
BBÁÁNN HH OO RR VVÁÁTT II   
KK II SS BB ÍÍRRÓÓ   

 
 

 
Itthon vagyok 

Nézem a Bükk lábának kapuját, 

Mint tárja szélesre örömszívét. 

Fogadja hazatérő, hű fiát, 

Nekem is osztva bősége kegyét. 

Itthon vagyok. 

 

S a zöld reménnyel kirakott út 

Vidáman kanyarogva fut tova, 

Hegy alján, mint gyermek, nyugal-

mat nyújt 

E drága völgy – hazám ölelő karja. 

Itthon vagyok. 

 

Elnézem fényekbe szőtt határát, 

Mit őseink csiszoltak fényesre. 

Könnyük gyöngyeinek gurulását 

Bán-patak viszi Sajó medrébe. 

Itthon vagyok. 

 

Partjain pusztuló nemzedékek: 

Fűzfák roncsai tétován állnak. 

Példát adnak elmúlt ezer évek, 

Míg dolgaink megoldásra várnak. 

Itthon vagyok. 

 

A gondjaink szűkült ablakából 

Hunyorogva tekintünk jelenre. 

De a táj helyettünk hangosan szól: 

Ember! Tárd ki szíved szélesebbre! 

Itthon vagyok. 

 

Vidd magaddal Bán-patak hűs vize, 

Vidd magaddal tiszta, szent hitemet, 

Hogy virágát Bán-völgye kibontsa, 

Hogy jövőnk kertje legyen színe-

sebb! 

Itthon vagyok. 

 

Szűrd át vized szűrőjén szellemed, 

Hogy földed béke termője legyen, 

Hogy győzni tudjon gyűlölet felett, 

Ember embernek testvére legyen! 

Itthon vagyok. 

 

Csak így győzhetünk ácsorgó időn. 

Közös patak a völgy ölébe tart. 

Hívó hangja cseng fülünkbe kérdőn: 

A szabadság madara merre tart? 

Itthon vagyok?! 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Összetartozás Napja 
 

„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak 

valamit,  

valahol egy nyitott ajtót becsaptak…” 

 (Kós Károly) 

 
Kós Károly szavai máig fájó igazságot hordoznak. 

Ezer esztendő munkájával lépésről lépésre fölka-

paszkodtunk saját erőnkből az erős, egységes nem-

zetek sorába, majd hirtelen szakadékban találtuk 

magunkat. Ez a szakadék 1920. június 4-én keletke-

zett a trianoni békeszerződés aláírásával. Ekkor a 

magyarság egyharmada az új határokon kívülre ke-

rült, s az ipari üzemek több mint felét elveszítettük. 

Szabad-e egy tollvonással egy nemzet sorsát ily’ 

módon eldönteni, meghatározni? 

A kérdésre választ ad az Országgyűlésnek az a dön-

tése, amelyet 2010. június 4-én hozott, s amire mél-

tán büszkék lehetünk: elfogadtuk a Nemzeti Össze-

tartozás melletti támogatástételről szóló törvényt. 

Közel egy évszázad után e napnak nevet tudunk 

adni. Ez a nap jelzésértékű számunkra, üzenetet 

hordoz: a tragédia és szétszakítottság ellenére a ma-

gyarság minden tagja és közössége része az egysé-

ges magyar nemzetnek. 

1920. június 4. - a dátum szimbolikus, hiszen a tria-

noni békeszerződés aláírásával elvették tőlünk az 

összetartozás érzését is. 

Ám a magyarság összetartozása nem lehet csak egy 

törvény. Annak szellemében kell élnünk. Büszkék 

legyünk arra, hogy a magyar nemzet a történelmünk 

viharait, a huszonegyedik század kihívásait szilárdan 

állja, hogy a jelképesen becsapott ajtót szélesre tárja. 

Az emlékekkel teli magyar lélek erős és bizakodó. 

Nekünk – itt Bánhorvátiban élő embereknek is üzen 

az emlékezés napja: össze kell fognunk, mi összetar-

tozunk. Így lehetünk erősek, életképesek, csak így 

van jövőnk. 

Mi magyarok – határon innen és túl - csak így talá-

lunk otthonra itthon, csak így érthetjük meg, merre 

tart a szabadság madara. 

 

Máté Istvánné Orosz Margit 

XII. évfolyam 3. szám 2015. június 



Tisztelt Olvasó, kedves Bánhorvátiak! 
 

Fogadják ezt a rövidke tájékoztatót az Önkormány-

zat tevékenységéről, mely nem teljes körű, csak 

keresztmetszetet ad a tevékenységeinkről. 

Már júniust írunk. A tavasz gyorsan elrepült. Sok 

dolog történt velünk, a falunk életében is sok dolog 

történt. Több olyan, ami évek óta ismétlődik, de 

olyan események is, amelyek ettől az évtől meghatá-

rozóak lesznek és folyamatos munkát adnak. 

Az egyik legfontosabb történés, hogy az önkor-

mányzat pályázat segítségével megvásárolta a vala-

mikori Bánvölgye MGTSZ bánfalvai központját. A 

közismerten Tsz udvarnak nevezett területet Bán-

farmnak gondoljuk elnevezni. Ennek az évnek a 

legfontosabb feladata, hogy sok hasznos értéket 

teremtve megpróbáljuk a területet, az épületeket 

használhatóvá tenni. Legyen áram, víz. Eltűnjön a 

sok hulladék és rom. 

A másik fontos feladatunk, hogy a korábban elkez-

dett munkákat befejezzük. A szennyvízberuházás 

helyreállítási munkái, a művelődési ház hőszigetelé-

se, a Mátyás király úti építkezés, a korábban elfoga-

dott terveknek megfelelően a községháza építés tar-

toznak ebbe a körbe. 

A munkák harmadik csoportja az előkészítés, terve-

zés. Ide sorolhatjuk a csapadékvíz elvezetés, aszfal-

tozás, Bán-patak mederszabályozás elmaradt részé-

nek tervezését, későbbi megvalósítását. Pályázatot 

nyújtottunk be falubusz beszerzésére, az óvoda 

konyhájának felújítására. Napelem kerül az óvoda és 

az iskola tetőszerkezetére. 

Igyekszünk sok programot szervezni, közreműködni 

a faluban működő szervezetekkel, munkájukat, te-

vékenységüket segíteni. Jó és eredményes a kapcso-

latunk, községünk országgyűlési képviselőjével, 

Demeter Zoltánnal is. 

Emléktábla került a Petőfi út végén néhai Kulcsár 

Pista bácsi házára, elhelyezésre került a Mária szo-

bor is. A Római Katolikus egyházközség és egyház-

tagok kezdeményezésére és támogatásával. 

A mezőgazdasági munkaprogram keretében folytat-

juk az óvodai étkeztetést segítő termékek előállítá-

sát. 

Közös kiránduláson vettünk részt testvértelepülé-

sünk, Berzéte-csoportjával Erdélyben, melynek ke-

retében Székelyföldön, a Madarasi Hargita csúcsán 

kopjafát helyeztünk el. Ezt az emlékoszlopot 

Ombódi Zsolt faragta Bánhorváti tölgyfából, mely 

1800 méter magasan hirdeti az együvé tartozást 

Bánhorváti-Berzéte felirattal. Felújítottuk a koráb-

ban a Nyerges-tetőn elhelyezett Bánhorváti-Berzéte-

Nagybarca-Kőrös emlékoszlopot. 

A lakosságot közvetlenül érintő két fontos kérdés a 

hulladékszállítás és a szennyvízdíj. Az előbbi díjról 

a számlát, melyet a Zöld Völgy állít ki, ebben a hó-

napban a szokásos módon tudjuk mindenkihez eljut-

tatni. A szennyvízdíj árának hatósági jóváhagyása 

mostanáig nem történt meg, így erre vonatkozóan 

nem áll rendelkezésünkre semmilyen információ. 

 

Tisztelt Bánhorvátiak! 

A Hivatal és a Képviselő testület nevében köszönöm 

a segítő, építő jellegű véleményüket, észrevételeiket. 

Az előforduló hibákért és esetleges kellemetlensé-

gekért szíves elnézésüket kérem. Igyekszünk ezeket 

javítani, helyrehozni, hogy még többen érezzék, 

hogy értük is dolgozunk. 

 

Kívánok Mindnyájuknak jó egészséget, eredmé-

nyes nyarat, jó munkát, kikapcsolódást! 
 

 Tisztelettel: 

Földvári István  

polgármester 

     

 

 

 

Nyári programok Bánhorvátiban 
 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit június 05-

én 17 órakor a Művelődési Házba, Ölveczki László 

tanár úr, a Rákóczi szövetség tagjának előadására. Az 

előadás témája a 95 évvel ezelőtt történt, Trianonban 

aláírt békeszerződés és annak hatása.  

  

Június 20-án részt veszünk a Múzeumok éjszakája 

elnevezésű országos programsorozatban. A helyi 

kézművesek kiállítását tekinthetjük meg, június 20-án 

este 9-től, a Falumúzeumban. 

 

Az elmaradt sportnapot június 27-én fogjuk bepótolni. 

 

Július 4-én a Pozsonyi csatára emlékezünk. Ebből az 

alkalomból hagyományőrző programok, 

könyvbemutatók, előadások lesznek. A rendezvény az 

ország egyik legtehetségesebb fiatal festőművésze- 

Kertai Zalán kiállítása köré épül majd. 

 

Július 18-án újra megrendezzük a Népdalkörök 

találkozóját a Művelődési Ház udvarán. 

 

A falunapot idén augusztus 20-án rendezzük meg, a 

már megszokott módon. Ebéddel, fellépésekkel, 

tűzijátékkal, utcabállal.  

 

Deák-Szinyéri József 

kulturális szervező 
 



Óvodai hírek 
 

Pár gondolat a vegyes csoporttal kapcsolatban, a 

leggyakoribb szülői kételyek megválaszolásával.  

Évkezdés: Az azonos életkorú gyermekekből álló 

tiszta csoporttal ellentétben, a vegyes csoportokban 

az óvodát kezdő gyermek egy már kialakult közös-

ségbe kerül, ami a nagycsalád mintájára különböző 

életkorú gyermekekből áll, ezért a beszoktatás idő-

szaka is gördülékenyebb. Az egymást már korábbi 

évekből ismerő gyermekek elfogadó magatartása és 

vidám játéka, a családias hangulat nagyban segítheti 

az újonnan érkezett gyermek beilleszkedését. Min-

den év elején természetes módon rendeződik át a 

csoport, hiszen minden gyermek egy évvel idősebb 

lett. A korábban mintaadó nagyobb gyerekek isko-

lába távoztak, szerepüket az őket követőknek kell 

átvenniük. Ezt az átrendeződést igyekszünk segíteni 

oly módon, hogy tudatosítjuk az eddig mintakövető 

gyermekekben, hogy nagyok lettek, figyelniük kell 

arra, hogyan viselkednek, milyen mintát nyújtanak a 

kisebbeknek. 

Tudatosan hosszabb időt szánunk a szokásrendszer 

teljes elsajátítására is; ez az egész szeptembert kitöl-

ti. A későbbiekben erre építjük ugyanis a napi tevé-

kenységek zökkenőmentes megvalósulását, ami 

elengedhetetlen a csoportok megfelelő „életének” 

kialakításában.  

Kicsik és nagyok, együtt: A vegyes csoportban 

nevelődő gyermekek jellemzően fogékonyabbá vál-

nak a toleranciára, nagymértékben fejlődik empátiás 

készségük, segítő-gondoskodó magatartásuk. Év 

elején megszokott, hogy a kisebbeket „pátyolgat-

ják”, dajkálják, ringatókat, mondókákat énekelnek 

nekik, hiszen ők is ezt érezték, látták az óvónéniktől 

és a nagyobbaktól, amikor ők kerültek a csoportba. 

A nagyobbak később is szeretnek maguktól „gon-

doskodni” a kicsikről, sokszor kérni kell őket, hogy 

ne tegyék meg a „kicsi” helyett, amire az már maga 

is képes… Szívesen érvényesítjük „az együtt és kü-

lön elvét”, amely rugalmasan igazodik a gyermekek 

egyéni igényeihez. A vegyes csoportban nevelkedő 

kicsikre jellemző, hogy önállóbbak, vonzzák őket a 

nagyobbak tevékenységei, előbb ügyesednek. Nem 

jelent majd később problémát akár a kötött tevé-

kenységeken való részvétel sem, mert látják, hogy a 

nagyoknak olyan „teendőik” vannak, amin azok 

szívesen részt vesznek. Van idejük a kicsiknek „fel-

készülni” arra, hogy majd az ő életükben is eljön ez 

az idő, - de addig csak akkor vesznek részt benne, 

amikor késztetést éreznek rá. Ugyanakkor a kicsik-

nek szükségük van néha az „elkülönülésre”, elbújá-

sokra, amelyre a csoportban szintén lehetőségük 

van. A gyerekek ilyen jellegű többsíkú magatartása 

gyorsítja a szocializációt.  

Testvérek az óvodában: Nagy előnye a vegyes 

csoportnak, hogy az egy családból érkező, különbö-

ző életkorú testvéreket nem kell szétválasztani egy-

mástól az óvoda intézményén belül. Az óvodai gya-

korlat szerint a testvérkapcsolatokat két fázisban 

kezeljük. Első lépésként erősítjük kötődésüket, hogy 

nagyobb legyen a családból kilépő testvérek bizton-

ságérzete, majd második lépésként oldjuk a testvé-

rek zártabb világát, ezzel erősítve, hogy „nyissanak” 

társaik felé. Amelyik gyermeknek nincs otthon test-

vére, annak szintén gazdag élményt nyújt a vegyes 

csoport. Átélheti a testvérkapcsolatok megfigyelését, 

majd „testvért” választhat magának. Vagy egy ki-

sebb pajtását, vagy egy számára mintaadó, nagyobb 

gyermeket.  

Hogyan tervezhető a csoport tevékenysége? A 

vegyes csoportokban a tevékenységeket mindig a 

nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszerűsít-

jük le a kisebbekhez. A kisebbeknek nagy húzóerőt 

jelentenek a játékos, komplex kezdeményezések, 

amibe életkoruk és fejlettségük szerint kapcsolódnak 

be, majd a foglalkozásból kilépve, zavartalanul foly-

tathatják játékukat. A vegyes csoportokban termé-

szetes módon van jelen az eltérő fejlettség. Az élet-

kori lemaradásokat csak az óvónő észleli, és ehhez 

igazítja a fejlesztési lehetőségeket. Így a gyermekek 

észrevétlenül hozhatják be lemaradásukat, azt nem 

kudarcként élik meg. Amennyiben pedig iskolakez-

désük egy évvel kitolódik, akkor sem válik szüksé-

gessé a csoportváltás, hanem maradhat a gyermek 

megszokott csoportjában még egy esztendőt. Érde-

kes megfigyelés, hogy a tiszta csoportokban a ne-

mek közti elkülönülés általában erőteljesebben van 

jelen, főleg a nagycsoportban. A fiúk számára sok-

szor hiányzik a megfigyelhető és utánozható „nagy-

fiú” minta, amit az óvónéni természetesen nem tud 

megadni, a legjobb szándékkal sem. A megfelelő 

arányú vegyes csoportokban ezzel ellentétben a na-

gyobb fiúk mintaként szolgálnak a kisebbek számá-

ra. Szintén a vegyes csoport előnyének tartom, hogy 

a gyermeknek nem kell akarata ellenére csoportot 

váltania, amennyiben egy évvel késleltetik az isko-

lakezdést. A gyermek az óvodakezdéstől az iskola-

kezdésig egy csoport tagja marad.  

Összegezve tehát minden óvodapedagógusnak és 

szülőnek ajánlom a vegyes életkorú gyermekekből 

szerveződő csoportokat, hiszen az abban tapasztal-

ható állandó megújulás, önmagába visszatérő kör-

forgás nagyban elősegíti a szociális tanulást, egy-

másra figyelést és alkalmazkodást. 

Hagyományainkhoz híven most is gyermekhéttel 

zártuk a nevelési évet. Volt póni lovaglás, ugrálóvár, 

arcfestés, családi szalonnasütés, rendőrségi bemuta-

tó és sok-sok meglepetés. Évzárói-ballagási ünnepé-

lyünket május 29-én tartottuk. Nálunk ez egy igazán 

meghitt, bensőséges esemény, amit komoly készü-



lődés előz meg. Ünnepi díszbe öltözött a művelődési 

ház, és a mi lelkünk és szívünk is ezen a napon. 

Mindkét csoport mesejelenettel, zenés-táncos pro-

dukcióval szerepelt. A búcsú sosem könnyű, ezt 

különösen átérezték az idén ballagó gyerekek, hi-

szen könnyezve köszöntek el, meghatva az egész 

közönséget. Kívánjuk nekik, hogy sikeres, boldog 

iskolások legyenek! 

Nyáron az óvoda július 20-tól zárva tart, nyitás au-

gusztus 24-én, 2015/2016-os nevelési évünk szep-

tember elsején indul. Szeretettel várjuk a leendő és 

jelenlegi ovisokat!  

 

Szép nyarat kívánok!  

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 
 óvodavezető 

 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

    Tanulóink nagy örömére ismét eltelt egy tanév. 

Eredményekben, sikerekben egyaránt gazdag oktatá-

si-nevelési évet tudhatunk magunk mögött 2015. 

június 15-én. Ezekről az eredményekről csak a tan-

évzárót követően tudunk beszámolni, mivel az utol-

só 2 hét még hátra van. Jelenleg folynak a zárások, 

javítások, tanév végi felmérések. A jó idő viszont 

nehezíti a dolgunkat, hiszen gyermekeink már in-

kább a szabadtéri programokat részesítik előnyben. 

    2015. június 5-én gyermeknap megrendezésére 

kerül sor, mely egész napos programmal teszi emlé-

kezetessé ezt az alkalmat. Pedagógusok, szülők, 

helyi önkormányzat egyaránt kiveszi részét az elő-

készületekben, szervezésben.  

    Az előttünk álló információkról kívánok tájékoz-

tatást adni: 

 A 2014/2015-ös tanév utolsó tanítási napja jú-

nius 15. /hétfő/ 

 Ballagással egybekötött évzáró június 20. 

/szombat/ 9.00 óra 

 Nyári táborok hetenkénti váltással június 22-től 

július 31-ig tartanak 

 Ügyeleti nap szerdánként 8.00-tól 12.00óráig 

    A következő számban szeretném tájékoztatni 

Önöket bővebben a 2014/2015-ös tanév eseményei-

vel kapcsolatosan.  

    Addig is kívánok tanulóinknak eredményes felké-

szülést, zárást a sikeres bizonyítvány megszerzésé-

hez! 

 

Kakszi Erzsébet 

intézményvezető 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Bánhorváti Község 

Önkormányzata  

Közel 22 Millió Forin-

tos Támogatást nyert 

Napelemes rendszer kialakítására 

 

2014. 07. 23-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, 

mint Támogató, pályázati felhívást hirdetett meg 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címmel. 

Bánhorváti Község Önkormányzata 2014. júliusá-

ban a meghirdetett felhívásra „Fotovoltaikus rend-

szerek kialakítása Bánhorvátiban” címmel pályá-

zatot nyújtott be, mely a KEOP-4.10.0/N/14-2014-

0314 azonosító számot kapta. A Támogató a pályá-

zatot támogatásra érdemesnek ítélte, és a 2015. 

január 21-ei támogatói döntés alapján Bánhorváti 

Község Önkormányzata 21 651 572 Ft támogatásra 

jogosult a projekt megvalósításához. 

 

A pályázat az önkormányzati épületek energiataka-

rékosságának, megújuló energiafelhasználásának 

fokozására irányul. A projekt megvalósításával az 

önkormányzati középületek villamos energia igé-

nyének egy részét kiváltja a kiépítésre kerülő meg-

újuló energiaforrás hasznosító berendezés. Jelenleg 

folyamatban van a kivitelező kiválasztása, a szerző-

déskötésre várhatóan június elején kerül sor. 

A háztartási méretű napelemes kiserőművek az 

alábbi közintézményeken kerülnek elhelyezésre: 

- Kazinczy Gábor Általános Iskola és Óvoda (3642 

Bánhorváti, Szabadság utca 144., HRSZ: 676) 

- Szivárvány Gyermekóvoda (3642 Bánhorváti, Ifjú-

ság út 1., HRSZ: 688) 

A Támogatói Okirat 2015. 05. 04-én lépett hatályba, 

és a benne foglaltak szerint a projekt fizikai megva-

lósításának végső határideje 2015. augusztus 31. 

A pályázat a Környezet és Energia Operatív Prog-

ram (KEOP) keretében, az Európai Regionális Fej-

lesztési Alapból (ERFA) kerül finanszírozásra, a 

támogatási intenzitás 100 %. 

 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


