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Nemzeti összetartozás  

2013.06.04. 
 

Tisztelt Olvasó! 
 

Fogadja ezt a kis írást abból az alkalomból, 

hogy 2010.-től hivatalosan is lehetőség van 

arra, hogy Magyarország lakossága emlékez-

zen arra a szomorú eseményre és annak a kö-

vetkezményeire, amit a trianoni szerződés 

Magyarországnak okozott. Emlékezzen meg 

azokról, akik a határokon kívül rekedtek az 

országcsonkítás miatt.  

Vannak persze sokan olyan véleményen, hogy 

mivel a történelem kerekét visszaforgatni nem 

lehet, kár az elmúlt dolgokról beszélni, gon-

dolkodni. Vannak olyan vélemények, hogy 

Magyarország határmódosítása miatt az or-

szágon kívül rekedt honfitársaink románok, 

szerbek, horvátok, osztrákok, szlovákok, uk-

ránok. Állampolgárságuk szerint ez igaz, de 

nemzetiségük szerint nem. 

 A magyar Országgyűlés 2010-ben törvényt 

alkotott és kinyilvánította, hogy  

„a több állam fennhatósága alá vetett ma-

gyarság minden tagja és közössége része az 

egységes magyar nemzetnek, melynek állam-

határok feletti összetartozása valóság, s 

egyúttal a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó eleme”. 
 

Az országra ráerőltetett „békeszerződés” má-

ig tartó vérző és fájó sebeket okozott. 

Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen több 

mint 3 millió magyar embernek egyik napról 

a másikra megszűnt Magyarország lakóhelye 

lenni 1920 után. Sokan sokszor elmondták és 

leírták már, hogy nincs a világnak még egy 

országa, melyet minden oldalról saját országa 

vesz körül. 

A „békeszerződéssel” elveszett Magyarország 

területének 2/3-a. 

Elveszett haderejének 90%-a, vasútjának nagy 

része, elvesztek nyersanyagkincsei. 

A Nemzeti Összetartozás napjának arra kell 

irányulnia évről-évre, hogy akik még nem 

értik megértsék, hogy a magyar Nemzetet 

nem csak a 90 000 négyzetkilométeren belül 

élők alkotják, hanem bárki, aki magyarnak 

érzi magát-, éljen bárhol a világban-a Magyar 

nemzethez tartozik. 

Mivel lehet a magyarság fájó sebét megkérdő-

jelezők számára indokolni, hogy amit tettek a 

hatalmasok (akkor, amikor tették) nem he-

lyes? 

Egyszerűen csak annyit kell kérdezni, hogy 

mit tennének és gondolnának akkor, ha az Ő 

országukkal, polgártársaikkal, jövőjükkel ezt 

tennék valakik! 

A magyar nemzet nem követett el olyan bűnt, 

ami ilyen mértékű büntetést indokolt. Ezt 

mindenkinek jó lenne tudni és belátni, külö-

nösen, ha magyar. 

Azoknak pedig, akik a jelenlegi határainkon 

kívül rekedteket „románozzák”, „szlovákoz-

zák”annyit lehet mondani, hogy gondoljanak 

arra, hogy mit éreznének akkor, ha ők és csa-

ládjuk maradt volna a kényszerhatár másik 

oldalán. 

A nemzeti összetartozásnak a legnagyobb 

ünnepünknek kellene lenni, hiszen az ország, 

a nemzet felemelkedését mindenki óhajtja. Az 

Európai Unió országai (kicsik és nagyok 

egyaránt) érdekkörébe tartozik ez a fontos 

kérdés is, mert nem Magyarország az egyet-

len, aki-amely szebb és jobb jövőt kíván ál-

lampolgárainak.  

 

Tisztelt Olvasó! 

Ez úton is kérek Mindenkit, hogy június 4.-én 

gondoljon azokra is, Akik a határainkon kí-

vül, de velünk együtt vallják magukat Ma-

gyarnak!     

Földvári István 
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NEM FELEJTÜNK 
 

 
Megemlékezés Trianonra  

 

2013.06.04. 
 

17:00 Berkes János Művelődési Ház 
 

Emlékezzünk meg együtt nemzetünk meg-

csonkítására. 
 

Közreműködnek: Damasa Társulat,  

                             Bánhorváti Népdalkör,  

                             Kazinczy Gábor Általános   

                             Iskola tanulói 

 

 
 

Iskolai hírek 
 

A 2012/2013-as nevelési-oktatási év esemé-

nyekben bővelkedett a közoktatási intézmé-

nyeknél és ez alól iskolánk sem volt kivétel. 

A tanévet 185 gyermekkel indítottuk és 18 

főállású, 1 óraadó pedagógussal láttuk el fela-

datainkat.  

2012.december 31-vel megszűnt a nagybarcai 

tagintézményünkkel – az óvodával – a közös 

irányítás.  

2013.január 1-től fenntartóváltás eredménye-

ként iskolánk a Klébelsberg Intézményfenn-

tartó Központhoz /KIK/  került. Az átállás 

rengeteg munkával járt és jár a mai napig is. 

Legnagyobb igyekezetünkkel azon voltunk, 

vagyunk, hogy ebből a változásból sem a gye-

rekek, sem a szülők ne érezzenek semmi 

rendkívülit. 

A KIK Kazincbarcikai Tankerülete minden 

segítséget megadott számunkra az eredmé-

nyes oktató – nevelő munka zavartalan mű-

ködésének biztosítása érdekében. A velük 

kialakított jó kapcsolat segített át bennünket a 

nehézségek megoldásában, amelyért köszöne-

tünket nyilvánítom ki. 
 

A következő tanévtől történnek változások a 

gyermekek, szülők, pedagógusok életében. 

Szeptembertől 1. és 5. évfolyamokon, majd 

felmenő rendszerben bevezetésre kerül a hit-

és erkölcstan, illetve az erkölcstan. A gyer-

mekek szülei dönthettek, hogy gyermekük 

számára mely oktatási formát választják. 

2013.szeptember 1-től minden tanuló délután 

16 óráig tartózkodik az iskolában és itt is el-

dönthetik, hogy a gyermek milyen irányú el-

foglaltságot választ a délutáni idő minél 

eredményesebb kihasználása érdekében. 
 

Az iskola életében rendben, illetve sikeresen 

lezajlottak a hagyománnyá vált ünnepek, ren-

dezvények. A gyermeknapi nagyobb szabású 

rendezvényünket ismét a Dédestapolcsányi 

táborban szervezzük Tóth György vállalkozó-

nak köszönhetően.  

Az iskolánk szülői munkaközössége is nagy-

mértékben hozzájárul a Gyermeknap sikeré-

hez, hiszen jelentős összeggel és áldozatos 

munkájukkal támogatják gyermekeinket.  

 

Az idei tanévből már csak 2 hét van hátra a 

gyerekeknek, ezért nekik még sok tennivaló-

juk van a tanulás terén.  

A ballagási ünnepséggel összekötött tanévzá-

rónkra 2013.júnis 15-én, 9.00 órakor kerül 

sor. 

A nyár folyamán szerdai napokon 8.00-tól 

12.00-ig tartunk ügyeletet, mely alkalmakon 

nyugodtan forduljanak hozzánk.  

A nyári táborról a későbbiek folyamán tudunk 

felvilágosítást adni. 
 

A tanév hátralévő részéhez kívánok minden 

gyermekünknek eredményes munkát! Az előt-

tük álló nyári szünethez pedig nagyon jó pi-

henést! 

Kollégáimnak, munkatársaimnak köszönöm a 

2012/13-as nevelési – oktatási évben nyújtott 

lelkiismeretes, kitartó munkáját. Az elkövet-

kező időszakhoz kívánok sok sikert és jó pi-

henést! 

 

Kakszi Erzsébet 

igazgató 
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„Akkor jó a világ, ha jó benne 
gyereknek lenni” 

 

Ismét eltelt egy év, a 2012/2013-as óvodai 

nevelési évünket zárjuk május 31-én. 

Mint mindig most is terveztünk az elmúlt 

szeptemberben és számadást készítünk május 

végén.  

  

A napokban megújulunk: nagy öröm szá-

munkra, hogy egy pályázatot nyújtott be fenn-

tartónk az óvoda felújítására. A sikeres pályá-

zatnak  köszönhetően hőszigetelésre, kazán 

vásárlásra, és az egyik csoportszobán,  kony-

hán, ebédlőn, továbbá a mellékhelyiségeken 

nyílászáró cserére nyílt lehetőségünk. Az épü-

let színezése révén külsőleg teljesen megvál-

tozunk. Örömmel tölt el mindannyiunkat, 

hogy ilyen szép és kellemes környezetben 

nevelhetjük falunk kisgyermekeit. Köszönjük 

ezt  községünk vezetőinek és a képviselő-

testület minden tagjának. 

  

Sok elképzelésünk megvalósult: 

Szeptember elején "Oviköszöntő" játszónap-

pal vártuk az új és régi ovisokat. Ezt követte a 

tevékenységgel teli mindennapok mellett 

számos esemény. Megemlékeztünk a világ-

napokról, „ A tiszta környezetért” takarítási 

világnap alkalmából óvoda udvarát és kör-

nyékét rendeztük,mozgalmassá tettük az álla-

tok, a víz, a föld napját és a tánc világnapján 

is táncoltunk, vigadtunk. Szüreti hagyomá-

nyokat elevenítettünk fel, pincelátogatással, 

mustkóstolással. Községünk rendezvényei-

hez kapcsolódva műsorral köszöntöttük az 

időseket, szerepeltünk a lángos fesztiválon, a 

magyar kultúra napján és a március 15-i ün-

nepségen. Látogattuk a kazincbarcikai ovis 

színház előadásait. Madárházat állítottunk, 

madáretetőket helyeztünk el és folyamatosan 

etettük őket. Töklámpás napunkon is jól szó-

rakoztunk, András napkor disznótoroztunk 

és persze Lucáztunk is. Több alkalommal 

"Nyitva van az ovikapu" melyek során a szü-

lőkkel játszónapokat, karácsonyvárót, szülő-

gyermek tornát tartottunk. 

Nem maradhattak el a mikulási, karácsonyi, 

farsangi és húsvétváró ünnepköröket megelő-

ző játszóházak és az ezeket követő varázsla-

tos ünnepi hangulatok. 

„Bújj, bújj medve” maci héten is sok-sok 

érdekesség történt nálunk. 

Idén is megtartottuk a nőnapot, anyák nap-

ján szívük szeretetével köszöntötték az édes-

anyákat.  

Mindkét templomunkba ellátogattunk, ahol a 

hitoktatók várták az ovisokat. 

Gyermeknapon megannyi szórakozás várja a 

kicsiket. A nevelési évünk koronája a balla-

gási-évzárói ünnepély. 

Idén is megemlékezünk a Nemzeti Összetar-

tozás Napjáról június 4-én. 

 

Szemünk előtt egy cél lebegett, a hozzánk 

járó ovisok jól érezzék magunkat nálunk. 

 

A nyárra sok kirándulást, szaladgálást, bicik-

lizést, lubickolást, fára és hegyre mászást, 

lejtős dombon legurulást kívánok minden 

óvodásnak, és minden kedves olvasónak kel-

lemes kikapcsolódást: 

 

  

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

 óvodavezető 

 
 

Mozdult Bánhorváti? 
 

2013. május 11-én, egy gyönyörű szombati napon 

Mozdulj Bánhorváti elnevezéssel sportnapot 

rendeztünk. Mozdult-e Bánhorváti? Sikerese volt-

e a kezdeményezés? Nos, aki kilátogatott a 

sportpályára az magától is eldöntheti, aki pedig 

nem, annak itt ez a kis összefoglaló. 

 

9:30-tól gyülekeztek a lelkes túrázni vágyók a 

Művelődési Ház udvarán. Több mint 30-an 

gyűltek össze és Szabon Gábor, illetve Rony 

vezetésével neki is vágtak a nagy útnak 10 órakor. 

Az úti cél ugyan a Damasa szakadék volt, de útba 

ejtettek két másik helyi nevezetességet – a Bodó 

tót és az Előre forrást, amit Miklós kútjaként is 

ismerhetünk. A kiránduláson részt vevők nagyon 

jól érezték magukat, hiszen gyönyörű helyeket 

nézhettek meg, nagyon jó volt az idő és 

mozgással, közösségben tölthettek el egy 

délelőttöt. Sajnos a túra teljesítésének idejét kicsit 

elmértük, így a túrázók nem értek vissza a 

sportnap kezdetére a pályára, természetesen erre 
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legközelebb jobban odafigyelünk. A 

résztvevőkben felmerült, hogy szervezett 

kereteken belül kéthavonta, vagy akár havonta is 

rendezhetnénk túrákat, nos rajtunk ne múljon.  
 

A rendezvény gerincét a már előzetesen 

meghirdetett versenyek adták. Az ismerd meg 

faludat elnevezésű biciklis tájékozódási verseny, 

melyben a vállalkozó kedvűeknek olyan 

tájékozódási pontokat kellet volna meglátogatni, 

mint a patakos vagy a verébfészek. A rajt és a cél 

a pályán volt, ezt sajnos jelentkezők hiányában 

nem tudtuk megrendezni. Az aszfaltrajzversenyre 

azonban már bőven volt jelentkező, pontosabban 

32, akiknek a sportpálya melletti műúton egy 1X1 

méteres felületen kellet rajzolniuk. A verseny 

témája az volt, hogy mit jelent nekik szülőfalujuk, 

Bánhorváti. A háromtagú zsűrinek (Ádám 

Róbertné (tanító), Borosné Bodnár Mária (a 

múcsonyi családsegítő központ vezetője) és Deák-

Szinyéri Csilla (tanító)) nagyon nehéz dolga volt. 

A harmadik helyezett Dányi Boglárka, a második 

Sándor Tímea az első pedig Csóka Gabriella lett, 

aki a Platthy kastélyt rajzolta le. 

Az aszfaltrajzverseny után a BSE ifistáinak 

köszönhetően futballmérkőzés volt, ahová nagy 

örömükre a gyerekek is beállhattak. Sajnos a 15 

órától meghirdetett betonozó versenyre nem 

jelentkeztek. Erre háromfős csapatokat vártunk, és 

kézi keveréssel kellett volna elkészíteni a betont, 

majd pedig bedolgozni az öltöző előtt egy új 

lépcsőbe.  

A fekve nyomó verseny volt a következő, ahová 

kilencen neveztek be. Egyszerűek voltak a 

szabályok. Mindenkinek két lehetősége volt, 60 

kg-tól indult a verseny, 5kg-al emelkedett, 

mindenki ott szállt be, ahol akart. Aki már 

előzetesen jelentkezett, az leadta kedvenc 

motivációs zenéjét, melyet a hangosítónak - 

Ombódi Zsoltinak - köszönhetően be is 

kapcsoltunk mikor rájuk került a sor. Egyébként a 

hangosító is a nevezők között volt, csakúgy, mint 

községünk új jegyzője Dr. Szécsi Ottó, aki nem 

megszokott technikával 75 kg-os testsúllyal 80 

kg-ot nyomott ki. Küzdelmes, kemény verseny 

volt, ketten a nézők közül is kedvet kaptak és 

beszálltak. A harmadik és a második helyezett is 

110 kg-ot teljesített köztük a testsúlyuk 

különbsége döntött. Így harmadik lett Üveges 

Dániel 90 kg-os testsúllyal, míg második a 81 kg-

os Gecse Balázs. Az első Ferenczi Dániel lett, aki 

115 kg-ot teljesített. A versenyzők annyira 

belejöttek, hogy nem is szeretnének egy évet várni 

a következő versenyre, már az augusztus 18-i 

falunapon szeretnék magukat újfent 

megmérettetni. NOS HAJRÁ FIÚK 

KÉSZÜLJETEK. 

A következő műsorszám már kicsit könnyedebb 

volt. Kazincbarcikáról érkeztek hozzánk a Just 

Dance nevű latin és standard tánciskola 

növendékei több mint harmincan. Tőlük először 

rumbát, szambát, majd chachachát láthattunk. 

Oktatójuk a zumbásoknak már jól ismert Sárváry 

Dávid, és Hudák Alexandra. Ez a kis műsorszám 

szinte bemelegítésképpen szolgált az utána 

következő Zumba őrületre melyet az ikerpár 

Sárváry Dávid és Sárváry Márió, azaz a Borsod 

Twins tartott. Itt jegyzem meg, hogy aki szeretne a 

bánhorváti zumbásokhoz csatlakozni az megteheti 

a művelődési házban, ahol minden kedden este 

héttől vannak foglalkozások. 

Közben helyi kezdeményezésre tizenegyes rúgó 

verseny szerveződött, ahova több mint harmincan 

beneveztek. A győztes Pál Gábor lett. 

A Zumba után kicsit lassabb dallamok 

következtek, és a zubogyi Macskazaj zenekar 

jóvoltából egy kellemes koncertet hallgathattunk 

végig mintegy lezárásaképpen a napnak. A végére 

még egy kis zsíros kenyér is jutott Ujlaki 

Istvánnak köszönhetően, mely nem túl sportos étel 

ugyan, de pillanatok alatt elfogyott.  

 

A színpadon zajló programok mellett a kilátogatók 

kipróbálhatták a szövést, gyöngyfűzést, 

csipkeverést, kosárfonást - a Bánhorváti 

Kézműves Egyesület négy tagjának - Páhy 

Csabánénak, Manner Máriának, Páhy Nikolettnek 

és Páhy Marcellának köszönhetően. A Magyar 

Vöröskereszt egészségügyi sátrában vizsgálatokon 

vehettek részt. Játszhattak a Pácz-féle népi 

játszótérben. A gyerekek rendelkezésére állt egy 

óriáscsúszda és egy ugráló vár is. Továbbá 

kipróbálhatták a lovaglást a dédesi lovarda Hajni 

és Királylány nevű lovain. Az íjászattal is 

megismerkedhettek a kazincbarcikai Nimród 

íjászegyesület három tagjának jóvoltából a kedves 

érdeklődők. 

Természetesen a rendezvényt nem egy ember 

bonyolította le és én itt is szeretném megköszönni 

mindenkinek a munkáját, aki bármilyen részt is 

vállalt magára a sportnapból, továbbá köszönjük a 

Falumúzeum Alapítvány támogatását. 

 

 

Mozdult-e Bánhorváti? Szerintem igen, habár nem 

voltunk sokan, de akik ott voltak velünk és részt 

vettek a programokban azok jól érezték magukat. 

Így hát szeretnénk jövőre is megrendezni egy 

kicsit nagyobb, kicsit jobb sportnapot. 

 

 

Deák-Szinyéri József 

 kulturális szervező 
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NAGY KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS 
 

2013. június 8-án kiállítást rendezünk a 

Bánhorváti Kézműves Egyesület és minden 

községünkben élő alkotó munkáiból! 

 

- ha itt élsz, vagy dolgozol Bánhorvátiban és saját 

kezeddel alkotsz akkor itt a helyed 

- ha szeretnéd, hogy alkotásaidat mások is 

megismerjék akkor itt a helyed 

- ha szeretnél olyan emberekkel megismer-kedni 

kik szintén érdeklődnek a kézművesség bármilyen 

formája iránt, akkor itt a helyed 
 

JELENTKEZZ 

személyesen a Művelődési Házban, telefonon (06-

70-371-9460), illetve facebook-on. Az alkotásokat 

kérjük névvel ellátva leadni a Művelődési Házban 

2013. június 5-ig (szerda). 

 

Gyere, ápold velünk a kézművesség hagyományát, 

gyere légy részese alkotó közösségünknek. 

 

Deák-Szinyéri József 

 kulturális szervező 

 

 

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001 azonosító-

számú „Nagybarca és Bánhorváti közsé-

gek szennyvízelvezetése és – tisztítása” 

című projekt 
 

A projekt célja a településeken keletkező szenny-

víz gravitációs módon történő összegyűjtése és az 

így elvezetett szennyvíz teljes biológiai megtisztí-

tása. 

Az önkormányzatok egyik környezeti fenntartha-

tóságot érintő célja, hogy megvalósuljon a felszíni 

és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyező-

anyag-terhelésének csökkentése, a vízminőség 

romlásának megállítása. A projektterületen a 

szennyvízcsatorna hálózat nem kiépített és a két 

település, Bánhorváti és Nagybarca, nem rendel-

kezik szennyvíztisztító teleppel sem. A szennyvíz 

gyűjtése nem az előírt zárt gyűjtőkben történik, 

hanem a lakosok többségében az olcsóbban meg-

építhető, azonban illegális és rendkívül környezet-

szennyező szikkasztokat használják. A szennyvíz-

tisztító telep kiépítésével megalapozzuk a tényle-

ges rácsatlakozások lehetőségét, ezáltal felhagyás-

ra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivite-

lezett egyedi közműpótlók, tehát csökken a talaj 

és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. 

 

A szennyvíztisztító telep 

A technológia leírása: 

- mechanikai tisztítás (gépi rács, homokfogó) 

- biológiai tisztítás: anaerob+anoxikus+oxikus 

kombinációban üzemelő eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztítás /folyamatos működésű-, osz-

tott terekkel kialakított berendezésben/ kiegészí-

tésként biztonsági kémiai foszformentesítő egy-

séggel. 
 

A szennyvíztisztító telep Nagybarca külterület 

013 hrsz-ú területen kerül megépítésre. 

A közcsatornán érkező lakossági szennyvíz terhe-

lése 2 488 LE (230 m3/d), a tengelyen beszállított 

szippantott kommunális szennyvíz mennyisége 15 

m3/d. 
 

Gravitációs és nyomott bekötések száma: 944 db 

Vezeték hossza: 8 198 fm 

Házi átemelő: 34 db 

Gravitációs gerincvezeték hossza: 15 535 fm 

Nyomóvezeték hossza: 4 551 fm 

Hálózati átemelő: 8 db 

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 245 m3/d, 2 

488 LE (lakosegyenérték) 

 

A Támogató 2012. június 22. kelt támogató levél 

szerint támogatásban részesített. A Támogató 

döntése alapján Kedvezményezett vissza nem 

térítendő támogatásban részesül, melynek mértéke 

85%. 
 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 

2014. év április hó 16 nap. 
 

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 

1.278.222.834 Ft, azaz egymilliárd-

kettőszáhetvennyolcmillió-

kettőszázhuszonkettőezer-nyolcszázharmincnégy 

forint. 

 

 

ÉMOP-3.2.1./D-11-2011-0026 azonosító-

számú „Bán-patak mederszabályozása 

Bánhorvátiban” című projekt 
 

A közvetlen projektterület egy települést érint: 

Bánhorváti községet. Az érintett település belterü-

lete ár- és belvíz által veszélyeztetett. Állandó 

jellegű vízfolyás a településen a Bán-patak, ami 

környező terület és településrészek csapadék vize-

inek befogadója a nagy csapadékok és a tavaszi 

hóolvadások idején gyakran kilép a medréből, 

elöntésekkel veszélyeztetve külterületi és belterü-

leti ingatlanokat egyaránt. Ez egyrészt az elfajult, 

feliszapodott mederszakaszok miatt, másrészt a 

nem megfelelő vízszállító-képességű mederszel-
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vénnyel rendelkező szakaszok miatt jellemző. Az 

árvízi védekezés az önkormányzat feladata, a 

2010. évi és korábbi árvizek alkalmával folytatott 

védekezés komoly erőfeszítései ellenére is károk 

keletkeztek a településen.  

A Bán-patak mederrendezési munkáinak elvégzé-

se tehát feltétlenül szükséges, hogy a továbbiak-

ban a jelentős helyi vízkárok (elöntések) meg-

előzhetőek legyenek. 
 

A projekt alapvető célkitűzése Bánhorváti község 

helyi vízkár elleni védettségének biztosítása, a 

helyi kockázatok csökkentése: az ár- és belvíz 

biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárok-

kal veszélyeztetett településen a Bán-patak med-

rének rendezése. Célkitűzés továbbá, hogy a bel- 

és külterület elöntésével a szennyező- és esetleges 

veszélyes anyagok ne károsítsák a környezetet, a 

vízfolyásokat. 
 

A tervezett beruházás: Bánhorváti község belterü-

letén áthaladó Bán-patak mederrendezése. A me-

der hossza: 2,832 km 
 

A tervezett beruházás jellege: helyi vízkáresemé-

nyek elleni védekezés a belterület veszélyeztető 

vízfolyás lokális vízkár-elhárítási fejlesztésével. 

Ezen belül tervezett munkák a belterület veszé-

lyeztető vízfolyás lokális vízkár-elhárítási fejlesz-

tése, mederkotrás, mederburkolatok építése, parti 

sáv rendezése, a kikotort mederanyag parti sávban 

történő depóniaszerű elhelyezése. 

A projekt rövid-, középe- és hosszútávon garantál-

ja a mértékadó, továbbá a rendkívüli árvíz/belvíz 

biztonságos elvezetését a belterületről a külterüle-

tek veszélyeztetése nélkül. A fejlesztés eredmé-

nyeként a valószínűsíthető vízkárok száma jelen-

tősen lecsökken. 
 

A Támogató 2012.02.20. kelt támogató levél sze-

rint támogatásban részesített. A támogatás mér-

téke 95%. Elszámolható összköltség: 

108 805 284 Ft. 
 

 

„Kazincbarcika és vonzáskörzete mun-

kahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1 

regisztrációs számú pályázatban meghatá-

rozott pályázati cél: 
 

Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése Bán-

horvátiban. 
 

A Partnert a támogatásból megillető összeg: 

59 823 Ft CHF 

Becsült értéke: 67 190 Ft CHF 
 

Juhászné dr. Soltész Edit 

 tanácsos 

Közterület nevének megváltozása 
 

A Képviselő-Testület 16/2013 (IV.30) határozatá-

val a Népköztársaság út közterületet Köztársaság 

útra módosította.  

Tisztelettel kérjük az érintett lakosokat, hogy ok-

mányaik cseréje végett keressék fel a Hivatalt és 

egyeztetett időpontban az okmányok cseréje hely-

ben megtörténhet. 
 

 

FELHÍVÁS Pót kutyaoltásra! 

Felhívjuk a tisztelt eb tartók figyelmét, hogy az 

állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010.(II.26) Kormányrendelet alapján 2013. 

január 1-jétől a 4 hónaposnál idősebb eb, csak 

mikrochip megjelölésével tartható. 
 

Aki még nem tett eleget ennek, annak lehetősége 

van még pótoltásra, illetve mikrochippelésre! 

 

 

Kertek és mezőgazdasági területek 

gyommentesítése 
 

A növényvédelemről szóló törvény rendelkezése 

szerint a földhasználó, mezőgazdasági termelő 

köteles védekezni minden olyan (növényi vagy 

állati) károsító ellen, amelyek a szomszédos föld-

használók, termelők növénytermelési, növényvé-

delmi biztonságát vagy az emberi egészséget bár-

mely módon veszélyeztetik.  
 

Aki ez irányú kötelezettségének nem tesz eleget 

növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek 

legkisebb összege húszezer forint, maximum 

ötmillió forint. A bírság mellett a tulajdonos, 

használó költségére közérdekű védekezés is 

elrendelhető. 
 

Kérjük, hogy a kaszálást és egyéb növényvédelmi 

kötelezettséget elrendelő, valamint a bírságot 

kiszabó határozatok megelőzése érdekében min-

den ingatlanhasználó önként tegyen eleget köte-

lezettségének. 
 

 

A következő számunk előreláthatólag 2013. 

augusztus 18-ai Falunap előtt jelenik meg. 
 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Demeter Zoltán 

polgármester 
 


