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Előre mind pesti srácok! 

1956-ban igen fontos és lényeges események 

történtek Magyarország történelmében. Olyan 

események, melyek méltán naggyá tették a 

nemzetek sorában. 

Ha visszatekintünk a történelmünkre, akkor 

sok kiemelkedő, sorsdöntő, sorsfordító cse-

lekményt találunk, de mind között az egyik 

legfényesebben ragyogó 1956. 

Bár rövid életű volt az a katartikus élmény, 

hogy Dávid legyőzte Góliátot, mégis sikeres 

forradalomnak tekinthetjük, mert hatása mind 

a mai napig tart.   

A II. világháború utáni kilátástalan helyzetben 

hallotta meg egyik ember a másik hangját, 

értette meg, hogy csak együtt, egymást segít-

ve lehet úrrá lenni a bajokon.  Semmihez nem 

hasonlítható érzés öntötte el az emberek szí-

vét a szenvedések, a megaláztatások, a sze-

génység ellenére, mert közösen tettek valami 

óriási dolgot. A széthúzás, különállás helyett 

az együvé tartozás, egyet akarás, szeretet tette 

naggyá a forradalmunkat. 

A történelem fényes lapjaira kerültek azok a 

többségében fiatal generációhoz tartozó em-

berek, akik a vérüket is áldozták értünk.  A 

fiatal emberek lendülete, akarata, kitartása 

vitte előre az eseményeket. Október 23 és 

november 4 közötti időben az örömteljes vá-

rakozás volt a legfőbb érzés. A szabadság 

kiteljesedése mindenkit magával ragadott. A 

fiatalok mindig is kezdeményezői voltak a 

változásoknak, de különösen igaz és érvényes 

ez 1956-ra. Minden nap, minden eseményben 

nyomon lehet követni a fiatalok tetteit. Egye-

temisták, főiskolások, középiskolások vívták 

élet-halál harcukat értünk is.  

1956 tanítása lehet számunkra azoknak a fia-

taloknak a példamutatása, akikre az egész 

világ büszkén tekint. Október 23.-a tanítása 

lehet az, hogy a közösség sikere érdekében 

közösen kell vállalni a feladatainkat és csele-

kedni érte. November 4.-e tanítása lehet az, 

hogy kudarcok sokszor előfordulnak, de a 

becsületes, kitartó munka eredménye gyümöl-

csöt terem.   

Kívánom a Tisztelt olvasóknak 1956. október 

23.-ára emlékezve, hogy a pesti srácok tettei 

is segítsenek abban, hogy a közösségeink si-

keres jövőt érjenek meg. 

Tudjon belenézni abba a tükörbe kicsi és 

nagy, idős, fiatal, itthoni és külföldön élő, 

anyaországi és határainkon túli magyar em-

ber, melyet 1956 tart elénk azzal, hogy meg-

mutatja, milyen összefogással kell és érdemes 

a jövőt építeni. 

 

Bánhorváti, 2013. október 18. 

      

 Földvári István   

 

X. évfolyam 3. szám 2013. október 
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ISKOLAI HÍREK 
 

A 2013/14-es nevelési-oktatási év kezdése 

sok tekintetben állított új helyzet elé diákot, 

szülőt, pedagógust egyaránt. A változásokra 

sikerült a nyár folyamán felkészülnünk és 

ennek megfelelően elkezdenünk az új tanévet. 

 

A Köznevelési törvény új elemei: 

 Mindennapos testnevelés 1-6. évfolyam-

okon 

 Hit-és erkölcstan oktatás 1-5. évfolyamon 

/református és római katolikus/ 

 Református hitoktatók: Demeter Zoltánné 

és Vadnai Zoltán református lelkészek, 

Bóna Judit katolikus hitoktató. 

 Egész nap nyitva tartó iskola – ez okozta 

a legnagyobb változást 

 2013. október 15-én megalakult az In-

tézményi Tanács a helyi önkormányzat, a 

szülők és nevelőtestület képviseletével 

 

Az egész nap nyitva tartó iskola intézmé-

nyünkben 174 tanulóból 144-et érint. 30 tanu-

ló részleges, vagy teljes felmentést kapott a 

délutáni foglalkozások alól. Ezek a felmenté-

sek elsősorban tanulmányi eredmény alapján 

kerültek elbírálásra, illetve a részleges fel-

mentések esetében a gyermekek bizonyos 

napokon történő: sport, idegen nyelv és mű-

vészeti oktatásban való részvételért lettek 

mentesítve. 

 

A 16 óráig bent tartózkodó gyerekek számára 

az alábbi foglalkozások kerültek megszerve-

zésre: 

 15 óráig minden csoport számára tanuló-

szoba, illetve tehetséggondozás és felzár-

kóztatás 

 15-16 óráig a következő szakkörök: 

sport, színjátszó, tánc, honismeret, ma-

gyar, matematika, angol, filmklub, kézi-

munka, ügyes kezek, origami, rejtvény-

fejtő, vöröskereszt, természetjáró, ének-

kar, kamarakórus, furulya, számítógépes 

grafika, informatika 

  Az egri Pince Színház szervezésében 

színi előadások, táncház, rendhagyó iro-

dalomórák, heti szakkörök, egyéni szak-

körök 

 Előadások a Vadna Önkormányzata által 

nyert pályázatán belül: egészséges élet-

mód, egészséges táplálkozás, drog és al-

kohol megelőzés, szexuális felvilágosítás, 

játékos vetélkedők 

 2013. október 11-én bekapcsolódtunk a 

Diáksport Szövetség által meghirdetett 

országos sportnapba 

 Fakultatív hitoktatás  

 

A fenti programkínálatból kitűnik, hogy 

gyermekeink számára igyekszünk minél vál-

tozatosabb elfoglaltságot kínálni idejük tar-

talmas eltöltéséhez. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy az általuk választott szakkörökön 

való megjelenés mentesít a tanulás alól. A 

gyermekek elsődleges feladata a tanulás és a 

napi házi feladatok mennyiségétől függően az 

otthoni tanulás is elengedhetetlen.   

 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy továbbra is 

nagy figyelemmel kísérjék gyermekük tanul-

mányi munkáját, előmenetelét! A folyamatos 

ellenőrzés – otthon és az iskolában egyaránt – 

elengedhetetlen feltétele az eredményes tanu-

lásnak. Együtt, egymást segítve, kiegészítve 

tudunk hatékonyan együttműködni. Közös 

célunk a gyermekek minél sokoldalúbb fejlő-

dése, képességeik kibontakoztatása. 

 

Ennek szellemében és a törvényi előírásoknak 

megfelelően kívánjuk folytatni pedagógiai 

munkánkat a 2013/2014-es oktatási – nevelési 

évben is. 

 

                                                                                           

Kakszi Erzsébet 

 igazgató 
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MEGHÍVÓ 
 

 

Szeretettel hívunk, és várunk mindenkit 

2013. október 22-én, 15.30 órakor 

Nemzeti Ünnepünk tiszteletére tartandó 

ünnepségünkre. 

 

Ünnepi beszédet mond: 

Demeter Zoltán Országgyűlési Képviselő 

Úr, Bánhorváti Község Polgármestere 

 

Fellép: 

A Kazinczy Gábor Általános Iskola színját-

szó csoportja és énekkara 

 

Iskolavezetés 

 

Óvodába öröm járni… 
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, az állatok világnapján a 

Platthy kastélyba kirándultunk, ahol gazdag 

állatállományt láthattunk, sőt almával meg is 

etettük őket. Szüreti hagyományokat eleve-

nítettünk fel óvodásaink számára. Őszi pom-

pába öltözött a belső terünk, nagyon hangula-

tos dekoráció várja a hozzánk belépő kicsiket 

és nagyokat minden helységünkben. Őszi 

tevékenykedések során különböző anyagok-

ból és különféle technikákkal készült: szőlő-

fürt, napraforgó, teknős, fecske, süni csiga-

házzal csiga, termés,- és zöldségfigurák. 

Újra nyitva az ovikapu: játszó délelőttre 

várjuk az óvodások szüleit október 25-én, 

ahol meglepetéseket terveznek az óvónénik. 

Községünk rendezvényeihez kapcsolódva 

műsorral köszöntjük az időseket, szerepelni 

fogunka a lángos fesztiválon. Készülünk Dr. 

Séra Mihály néhai körzetorvosunk 100 éves 

születésnapja emlékére rendezett egészség-

napra. 

Elmúlt a nyár, több időt töltünk a lakásban, 

hosszabbak az esték, közelednek a téli ünne-

pek. Elindul a szülő a játékboltba, gyerekei-

nek szeretne örömet szerezni. Hogy milyen 

játékkal? Hát jó játékkal. De vajon mitől jó 

egy játék?  

 

A jó játék titka 

Olyan, ami nem játszik 

magától. 

 

A jó játék… 

 biztonságos és 

strapabíró, 

 használata öröm, 

 érdekes a gyermek számára, 

 stimulálja a kreativitást és a fantáziát, 

 ösztönzi a kíváncsiságot és találé-

konyságot, 

 a tanulás eszköze, 

 kihívást jelent, de nem frusztráló, 

 sokszori használatra csábít, 

 interaktív, 

 a fejlődési szükségleteket és fejlődő 

készségeket célozza meg. 

 

Néhány javaslat az alap játékkészlet össze-

állításához: 

 

Olyan játékok, amelyek a valós élet utánzá-

sára ösztönzik a gyerekeket: 

Nagyon fontos, hogy legyenek olyan játékai, 

amelyek a gyermeket a fantáziájuk használa-

tára, valamint kreativitásuk és szociális kés-

zségeik fejlesztésére ösztönzik. Mini figurákat 

tartalmazó játékkészletek, konyhai eszközök, 

teáskészletek, orvosi táskák, játéktelefonok – 

ezek mind-mind segítenek a gyermeknek fel-
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fedezni a körülöttük lévő valós világot azzal, 

hogy az ő szintjükre hozzák. A beöltözős ru-

hák érdekes választéka ugyanilyen okból na-

gyon fontos. Mindenki emlékszik, milyen 

nagy öröm volt felvenni édesanyánk tűsarkú 

cipőit és ékszereit, a régi kalapjait, kistáskáit 

és érdekes ruháit. Mi az óvodában ládákban 

tartunk fiúknak, lányoknak különböző maguk-

ra aggatható ruhákat, kellékeket és folyamato 

san „beöltöznek”. 

 

Játékok, amelyek a problémamegoldást 

segítik: 

Az olyan játékok, mint az alakrendezők, 

egymásra rakható játékok és kirakók segítik a 

gyerekek koncentrációját és problémamegol-

dó készségeit fejleszteni, amire iskolás koruk-

tól kezdve egész felnőtt életük során nagy  

szükségük lesz.  

 

Kreativitást igénylő játékok: 

A gyerekek szeretik a festékeket, zsírkrétákat 

és a papírokat. A gyurma is kiválóan fejleszti 

a gyerekek fantáziáját és kézügyességét, rá-

adásul ezt még Ön is el tudja készíteni. Az 

építőkockák is elengedhetetlenek; a gyerekek 

szeretnek a kockákkal játszani, és ezek is fej-

lesztik a kreativitást és a logikus gondolko-

dást is. 

 

Labdák: 

A különféle méretű labdákkal való játék segít 

a gyerekek mozgáskoordinációjának fejleszté-

sében. A labdajátékok kiválóan fejlesztik a 

szociális interakciót, segítenek a gyerekeknek 

megismerni a győzelmet és vesztést, és meg-

ismerik, hogyan játsszanak felváltva.  

 

Zenélőjátékok:  

A gyerekek szeretnek együtt énekelni, táncol-

ni és irányítani a zenét, így egy strapabíró, 

gyermekek számára megfelelő CD lejátszó 

vagy kazettás magnó és sokféle gyermekzene 

beszerzése igencsak ajánlatos. A tevékenysé-

gekkel összekapcsolt énekek különösen fon-

tosak; fejlesztik a koordinációt, stimulálják a 

memóriát, és egyben szociálisak is.  

 

Könyvek: 

A gyerekeknek annyi könyvre van szükségük, 

amennyi csak lehetséges. Még ha csak játsz-

szák is, hogy olvasnak, akkor is a képzelőere-

jüket és az elő-olvasási készségeiket fejlesz-

tik. A játékokhoz hasonlóan a könyveket is 

megfelelően jó állapotban kell tartani, hogy a 

gyerekek megtanulhassák tisztelni őket.  

 

Ovis „kedvencek” ötletadásnak: 

mindenféle építőkocka (fa, szivacs…), favo-

natok kiegészítő elemekkel, mágneses kira-

kók, gyöngyfűzők, memóriajátékok, puzzle, 

halli galli, diferix, társasjátékok és persze a 

babák, autók és a szerepjátékok eszközei. 

 

A jó játék varázslat 

A magyar nyelvben a játék egyszerre jelent 

cselekvést, tárgyat és szabályt is. A nagy vá-

sárlási lázban általában elfeledkezünk a szó 

többes jelentéséről, és csak a tárgyat keressük, 

kevésbé gondolva arra, ami ezzel a tárggyal 

otthon történni fog. A gyerek a játék tevé-

kenysége során tanul meg szinte mindent. 

Először azt, hogy a világot szabályozni tudja, 

aztán azt, hogy önmagát is képes szabályok 

szerint vezérelni. A játékból fakad önnön vi-

selkedésének kontrollja, és az érzékeléstől a 

gondolkodásig, mások gondolkodásának 

megértéséig minden olyan folyamat,amire 

aztán az életben oly nagy szüksége lesz.  

A játékban születik meg a gyermek figyelme, 

kitartása is.  

 

Végezetül egy fontos gondolat: 

„A szülő a gondoskodásban, a gyermek a 

közös játékban méri a szeretetet.” 

  

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 
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Továbbjutottak 
 

2013. október 10-én a borsodsziráki, a nagybarcai 

és a Bánhorváti Népdalkör együtt utazott el 

Sátoraljaújhelybe, az Országos kulturális és 

művészeti Ki Mit Tud? Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei elődöntőjére. Több mint 600 résztvevő 

volt jelen a rendezvényen 68 produkcióval. A jó 

hangulatú vetélkedőn a csoportokat neves, 

szakmai zsűri értékelte. A Bánhorváti Népdalkör 

ELSŐ helyezést ért el, így továbbjutottak az 

országos elődöntőbe, amelyet Pécsen rendeznek 

meg október 21-22-én a Zsolnay Negyedben és a 

Kodály Központban. Az onnan továbbjutó 

versenyzők pedig november 22-én Pesten, az 

Operettszínházban mutatják meg tudásukat. A 

Bánhorváti Népdalkör ezúton is szeretne 

köszönetet mondani Demeter Zoltán Polgármester 

Úrnak, hogy egy ilyen neves rendezvényre el 

tudtak jutni. A község lakóit pedig arra kérem, 

szorítsanak nekik, vigyék jó hírét Bánhorvátinak. 
 

Deák-Szinyéri József 
 

 

 

"Emlékezz, lobogjon a láng" 
 

Kedves Bánhorváti 

lakosok. Mindenkit sok 

szeretettel várunk a 

felvonulásra mellyel 

szeretnénk megemlékezni 

az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 

eseményeiről.  
 

Gyülekező 2013. október 23. 17:30-tól, a 

Művelődési Házban, indulás 18:00-kor. 
 

Deák-Szinyéri József 

 
 

A Bánhorváti Községi Önkormányzat 

 tisztelettel és szeretettel meghívja  

a 65 év felettieket  

2013. október 25-én 16 órától  

a Berkes János Művelődési Házban tartandó  

Idősek estéjére! 

VII. Bánhorváti Lángos Fesztivál 
 

Minden kedves Bánhorváti lakost sok szere-

tettel hívunk az idei fesztiválra melynek idő-

pontja: 2013. november 30. András napja. 

Természetesen a későbbiekben közölni fogjuk 

a részletes programot, de addig is arra kérnék 

mindenkit, hogy népszerűsítsék a rendez-

vényt, hívják el barátaikat, rokonaikat, isme-

rőseiket és segítsenek nekünk értékeink és 

hagyományaink átadásában. Hiszen ez a ren-

dezvény a MIÉNK, a Lángos a MI ételünk 

melyre méltán büszkék lehetünk, akármekko-

ra szerepet is foglaljon el nemzetünk hatalmas 

szellemi örökségében. Jöjjön el mindenki, 

hiszen ahogy a szlogen is szól- ILYET MÉG 

NEM ETTÉL.  

 

Deák-Szinyéri József 

 
 

 

TISZTELT BÁNHORVÁTI LAKOSOK! 

 
Dr. Séra Mihály 29 évig volt  

a Bán-völgye elismert körzeti orvosa. 

Születésének 100. évfordulóján 

2013. november 16-án 

megrendezésre kerül  

Bánhorváti-Nagybarca-Vadna  

települések szervezésében az  
 

I. 

Dr. SÉRA MIHÁLY 

EGÉSZSÉGNAP. 
 

Helyszíne a Berkes János Művelődési Ház, 

ahol 14 órától 17 óráig 

a műsorszámok között egészségügyi témájú 

előadásokat hallhatnak a résztvevők. 

 

Ingyenes lakossági szűrővizsgálatot tartunk 

12:30 – 13:30 óra között, ill. a rendezvény 

végén, a tombolahúzás után.  

 

Mindenkit szeretettel várunk hagyományte-

remtő rendezvényünkre! 

 

A szervezők.  
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Bánhorváti Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testületének 8/2013.(X. 17.) önkor-

mányzati rendelete az avar és kerti hulla-

dékok nyílttéri égetéséről 
 

4. § Az égetés szabályai 

 

(1) Kerti hulladék égetése minden év március 15. 

és április 15. között, valamint október 15. és no-

vember 15. között történhet hétfői és csütörtöki 

napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16 óra 

között.  

 

(2) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, 

vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyezte-

tő módon, nagykorú cselekvőképes személy fo-

lyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető 

legkisebb zavarása mellett szabad.  

 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (to-

vábbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során 

köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltéte-

lekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.) A 

füst képződés csökkentése érdekében az avart és a 

kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani 

kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis ada-

gokban történhet. 

 

(4) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti 

hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat 

tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. 

Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tart-

hat.  

 

(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) 

bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, va-

lamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél 

esetén. A kerti hulladékkal együtt kommunális, 

veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. 

(pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek marad-

ványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítására 

éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) lég-

szennyező vagy bűzös segédanyag nem használ-

ható.  

 

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, 

hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak 

belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő 

lefedéséről. 

 

A rendelet további §-ait megtekinthetik az 

Önkormányzaton, illetve a község honlapján. 

A települési veszély-elhárítási tervről 
 

A tájékoztató célja, hogy községünk lakossága 

ismerje a legfontosabb információkat egy, a tele-

pülésünkön előforduló, sokakat, vagy mindenkit 

érintő települési veszély esetén. 

A szennyvízhálózat építése kapcsán történt gáz-

szivárgás kialakult helyzet is igazolja ennek szük-

ségességét. Időjárási, közlekedési veszélyek is 

bekövetkezhetnek, de reméljük, nem kerül rá sor. 

Településünkön a polgármesteri hivatal az a szerv, 

ami intézkedni jogosult. 

Vezető: Polgármester  

Demeter Zoltán  48/500-211 

 

Földvári István  70/330-41-12 

Deák-Szinyéri József  70/371-94-60 

Ombódi Zsolt 30/450-16-04 

Újlaki István  30/336-43-70 

Kristonné Mátyás Eszter  48/500-211 
 

A veszélyhelyzetbe bevont intézmények:  

Általános iskola (befogadó hely) Kakszi Erzsébet 

70/339-60-52, ahol éjszakai szállás is kialakítható,  

a Szivárvány óvoda (melegedő hely) Bencze Pé-

terné Rusznyák Dóra 70/339-60-51  

és a Művelődési ház (melegedő hely).  

Az Önkormányzattal közreműködő helyi szerve-

zet a Polgárőrség Antal Lajos 06-70/571-6947. 

 

A katasztrófahelyzetre a figyelmet a településün-

kön lévő két motorsziréna hívja fel 120 másod-

percig tartó változó hangmagasságú folyamatos 

hangjelzéssel. A katasztrófa végét jelzi, ha kétszer 

30 másodpercig azonos hangmagasságú hangot ad 

30 másodperces szünettel.  

 

 

A következő számunk előreláthatólag  

decemberben jelenik meg. 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Demeter Zoltán 

polgármester 
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