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Trianon
Trianon ma már nem létező település,
melynek helyén építették a kastélyt, mely
többször átépült és nagyobbodott, díszesebb
lett. A francia királyok kedvelt pihenőhelye
volt.
A magyar emberek e szó hallatán nem a
kellemes emlékekre és a kikapcsolódásra
gondolnak, hanem arra a helyre, ahol az
első világháborút lezáró egyezményt az akkori hatalmasságok egyetértésével és beleegyezésével aláírták.
Ez az egyezmény a győztesek egyezménye
volt, mert ez a békeszerződés a magyarokra
rákényszerített békediktátum volt
A „négy nagy”: Lloyd George angol, Orlando olasz, Clemenceau francia miniszterelnök és Woodrow Wilson amerikai elnök.
Ők szabták meg a békefeltételeket. Nevükhöz is fűződik a magyar nemzet azóta is
tartó keserves, szétszakított állapota.
Erre a napra emlékezve gondolnunk kell
mindenkire, aki a jelenlegi Magyarország
határain kívül rekedt az 1920. június 4.-ei
határozat értelmében.
Gondolnunk kell, hiszen kényszer alatt magyarként élni más nemzet zászlaja alatt,- ha
azt a zászlót nem önként választotta az ember-, nagyon nehéz.
Ezt az érzést azok ismerik igazán, akik magyarnak vallják magukat és más ország állampolgárai.
A velük való kapcsolatunkat erősíti, hogy
június 4.-e a Nemzeti összetartozás napja,

2014. június

ezt erősíti a kettős állampolgárság. Erősítheti az Európai Unióba való tartozás, mely
biztosíthat némi kedvezményt a közvetlen
kapcsolatok kialakításában és fenntartásában.
Kedvezőbb helyzetet teremthet az elszakított területek magyarjainak, amennyiben
valamilyen mértékben megvalósulhatnak a
magyar nemzetiségi autonómia törekvések.
Arra kell törekedni, hogy a kapcsolataink
minden téren erősödjenek az anyaállam és
az elszakított országrészek között.
A határokon átívelő gazdasági együttműködéssel, kereskedelemmel, munkavállalással,
támogatások, pályázatok kihasználásával
gyarapodjanak a régióink.
A kulturális, művelődési kapcsolatok a civil
szférában minél nagyobb számban valósulhassanak meg.
A személyes, baráti, rokoni találkozások
segíthetik a fiatalok ismereteit is arra vonatkozóan, hogy a trianoni szerződés a magyar
érdekekkel szemben, a magyar nemzet
egyetértése nélkül jött létre.
Kívánom, hogy ezen a napon sokan vegyenek részt a helyi megemlékezésen. Wass
Albert szavaival sokan gondoljanak Magyarország határain kívül élő magyar testvéreinkre, a berzétei , krasznahorkaváraljai,
várhosszúréti ismerő-seinkre: „ Percre se
feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen.”
Bánhorváti, 2014. június 4.

Földvári István

SZIVÁRVÁNY GYERMEKÓVODA
Itt a nyár, a szünidő, a szabadságok ideje,
amikor együtt tudunk lenni csemetéinkkel.
Családi programokat szervezhetünk, mehetünk nyaralni, kirándulni, amelyek sok felejthetetlen élményt adhatnak mindannyiunknak.
Mit tegyen egy odafigyelő anya, apa? Hát
kicsit váljanak gyerekké, merjenek velük felhőtlenül játszani! Tervezzék meg úgy napi
dolgaikat, hogy jusson erre is idő! Az otthoni
tevékenységbe vonják be a kicsit is, boldogan
fog segíteni mindenben. Legyen ez főzés,
ahol zöldséget, gyümölcsöt moshat, keverheti
a sütinek valót, vagy takarításnál törölgethet.
Boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal
rendelkező, okos gyermek?
Minden szülő ezt szeretné…
Mit tehetünk ennek érdekében?
 Minden nap kreatívkodjunk, rajzoljunk, fessünk, gyurmázzunk, hajtogassunk, vágjunk, ragasszunk…
 Minden nap mozogjunk: hintázzunk, futkározzunk, ugráljunk,
bukfencezzünk,
mászókázzunk,
labdázzunk,
biciklizzünk,
fára
másszunk…
 Szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítsunk.
 Dicsérjük rendszeresen.
 Tanítsuk meg egyedül (nélkülünk)
megoldani a problémákat, ne cselekedjünk helyettük.
 Olvassunk és beszélgessünk sokat.
 Csökkentsük a tévé előtt töltött időt.
 Biztosítsunk többféle játéktevékenységet.
Együtt próbáljanak ki minél többféle játékot!
Játékok tárháza:
A finommozgások fejleszthetők például
gyöngyfűzéssel, pötyizéssel, rajzolással,
gyurmázással, másolással, színezőkkel, képösszekötővel, képkiegészítővel, labirintussal.

Jó időben kimehetünk az utcára is krétával az
aszfaltra rajzolni, ugróiskolázni, vagy irány a
rét, játszótér, ahol a gyermek nagymozgásai,
térérzékelése is fejlődhet akadálypályákkal,
mászókázással, labdajátékokkal, fogócskával.
De ugyanezeket fejleszthetjük mesterségesen
készített labirintussal, ahol a kicsinek akadályokon kell sétálnia, vagy állatok mozgásának
utánzásával.
A vizuális észlelés, mintakövetés fejleszthető képnézegetéssel: kép részleteinek, formáinak, színeinek megkeresésével, képről való
meséléssel, képek közti hasonlóságok és különbözőségek megkeresésével. Elrejtett tárgyak megkeresésével, képes dominóval, építőjátékokkal, kirakókkal, zoknik, más tárgyak
párosításával.
Játszhatunk olyat is, hogy gyermekünk hátára
egyszerű formákat rajzolunk az ujjunkkal –
kör, csillag – és ki kell találnia őket. Előtte le
is rajzolhatjuk egy lapra a formákat segítségképpen.
A nyelvi tudatosság, beszédértés, beszédkészség és kommunikáció fejlesztése soksok spontán beszélgetéssel, meséléssel, verseléssel, mondókázással, énekléssel történhet. A
mesélést itt is kiegészíthetjük képnézegetéssel, melyekhez feladatokat is kitalálhatunk.
Ilyen az igaz-hamis játék: állításokat teszünk
– lehetnek viccesek is – és a gyermeknek ki
kell találnia, igaz-e vagy hamis. Hasonló
a becsapós mese: rövid történetet mesélünk
(4-5 mondat) a kicsinek, akár saját napunkról,
amibe beleszövünk „nem igaz dolgokat”, és
neki a mese végén föl kell sorolnia a valótlan
dolgokat. A fantázia mese során pedig elkezdünk egy történetet, amit a kicsinek kell folytatnia. Jó játék a papagáj: a gyermekek által
már ismert állatneveket mondunk elő. Az elmondottakat a megfelelő sorrendben kell viszszamondani: pl. zebra, pingvin, delfin. Az
elemek számát növelni lehet, az előadás gyorsaságát, pedig fokozni. Érdekes a kakukktojás: a felsorolt szavak közül ki kell találni,
hogy mi nem illik az elmondott sorba: pl. alma, körte, rigó, szilva. Játszhatunk: Mondd
egy szóval-t:: a szülő által felsorolt szavakat
gyűjtőfogalommal kell kifejezni: pl. hóvirág,
ibolya, rózsa-virág, retek, borsó, uborkazöldség.

„Összekészítettem egy színes csomagot:
Tettem bele langyos, friss nyári szellőt,
Ujjongó madárdalt, göndör bárányfelhőt.
Szappanbuborékot, vízeséspermetet,
Zúgó tengermorajt, vakító kék eget.
Bársonyos, puha, zöld mohatapintást,
Hullámzón sárguló búzamezőringást.
Szirtekkel csipkézett égig érő hegyet,
Illatfátyolba bújt virágzó réteket.
Egy tündöklő mosolyt, egy vidám nevetést,
Igazi szerelmet, pillangólebegést.
Őszinte örömet, élni tudó álmot,
Belecsomagoltam egy tündérvilágot.”
Szép nyarat kívánok minden kedves óvodásnak, családjuknak és olvasónak:

Bencze Péterné Rusznyák Dóra
óvodavezető

Akkor jó a világ, ha jó
benne gyereknek lenni

ÓVODÁS GYERMEKHETI programunk
a következő:
Június 02. hétfő: RENDŐRSÉGI bemutató
Június 03. kedd: UGRÁLÓVÁR ÓRIÁSCSÚZDA
Június 04. szerda: Kirándulás Bélapátfalvára,
a VIDÁMPARKBA
Június 05. csütörtök: JÁTSZÓHÁZ az udvaron,
ARCFESTÉS
ebéd
után,
PALACSINTA uzsonna, 15. 30-tól várjuk a
szülőket, nagyszülőket, testvéreket az óvoda
udvarára egy közös, tábortűznél történő
SZALONNASÜTÉSRE!
Június 06. péntek: Pizza reggeli. A játék az
gyönyörű – játékos versengések, aszfaltrajz,
udvari játszó délelőtt. Ünnepi ebéd.
15. 30-tól ballagási, évzárói ünnepségünk a
művelődési házban.

ISKOLAI HÍREK
A 2013/2014-es oktatási-nevelési év hamarosan véget ér. A tanév értékeléséről csak a zárást
követően tudunk beszámolni, hiszen gyermekeink
most adnak számot az év során elsajátított ismereteikről. Végzős diákjaink mindannyian felvételt
nyertek az általuk választott középiskolákba. Valószínű, hogy most is lesznek olyan tanulók, akik
nem teljesítették a követelményeket, így rájuk az
elkövetkező 2 és fél hónapban kemény tanulás
vár. Természetesen idén is vannak olyan diákok,
akik az iskolai élet valamely területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak. Ők dicséretben, illetve
jutalomban részesülnek. Köszönjük a jutalmazást
lehetővé tevő anyagi támogatásokat Bánhorváti,
Nagybarca, Vadna Önkormányzatainak és a Kazincbarcikai Tankerületnek.
A 2013/2014-es tanév ünnepélyes zárására,
illetve végzős diákjaink búcsúztatására 2014. június 14-én, 9.00 órakor kerül sor. Valamennyi
gyermekünk várja már ezt a napot, hiszen hosszú
hónapok munkája kerül lezárásra. Mindezt megelőzi június 11-én, szerdán a már hagyománnyá
vált gyermeknap, amelyet a szülői munkaközösséggel közösen szervezünk a dédestapolcsányi
táborban. Köszönettel tartozunk a szülőknek a
segítségért, illetve Tóth György vállalkozónak,
aki évek óta biztosítja a helyszínt és az ebédet
gyermekeink számára.
Az előző évekhez hasonlóan, hagyományainkhoz híven ezen a nyáron is szervezünk tanulóink
számára nyári tábort június 16 -tól július 25 -ig.
Az igényeket felmértük, lehetett jelentkezni:
sport, természetjáró, tánc, drámajáték, honismeret,
gyöngyfűzés, kézműves, játékos rejtvények, környezetvédelem és informatika foglalkozásokra.
Ezeket a szabadidős elfoglaltságokat heti váltásban, reggel 9.00 órától, 12.45 óráig szervezzük. A
nyári tábor célja, hogy könnyítsünk a szülők helyzetén, illetve szeretnénk gyermekeink számára
hasznos elfoglaltságot biztosítani. A táborhoz
szükséges anyagok beszerzéséhez szintén a három
település önkormányzata nyújt anyagi segítséget,
amelyért köszönettel tartozunk.
A tanév zárásáig kívánok tanulóinknak, minden munkatársamnak jó munkát, az előttünk
álló nyári szünethez pedig jó pihenést!

Kakszi Erzsébet
igazgató

Önkormányzati Hírek
Tájékoztató az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
szóló 8/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelet
célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére
vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek
adott körülmények között a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges
kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.
Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű
kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos/használó feladata.
Az égetés szabályai
Kerti hulladék égetése minden év március 15. és
április 15. között, valamint október 15. és november 15. között történhet hétfői és csütörtöki
napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16
óra között.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, 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 adagokban történhet.
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 tarthat.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint 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 maradványai, stb.) Az
égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék
(pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a
tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést!
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve
ezek maradékait).
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet alapján a levegővédelmi követelmények megsértése esetén levegőtisztaságvédelmi bírság kerül kiszabásra, melynek mértéke
100.000,- Ft.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a falumúzeum felújítása és műszaki átadása megtörtént.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bán-patak
mederszabályozása műszaki átadás előtt áll.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
helyi iparűzési adó bevalláshoz szükséges nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapján a
„Dokumentumok”
menüpontban.
www.banhorvati.hu

Dr. Szécsi Ottó
jegyző
A következő számunk előreláthatólag augusztusban jelenik meg.
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