BÁNHORVÁTI
KISBÍRÓ
XI. évfolyam 3. szám

Tisztelt Olvasó!
Az idő gyors múlását mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy pár nap múlva újra augusztus
20.-át ünnepeljük. Bánhorvátiban Mi is, ugyanúgy
ahogy az országban, a Föld más országaiban mindenütt, ahol magyar emberek élnek.
Augusztus 20.-a a legrégibb történelmi egyháziállami ünnepünk.
A közel 40 emberöltő alatt, kevés idő kivételével,
minden esztendőben Magyarországon emlékeztek
az államalapításunkra és Szent István királyunkra.
Ezt tesszük ebben az esztendőben is.
Szent István és állama alapozta meg a mai életünket és helyünket a népek sorában.
István királyra és államalapítására emlékezve
nagyon sokféle dolog összekapcsolódik vele és
tevékenységével kapcsolatban.
Személyisége és eltökéltsége bizonyíthatja ma is
számunkra, hogy ha nehezen is, de a kritikus időszakokat is túl kell élnie az embernek, az ember
közösségének, az államának, országának.
Szent István jobbja közvetlen bizonyíték lehet
arra, hogy figyelmeztessen, hogy az ő intelmeit, felemelve kezét - magunkra nézve is fontos és
kötelező érvényűnek tartsuk az életünkben.
A szülői tanács, mely tapasztalaton alapszik sokszor segítséget nyújthatna az életünkben.
István király koronája a bizonyíték arra nézve,
hogy az emberi közösségek, akár nemzetek közössége is védelmet találhat alatta és benne,
amennyiben a Szent korona összetartó erejét elfogadja.
A koronázási palást, az országalma, a jogar, a
kard, mind-mind olyan eszköz, ereklye, melyek
bizonyságul szolgálnak arra nézve, hogy a dicső
múltunkat nem szabad elfelednünk
Ezen bizonyítékok alapján remélhetjük és várhatjuk azt, hogy az ősök nyomdokain haladva épít-

2014. augusztus
hetjük magunknak és gyermekeinknek, unokáinknak a jövőt.
Természetesen - mint ahogy azt István királynak
is – a lépéseket magunknak kell megtenni.
Ehhez kívánok a településünk minden lakójának
erőt, kitartást, egészséget, sikereket.
Ünnepeljük együtt augusztus 20.-át!

Földvári István

FALUNAP 2014
2014. Augusztus 20. Szerda
10:00 Ünnepi Szentmise és Istentisztelet a
katolikus és református templomokban
11:30 Ünnepi megemlékezés és Koszorúzás a
bánfalvai kopjafánál
12:00 Új kenyér megszelése, Ünnepi beszéd
13:00 Ebéd (ára 200 Ft adagonként)
13:30 Levendula Nyugdíjasklub műsora
14:00 Maci Laci, zenés-jelmezes
gyermekműsor
15:00 Kottner László és Kottner Tamás örökzöld dallamok
15:00 Erős ember verseny
16:00 Sajószentpéteri Mazsorettek műsora
16:30 Aradszky László műsora
17:30 Kosztümös Latin-Amerikai
táncbemutató
18:00 Titka Brigitta és Nádaski Attila
Magyar Nóta műsora
19:00 Balázs Pali élő koncertje
20:30 Tűzijáték
21:00 Utcabál: Zenél a Szivárvány Együttes
Egész délután ingyenesen igénybe vehető és
kipróbálható a csomózás, gyöngyfűzés,
szövés, csipkeverés, fodrászat, lovagoltatás,
ugrálóvár, habparty.

Hívogat az óvoda!
Szeretettel várjuk az új és a régi
óvodásokat:
augusztus 25-én nyitunk, nevelési
évünk szeptember 1-jén indul.

Bizonyára izgalommal telnek ezek a napok az
ovisok és szüleik számára.
A legfontosabb most is a nyugalom és a biztonság megteremtése a gyermek körül.
Első lépésként szokják a gondolatot, hogy bár
gyermekük mintha csak tegnap született volna, mégis óvodába fog járni. Örüljenek neki,
hogy már ilyen nagy, és hogy egy új világ
nyílik meg számára. Kipróbálhatja magát egy
kis közösségben, ahol számos új dolgot fog
megtanulni.
Beszélgessenek vele az óvodáról és az óvodai
életről. Utána hagyjanak időt arra is, hogy
kisgyerekünk kérdezhessen, elmondhassa
véleményét, gondolatait, esetleges aggályait.
Adjanak mindig alkalmat, hogy tudatosan
beszélgessenek az oviról, de figyeljenek oda
arra is, hogy ne terheljék ezzel gyermekük
minden percét.
Gondolják végig az új napirendet, mert a
rendszeresség egyben biztonságot is jelent
majd a gyermek számára:
 Tervezzék meg a reggeleket, hogy hánykor fognak kelni, hogy legyen idő még
egy nyugodt közös reggelire, és hogy
mindent összerendezve tudjanak indulni.
 Döntsék el előre, még az óvodai év kezdete előtt, hogy hány órára érkeznek gyerekünkért. Kiscsoportban jó minden nap
ugyanahhoz az időponthoz tartani magukat. Ha szeretnék, hogy ott aludjon a gyerekünk délután, akkor jó minél előbb erre
a rendszerre ráállni.
 Amikor gyermeküket hazaviszik az óvodából, utána mindig szánjanak legalább
egy órát arra, hogy csak rá figyeljenek.
Hallgassák meg élményeit, gondolatait.
 Tervezzék meg az estéket is, aminek titka, hogy hagyjanak időt mindenre. Nyugodt fürdésre, vacsorára, fogmosásra, és
persze a kihagyhatatlan esti mesére...

A Nagy Napon gyermeküket nyugodt szívvel,
szeretettel engedjék Őt óvodai útjára....mi is
így fogadjuk.
Kedves Szülők!
2014. szeptember 1-jén, hétfőn 16.30
órától
szülői értekezlet tartunk.

Elsőként az ebédlőben:
 az óvodát érintő általános tájékoztatás
az óvodavezető részéről.
Ezt követően a Napraforgó és a Napsugár
csoportban:
A csoportvezető óvodapedagógusok informálása a csoport óvodai életéről, az aktualitásokról, a szükséges felszerelésekről és minden
egyébről.
Kedves Óvodások!
Hagyományainkhoz
híven most is meglepetés
OVINYITOGATÓ-val
várunk benneteket !

Hasznos tanács
Milyen a praktikus óvodai zsák?
Figyeljék meg, mekkora a szekrény mérete,
amelybe be kell férnie! Milyen hosszú lehet a
zsák? Minek kell beleférnie? Mit fognak a
gyerekek benne tárolni? (váltóruha, tartalék
ruha, kinti ruha, egyéb személyes dolgok)
Beszerzése illetve otthoni elkészítése előtt
igyekezzenek az óvodában személyesen is
megnézni egy-egy darabot! Sok ötletet meríthetnek a helyszínen. Célszerű, ha rendelkezik
külső kis zsebekkel, amelyekbe akár egy kis
zokni, akár egy vékony sapka jól elfér. Figyeljünk arra, hogy a zsák szája eléggé nagy
legyen! Így gyermekünk kényelmesen fog
tudni ki- és bepakolni. A benne lévő rendet
segíti, ha egy belső kis zsákot is varrunk, ide
kerületnek a tartalék váltóruhák, így nem keverednek a mindennapos használatú ruhákkal.
A zsákon is tüntessük fel gyermekünk óvodai
jelét!

Bencze Péterné Rusznyák Dóra
óvodavezető

ISKOLAI HÍREK
Augusztus hónap a nyár végét és az iskola kezdetét jelenti. Most kell felkészülnünk
az előttünk álló tanévre, az új feladatokra.
Az intézményben a nyári hónapokban sem
állt meg a munka. El kellet készítenünk a
gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt
fontos órarendet, tantárgyfelosztást. A szükséges nagytakarítást elvégezték az iskola
dolgozói. Szeptember 1-ig az osztályfőnökök dekorálással teszik otthonosabbá az
osztálytermeket.
Első évfolyamon egész napos keretek
között kezdik meg tanulmányaikat a legkisebbek, osztályfőnökeikkel Bankovics Pálné
és Szuhár Barbara tanító nénivel. Bízunk a
bevezetésre kerülő új módszer sikerességében, eredményességében.
A hit- és erkölcstan oktatása 1-2. és 5-6.
évfolyamokon folytatódik tanítási keretek
között. A gyermekek óraszáma ezeken az
évfolyamokon nőtt.
Az egész nap nyitva tartó iskola működését egy kicsit átszerveztük, bízva a tanulás hatékonyabbá tételében. Ez alól való
felmentést csak indokolt esetben adtunk,
melynek feltételei megegyeztek az előző
évivel.
Óraadó pedagógusok alkalmazásával oldjuk meg azoknak a tantárgyaknak az oktatását, amely végzettségű pedagógusok hiányoznak nevelőtestületünkből. A fizikát Dr.
Király Bálint, az ének-zenét Nahajné Pál
Ilona fogják tanítani, a rajz tantárgy oktatása még egyeztetés alatt áll a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskolával. Az 5. évfolyam osztályfőnöke Kocsis Judit Krisztina
tanár néni. A többi évfolyamon nem történt
változás osztályfőnökök tekintetében.
A tankönyvek augusztus 26-án érkeznek
iskolánkba, tankönyvosztás időpontjáról a
későbbiek folyamán tudjuk tájékoztatni a

kedves szülőket. Augusztus 20-a után az
osztás időpontjáról kérem figyeljék az iskola honlapját, a hirdetőket és a képújságot! A
tankönyv árakról nem számolok be, ugyanis
minden szülő, akinek fizetnie kell, megkapta a csekket. Iskolakezdésig be kell fizetni a
rajta szereplő összeget, és tankönyvosztáskor az igazoló szelvényt be kell mutatni a
tankönyvfelelősnek, Zsuponyó Albertnének.
Akik ingyenesen kapják a tankönyvet azoknak a ingyenességre jogosító dokumentumot /rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
tartós betegségről az orvosi igazolás, 3 vagy
több gyermek esetén a családi pótlékot igazoló szelvény, illetve születési anyakönyvi
kivonatok/ kell hozni magukkal a tankönyvosztáskor.
A tanévnyitó szeptember elsején 8.00kor lesz. Mivel ez az első tanítási napunk,
nem kell ünneplő ruhába jönni a gyerekeknek. Örömünkre szolgál, hogy intézményünknél megmaradt az iskolabuszszolgáltatás és ugyanúgy működik, mint az
előző években. Szeptember 1-jén reggel
Vadnáról indul az autóbusz 6.55-kor és a
megszokott rendben történik a felszállás két
körben. Délután 15.45-kor az első kör, a
második kör 16.00-kor indul vissza. Azok a
bejáró tanulók, akik a délutáni foglalkozások alól felmentést kértek és kaptak, ők járatos busszal, kíséret nélkül közlekednek. Itt
szeretném felhívni a szülők figyelmét arra,
hogy a megnövekedett óraszámok miatt 5-6.
évfolyamokon van olyan tanítási napjuk a
gyerekeknek, hogy az utolsó órának 14.10kor lesz vége, utána következik az ebéd.
Célszerűbb igénybe venni az egész napos
iskolai foglalkozásokat, illetve az iskolabusz szolgáltatást.
A nyár hátralévő idejére kívánok mindenkinek nagyon jó pihenést, abban reményében, hogy szeptemberben egy sikeres
nevelési-oktatási évet kezdjünk!

Kakszi Erzsébet
intézményvezető

Encsi kirándulás
„Ha végtelen csillagokig
hatolsz, lényüket megérted.
Ez már létezésünk titka:
A lélek lélekig útja.”
(Orosz Margit)
A lélek valóban lélekre lelt azon az úton,
amelyen elindultunk 2014.augusztus 10-én
Encsre.
Erre az időpontra kaptunk ugyanis
meghívást az Encsi Városi Művelődési
Központ és Könyvtár vezetőjétől Kércsi
Tibortól az Encsi Napok keretén belül
megrendezett kulturális programra.
A vers – zene – képzőművészet tisztelete
jegyében bemutatásra került Máté Istvánné
Orosz Margit költő-tanár verseskötete,
Kecskés Borbála cserháti Aranytoll - díjas
költő méltatásával. Orosz Margit a tőle már
megszokott művészi színvonalon közvetítette
verseit a hallgatóság felé.
A zene szárnyán szárnyalhattunk felidézve
történelmi múltunkat, megismerhettünk régi
népi hangszereket Kováts Marcell jóvoltából.
Lelket emelő, tiszta forrás hangján szólalt
meg
Deák-Szinyéri
Csilla
gyönyörű
előadásában - az Ó Szent István dicsértessél
és az Igazságszerető című népénekek.
Ezen a délutánon kicsit az égieket
„ostromoltuk”, kicsit az Istennek tetsző utat is
kerestük. Erre utalt köszöntőjében Dr.
Petrasevits Dénes főesperes úr, helyt adva
ennek a kezdeményezésnek az encsi Görög
Katolikus Templomban.
A kulturális program Ormós Péter
grafikusművész kiállításának megnyitásával
zárult. A grafikák, a versek, a dalok, a zene, a
hit és a mindennapi élet kapcsolatát fonta
koszorúba ez a rendezvény.
Úgy gondolom, tartalmas volt ez az
augusztus 10-ei délután, amely sok ember
számára nyújtott örömet, kulturális élményt
igazi értéket közvetítve.
Mindezt a nagyszámú, érdeklődő közönség,
az encsi házigazdák vendégszeretete is
megerősítette.

Ismét bizonyságot kaptunk a tekintetben,
hogy a kultúra támogatása közösségeket
erősít, lelket emel.
Ezúton is köszönjük a meghívást, a
lehetőséget. Örülünk, hogy jó hírét vihettük
településünknek, Bánhorvátinak.
Deák-Szinyéri József
Kulturális szervező

Választás 2014.október 12.
A helyi önkormányzati képviselő és polgármester választását a Köztársasági elnök 2014.
október 12 napjára tűzte ki. A 2010. évi. L.
törvény értelmében 5000 lakosig a képviselők
száma 6 fő. A szükséges ajánlások számáról
2014. augusztus 18. napján a honlapon és
hirdetmény útján tájékoztatjuk a lakosságot.
Az ajánló íveket 2014. augusztus 25. napjától
lehet igényelni a helyi választási irodában. Az
ajánlások leadásának határideje 2014. szeptember 08. 16 óra. Amennyiben az igényelt
ajánlóívek a fenti határidőben nem kerülnek
leadásra, ajánlóívenként 10.000 Ft bírság kiszabásáról gondoskodik a HVI vezetője.
------------------------------------------------------Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
„Nagybarca és Bánhorváti Községek szennyvízelvezetése és – tisztítása" c. projekt
zárórendezvényének
tervezett
időpontja
2014.09.19.
Dr. Szécsi Ottó
jegyző
A következő számunk előreláthatólag szeptemberben jelenik meg.
Bánhorváti Kisbíró
Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja
Felelős kiadó:
Demeter Zoltán
polgármester

