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Örökség 
 

 

A Bán-patak tükrébe nézek, 

Mely halkan ringatja a jelent. 

Múlt és jövő közt élő fűzfa 

A hajnali fényben mereng. 

 

 

 

Partjait a nyújtózkodó híd, 

Mint hűséges társ összeköti, 

S bizalmunk keskeny pallóját 

Sötét vihar remegteti. 
 

 

Dióhéj-csónak süllyedőben? 

Messze a part, és nem 

látható? 

Mégis – üzenni kíván nekünk 

Olajág, zölden pompázó. 

 

 

Üzen, mint gyökér a fának, 

Mint jövőnek üzen a jelen: 

Ami benned egyszerre 

mozdul, 

Bán-patak hulláma – időtlen. 

 

Így nézlek évtizedek óta, 

Mint minden anya gyerme-

két, 

Kit ez a föld dajkált, ringatott 

Remegve viszi át örökét.  

 

 

A Bán-patak tükrébe nézek, 

Mely halkan ringatja a jelent. 

Odvas fűzfák törzsöke élhet 

Még röptető jövendőt? 

 

Máté Istvánné Orosz Margit 

 

 

 

2013. augusztus 20. 
 

Tisztelt Ünneplők! 
 

 

„ Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak 

lenni magatartás.” 

Ez az állítás Márai Sándortól származik, aki 

hazájától távoli számkivetettségben élt és al-

kotott. Ehhez a gondolathoz szükség volt arra, 

hogy a „kassai polgár” Amerikában is őrizze 

magyarságát. Szükség volt arra, hogy ismerje 

a magyar történelmi múltat és tudja, hogy egy 

nagy nemzet nem csak attól válhat naggyá, 

hogy hány ember tartozik, tartozott hozzá, 

hanem attól is, hogy mit tettek, valósítottak 

meg a polgárai. 

Ez az állítás a nemzethez-magyar nemzethez 

való tartozást igen erős értékként határozza 

meg. 

Ezt ma sokan vitatják és idejétmúlt nézetnek 

tartják. 

A történelmi tényeink azt bizonyítják, hogy a 

mindenkori tartós nemzet érdekében is vég-

zett tevékenység őrizhet és emelhet fel egy 

közösséget. 

Történelmi síkon ez a dolog nem kezdődött 

mással, mint Szent Istvánnal. Nélküle talán 

Márai Sándor sem tudta volna megfogalmazni 

állítását. 

Szent István történelmünk azon személye, aki 

országot-nemzetet kovácsolt azáltal, hogy 

kialakította, létrehozta azt az értékközösséget, 

melyhez tartozást mind a mai napig fontosnak 
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tartják azok, akik bárhol a világban magyar-

nak vallják magukat. 

Szent István valószínűleg nem gondolkodha-

tott úgy, mint Márai Sándor, csak végezte a 

dolgát, cselekedett. A történelmi távlatok bi-

zonyították be, hogy értéket teremtett munká-

jával. Az államalapításunk kora sokszor hábo-

rúskodással, összecsapásokkal volt terhes. A 

békeidők talán alkalmasabbak a nyugodt 

nemzet építésre is. 

Ez adatott nekünk. Az, hogy valamennyien 

használjuk ki a rendelkezésünkre álló kis időt 

és ez alatt vigyük elébb, ha csak kevéssel is 

közösségünk ügyét.  

Szent István tanítása, példája ebben az érte-

lemben is követendő lehet számunkra. 

Nyilván nem egyformák a lehetőségek, hely-

zetek, hogy valamennyien ugyanolyan mér-

tékben járuljunk hozzá ehhez a „magatartás”-

hoz, de mindenki segíthet megsütni a Nemzet-

kenyerét. 

Vannak, akik megteremtik a jogi lehetőségét 

annak, hogy elkészülhessen ez a kenyér. 

Vannak, akik megtermelik a búzát a kenyér-

hez, vannak, akik megőrlik, megsütik. 

Lehetne még hosszan sorolni azokat a tevé-

kenységeket a mindennapi életből, amelyen 

keresztül átsugározhat a Márai „magatartás” 

tevékenység, de talán a mindennapi kenye-

rünk példája alapján mindenki sorra veheti a 

lehetőségeit. 

 

 

Tisztelt Ünneplők! 
 

Kívánom, hogy Bánhorvátiban is egyre töb-

ben ismerjék föl a közösségükért végzett 

hasznos tevékenységek jelentőségét, mellyel 

nem rombolják, de építik gyermekeik, unoká-

ik jövőjét! 

Kívánom, hogy egyre többen tapasztalják 

meg azt, hogy a közösségért végzett munka és 

áldozat nem szegényíti, de gazdagítja az em-

bert. 

Kívánok minden kedves bánhorváti lakosnak 

egészséget, megértő, segítő családot, baráto-

kat. 

 

                                                                                                 

Földvári István  

   

Iskolai hírek 
 

     A nyár folyamán felkészültünk a 

2013/2014-es nevelési – oktatási évre. Sok 

feladattal járt az előkészület, hiszen 

2013.szeptember 1-től intézményünk a Köz-

nevelési törvény értelmében egész nap nyitva 

tartó iskolává válik. 

Ennek megfelelően szerveztük át a rendsze-

rünket, mely szerint a délelőtti időszakokban 

továbbra is tanítási órák zajlanak, délután 

pedig változatos foglalkozásokat szervezünk 

tanulóink számára.  

Természetesen a diákok legfontosabb feladata 

a tanulás marad. Az év végén kiadott nyom-

tatványokon választhatnak, hogy délutánra 

napközit igényelnek / azoknak javasoljuk, 

akiknek több idő szükséges a tanuláshoz/, 

vagy tanulószobát /napi 2 óra/ és különböző 

szakköröket. A szakköri kínálatot az igények 

felmérése után tudjuk kihirdetni. 

     Megváltozik az iskolabusz szolgáltatás, 

ugyanis a tanítási órák után, délben nem köz-

lekedik. 16 órakor viszi haza a bejáró tanuló-

kat. 

A délutáni foglalkozások alóli felmentési ké-

relmek felmérése megtörtént. Ezek elbírálásá-

ra augusztus 21-én kerül sor, melyről értesí-

tést küldünk az érintett szülőknek. 

     Szeptember 1-től az iskola működési rend-

jében az változás áll be, hogy a tanítási napok 

8 órakor kezdődnek. Ehhez igazodik az isko-

labusz reggeli járata is. 

     A tankönyvek kiosztásáról és az évnyitó 

időpontjáról a későbbiek során tudunk tájé-

koztatást nyújtani. A bizonyítványosztáskor 

kiadott nyomtatványokat kérjük leadni au-

gusztus 21-ig a plakátokon, illetve a Képúj-

ságban megadott módon, a zavartalan iskola-

kezdés érdekében. 

     Minden további információt igyekszünk 

időben megosztani a kedves szülőkkel annak 

érdekében, hogy a 2013/2014-es tanévet zök-

kenőmentesen tudjuk kezdeni. 

     A nyár hátralévő idejéhez kívánunk jó pi-

henést! 

 

 

Kakszi Erzsébet 

igazgató 
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Láng és Remény 
 

   Ezen a nyáron már 9. alkalommal került 

megrendezésre a Tamás Gyula tanár úr által 

szervezett matematika tábor. 

 

   A július 11-24-ig tartó eseményen a törté-

nelmi Magyarország több részéről érkeztek 

közép és felső oktatási intézményekből diá-

kok. A szállásunk a Lázbérci Víztároló gátja 

közelében volt. Előbb megérkeztek az erdé-

lyiek majd két nap elteltével csatlakoztak a 

zentaiak is hozzánk. Az ő részvételüket a Rá-

kóczi Szövetség tette lehetővé. 

 

   Mindnyájan nagy érdeklődéssel és kíváncsi-

sággal vártuk, hogy vajon mit kapunk, mit 

vihetünk, haza ebből a táborból Okkal kér-

dezhetné valaki, hogy ki az az elvetemült, aki 

a vakációban is matek, fizika könyvet forgat a 

kezében. De itt megtanulhattuk, hogy minden 

feladatnak értéke van és mind egy-egy aka-

dály, amit le kell tudnunk győzni. Egy fela-

datnak több megoldása is akadhat, persze ta-

lán az elsőre a legnehezebb rájönni, de ez a 

küzdés is hozzátartozik a siker eléréséhez. 

Rengeteg kísérletben lehetett részünk, de 

ugyanakkor történelemről, irodalomról és 

híres-neves emberekről is szót ejtettünk. So-

sem felejtem el az esténkénti 

csillagászkodásainkat, ahogyan gyönyörköd-

tünk a fénylő csillagokban. Ez valójában az 

ÉLET tábora volt. 

   A tudás megszerzése mellett nagy hatással 

volt rám az erdélyi diákok hazaszeretete. 

Most jöttem rá, hogy mennyire nehéz náluk 

MAGYARnak lenni. 

   Ez idő alatt minden napra jutott valamilyen 

szórakozás, játék, kirándulás, bográcsozás. Az 

utolsó napon szalonnasütéssel zártuk az estét 

és a tábort ahol megkértük a tanár urat, hogy 

amennyiben egészsége engedi jövőre is szer-

vezzen egy hasonlót.   

   Köszönetet mondok mindazoknak, akik a 

tábor szervezésben és lebonyolításában részt 

vállaltak. 

 

 

Harnócz Lilla 

 

Az óvoda mindenkinek jó? 
 

Sok szülő teszi fel ezt a kérdést - tanácsot 

várva - szakembernek, rokonnak, ismerősnek, 

hasonló korú gyermeket nevelő szülőnek vagy 

egyszerűen csak saját magának. Hiszen min-

den gyerek külön egyéniség, ráadásul eltérő 

fejlődési utat jár be: mi van, ha éppen az én 

gyermekem az, akit rossz ötlet óvodába 

iratni? Vagy az óvoda tényleg mindenki szá-

mára ideális megoldás? 

A válasz rövid és egyszerű: igen, szinte min-

denkinek. 

Jó óvodás kisgyermeknek, mert... 

Több inger éri ! 

Megismerhet másokat, megtapasztalhatja, 

hogy milyen 

- a közösségben élés,  

- az elválás majd újra találkozás,  

- az alkalmazkodás,  

- az osztozás,  

- az együttjátszás, és  

- a barátkozás. 

Változatosan, gondosan válogatott játékokkal 

játszhat!  

Fejlődik a fantáziája, s ami még fontosabb: a 

kooperációs készsége, a késleltetési és fruszt-

rációtűrő képessége is.  

Megtanul számtalan írott és íratlan közösségi 

szabályt, ami felkészíti őt életének következő 

fontos állomására, az iskolára. 

Korának megfelelő tudásra tesz szert versek, 

mesék, dalok, mondókák, játékok körében.  

S legfőképpen: hozzászokik egy rendszerhez, 

ami a kötelességérzet, később a feladattudat, 

majd a felelősség és teljesítőképesség alapja 

lesz. 

 

------------------------------------------------------- 

 

A nyári pihenés után szeretettel várjuk óvodá-

sainkat.  

Augusztus 26-án nyílik az ovikapu, szep-

tember 2-án kezdődik a nevelési évünk. 

 

------------------------------------------------------- 

  

2013. szeptember 2-án 9.30 – 11. 30-ig 

játszó délelőttöt szervezünk az óvoda  

udvarán, ahová minden  

anyukát, apukát, szeretettel hívunk és várunk: 



 4 

Ovicsalogató: 

 

Óvodánknak udvarára vár-

juk kedves  

szüleinket, 

jó lenne, ha eljönnének, s 

velünk együtt  

örülnének. 

  

 

 

 

Oviköszöntő: 

                                                                            

 
közös játék, rajzverseny, 

vetélkedő,  

feladat, várja majd  

az érdeklődő kicsiket és 

nagyokat. 

 

 

 

Ugyancsak ezen a napon,  

2013. szeptember 2-án, hétfőn 16 órától 

szülői értekezletet tartunk. 

 

 

Elsőként összevonva az étteremben: 

 

• Az óvodát érintő általános ismertető. 

Ezt követően a Napraforgó és Napsugár cso-

portban: 

 

• A csoportvezető óvodapedagógusok 

tájékoztatása a csoport óvodai életéről, a cso-

portban történő aktualitásokról, a szükséges 

felszerelésekről stb. 

 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

 óvodavezető 

 

 

 

Önkormányzati Hírek 

 

Tájékoztatom a Község lakosságát, hogy a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-

tásról szóló 1997. évi XXXI. törv. értelmében 

a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal 

felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédel-

mi kedvezményre való jogosultsága 2013. 

augusztus 1-én fennállt, természetbeni ellátást 

nyújt fogyasztásra készétel, ruházat valamint 

tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-

utalvány formájában . Az utalvány kiadásá-

nak, megérkezésének várható időpontja szep-

tember első napjai, melyről külön tájékoztat-

juk az érdekelteket. 

------------------------------------------------------- 

Tájékoztatjuk a Község lakosságát, hogy a 

tanév kezdés megkönnyítése érdekében a te-

lepülés közigazgatási területén, 2013. szep-

tember 1-én lakóhellyel rendelkező általános 

iskolai és középiskolai nappali tagozatos tanu-

lók részére a tanulmányok folytatásával járó 

anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyv-

támogatást biztosít azok számára, akik nem 

jogosultak ingyenes tankönyvre. A támogatás 

mértéke: 3 000 Ft. A tankönyv támogatás 

felvételekor iskolalátogatási igazolást kell 

bemutatni, mely tartalmazza, hogy az intéz-

ményben tanuló nem kapott ingyenes tan-

könyvet. A támogatás szeptember 1 és 30 

között igényelhető. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. A támogatás az iskolalátogatási 

igazolás – kiskorú esetén törvényes képviselő 

által – az Önkormányzati Hivatalban történő 

leadásával igényelhető, iskolalátogatási igazo-

lás a helyi általános iskolásokra is vonatkozik. 

------------------------------------------------------- 

Tájékozatjuk továbbá a község lakosságát, 

hogy 2013. évben is lehetőséget biztosított a 

kormány, hogy a települési önkormányzatok 

számára, hogy támogatást kérjenek a szociális 

nyári étkeztetés megszervezésére. A támoga-

tást azok az önkormányzatok kaphatták meg, 

akik vállalták, hogy a nyári időszakban fo-

lyamatosan, legalább 44 munkanapon keresz-

tül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosíta-
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nak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül gyermekek számára. A fen-

tiek értelmében az önkormányzat 71 kiskorú 

gyermek számára biztosított nyári gyermekét-

keztetést. 

Felhívom a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesülők figyelmét, hogy min-

denki ellenőrizze a támogatás lejáratának 

időpontját, mert lejárt támogatással a ked-

vezményeket igénybe venni nem lehet. Az 

ügyintézési határidő: 30 nap! 

 

 

Szennyvízberuházás 
 

A szennyvízelvezető csatorna bekötéséhez 

utólagosan csatlakozók számára a Lakáskasz-

sza sárga csekkeket küldött, hogy azon fizes-

sék a részleteket. Tájékoztatjuk az érintette-

ket, hogy a kiküldött csekkekre ne fizessenek, 

vegyék tárgytalannak ezt az értesítést. 

 

 

Dr. Szécsi Ottó 

 jegyző 

 

 

 

 

Általános tűzgyújtási tilalom 
 

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 

2013. július 22-től visszavonásig a vidékfej-

lesztési miniszter. Az erdőkben a rendkívül 

gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a 

csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűz-

veszély alakult ki. 

A tűzgyújtási tilalom ideje alatt nem szabad 

tüzet gyújtani az erdőkben illetve kétszáz 

méteres körzetükben. A tilalom a kijelölt 

tűzrakó helyekre valamint a közutak és vas-

utak menti fásításokra is vonatkozik. 

A parlag- és gazégetés is tilos. Felhívják az 

erdőben kirándulók, a mezőgazdasági terüle-

teken dolgozók, valamint a közúton és vas-

úton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát ne 

dobjanak el, minden esetben oltsák el.  

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, 

erdővédelmi bírsággal sújtható – áll a mi-

niszteri közleményben. Az elrendelt tűzgyúj-

tási tilalom visszavonásig érvényes. 

 

 

Parlagfű irtásról 
 

A parlagfű irtását jogszabály írja elő (2008. 

évi XLVI. törv. 21/2008. (VII. 30.) Korm. 

rendelet), az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló törvény szabályozza az 

ezzel kapcsolatos feladatokat és az ellenőrzés 

mikéntjét. Ennek értelmében június végéig 

gondoskodni kell arról, hogy ne legyen senki-

nek a telkén parlagfű, ahogyan a közterületek-

ről is el kell tüntetni a káros növényt. Aki ezt 

elmulasztja, az tizenötezer és ötmillió forint 

közötti bírsággal sújtható. 

 

 

A parlagfű irtása 
 

A leghatékonyabb módszer az, ha egyszerűen 

kihúzzák a parlagfüvet. Gyökerestül kell eltá-

volítani a növényt annak érdekében, hogy 

újbóli kihajtását  megakadályozzák. A kaszá-

lás nem a legjobb megoldás a parlagfű ellen. 

Amennyiben azonban más megoldás nincs, 

akkor kaszálással akadályozzák meg azt, hogy 

a virágzás meginduljon. Mindenképpen 

ügyelni kell arra, hogy a virágzást megelőző-

en kerüljön sor a kaszálásra, hiszen a virágzó 

növény már szórja a pollent, így az allergia 

ellen ekkor már nem lehet hatékonyan fellép-

ni. Kaszálás esetén azonban újabb feladatok 

adódnak, hiszen a lekaszált növény tovább 

növekedve hamarosan újra eléri azt az állapo-

tot, amikor a virágzást megelőzendő kaszálni 

kell. A legjobb módszer már csak emiatt is a 

növény eltávolítása a földből gyökerével 

együtt. 

 

 

 
Juhászné dr. Soltész Edit 

 tanácsos 
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XV. BÁNHORVÁTI FALUNAP 
 

10:00 Istentisztelet a bánhorváti és a bánfalvai református templomban 

10:15 Szentmise a római katolikus templomban 

11:00 Ünnepi megemlékezés az I-II. Világháborús emlékműnél 

12:00 Ünnepi műsor a sportpályán 

 -Kazinczy Gábor Általános Iskola Néptáncegyüttesének fellépése 

 -Bánhorváti Népdalkör műsora 

 -Demeter Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő ünnepi beszéde, az új kenyér megszelése 

13:00 Ebéd, melynek ára adagonként 200 Ft. 

13:30 Zizi és Dodó bohóc gyermekműsora 

14:00 Levendula nyugdíjasklub nótaműsora 

14:30 PÁRTERÁPIA- Az egri pinceszínház előadása  

15:30 Sanci és a Táncoslányok 

16:00 Amatőr fekvenyomó verseny, Habparti  

   Nevezési feltételek-16 évet betöltött Bánhorváti lakos. Nevezni lehet 2013. 08. 16. péntekig,  

  személyesen a Művelődési Házban, telefonon-06-70-371-9460-as számon, vagy facebookon.  

  (a sportnapos fekvenyomókat elvárjuk.) ) 

16:30 Fecske élőzenei slágerparádé 

17:00 CSOCSESZ  

18:00 Kosztümös táncparádé Sajószentpéterről 

18:30 Titka Brigitta és Nádasky Attila nótaműsora 

19:00 Bökfy Gusztáv fergeteges zenés műsora 

20:15 Tűzijáték 

20:30 TUTI DUÓ- A FÁSY MULATÓ SZTÁRJAI 

21:00 SZABADTÉRI BÁL A SZIVÁRVÁNY EGYÜTTESSEL 

A rendezvényen egész délután ingyenes igénybe vehető a lovagoltatás, az óriáscsúszda, a boxring, 

és a népi játszótér. 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. 

 

A következő számunk előreláthatólag októberben jelenik meg. 
 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Demeter Zoltán 

polgármester 
 


