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Március 15. üzenete 
 

    "Csak akkor születtek nagy dolgok, 

     Ha bátrak voltak, akik mertek. 

     S ha százszor tudtak bátrak lenni, 

     Százszor bátrak és viharvertek." 
 

                                    ( Ady Endre: A Tűz csiholója) 
 

  A márciusi Ifjak bátrak voltak, ezért születtek nagy 

dolgok 1848. március 15-én. 

Minden magyar szent ünnepe ez a nap, amely többet 

tett a magyar történelemben, mint évtizedek. A ma-

gyar nép mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül 

ünnepli eme magasztos eseményt. Büszkén emléke-

zik a 167 éve lezajlott forradalom és szabadságharc 

példaértékű üzeneteire. 
 

    Mit is ünneplünk március 15-én? Miért viselünk 

nemzetiszínű kokárdát? 
 

    Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc törté-

nései kapcsán bizonyságot kaptunk, hogy nem "elag-

gott", de bátor nemzet vagyunk. 

    167 évvel ezelőtt Magyarország újkori történeté-

nek olyan meghatározó eseménye zajlott, amely máig 

nemzeti identitásunk alapköve. Társadalmi reformja-

ival a polgári átalakulás megindítója. Erre az ünnepre 

büszke minden magyar nép határon innen és azon túl. 

Méltán, hiszen 1848. március 15-én példaértékűen 

cselekedtek a márciusi ifjak, amikor szabadságukért 

szembeszálltak az elnyomó hatalommal. 

    Egy esős délelőttön megszületett egy olyan erő, 

amely megrengette Pest utcáit. Nevek jutnak eszünk-

be: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, 

Jókai Mór, Táncsics Mihály - nevek, hősök, akiket 

örökre emlékezetünkbe vésünk. Ők a közös célért 

tenni akartak, s tudtak is cselekedni a szabadság je-

gyében. Mindehhez egy olyan erőre volt szükség, 

amit úgy hívnak: összefogás. 

    Rájuk emlékezünk e napon. Hőseinkre, akik felis-

merték az egység eget rengető erejét, akik a végsőkig 

bízva elszántan cselekedtek, kinyilvánították akaratu-

kat, s egy emberként álltak a szabadság elnyeréséért 

az elnyomással szemben. Tiszteletünket fejezzük ki 

irántuk azzal is , hogy minden év március idusán 

kokárdát viselünk. 

    Elődeink nagy tettei a tisztelet mellett köteleznek 

is mindannyiunkat. 

    Kötelességünk a jövő számára átadni a nemzet 

összetartásának tudatát, azt az erkölcsi, szellemi és 

érzelmi erőforrást, amit 1848 képvisel. 

    1848. március 15. üzen a ma emberének is: 

    Fogjunk össze minden nap, hiszen csak így érhe-

tünk el eredményeket. 

Az összefogáshoz bizalomra van szükség, csak így 

működhet az ország, de településünk is. Bánhorváti a 

mi szűkebb hazánk, életterünk. Fogjunk össze, hogy 

szebbé, élhetőbbé tegyük községünket. Bízzunk 

egymásban, hiszen csak így valósíthatjuk meg kitű-

zött céljainkat. Egy közösség csak akkor emelkedik 

ki a többi közül, ha a célhoz vezető úton egymást 

segítjük, bátorítjuk, büszkén, örömmel fogadjuk 

egymás sikereit. 

    Csak együtt lélegezve élhetünk, csak így haladha-

tunk előre. 

    Kívánom, hogy rohanó világunkban is megértsük 

az idő szavát. Talán ebben is segít versem: 
 

Hazánkat úgy kell szeretni… 
 

Hazánkat úgy kell szeretni, 

miként gyermekét az anya. 

Hazánkat úgy kell tisztelni, 

miként eleit az apa. 

 

Nyelvünk húrján úgy játszani, 

legyen nemzet szívverése, 

Tarka-színes virágai  

stigmánk legyen mindörökre. 

 

 
 
 

Márciusi szél lengette  

nemzetiszín lobogónkat, 

Őszi napfény melengette, 

lyukas zászlónkat ölelte. 

 

Vereckei-szoroson át 

hatujjú Sámán hirdette 

Döngetve minden vaskaput: 

Ő Góg és Magóg gyermeke. 

 

 
 

 

 

Magasba csapnak Dunának 

mákonyos  füst-hullámai, 

Hol tiszta szívünkből nőnek 

áldott földünk virágai. 

 

Hol krajcárokat keresve 

gyalogolunk mindhalálig, 

Nem adjuk föl,hat már megvan, 

keressük!- Csak egy hiányzik… 
 

Máté Istvánné Orosz Margit 

XII. évfolyam 2. szám 2015. március 



Óvodai hírek 
Napjainkban az asztma, mind gyermek, mind felnőtt 

korban a leggyakoribb krónikus betegség világszerte, a 

különböző allergiás felső-légúti megbetegedések mel-

lett, melyek gyakorisága szintén csak növekszik. A 

légúti betegségek egyik leghatékonyabb és bárki szá-

mára elérhető kezelési módszere a természetes száraz 

sóterápia, melynek mikroklímája pozitív élettani és 

gyógyhatással bír az emberi szervezetre, elsősorban a 

légzőszervekre. 
 

Régi álmunk teljesült be: mindkét csoportszobánk-

ban elkészült a sófal-sóvár. Több száz kilogramm 

természetes parajdi só került egy fából készült vár 

alakú rácsos szerkezet mögé, melynek köszönhető-

en a csoportszobák mikroklímája közel azonos a 

természetes sóbarlangok mikroklímájával. 

 

A sóterápiát, mint gyógykezelést először az 1960-as 

években kezdték el tudatosan használni elsők között a 

parajdi sóbányából származott só felhasználásával. 

Ugyanis megfigyelték, hogy a sóbányában dolgozó 

emberek hosszabb ideig éltek és jobb egészségügyi 

állapotban voltak, mint a kortársaik. 

Ezen tapasztalatok eredményeként, a sóterápiát napja-

inkban már tudatosan használják légzés- és fürdőterá-

pia formájában. A Dr. Wolf által kifejlesztett és alkal-

mazott száraz sóterápia szemben a gyógyszeres keze-

léssel, mellékhatásoktól mentes, orvosilag elismert 

gyógymód. 

A száraz sóterápia használata során fokozódik a légző-

szervek nyálkahártyájának aktivitása, öntisztulása. 

Enyhülnek, illetve teljesen meg is szűnhetnek a gyul-

ladásos folyamatok, mint pl. az arcüreggyulladás, 

homloküreg-gyulladás, vagy a hörghurutgyulladás. 

Továbbá a légúti megbetegedések, allergia, asztma, 

nátha esetén is bizonyítottan hatékony és immunrend-

szer erősítő hatású. 

 

A Dr. Wolf száraz sóterápia alkalmazásával az 

alábbi betegségek tünetei csökkenthetők: 

 légúti megbetegedések 

 légúti allergiák (pollen, toll, pihe, stb.) 

 szénanátha, asztma, nátha 

 légzéselégtelenség, hörghurutgyulladás 

 arcüreggyulladás, füll-orr-gége fertőzések, horkolás 

 szívritmuszavar, vérnyomás szabályozás, alvászavar, 

stressz és kimerültség 

Továbbá: 

 kiválóan alkalmas az immunrendszer erősítésére 

 a sónak nagy szerepe van a szervezet ionháztartásá-

nak szabályozásában, és fertőtlenítő hatása is jelentős 

 alkalmas az egészséges emberek relaxációs pihenésé-

re, a szellemi frissesség javítására 

 a nagy sóion koncentráció miatt az allergének és 

baktériumok száma alacsony szintre csökken 

 prevencióként is ajánljuk 

 

A Dr. Wolf száraz sóterápia előnyei: 

 a só ionok a levegőben száraz aerosol formájában 

vannak jelen, így kizárhatjuk az asztmásoknál és az 

arra érzékeny egyéneknél előforduló, vízbázisú inha-

láció okozta nyálkahártya-irritációt 

 a sótömbök felülete porózus, így onnan a negatív 

sóionok könnyen fel tudnak szabadulni, ezt fokozza 

még a beépíthető ventillációs rendszer is 

 a sós mikroklímában az allergének és baktériumok 

száma alacsony szintre csökken 

 sótömbök összetétele 97% nátrium-klorid, 3% egyéb 

ásványi anyag (84 féle) és nyomelem, mely az embe-

ri szervezet számára nélkülözhetetlen 

 sófalak építésénél a rácsos szerkezetnek köszönhető-

en, a sófal természetes hatású és legfőképp biztonsá-

gos, nem tudja a gyermek magára rántani a sótömböt 

 a sófal gondozást nem igényel 

 száraz kialakításnak köszönhetően nem károsítja a 

falakat, épületet 

 egyszeri beruházást jelent és nincs fenntartási költsé-

ge 

 

 
 
 

 



A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvodába, 

a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Nagy-

barcai Tagóvodájába, 

a Bánhorváti Szivárvány Gyerekóvoda Vadnai 

Tagóvodájába 
 

2015. május 10-11-12-én 

8.00-16 óráig történik a beiratkozás 

a 2015/2016-os nevelési évre. 

 

Szükséges iratok: 

 a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvá-

nya,  

 születési anyakönyvi kivonata,  

 TAJ-kártyája; 

 a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa; 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése 

szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek au-

gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-

lési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvo-

dai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség 

azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 

1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

 

A jelenleg óvodásoknak is be kell jelentkezni újra! 

 

Mindazokat a gyermekeket szíveskedjenek beíratni, 

akik 2015.09.01-től 2016.05.31-ig történő időszakban 

szándékozzák az óvodába járást kezdeni. 

 
                                         Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

                                            óvodavezető 
 

 
 
 

A Kazinczy Gábor Általános Iskolában a 

leendő 1. osztályosok beíratására 

 

2015.április 16-án 8.00 és 19.00 óra között,  

illetve április 17-én 8.00 és 18.00 óra között  

kerül sor.  

 

A részletek március 16. után megtekinthetők az 

iskola honlapján, illetve a kihelyezett plakátokon és az 

óvodákban. 

 

Intézményünk beiskolázási körzete: Bánhorváti, 

Nagybarca, Vadna községek. 

 

 

 

Kedves Bánhorváti lakosok 
 

 A Berkes János Művelődési Ház a következő 

rendezvényeket TERVEZI a 2015-ös esztendőre: 

 

Időpont Rendezvény neve 

01.25. Magyar Kultúra Napja 

01.31. Pálinka Fesztivál 

03.01. Csodaszarvas-vadászat 

03.13. Megemlékezés a Szabadságharcra 

04.11. Borverseny 

05.10. Madarak és Fák Napja 

05.16. Mozdulj Bánhorváti 

05.23. Pünkösdi Bodza-Feszt 

06.04. Megemlékezés Trianonra 

06.14. Helyi Kézművesek kiállítása  

07.04. Megemlékezés a Pozsonyi csatára 

Július Népdalkör Találkozó 

Július Időszakos kiállítás 

08.20. Falunap 

09.13. Mária napi Búcsú 

09.26. Mihály-napi Fonó 

10.02. Öregek Napja 

10.23. Fáklyás Felvonulás - Megemlékezés a 

Forradalomra 

11.28. Lángos Fesztivál 

12.05. Mikulás házhoz megy 

12.13. Bánhorváti Karácsony 

 

A fent közölt lista tájékoztató jellegű. Dátumbeli 

változások, elmaradások, vagy új rendezvények 

előfordulhatnak.  

A rendezvényeken kívül folytatjuk a helyi kézművesek 

képzését, és a konditerem is nyitva, várja a mozogni 

vágyókat.  

Újra tervezünk íjászatot és rendszeres lovagoltatást a 

gyerekeknek.  

A Művelődési Ház felújításának befejezése után 

szeretnénk aerobik csoportot indítani és túrázó 

csapatatot szervezni. 

 

Községünk tervezett parkosítása folyamatban van. 

Először az ott élő lakosokat kérdezem meg. Jártam már 

a Mátyás Király, és a Tompa Mihály úton, a Csokonai 

és az Alkotmány útra a napokban fogok elmenni. 

Községünk minden utcájában tervezünk parkosítást és 

mindenhol ki fogom kérni az ott lakók véleményét. 

 

Deák-Szinyéri József 

kulturális szervező  



MEGHÍVÓ 
 

Bánhorváti Község  

Önkormányzata  

és 

a Kazinczy Gábor  

Általános Iskola 
 

sok szeretettel meghívja Önt 

és Kedves Családját 

 

az 1948/49-es forradalom és szabadságharc em-

lékére rendezett ünnepségére 

 

Közreműködők: 

 Ünnepi köszöntő: Demeter Zoltán országgyűlé-

si képviselő 

 Ünnepi beszéd: Földvári István Bánhorváti  

község polgármestere 

 Kazinczy Gábor Általános Iskola tanulói 

 Szivárvány Gyermekóvoda óvodásai 

 Bánhorváti Népdalkör 
 

Helyszín: Kazinczy Gábor Általános Iskola tor-

nacsarnoka 

Időpont: 2015. március 13. 16.00 

 
 

 

XIII. Bánvölgye 

Borverseny 
 

A Bánhorváti-Nagybarca 

Polgári Együttműködés  

Egyesület 
 

2015. ápr. 11-én (szombaton) 
megrendezi a 

 

XIII. BÁNVÖLGYE BORVERSENYT. 
 

A verseny kezdési időpontja: 

12 óra 

- köszöntővel, műsorral és ebéddel fogadjuk ven-

dégeinket. 

Helyszíne: Kazinczy Gábor Általános 

Iskola Tornacsarnoka, Bánhorváti és a 

bánhorváti pincesor 

 

Önkormányzati Hírek 
 

Új polgármesteri hivatal épül 

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő Úr köz-

reműködésével, 100 millió Forint összegű rendkí-

vüli támogatásban részesült a Bánhorváti Községi 

Önkormányzat. Ezt az összeget egy új hivatal épí-

tésére fogjuk fordítani. Az új hivatal épülete az 

iskola melletti szolgálati lakások helyén fog fel-

épülni, várhatóan évvégéig. 
 

 

Szemétszállítás 

A Zöldvölgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ígére-

te szerint, a februári és márciusi szemétszállítási 

díjról szóló csekket március végén fogja kiküldeni 

az ügyfeleknek. 
       

 

Avar és kerti hulladékok égetése 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

8/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelet (az avar 

és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről) 4. § (1) 

bekezdése szerint a kerti hulladék égetése minden 

év március 15. és április 15. között, valamint ok-

tóber 15. és november 15. között történhet hétfői 

és csütörtöki napokon (amennyiben az nem ün-

nepnap) 8-16 óra között.  

A rendelet további részletei megtekinthetők a 

www.banhorvati.hu honlapon. 

 

 

Óvodai vendégétkeztetés térítési díja 

Bánhorváti Képviselő-testületének 27/2015. 

(II.26.) étkezési térítési díjak megállapításáról 

szóló határozata alapján az óvodai vendég étkezte-

tés térítési díja 2015. március 1. napjától 428,- 

Ft/fő/alkalom. 

 
Dr. Szécsi Ottó 

 jegyző 

 
 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 

http://www.banhorvati.hu/

