a Falumúzeumban, 

ahol átadásra került egy állandó bányászki-

állítás, amit a művelődési házba, vagy a 

nyugdíjasklubnál jelezvén bármikor meg-

tekinthetnek az érdeklődők.  

Szeptember 28-án került megrendezésre a 

Mihály-napi fonó, amin hagyományőrző 

programokon vehettek részt a kilátogatók, 

illetve erre a napra szerveztük meg az I. 

Bánvölgye Lekvárversenyt, ahová 31 darab 

minta érkezett. Hagyományos, vegyes és 

különleges kategóriákban értékelt a zsűri.  

 

Október 4-én tartjuk településünkön az 

Idősek estjét, ahová minden 65. életévét 

betöltött lakost várunk egy ünnepi műsor-

ral egybekötött vacsorára. 

 

Idén november 23-án kerül megrendezésre 

a XIII. Bánhorváti Krumplis Lángos Fesz-

tivál, ahová szeretettel várunk minden he-

lyi lakost! 

 

Minden friss, aktuális információval, 

rendezvénnyel kapcsolatban a Berkes 

János Művelődési Ház és Könyvtár 

Facebook oldalán, illetve a hirdetőtáblákról 

értesülhetnek! 

Pál Gábor László 

kulturális szervező 

 

Sporthírek  

 

Bánhorváti labdarúgó csapata újra tele-

pülésünkön játssza a hazai mérkőzéseit. 

Sok szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt! 

 

Őszi mérkőzéseink: 
9.Forduló 2019.10.05. 15.00 óra 

Bogács - Bánhorváti/KBSC 

 

10.Forduló 2019.10.12. 15.00 óra 

Bánhorváti/KBSC - Cigánd 

 

11.Forduló 2019.10.19. 14.30 óra 

Edelény - Bánhorváti/KBSC 

 

12.Forduló  

2019.10.26. 14.30 óra   

Bánhorváti/KBSC - Mezökeresztes 

 

13.Forduló 2019.11.02. 13.00 óra 

Sajóbábony - Bánhorváti/KBSC 

 

14.Forduló 2019.11.09. 13.00 óra  

Bánhorváti/KBSC – Encs 

 

15.Forduló 2019.11.16. 13.00 óra 

Gesztely - Bánhorváti/KBSC 

 

Szurkoljunk együtt a BSE-nek! 

 

Kocsis Gábor 

csapatvezető 

 

 



 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Ujlaki István 

alpolgármester 
 


