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„Tanítónk légy kokárdás Március!” 
 

 

   Március van. Ilyenkor a természet ébredezik. 

Arcunkat simogatja a tavasz szele, lelkünket, ér-

telmünket ébresztgeti a kokárdás március. 

A költő, Losonczi Léna így üzen nekünk: 
 

   „Tanítónk légy kokárdás Március! 

    Hadd tanuljunk az örök természettől 

    feledtető megújulást 

    arcra bukó vágyak helyett 

    hitet termő szabadulást!” 
 

   A hitet termő szabadulás jelképe az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc Magyarországon. 

Forradalmi tömeg a pesti utcákon, országgyűlési 

küldöttség Bécsben, teátrális jelenetek az ország-

gyűlésben, szívhez szóló toborzóbeszédek, gyüle-

kező hadak Pákozdnál, győzelem, vereségek, 

majd újabb győzelmek. 

   Hatalmas túlerő, vereség, aradi tizenhárom, 

megtorlás, rémuralom, elnyomás. Kellett ez a ma-

gyarnak? 

   Gróf Széchenyi István engedte ki a szellemet a 

palackból. Ő magyar nyelvet, önkéntes örökvált-

ságot, hitelt, ipart, polgárságot, békés építkezést, s 

végül, igen, végül nemzeti függetlenséget akart. 

Magyarország fokozatos és fájdalommentes el-

szakadását Bécstől. 

   S kellett nekünk Petőfi és Jókai, a Pilvax örök-

sége? A nemzeti színű kokárda, a 12 pont, 

a Nemzeti dal, Kossuth nimbusza, a dicsőséges 

tavaszi hadjárat, a Habsburgok trónfosztása? 

   Igen! Szükségünk volt minderre! Így kellett len-

nie! 

   Így kellett lennie, mert ettől vagyunk ma is ma-

gyarok. A 12 pont szellemisége adott erőt, hogy 

lerázzuk a később ránk kényszerített láncokat is. 

A „Talpra magyar” emlékeztet bennünket arra, 

hogy van szabadság még akkor is, ha mindennap-

jainkat sokszor gúzsba kötve táncoltuk. A szabad-

ság győzött! 

   A nemzeti színű kokárda, 48’ szellemi öröksége 

összehoz minket mai magyarokat határon innen és  

 

 

 

 

túl. Emelkedett lélekkel gondolunk 1848. március 

15-ére! E nap öröksége tanítja meg gyermekein-

ket, unokáinkat leborulni a nemzet nagysága és 

apáink, dédapáink sírja előtt. 

   Ez a mi örökségünk: ez a márciusi tavasz. 

                                                                                  

 

 

 

Márciusi tavasz 
 

 

 

Mi ez a furcsa, illattal 

terhes 

lágy simogatás? 

Mi ez az édes madár-

csicsergés, 

a harangzúgás? 

Könnyű szellő fut az úton tova, 

felszökő párát 

lenget, mint hömpölygő tömeget vitt 

a márciusi 

reggel „Talpra, magyar!” hívó szava: 

piros-fehér-zöld zászló, kokárda. 

Ez a márciusi tavasz! 

 

A kertekben zöldellő kisvirág 

ki-kibukkan már. 

Emelgeti piciny fejét napnak, 

reménységet vár. 

Így állunk mi is várandósan 

az ünnep előtt: 

várjuk születését e tavasznak, 

mely előcsalja 

a hitet és a megújulást: 

a jövőnk zálogát. 

Ez a márciusi tavasz! 

 

 

Máté Istvánné Orosz Margit

XIV. évfolyam 1. szám 2017. március 



Avar és kerti hulladékok 

égetése 
 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 

figyelmét, hogy az avar és 

kerti hulladékok nyílttéri ége-

téséről szóló 8/2013. (X.17.) 

önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyé-

be a következő rendelkezés lép: 

4.§ 

(1) Kerti hulladék égetése minden év március 1. és 

május 31. között, valamint szeptember 1. és nov-

ember 30. között történhet hétfői és csütörtöki 

napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-19 óra 

között.” 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a rendelet 2017. március 15. nap-

ján lép hatályba.  

 

 

 Tisztelt Ebtartók! 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése 

alapján az eb tartási helye szerint illetékes ön-

kormányzat – eb-rendészeti feladatainak elvégzé-

se érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-

ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – 

három évente legalább egy alkalommal ebössze-

írást végez.  

Bánhorváti Község Önkormányzata legutóbb 

2014. évben tett eleget ezen jogszabályi kötele-

zettségének és végzett ebösszeírást. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján 

az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi 

elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat 

tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, 

személyes biztonságának és tulajdonának védel-

me, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi felada-

tainak hatékony ellátása érdekében. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 

köteles a törvényben előírt adatokat az önkor-

mányzat rendelkezésére bocsátani. 

 Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. 

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Bánhorváti 

Közös Önkormányzati Hivatalban (3642 Bánhor-

váti, Szabadság út 146. alatt), illetve letölthető a 

Bánhorváti Községi Önkormányzatának honlapjá-

ról. (www.banhorvati.hu) 

 

A 2017. évi eb összeírás céljából kérem Bánhor-

váti község közigazgatási területén tartott négy 

hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, 

hogy az „Ebösszeíró adatlapot” ebenként ki-

töltve valamint az eboltási kiskönyv másolatát 

legkésőbb  

2017. április 30. napjáig 

a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalba  

(3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. szám) eljut-

tatni szíveskedjenek. 

Az ebenként kitöltött adatlapokat aláírva az alábbi 

módokon lehet benyújtani: 

• személyesen  

• postai úton a Bánhorváti Közös Önkor-

mányzati Hivatal 3642 Bánhorváti, Sza-

badság út 146. szám alatti címre 

• faxon a 06-48/500-212 fax-számra, 

• elektronikusan a banhorvatiph@gmail.com 

e-mail címre. 

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy   

• az ebösszeírás során a mikrochippel ellá-

tott és az állatorvosnál korábban bejelen-

tett, a központi és helyi nyilvántartásban 

már szereplő, illetve időközben elhullott 

ebeket is be kell jelenteni, 

• az adatszolgáltatási kötelezettség elmu-

lasztása miatt állatvédelmi bírság szab-

ható ki, melynek összege az állatvédemi 

bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. 

rendeletben foglaltak lapján 30.000,-Ft , 

• január 1. napjától a négy hónaposnál idő-

sebb eb csak transzponderrel (chip) meg-

jelölve tartható. Amennyiben az ebtartó 

ezen kötelezettségének még nem tett ele-

get, úgy szíveskedjen az ebösszeíró adat-

lap kitöltése előtt a transzponderrel nem 

rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöl-

tetni. A kötelezettség betartását a jegyző és 

a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. 

A chip hiánya is állatvédelmi bírság kisza-

bását vonja maga után, melynek összege 

minimum 45.000,-Ft, 

http://www.banhorvati.hu/


 

 

• az ebtulajdonosok az eb összeírását köve-

tően is kötelesek az adatokban bekövetke-

ző változásokat, (elhullás, szaporulat, tu-

lajdonos, vagy tartási hely változás) írás-

ban bejelenteni. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a 

benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal 

munkatársai ellenőrizni fogják. 

 Együttműködésüket  köszönöm! 

    Dr. Szécsi Ottó 

   jegyző 

 

 

 

 

 

Január 21. Magyar Kultúra Napja- Művésztanya 

Kiállítás 

Február 25. Télűző Csodaszarvas vadászat 

Március 14. Megemlékezés az 1848-49-es forra-

dalomról 

Március 31. II. Észak-Borsodi Fotópályázat kiál-

lítása 

Május 5-6., vagy 12-13., Madarak és Fák napja-

Szalamandra expedíció, természetfotós kiállítás 

Május- Kulcsár Pista bácsi emlékmenet 

Május- A kihívás napja 

Május 26.- Gyermeknapi retro kiállítás megnyitó 

Június 4. Megemlékezés Trianonra 

Június 24. Múzeumok éjszakája- Szent Iván-napi 

utcabál 

Július- Népdalkör találkozó 

Augusztus 20. Falunap 

Szeptember 10. Mária-napi Búcsú 

Szeptember 29. Öregek Napja 

Szeptember 30. Mihály napi fonó 

Október 23. Fáklyás Felvonulás 

November 25. XI. Bánhorváti Krumplis Lángos 

Fesztivál 

December 10. Bánhorváti Karácsony 

 

Rendszeres művelődési formák, szabadidős lehe-

tőségek - vesszőfonás, kézimunka, szövés, hím-

zés, bútorfestés, edzőterem, népdalkör, nyugdíjas-

klub, ismeretterjesztő és hagyományőrző előadá-

sok, bemutatók, foglalkozások- (gombászás, 

gasztronómia, állattartás,) 

 

Ezeket a programokat tervezzük 2017-re, és itt a 

hangsúly a „tervezzükön” van. Tájékoztatom a 

lakosságot, hogy előfordulhatnak időpontbeli vál-

tozások, elmaradások, de akár új programok szer-

vezésére is sor kerülhet.   

 

Deák-Szinyéri József 

kulturális szervező 

 

 
 

 

 A 2016/17-es nevelési-oktatási év első 

félévét lezártuk január 20-án. Tanulóink nagy 

számban teljesítették  az elvárt követelményeket. 

A 8.osztályos gyermekeink legfontosabb feladata 

ebben a tanévben a továbbtanulás. Az eddig lezaj-

lott felvételi eljárások  során mindegyikük kima-

gasló eredményt ért el, a felvételi rangsorban elő-

kelő helyen szerepelnek. Ezúton gratulálunk telje-

sítményükhöz és a pedagógusaink felkészítő mun-

kájához. 

 A tanulás mellett minden igyekezetünkkel 

azon vagyunk, hogy minél több programot bizto-

sítsunk diákjaink számára. A közelmúlt egyik leg-

kiemelkedőbb eseménye volt a farsangunk, melyet 

a szülői munkaközösséggel közösen rendeztünk 

meg. Hagyománnyá vált, hogy a karnevált intéz-

ményünk tanulói által előadott nyitótánccal kezd-

jük. Szabó Melindának /SZMK elnök/ és Deák-



 

 

Szinyéri Csillának /iskolánk pedagógusa/ köszön-

hetően, az előző évekhez hasonlóan, idén is szín-

vonalas produkcióval kápráztatták el a közönsé-

get. A csodálatos ruhákat Máté Józsefné és Csík-

ász Józsefné készítette. A jelmezes felvonuláson 

kiemelkedő csoportos előadásokkal szórakoztattak 

gyermekeink, melyekben az osztályfőnökök is 

aktív szerepet vállaltak. Köszönetünket fejezzük 

ki, mindenkinek: jelmezes tanulóinknak, a szülői 

munkaközösség aktív tagjainak, segítő szülőknek, 

volt tanítványunknak, Gál Dánielnek /zene és 

hangosítás/, Mátyás Tibornak, Mátyás Zsófiának 

és a Sajómente TV-nek /felvételek készítése/, pe-

dagógusoknak, adományozóknak és mindazoknak, 

akik részvételükkel támogatták ezt az eseményt. 

 A tanév első felében nagy segítséget jelen-

tett számunkra Csikász Gáborné és Beregszásziné 

Liakos Diána nyugdíjas kolléganők óraadói mun-

kája, akik helyettesítették a hosszú ideig táppén-

zen lévő tanítónkat, aki március 13-tól újból mun-

kába áll. Ezúton kívánunk munkájához nagyon jó 

egészséget! 

 A tanév hátralévő része sok eseményt, 

programot tartogat számunkra, melyet most rövi-

den szeretnék ismertetni: 

• 2017. március 14. 11 órai kezdettel ünne-

pélyes megemlékezés 1848. március 15-ről 

• 2017. április 13-tól április 19-ig tavaszi 

szünet 

• 2017.április 20-21-én 8.00-tól 19.00-ig le-

endő 1. osztályos tanulók beiratkozása 

• 2017 áprilisában Kazinczy-nap – Ki, mit 

tud? 

• 2017. május 17. Idegen nyelvi mérés 6. és 

8. évfolyamokon 

• 2017. május 24. Országos kompetenciamé-

rés 6. és 8. évfolyamokon 

• 2017 június első hetén osztálykirándulások 

• 2017 június elején gyermeknap 

• 2017.június 15. utolsó tanítási nap 

• 2017. június 17. 10.00 órai kezdettel balla-

gással egybekötött tanévzáró ünnepség 

Szakmai, illetve gazdasági munkánk irányítását a 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ látja el. Az 

ott dolgozók lelkiismeretes, segítőkész munkájá-

nak köszönhető, hogy nevelő-oktató munkánk 

zavartalanul folyik.  

A 2016/17-es tanév hátralévő részéhez kívánok 

tanulóinknak, pedagógusoknak, munkatársaknak 

eredményes munkát a kedves szülők megelégedé-

sére! Bízunk a további sikeres együttműködésben, 

mely gyermekeink fejlődését szolgálja!                                                                                                       

Kakszi Erzsébet                                                                                                    

               intézményvezető

  

 

MEGHÍVÓ 
 

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es 

forradalomról és szabadságharcról  

 

11:00: Központi ünnepség a Kazinczy Gábor 

Általános Iskola tornacsarnokában. 

 

Ünnepi beszédet mond Demeter Zoltán 

országgyűlési képviselő 

 

Ünnepi köszöntőt mond Földvári István 

polgármester 

 

Közreműködnek: A 

Szivárvány gyermekóvoda 

ovisai, a Kazinczy Gábor 

Általános Iskola tanulói, és a 

Bánhorváti Népdalkör. 

 

Az ünnepség után 

koszorúzás a Platthy-kastély 

melletti emlékhelyen 12:00 

órától 

 
 
 

Időpontja: 2017. március 14.  11:00 

órától 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


