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Örökség – A magyarságunk legnagyobb értékünk 
 

„…mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 

Jog és igazság, becsület, remény…” 

 
   Juhász Gyula Trianon című verséből kiemelt néhány 

sor tudatosítja bennünk: nem lehet feledni, hogy ma-

gyarnak lenni, a magyar nemzethez tartozni nagy ki-

tüntetés,de sors is, olykor drámai sors. 

   Amikor nemzetünkről gondolkodunk, a trianoni 

események is megelevenednek előttünk. 

   Június 4. a trianoni emléknap és a nemzeti összetar-

tozás napja. 1920. június 4-én írták, íratták alá az úgy-

nevezett békeszerződést. Máig fájó seb ez az egész 

magyar nemzetnek, hiszen még mindig összeszorul a 

szívünk a hazánkat ért példátlan igazságtalanság miatt. 

Persze lelkünket, magyarságunkat megerősítheti az a 

tény, hogy az igazságtalanságot nem mi okoztuk, 

„csupán” elszenvedői vagyunk. 

   Felemelő érzés az összetartozás napjáról megemlé-

kezni, még felemelőbb azt átélni. Az Országgyűlés 

2010. június 4-én döntött, s mi elfogadtuk a Nemzeti 

Összetartozás melletti támogatástételről szóló törvényt. 

Közel egy évszázad után e napnak nevet tudtunk adni. 

E döntés segít szakítani az átöröklött sérelmekkel, a 

tragikus hozzáállással. A törvény sorai is ezeket a gon-

dolatokat erősítik meg: 

„Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy több állam fenn-

hatósága alá vetett magyarság minden tagja és közös-

sége része az egységes magyar nemzetnek, melynek 

államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 

magyarok személyes és közösségi önazonosságának 

meghatározó eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés 

megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar 

nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való 

kapcsolatuk fenntartására és ápolására…” 

   Nagy feladatot kaptunk mi magyarok, de a próbatéte-

leket gyakorta álltuk: „Oly sok viszály 

után,/Megfogyva bár, de törve nem,/Él nemzet e ha- 

zán.”- emlékeztet minket a Szózat ma is aktuális üze-

nete. 

 

Nemzeti Összetartozás Napja – A családból kiindulva 

tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, éljenek, lakjanak 

bárhol is családtagjaink. A mi nagy családunk, nemze-

tünk tagjai, azok akik a magyar nemzethez tartozónak 

érzik és vallják magukat, kell, hogy számíthassanak 

ránk, kell, hogy számíthassunk egymásra!Mi itt a Bán-

völgyében élő emberek, mi bánhorvátiak, mi magyarok  

- határon innen és túl – hisszük: élhetünk még „röptető 

jövendőt”. Ez a mi örökségünk. 
 

 

Örökség 
 

A Bán-patak tükrébe nézek, 

Mely halkan ringatja a jelent. 

Múlt és jövő közt élő fűzfa 

A hajnali fényben mereng. 
 

Partjait a nyújtózkodó híd, 

Mint hűséges társ összeköti, 

S bizalmunk keskeny pallóját 

Sötét vihar remegteti. 
 

Dióhéj-csónak süllyedőben? 

Messze a part, és nem látható? 

Mégis – üzenni kíván nekünk 

Olajág, zölden pompázó. 
 

Üzen, mint gyökér a fának, 

Mint jövőnek üzen a jelen: 

Ami benned egyszerre mozdul, 

Bán-patak hulláma – időtlen. 
 

Így nézlek évtizedek óta, 

Mint minden anya gyermekét, 

Kit ez a föld dajkált, ringatott 

Remegve viszi át örökét. 
 

A Bán-patak tükrébe nézek, 

Mely halkan ringatja a jelent. 

Odvas fűzfák törzsöke élhet 

még röptető jövendőt? 

 

 

                           Máté Istvánné Orosz Margit

XIII. évfolyam 2. szám 2016. május 



Óvodai hírek 
 

Óvodánk életében ismét 

elérkezett a gyermekhét, 

melyre idén is színes és 

változatos eseményekkel 

készülünk. 
 

Hétfőn szirénázástól volt 

hangos az ovi környéke, 

hiszen a rend őrei eleget tettek meghívásunknak és 

ellátogattak hozzánk, bemutatva a gyerekeknek a 

rendőrautót és a szolgálati eszközöket, illetve a 

mindenki utazhatott egy kört a járművel.  
 

Kedden az Erdőkincse Pónikert közreműködésé-

vel pónikon lovagolhattak az ovisok, majd ezt 

követően a Sajóvölgye Focisuli edzői játékos foci-

tornára várják Vadna, Nagybarca, Bánhorváti és 

Mályinka apraját. 
 

Szerdán ugrálóvárat és óriáscsúzdát vehettek bir-

tokukba és minden kisgyerek egy labdát kapott 

ajándékba. 
 

Csütörtökön egész napos programra készülünk, 

melynek keretén belül reggel feldíszítjük az ud-

vart, a szakácsok készítik az ünnepi ebédet, majd 

szorgosan sütögetik a palacsintát. 

Meglepetés zenés interaktív játékkal várjuk 

BOBÓT, mindenki kedvencét. 

Délután megrakjuk a tüzet és kezdődik a családi 

szalonnasütés. 
 

Pénteken rátesszük nevelési évünkre a „koronát” 

évzárói-ballagási ünnepélyünkön. Az óvó nénik, 

dajka nénik lázasan készülődnek, ahogy teszik ezt 

minden évben. Az ovisok sokat próbálnak, gyako-

rolnak, hogy belopják magukat az őket körülvevő 

közönség szívébe. Felemelő, ünnepélyes alkalom 

részeseiként leszünk jelen az ünnepségen– szülők, 

rokonok, és mindazok, akik közel állnak a kicsik-

hez. Megható érzésekkel teli pillanatok ezek. A 

ballagókról sok-sok kedves emléket őrzünk, amit 

még éveken keresztül fogunk magunk között em-

legetni. Kitartást, sok szerencsét nekik mindany-

nyiunk nevében. 
 

Mi, akik körül vesszük a gyermekeket feltesszük 

magunknak a kérdést milyen emberré is szeret-

nénk őket formálni? 

 

„A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, 

jó ítéletű, értelmes, 

tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embe-

reket, 

akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot 

minden téren, 

akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, 

akik megértik a dolgok összefüggéseit, 

akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, 

amely csak kölcsönösségen, méltányosságon és 

jóakaraton épülhet.” 

 

Minden kedves olvasónak szép nyarat kívánok! 

 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 

 

 

 

Iskolai hírek  
 

   A Kazinczy Gábor Általános Iskola 2015/16-os 

nevelési-oktatási éve a vége felé közeledik, mely-

nek kapcsán szeretnénk kiemelni a legfontosabb 

eseményeket, illetve az előttünk álló feladatokat. 
 

Iskolánk tanulói révén és a felkészítő pedagógu-

sok színvonalas munkájának köszönhetően ebben 

a nevelési-oktatási évben is sok szép eredményt 

tudhatunk magunkénak. A legeredményesebben 

szereplő tanulónk Mátyás Zsófia volt, aki Máté 

Istvánné felkészítő munkájával érte el eredménye-

it. 
 

  Továbbtanuló nyolcadikosaink az első helyen 

megjelölt középiskolákba nyertek felvételt. Külön 

szeretnénk kiemelni Molnár Csengét, aki a köz-

ponti felvételin a második legjobb eredményt érte 

el a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban, illetve 

Kónya Mártont, aki felvételt nyert a Földes Ferenc 

Gimnázium fizika tagozatára. 
 

    A Szülői Munkaközösség az egész év folyamán 

aktív szereplője volt az iskola életének, önzetlen 

segítségük által sikerült anyagi bevételre szert 

tennünk, melyet gyermekeinkre fordíthatunk. 
 

    Június 2-án a Kazincbarcikai és 

Edelényi Tankerület által 

szervezett pedagógusnapon 

Máté Istvánné és Zajácz And-

rásné nyugdíjba vonuló kollé-

ganőink Szolgálati Emlékérmet 

vehetnek át. Ugyanezen a ren-

dezvényen Deák-Szinyéri Csilla 

Polgármesteri dicséretben részesül az iskola és a 

község kulturális életében betöltött szerepéért. 

 
 



   2016. május 18-án 6. és 8. évfolyamos tanulóink 

idegen nyelvi mérésen vettek részt, ahol jól telje-

sítettek. Május 25-én szintén a 6. és 8. évfolyamos 

tanulók kompetenciamérésére kerül sor, melynek 

szervezése most van folyamatban. Az előző tan-

évhez hasonlóan az idén is megszerveztük a pa-

pírgyűjtést. Mindenkinek köszönjük a segítséget, 

hiszen az ebből befolyt összeget is gyermekeinkre 

kívánjuk fordítani. Kérjük továbbra is őrizzék meg 

az otthon összegyűlt papírt, hiszen a későbbiekben 

is szándékunkban áll ezt az akciót folytatni. 
 

    Június 8-án a Szülői Munkaközösség segítségé-

vel nagyszabású gyermeknapot rendezünk tanuló-

ink számára, melyen sok meglepetés vár rájuk. 

    A tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepsé-

günkre 2016. június 18-án 9 órakor kerül sor, 

amelyet gyerekek és pedagógusok egyaránt vár-

nak. 
 

Az előttünk álló nyári szünetre kívánunk nagyon 

jó pihenést és feltöltődést!  
 

 

Iskolavezetés 
 

 

Nyári programok Bánhorvátiban 
 

 Trianoni megemlékezés a Művelődési Házban 

 

  Idén 2016. június 3-án 1600 órakor emlékezünk 

meg a trianoni békediktátum aláírására. A rendez-

vényen közreműködik a nagy múltú 8KOR szín-

ház Sárospatakról, a Bánhorváti Népdalkör, illetve 

helyi amatőr előadók. Mindenkit sok szeretettel 

várunk. 
 

 Szent Iván éji utcabál és Múzeumok Éjszakája 

 

 Idén hagyományteremtő szándékkal összevonjuk 

a Bánhorváti Kézműves Egyesület szokásos évad-

záró kiállítását az először megrendezésre kerülő 

Szent Iván éji utcabállal. A rendezvény június 24-

én, pénteken este-éjszaka lesz a Művelődési Ház-

ban. Az utcabálon a közkedvelt helyi formáció - a 

Szivárvány Együttes - fog játszani este tízig, akik-

nek itt is szeretnénk megköszönni, hogy évek óta 

az önkormányzat rendelkezésére állnak és ingyen 

játszanak a rendezvényeken. A rendezvény továb-

bi részleteiről hamarosan beszámolunk. 

Az augusztus 20-ai falunapunkat augusztus 20-án, 

szombaton tartjuk. 
 

Deák-Szinyéri József 

kulturális szervező 

Önkormányzati hírek 

 
Kedves Bánhorváti  lakosok!  

 

2016. tavasza nagy változást hozott, hisz az Ön-

kormányzat immáron birtokba vehette az újonnan 

épített Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal 

épületét. 

 

Ezúton is szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az 

ügyintézés ezentúl a Bánhorváti, Szabadság út 

146. szám alatt történik.  

Az ügyfélfogadási ideje, illetve elérhetősége vál-

tozatlan maradt, melyek az alábbiak: 
 

Elérhetőségek: Tel/fax: 48/500-211, 48/500-212 

 E-mail cím: banhorvatiph@gmail.com 

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00 - 16.00 

  Szerda: 8.00 - 17.30  

  Péntek: 8.00 - 12.00 

 

Változatlan rendben történik a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai 

Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadása is, 

mely a következőképpen történik: 

 Hétfő: 8.00 - 12.45 

 Szerda: 8.00 - 11.00 

 

Ezenkívül ügyfélfogadást tart a Mucsony és Tár-

sult Települései Család- és Gyermekjóléti Szolgá-

lat munkatársa, Hriczó Olga: 

 keddenként 8.00-12.00 

 

Ügyfélfogadást tart még a Kazincbarcikai Szociá-

lis Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti 

Központ munkatársai (Csipke Dorottya, Mértenné 

Majoros Noémi) 

minden hónap 2. hétfő 9.00 - 11.00-ig, 

illetve minden hónap 4. hétfő 9.00 - 11.00-ig. 

 

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 

a Községháza átadására szervezett ünnepség 2016. 

július 1-jén pénteken 1100 órától lesz, melyre tisz-

telettel meghívom a falu lakosságát. 

Az ünnepség vendége lesz, és beszédet is mond 

többek között Lázár János miniszterelnökséget 

vezető miniszter. 

Az ünnepség a Községháza előtti téren, rossz idő 

esetén a tornacsarnokban kerül megrendezésre. 

 

 

 Földvári István 

 polgármester



 

Tisztelt Lakosok! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy változás történt az 

Önkormányzat számlaszámát illetően, hisz az Ön-

kormányzat bankváltás mellett döntött, melynek 

következtében megváltoztak A Bánhorváti Köz-

ségi Önkormányzat számlaszámai.  

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat költségvetési 

számla: 

10405028-50526787-87741009 

 

Bírság beszedési számla 

10405028-50526787-87741047 

 

Építményadó beszedési számla:  

10405028-50526787-87741061 

 

Gépjárműadó beszedési számla: 

10405028-50526787-87741092 

 

Idegen bevétel számla: 

10405028-50526787-87741119 

 

Iparűzési adó beszedési számla: 

10405028-50526787-87741126 

 

Magánfőző párlat előállítása utáni jövedéki adó 

számla: 

10405028-50526787-87741133 

 

Magánszemélyek kommunális adója számla: 

10405028-50526787-87741140 

 

Pótlék beszedési számla: 

10405028-50526787-87741164 

 

Talajterhelési díj számla: 

10405028-50526787-87741195 
 

 

 

Nyári gyermekétkeztetés 
 

Ebben az évben is megszer-

vezi az önkormányzat a  nyári 

gyermekétkeztetést állami 

költségvetési forrásokból. A 

nyár folyamán 53 szociálisan 

rászorult gyermek részesül a napi egyszeri étke-

zésben. Az étkeztetés a Bánhorváti Szivárvány 

Gyermekóvoda étkezőjében történik. 

 

 

 

Szemétszállítással kapcsolatos információk 
 

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. által végzett ház-

hoz menő szelektív hulladék gyűjtése településün-

kön az év minden páros hetének keddi napján törté-

nik, ezért kérjük Önöket, hogy a szelektíves hulla-

dékgyűjtő edényeiket az említett napon helyezzék ki 

a megszokott helyre. A kommunális hulladék szállí-

tása azonban változatlan rendben, szerdánként törté-

nik. 
  

Ezenkívül fontos változás történik a szemétszállítási 

díj számlázásával kapcsolatban is, hisz a 2016. ápri-

lisi számlákat már postán kapják meg. Kérjük Önö-

ket, hogy a március havi számlákat szíveskedjenek 

kifizetni az önkormányzat díjbeszedője (Boncsér 

Lászlóné) részére. 

 
 

Bánhorváti Községi Ön-

kormányzat Képviselő-

testületének 12/2015. (IX. 

30.) a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletének (1) bekezdésének b) 

pontja alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gon-

doskodni az ingatlana tisztán tartásáról, kötelessége, 

hogy az ingatlant megművelje, rendben tartsa, 

gyomtól, gaztól megtisztítsa;  

az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, sí-

kosság mentesítéséről, a járda mellett növő gaz kiir-

tásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyeséséről; 

az ingatlan előtti szakaszra terjedően a közterületen 

lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek 

tisztán tartásáról, gazmentesítéséről, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásának biztosításáról. 

Az e rendeletben meghatározott közösségi együtt-

élés alapvető szabályait be nem tartó személlyel 

szemben közigazgatási bírság szabható ki, amely 

ismételhető. 

A rendelet megtekinthető a 

http://banhorvati.hu/documents/banhorvati-kozsegi-

onkormanyzat-kepviselo-testuletenek-122015-ix30-

onkormanyzati-rendelete-a-kozossegi-egyutteles-

alapveto-szabalyairol.pdf oldalon, illetve az önkor-

mányzaton. 

Dr. Szécsi Ottó 

jegyző 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


