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„Azért vagy, hogy meglásd az igazságot, 

Hogy nyitott szívvel éld meg a világot,” 

Gondolatok a Nemzeti Összetartozás Napja jegyében 
 

 

 

 

   Azért vagy…című versemből kiemelt 

néhány sor arra biztat mindannyiunkat, 

hogy nyitott szívvel, az igazságkeresés 

szándékával gondolkodjunk nemzetünk-

ről, a trianoni eseményről. 

   Június 4. a trianoni emléknap és a 

nemzet összetartozásának napja. 1920. 

június 4-én írták alá az úgynevezett bé-

keszerződést. Trianon tragédia volt, 

igazságtalanság érte hazánkat: statiszti-

kailag, területileg. Ám ami a legfájóbb, 

az emberi oldala: a szétszakított csalá-

dok sorsa. Mindig fájó sebe ez a magyar 

nemzetnek. 

   Akkor miért ünnepelünk a Nemzeti 

Összetartozás Napján? Hisz’ nem ke-

sergünk, hanem ünnepelünk. 

   Ünnepeljük, hogy 15 millióan va-

gyunk a világban, hogy 15 millió ember 

szíve megdobban a magyar Himnusz 

hallatára. 

   Ünnepeljük, hogy honfitársaink, akik 

igazán nagyot, értékeset alkotnak – él-

jenek bárhol a nagyvilágban – magya-

rok, és mi büszkék vagyunk rájuk. A mi 

nemzetünket szolgálják határon túl is. 

   Ünnepeljük, hogy bárhol, távoli or-

szágokban meghalljuk a magyar szót, 

édes anyanyelvünk csengő dallama 

örömmel tölt el. Hazahúz, az ott élőket 

pedig összetartja. 

   Ünnepeljük, hogy határoktól függetle-

nül van közös múltunk, gyökerünk, 

amiből táplálkozunk, erőt merítünk. De 

ha van közös múltunk, akkor van közös 

jelenünk. Múltunkra építve, jelenünkben 

megerősödve pedig - igenis van jövőnk. 

   Hittel bízva magunkban, a fiatalok-

ban, tekintsünk előre, „hajnal tövében 

mozduljunk, és legyen békesség fri-

gyünk.” 

 

Az én  népem 

 

Népem 

sodródva villog, 

s takarja sebeit. 

Riad, 

mint éji madár, 

kit fájdalma ékesít. 

Igazát 

gyűjti, mint szél 

halmokban hordja a port. 

Féli 

a hazudozót, 

aki elsöpri e kort. 

Tündöklő bizonyosság, 

XVI. évfolyam 2. szám 2019. május 31. 



 

 

gyökereit követi. 

Földbe szivárgó könny-út 

már sohasem szárad ki? 

Ne ültess bűnnek fát, 

haragnak ne áss árkot! 

Gerinced ne hajlítsák, 

ne üljön rajtad átok! 

Ébredj, 

fogj megint kezet! 

Zsendüljön 

benned hited! 

Hajnal 

tövében mozdulj! 

Legyen 

békesség frigyed! 

                   

Máté Istvánné Orosz Margit 

 

Tisztelt Bánhorvátiak,  

Kedves Mindnyájan ! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014-ben 

kapott polgármesteri megbízatásomat 

2019. június 1-től nem tudom ellátni. Ez 

idő alatt bánhorváti lakosaiért és a tár-

sult településeken élő személyekért is 

dolgoztam. Helyettem Ujlaki István al-

polgármester úr teljes körűen végzi a 

polgármesteri feladatokat az októberi 

Önkormányzati választásokig, amikor a 

település lakói új polgármestert és testü-

leti tagokat választanak. Az ember életét 

a körülmények befolyásolják. Elterve-

zünk valamit, és sok esetben más, ami 

megvalósul. A közösségért végzett 

munka akkor sikeres, ha azt a közremű-

ködők önzetlenül, a sokszor kisszerű 

egyéni sérelmeiket félretéve végezik. 

Köszönöm mindenkinek, aki önzetlenül 

segítette munkámat, elősegítve ezzel a 

településünk fejlődését. Azok, akik aka-

dályokat gördítettek, szándékosan valót-

lanságokat, rossz hírt keltettek, esetleg 

tudatosan nem tették meg, amit tehettek 

volna, a lelkiismeretükkel kell, hogy 

elszámoljanak.  

A településünk további életében a meg-

határozó személyek kiválasztásához 

bölcsességet, a mindennapi életükhöz jó 

egészséget, erőt kívánok, tisztelettel: 

 

                                 Földvári István 

 

ISKOLAI HÍREK 

 

     Tanulóink nagy örömére ismét eltelt 

egy tanév. Eredményekben, sikerekben 

egyaránt gazdag oktatási-

nevelési évet tudhatunk 

magunk mögött 2019. 

június 14-én. Ezekről az 

eredményekről csak a 

tanévzárót követően 

tudunk beszámolni, 

mivel az utolsó 2 hét még hátra van. Je-

lenleg folynak a zárások, javítások, tan-

év végi felmérések.    

Ezt az évet egy csodálatosan fel-

újított épületben kezdhettük.  108 millió 

ft pályázati összegből fűtés,- világítás-

korszerűsítés, régi vizesblokkok felújí-

tása, újak kialakítása, valamennyi tante-

rem padlózatának cseréje, falak festése, 

a folyosókon beépített szekrények cse-

réje történt meg. Az osztálytermekbe 

egységes függönyök, sötétítők kerültek, 

melyeket szülői segítséggel sikerült fel-

helyezni. Mindenkinek köszönjük, aki a 

munkálatoknál segítségünkre volt. 

Az elmúlt hónapban a Kazincbar-

cikai Tankerület támogatásával meg-

újult a tornacsarnokunk is, a padlózat 

festése elkészült.  



 

 

Több pályázatban is részt veszünk tanu-

lóinkkal: 

• Határtalanul 2018- Erdélyi osz-

tálykirándulás a 7. évfolyamon ta-

nuló diákok számára. 

• EFOP 3.1.8 – „Együtt testvérként” 

iskolaközi szemléletformáló prog-

ram, melynek keretén belül tanu-

lóink számára havi rendszeresség-

gel szerveznek programokat, elő-

adásokat. Ellátogattak Ukrajnába, 

Szendrőládra. A nyáron 2 turnus-

ban utaznak összesen 50-en a Ba-

latonhoz. 

 

2019. június 12-én gyermeknap meg-

rendezésére kerül sor, mely egész napos 

programmal teszi emlékezetessé ezt az 

alkalmat. Szülői munkaközösség veze-

tője, vezetői, szülők, pedagógusok egy-

aránt kiveszik  részüket az előkészüle-

tekben, szervezésben. Sajnos az időjárás 

nem kedvez nekünk, megnehezíti dol-

gunkat a sok csapadék. Remélem ennek 

ellenére is élményekben gazdag napunk 

lesz. Az SZMK anyagi támogatása ré-

vén udvari játékokat vásároltunk: tram-

bulint, streetballt, floorballt és egy cso-

csóasztalt. Gyermekeink nevében kö-

szönjük a támogatást. A tornacsarnok 

bérleti díjának 50%-ból szintén  udvari 

játék, hinta beszerzését tervezzük. Ezt a 

nyár folyamán tudjuk megvásárolni. 

Az  előttünk álló teendőkről szeretnék 

információt, tájékoztatást adni: 

• Országos kompetenciamérés 6. és 

8.évfolyamokon 

• 2019.06.12. Gyermeknap 

• A 2018/2019-es tanév utolsó taní-

tási napja június 14./péntek/ 

• Ballagással egybekötött évzáró 

június 15. /szombat/ 9.00 óra 

• Ügyeleti nap szerdánként 8.00-tól 

12.00óráig 

     Addig is kívánok tanulóinknak 

eredményes felkészülést, zárást a sike-

res bizonyítvány megszerzéséhez! 

                                                                                                   

Kakszi Erzsébet                                                                                         

intézményvezető 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA-BÖLCSŐDE 

 

Nincs olyan nap, hogy ne rajzolnának 

gyermekeink. A színes eszközöket szo-

rongató, lap fölé önfeledten hajló óvo-

dás szívet melengető látvány. Na, de 

miről árulkodnak a gyerekrajzok? 

Az önkifejezés legfontosabb forrásai, 

tökéletes lenyomatai mindannak, ami a 

kisgyermek lelkében zaj-

lik, és ahogy a körülötte 

és benne zajló folyama-

tokat átszűri.  

  Mi mindent kell figyelni a rajz elemzé-

sekor? 

A gyermekrajz elemzés tehát egy 

komplex folyamat, amely nem csak a 

gyermekről szól, hanem rólunk is, hi-

szen rajzai által nemcsak róla, de ma-

gunkról is fontos tanulnivalót kapha-

tunk. 

Családrajz: 

Ne adjunk túl sok támpontot neki, csak 

arra kérjük: „Rajzold le a családod!”.  



 

 

Figyelmeztető jelek: 

-Fontos jel, ha a gyerkőc nem rajzolja le 

magát a képre. 

-Szintén érdemes odafigyelni arra, ha 

egy családtagot (vagy magát) egészen 

aprócskának ábrázolja a lap sarkában, 

de a kirekesztettségre utal az is, ha va-

lamelyik alak csak összenyomorítva fér 

ki a lap szélére. Ha a gyermek így raj-

zolja le magát, azt üzeni: rám kevés fi-

gyelem jut a családban. 

-Máskor akár vonalakkal is elválasztja a 

családtagokat a képen egymástól: ez 

szintén hideg, távolságtartó családi lég-

körre utal. 

Ha egy jel többször is megismétlődik, 

akkor figyeljünk oda mit jelenthet.  

Térbeli elhelyezés, térkitöltés:  

Figyeljük meg, hogy a lapon hol he-

lyezkednek el a figurák. Ha arányosan 

használja ki a rendelkezésre álló teret, 

az alakok a lap közepén vannak, az a 

stabilitás, kiegyensúlyozott otthoni lég-

kört jelzi. A lap bal oldala jelképezi az 

anyához, a jobb oldal az apához való 

viszonyulás stabilságát és mélységét. Ha 

például rajzol egy napot a lap bal olda-

lára, akkor ez azt jelzi, hogy az édes-

anya felől érkezik felé a legtöbb szere-

tet.  

Elszigeteltség, kirekesztettség: 

Kirekesztettségre az utalhat, ha valame-

lyik családtag, esetleg épp a gyerek ma-

ga csak összenyomorítva fér ki a lap 

szélére. Akkor rajzolják így magukat a 

gyerekek, ha úgy érzik, hogy rájuk már 

nem jut sem elég idő, sem elég figyelem 

a családban. Ha a családtagok távolabb 

állnak egymástól, az arra utal, hogy a 

gyerek szemében kicsit hűvösebb a csa-

ládi légkör. A kirekesztésre utaló gya-

kori jel az, ha például a családtagokat 

vonalakkal elválasztva rajzolja a gyerek, 

esetleg például elnegyedeli a lapot és 

mindenki a maga kis részében kerül áb-

rázolásra. Ez valószínűleg a távolságtar-

tás, a rideg viszony, a kevés kimutatott 

szeretet jele lehet. 

Arányok: 

Az ideális az, ha a szülők valamivel na-

gyobbak a gyerekeknél, de egymással 

kb. azonos méretűek. Ugyanez igaz a 

testvérekre is, természetesen a korkü-

lönbségnek megfelelő mértékben.  

Ha a szülők közül az egyik lényegesen 

nagyobb a másiknál, akkor a nagyobb 

fél dominanciájára következtethetünk. 

Ha a gyerek saját magát rajzolja arány-

talanul nagyobbra mindenki másnál a 

családban, akkor az saját magának a túl-

értékelésére, aki nagyon szeretne domi-

nálni az összes családtaggal szemben. 

Színek: 

A pasztell színek kellemes, nyugodt, 

csendesebb, finomabb személyiséget 

jeleznek, míg a karakteres, élén színek-

ből arra következtethetünk, hogy gyer-

mekünk élénk, harsány lesz, fejlett aka-

ratérvényesítő képességgel. Problémát, 

kívülállást üzen azonban, ha a képen 

valamelyik családtag nem színes, míg a 

többi szereplő igen. A túlságosan sötét 

színek, főleg a fekete erőteljes használa-

ta depresszióra utalhat, míg a kizárólag 

lágy színek használata lehet határozat-

lanság, akaratgyengeség jele. 

Szereplők sorrendje, elosztása: 



 

 

Általában a gyerekek a rajzot a számuk-

ra legfontosabb személlyel kezdik. Ez 

leggyakrabban anya, apa, majd saját 

maguk, illetve testvérük. Testvéreknél a 

rajzolás sorrendje általában megegyezik 

a születési sorrenddel.  

Ha nincs testvér, akkor gyakori, hogy a 

szülők körbeveszik a gyereket. Ha a 

gyerek az egyik szülő oldalán tünteti fel 

magát, az arra utal, hogy hozzá húz erő-

sebben. Ha a rajz kész, és nem látunk 

rajta valakit a családból, kérdezzük 

meg, hogy ő hol van a képen. Előfordult 

az is, hogy a gyerek saját magát nem 

rajzolta oda, és mikor megkérdezték er-

ről, azt felelte, hogy ott van ő is, csak az 

egyik szereplő alakja mögött. Ez jelezte, 

hogy mivel egy másik családtagra nagy 

figyelem jut (pl. tartós betegség miatt), 

ezért úgy érzi, hogy rá már nem marad 

idő. 

Díszítés, kidolgozottság, egyéb ele-

mek:  

A nagyon elnagyolt, vagy akár nem is 

teljesen megrajzolt alak azt jelzi, hogy a 

gyerek nem szívesen tölt vele időt.  A 

kidolgozott, díszített alak viszont na-

gyon fontos számára, vele minél több 

időt szeretne együtt lenni. Ha valame-

lyik szereplő különösen közel áll a gye-

rek szívéhez, akkor nem ritka, hogy ezt 

még egy külön díszítő elemmel is jelzi. 

Például virágot, vagy napot rajzol az 

alak mellé vagy fölé.  

Összbenyomás:  

Nagyon fontos, hogy mielőtt tételesen 

átvizsgáljuk a gyermek rajzait, először 

csak próbáljunk meg az első benyomás-

ra figyelni. Ha a kép így első ránézésre 

kiegyensúlyozottnak tűnik, akkor nagy 

valószínűséggel semmi probléma nin-

csen. Ha mégis zavar minket valami, 

vagy nem értjük a kép néhány elemét, 

akkor beszélgessünk többet a gyerekkel. 

Így nem csak a kérdésünkre kaphatunk 

választ, de azt is megalapozzuk, hogy a 

későbbi képeken kizárólag pozitív és 

megnyugtató jeleket fedezünk majd fel. 

Nem elegendő a gyermek egy rajzát 

tanulmányozni, és nem szabad tehát 

abba hibába esni, hogy egy kép alapján 

vonjunk le messzemenő következtetése-

ket! 

Amennyiben felkeltettem az érdeklődé-

süket javaslom az internetes oldalakon 

történő további kutatást, hiszen minden 

szülő számára gyermeke rajza egy olyan 

ajtó, amely betekintést enged a rajzoló 

legbensőbb, titkos világába, s olyanok-

ról mesél, amelyekről a gyermek talán 

maga soha sem. 

Közhírré tétetik! 

November 18-tól mini bölcsődei csoport 

működik óvodánkban. Örömünkre szol-

gál, hogy teljes létszámban igénybe és 

birtokukba vették a kicsik. Kiemelt fel-

adatunknak tartjuk az egészséges élet-

mód szokásainak megalapozását, a meg-

ismerési folyamatok fejlődésének segí-

tését, a minőségi munka végzését a 

gyermekek és szülők általános megelé-

gedettségére. 



 

 

Bölcsődei felvételre folyamatosan van 

lehetőség a szabad férőhelyek arányá-

ban.     

Az óvodáskort elért gyermekekkel au-

gusztus végétől három helyünk megüre-

sedik, így várjuk elsősorban Bánhorváti 

lakosú, munkahellyel rendelkező szülők 

gyermekének jelentkezését. A bölcsődei 

felvétel során előnyben kell részesíte-

ni ha a gyermek szülője, más törvényes 

képviselője igazolja, hogy munkavi-

szonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll. 

Nálunk jó gyermeknek lenni! 

Ha május vége akkor mindennap meg-

lepetéssel kedveskedünk az ovisoknak, 

igyekezve maradandó élményeket sze-

rezni számukra GYERMEKHÉT al-

kalmából.  Tűzoltó bemutató, habparty, 

óriás ugrálóvár és csúszda, interaktív 

játék Bobóval, csillámfestő, lufihajtoga-

tó, pizza reggeli, ünnepi ebéd, fagylal-

tozás, palacsintázás, családi szalonnasü-

tés és ajándék is jár mindezek mellé. A 

hetet nevelési évünk ünnepélyes lezárá-

sával és a ballagók elköszönésével fe-

jezzük be.  

Az óvodai beiratkozás megtörtént, sze-

retettel várjuk a régi és leendő ovisokat, 

az iskolába menő búcsúzóknak kívánok 

sikeres tanulást, szorgalmat, kitartást, új 

barátokat, a szülőknek pedig jó 

egészséget, hogy odafigyeléssel, tiszta 

szívből segíthessék gyermekeiket az is-

kolai évek alatt. Szép, tartalmas nya-

rat kívánok az óvodásoknak, család-

juknak és minden olvasónak:  

Bencze Péterné Rusznyák Dóra  

intézményvezető 

Művelődési ház hírei 

 

Májusban, községünkben sikeresen 

lezajlott a Kárpátia koncert és a 

Falunap. Célunk az volt, hogy minden 

korosztály számára kellemes, 

szórakoztató napokat varázsoljunk.  

Június 1-én, szombaton, 17 órától, a 

Bánhorváti református templomban 

kerül megrendezésre a Festett 

mennyezetek, reneszánsz dallamok című 

zenés előadás. 

Június 4-én, kedden, 17 órától 

emlékezünk meg 

országunk legnagyobb 

tragédiájára, Trianonra, 

az önkormányzat épülete 

előtti Trianon 

emlékműnél. Rossz idő 

esetén a művelődési házban tartjuk meg.  

A beszédek és a szavalat után, előbb a 

Bánhorváti Levendula Népdalkör, aztán 

pedig Köböl Gábor Zenés tárogató 

történelem, a kuruc kortól napjainkig 

című előadását hallgathatják meg.   

A nyár folyamán további programok, 

rendezvények várhatóak, amikről a 

Berkes János Művelődési Ház és 

Könyvtár Facebook oldalán, illetve a 

hirdetőtáblákra kihelyezett plakátokról 

értesülhetnek a lakosok. 

 

Pál Gábor László 

kulturális szervező 

 

 
 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


