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MAGYAR VAGYOK
Magyar vagyok, magyarnak születtem.
Szent István földje a szülőföldem.
Bán-völgy öle szelíden simogat,
Bán-patak vize halkan hívogat.

Anyám mutatott egy fényes napot,
Apám e földet, mit örökül hagyott.
Makacs hűséggel ragaszkodom hát,
Óvom, védem az őseim honát.

Itt ölelem a földet, a rétet,
Itt teszem dolgom: ez hát az élet.
Bizakodón keresem az utat,
Elmém mindig a jó után kutat.

Kicsiny vagyok, köröttem sok gyerek,
Szívükbe vésem: HAZASZERETET.
Ne menj, ne indulj semerre, kérlek,
Itt nőhetsz égig, itt érnek fények!
Máté Istvánné

Nemzeti Ünnepünk
Augusztus 20

Szent István, első magyar király törvényei
alapozták meg a Corpus Juris Hungarici,
azaz a Magyar Törvénytár 1948-ig tartó
törvényeit.

Tisztelt Olvasó!
Augusztus 20-ról
már sok mindent
megtudtunk.
Ez alkalommal
vizsgáljuk meg
István király törvényeit, melyek az akkori Európa országai
között is haladó gondolkodásra utaltak.
Szervezett közigazgatást, védelmi rendszert, gazdasági és katonai biztonságot
adott az országnak. Közép-Európa legerősebb államát hozta létre.
Fontos feltétel volt az ország környezetbe
való beilleszkedése szempontjából, hogy a
keresztény Európához tartozhasson.

István király Dekrétumainak két könyve
van.
Az elsőben Imre herceget atyai tanításainak és parancsolatainak megfogadására
inti. 10 fejezetben fogalmazza meg az
uralkodói erényeket és elvárásokat, melyeket jól szemléltet a 8. fejezet:
„Hogy követni kell az ősöket és hogy a
fiak engedelmesek legyenek az ő
atyjoknak.
Az ősök követése a királyi méltóság
nyolczadik lépcsője.

1. §. Tudd meg, hogy legnagyobb disze a
királyságnak: az előbbeni királyok nyomában járni és követni a tisztes atyákat. Mert
valaki megútálja az ő a eleinek végzésit és
Isten törvényére gondja nincsen, elpusztúl.
Mert azért atyák az atyák, hogy táplálják
az ő fiaikat; és azért vannak a fiak, hogy
megfogadják az ő atyjok szavát.

5. fejezet arról, hogy mindenki rendelkezhet a vagyonáról, amit akkor sem szabad
megváltoztatni, miután meghalt.
13. A gondatlan emberölésről.
16. A szándékos emberölésről.
24. Az özvegyekről és árvákról.

2. §. A ki ellentáll az ő atyjának, Istennek
ellensége az. Mert az engedetlenkedők
mind Istennel ellenkedők. Mert az engedetlenség fuvallata elhervasztja koronád virágait. Mert az engedetlenség az egész országnak veszedelme.

30. A szándékos gyújtogatásról.
34. A templomépítésről.
39., 40., 41. A lopásról.

3. §. Annakokáért, szerelmes fiam, legyenek te előtted mindég nyilván a te atyádnak
parancsolatai, hogy szerencséd gyeplőjét
királyi kéz hordozza mindenütt. Az én szokásimat legalább, melyek a királyi méltósághoz illendők, minden kételkedés gáncsa
nélkül kövesd, mert nehéz lesz e tartomány
táján országlanod, ha nem követended az
előtted való királyok példáját.

46. fejezet azokról szól, akik karddal ölnek
embert.
Szent István törvényeinek tanulsága többek
között az, hogy egy változó korban meg
tudta teremteni az ország kereteit, saját
lehetőségeit, szokásait, íratlan törvényeit,
eredetét, sajátosságait figyelembe véve.
Létrehozott egy igen erős államalakulatot,
mely méltán szerzett elismerést egész Európában.

4. §. Kicsoda az a görögök közül, a ki görög törvénynyel igazgatná a rómaiakat?
avagy kicsoda az a rómaiak közül, a ki
római törvénynyel igazgatná a görögöket?
Senki. Kövesd azért az én szokásimat,
hogy a te néped között kiváltképen becsültessél és dicséretet nyerj az idegenek előtt.”

Számunkra azt üzeni, hogy a szabályokat
betartva kell élnünk, hiszen csak így válhatunk egy ország elismert állampolgáraivá,
akik az adójukkal, munkájukkal emelik föl
közösségüket a többi államok sorába.

A második könyv a király részletes törvényeit tárgyalja, mely a mindennapi életben
történő eligazodást irányozza. Arról szól,
hogy hogyan kell élni, és milyen büntetést
kap az, aki a jogszabályokat megszegi.
Ennek a könyvnek 55 fejezete van.

Azt is üzeni Szent István dekrétuma, hogy
nem várhatjuk el az állam és embertársaink
együttérzését és segítségét akkor, ha mi
magunk nem akarunk kemény munkával a
helyzetünkön javítani.
Természetesen ehhez az eredményhez
olyan szabályok is szükségesek, amik segítenek a jogkövetésben, és a jogszabályszerű életvitelben.

Ezek a törvények voltak hivatottak megerősíteni a magyar államot, az egyházat,
hogy hosszú időre biztosítva legyen a biztonság, a fejlődés oly módon, hogy az állam és az egyház ügyei ne keveredjenek.

Kívánom a magyar közösségünknek, a
falunknak, hogy a törvényeink, és a cselekedeteink, viselkedésünk segítsék életünket, boldogulásunkat, megmaradásunkat.

Az 55 fejezetet hosszú lenne felsorolni,
mivel összességében példaértékűek, és
korszakalkotóak, ezért lássunk egy pár
fejezetet:

Földvári István
alpolgármester
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portonkénti szülői értekezletre, ahol minden szükséges információt megadunk és
minden kérdésre válaszolunk.

Iskolai hírek
Tanévkezdéssel kapcsolatos információk
és időpontok:
Augusztus
29.,30.,31. 8.0016.00 óra: tankönyvosztás
A tankönyvek árai
augusztus 22. után
megtekinthetők
az
iskolában ill. az intézmény
honlapján:
www.kazinczybanhorvati
Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók szülei az alábbi igazolásokat hozzák magukkal:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
esetén a határozatot,
- tartós betegség esetén orvosi igazolást,
- három vagy több gyermek esetén minden
gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
- Szeptember 03. (hétfő): első tanítási nap,
kezdés a szokott időben, tanítás 11.30-ig.
Ezen a napon menza és napközi nincs.
- Szeptember 04-től indul a napközi.
- Szeptember 05-től indul a menza.

Szeptember 7-én „OVIKÖSZÖNTŐ” játszónapot szervezünk az óvoda udvarán
az anyukák, apukák, kisebb testvérek
lesznek a vendégeink és játszótársaink.
Óvodai életünk minden napos, a gyermekek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő tevékenységi
formái:
 Játék
 Vers, mese
 Ének, zene, énekes játék
 Rajzolás, mintázás, kézimunka
 Mozgás
 A külső világ tevékeny megismerése
 Munka jellegű tevékenységek
 Tanulás
 Néphagyományok ápolása
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges
életmódra nevelésre:
 Zöldségnapok, gyümölcsnapok tartása.
 Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés.
 A kirándulások során a természetes,
eredeti környezetben tapasztalatszerzés,
élménygyűjtés, egyedi természeti kincseink megismerése élőben és a megfelelő viselkedési forma gyakorlása;
 A négy évszak „kincseinek” megismertetése a gyermekekkel.
 Saját és társaik testi épségének, testilelki egészségének
megóvása - a szabadban tartózkodás
rendszeressé tétele,
naponkénti maximális kihasználása
 Mozgásfejlesztés
 Környezettudatosságra nevelés.
Erre a félévre tervezett programjaink:

Kakszi Erzsébet
igazgató

Ovihírmondó
Első
óvodai
napunk
augusztus
27.
Nevelési
évünk szeptember 03-án
(hétfő) kezdődik,
ekkor
minden
régi és új ovist
szeretettel várunk
a Bánhorváti SzivárGyermekóvoda NapsuNapraforgó csoportjába.

vány
gár és

Mi felnőttek mindent megteszünk azért,
hogy jól érezzétek magatokat nálunk.
Sok szép játékot, változatos programokat,
jó barátokat ígérünk nektek.
Szeptember 3-án a kedves szülőket hívjuk
16 órára elsőként egy összevont, majd cso3

„A tiszta környezetért” Takarítási világnap: óvoda udvara és környéke
„Itt van az ősz” kirándulások a természetben.
Idősek köszöntése.
„Szeressétek az állatokat” Az állatok világnapjának megünneplése.
Gesztenyegyűjtés

Íme amit ott tanultam: Ossz meg mindent
másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a
másikat! Mindent oda tégy vissza, ahonnét
elvetted! Rakj rendet magad után! Ne vedd el
a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Élj
mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj,
rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz
egy keveset! A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a csodát!"

„Szőlő érik” Szüreti hagyományok felelevenítése, szüret, mustkóstolás
Kirándulás a pincesorra. A borkészítés
folyamatainak megismerése.
Állatfigurák készítése zöldségekből
Meseelőadás az oviban
Madárház állítása, madáretetők elhelyezése
Töklámpás készítése
„Nyitva van az ovikapu” Nyílt nap szülők
számára.
Márton nap
Katalin ág hajtatása, időjóslások gyűjtése
Könyvtárlátogatás, játszóház
András napi népszokások felelevenítése
Meseszínház Kazincbarcikán
„Jöjj el hozzánk, várunk rád!” Mikulásváró játszóházak
„Megérkezett télapóka”
Adventi készülődés
Karácsonyváró játszóházak
Luca búza vetése
„Süssünk, süssünk valamit” Mézeskalács
készítése
Betlehemes játékok
„Ragyog a szép karácsonyfa”

A nyári szünet fennmaradó részére minden kedves ovisnak sok szép élményt,
a Kisbírót olvasóknak tartalmas pihenést
kívánok!
Bencze Péterné Rusznyák Dóra
óvodavezető

A Bánhorváti Polgárőr Egyesület
beszámolója
Polgárőrségünk az elmúlt időszakban kisebb
nagyobb átalakulással,
több problémát leküzdve,
megfogyatkozott
létszámmal, végzi eddig elkezdett munkáját.
A művelődési ház, az önkormányzat, és az
általános iskola által szervezett rendezvények és programok zökkenőmentes lebonyolításához szükséges rend és biztonság
felügyelete mellet, folyamatos szolgálatot
látunk el a Sajókazai Rendőrőrs által kihelyezett körzeti megbízottal. Többen is tapasztalhatták, hogy tavaly a téli nagy hidegekben több idős, leginkább egyedül élő
lakost kerestünk fel, a lakosok megelégedésére, és ezt szeretnénk a jövőben is folytatni. Önálló szolgálatok ellátásával, ingyen, saját szabadidőnket nem kímélve,
megpróbálunk vigyázni Bánhorváti nyugalmára.
A Bánhorváti Polgárőr Egyesület nevében

Az óvoda szolgáltatásai
 Beszédfejlesztő
foglalkozás
 Részképesség
fejlesztő foglalkozás:
 Zeneóvoda
 Hittan
 Tornacsarnokban
tornázunk
 Helyben megvalósuló logopédiai terápia

Antal Lajos
egyesületi elnök

"Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az
óvodában tanultam meg. Az egyetemen a
bölcsesség nem volt különösebb érték, az
óvodában azonban annál inkább.

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT
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A képviselő-testület 2008-ban alkotta meg a
közterület-használatot szabályozó rendeletét.
Az alkalmi árusításra (pl.: falunap, búcsú)
és a mozgóárusításra (járműről történő
értékesítés) egységesen 200 Ft/m2/nap díjat
kellett beszedni. Ez egy mozgóárus esetében egy megállóhelyen kb. 2400 Ft-ot jelentett. A testület legutóbbi ülésén az alkalmi árusítás napi tételét változatlanul
hagyta, a mozgóárusításra vonatkozó díjat
viszont jelentősen csökkentette. Az új szabály szerint a mozgóárus naponta 500 Ft
nettó összegért árusíthat az önkormányzati
közterületeken.

esetében kezdeményezzük a jármű forgalomból történő kivonását is.

KÖZFOGLALKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
kormány a tavalyihoz
képest
jelentősen
növelte a közfoglalkoztatottak létszámát.
Községünkben
az
önkormányzaton kívül más állami szervezetek is foglalkoztatnak közmunkásokat. Az Északerdő Zrt. Bánhorváti Igazgatóságánál 7 fő, az Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóságnál 8 fő, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-nél 9 fő van alkalmazásban. Az általuk végzett munkát nem az
önkormányzat irányítja, tevékenységükre
semmilyen befolyásunk nincs.

ÚTFELÚJÍTÁS
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz arra, hogy közfoglalkoztatottak közreműködésével felújítja a
Petőfi út és a
bánfalvai ravatalozó közötti
utat. A pályázat
sikeres
volt, támogatásban részesült. Augusztus 20-a után
elkezdődik a
munka. Az út
kastély felőli
oldalán beton vízelvezető árok lesz kiépítve, az út zúzottkő burkolatot kap, mely
hengerrel lesz tömörítve. A vízelvezetés
megoldásával remélhetőleg megszűnik az a
probléma, hogy a csapadékvíz elmossa az
út burkolatát. Az építéssel járó kellemetlenség miatt türelmüket és megértésüket
kérjük.

FOGLALKOZTATÁST
HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (segély)
jogosultsághoz 2013 évre
vonatkozóan is érvényes
az az előírás, mely szerint előző évben 30 nap
bejelentett jogviszonyban
töltött idő igazolása
szükséges. Amennyiben
ez az igazolás nem áll a segélyezett rendelkezésére, úgy az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátásra 2013-ban nem lesz
jogosult.

ADÓEGYENLEG ÉRTESÍTÉS
Dr. Agonás Lajos
jegyző
címzetes főjegyző

Az ünnep után minden adózó megkapja
egyenlegértesítőjét, mely tartalmazza a
túlfizetést vagy az esetleges hátralékot.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amenynyiben a hátralék meghaladja az egy évi
adó összegét, külön felszólítás nélkül végrehajtási eljárást indítunk. Gépjárműadó
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14. Bánhorváti Falunap
2012. 08. 19. vasárnap
1330 Bánhorváti Gyermek Néptánc-

Program:

együttes fellépése és a Bánhorváti
00

10 Istentisztelet (úrvacsora) a

Népdalkör műsora

bánhorváti református templomban

1400 Bohócműsor gyerekeknek

1000 Istentisztelet (úrvacsora) a

1500 Bűvészparádé

bánfalvai református templomban

1600 Látványos karate bemutató

1000 Ünnepi szentmise a római kato-

1630 Bánhorváti Népdalkör

likus templomban

Habparty

30

11 Ünnepi megemlékezés az I-II.

1700 Demjén Gyula és Kothner Lász-

világháborús emlékműnél

ló Magyar Nóta műsora

Ombódi Netti szavalata

1800 Bunyós Pityu és zenészének fer-

Ünnepi megemlékezés

geteges mulatós műsora

Közreműködik: Bánhorváti Nyugdí-

1900 Csimy – a Zámbo Jimmy hangú

jasklub

énekes műsora

00

12 Ünnepi műsor a sportpályán

2000 Bökfy Gusztáv slágerpartyja

Demeter Zoltán polgármester ünnepi

2100 TŰZIJÁTÉK

beszéde

2120 SZTÁRVENDÉG:

Bíró Friderika szavalata

TESÓK Együttes

Az új kenyér megszelése, megáldása

Egész napos ingyenes óriáscsúszda áll a gyermekek rendelkezésre.

00

13 Ebéd - egységesen 200 Ft/adag,
mely a helyszínen
fizetendő

Szabadtéri bál a Szivárvány

(babgulyás, gu-

Együttes közreműködésével

lyás, halászlé)

Bánhorváti Kisbíró
Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja
Felelős kiadó:
Demeter Zoltán
polgármester
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