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A magyarok Istene  

(részlet) 

 

„Élni fogsz, hazám, mert élned kell… dicsőség 

És boldogság lészen a te életed… 

Véget ér már a hétköznapi vesződség, 

Várd örömmel a szép, derült ünnepet!” 
 

Petőfi Sándor 

 

 

 

 

2019. augusztus 20. 

 

Idén is elérkezett augusztus 20-a. Ezen a 

napon ünnepeljük államalapításunk és az új 

kenyér ünnepét. 

Az évek múltával egyre gyakoribbá vált az 

a jelenség, hogy ezt az ünnepet, mint 

ahogy sok más nemzeti ünnepünket is, fe-

lületesen kezelünk. Legtöbbször elmarad 

az események valódi értéke. Augusztus 20-

a is ezen alkalmak közé tartozik, hiszen 

hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, 

hogy ezek a napok többről szólnak, vagyis 

többről kellene, hogy szóljanak, mint egy 

munkaszünetinap, egy jó buli, vagy egy 

látványos tűzijáték. Persze ez is hozzátar-

tozik, de nem ez a lényeg. 

Talán azért is szeretném ezt a témát pont 

ebben a kiadványban boncolgatni, hiszen 

úgy vélem ez a legfontosabb nemzeti ün-

nepünk. Az összes többi erre épül. Ezen a 

napon ünnepeljük, hogy gyökeret vetettünk 

Európa szívében és ez oly annyira sikerült, 

hogy a történelem cudar szelei sem tudták 

kitépni a gyökérhez tartozó fát ebből a 

földből. Ez a fa minket, embereket szimbo-

lizál. Itt éltek őseink, mi is itt élünk és utó-

dainknak is meg kell adnunk a lehetőséget, 

hogy ők is itt élhessenek. Ehhez viszont 

kétség kívül elengedhetetlen hagyománya-

ink őrzése, illetve ünnepeink méltó megtar-

tása, ugyanis, hogy az ember a jövőbe lát-

hasson, ahhoz először a múltba kell néznie. 

A múltunkat tisztelni kell és tanulni belőle. 

Augusztus 20-a a változásra is biztat min-

ket. Ahogy a pogány Vajk megtért és lett 

belőle keresztény szent királyunk István, 

úgy kell megváltoztatni magunkat, hozzá-

állásunkat is. Lépjünk ki a közönyből, a 

mindennapok monotonitásából, ha máskor 

nem, legalább ezeken a napokon és ünne-

peljük meg, hogy itt lehetünk a legcsodála-

tosabb országban a Föld kerekén, mi így 

együtt magyarok. 

 

  

Pál Gábor László 

kulturális szervező 

XVI. évfolyam 3. szám 2019. augusztus 16. 



 

 

Ovicsalogató 
 

Augusztus 26-tól újra nyitva leszünk, ne-

velési évünk szeptember 2-án, hétfőn in-

dul. 

Nagy örömünkre ismét gyermekzsivajtól 

hangos lesz az intézmény, hiszen szeptem-

berben 50 gyermek számára kezdődik az 

óvoda és az őszi-téli hónapokban még nö-

vekedni fog a létszámunk. Az új óvodások 

a csoportvezető óvodapedagógussal meg-

beszéltek szerint kukkantsanak be, hogy 

megismerkedjenek az óvodánkkal, az őket 

körülvevő felnőttekkel, társaikkal, a játé-

kokkal, a lehetőségekkel. 

Szeretettel várunk minden ovist!  

Első nap az óvodában 2019. szeptember 

02. hétfő. 

Délelőtt OVINYITOGATÓ ahol játékkal, 

kézműveskedéssel, mozgásos tevékenysé-

gekkel és meglepetéssel kedveskedünk a 

kicsiknek. 

Délután 16.30-tól SZÜLŐI 

ÉRTEKEZLETET tartunk. 

Napirendi pontok: 

1. Összevont szülői értekezlet az óvoda 

éttermében. Az óvoda mindkét csoport-

jára vonatkozó információk, dokumen-

tumok. 

2. Csoport szülői értekezlet a Napsugár és 

a Napraforgó csoportban: a csoportveze-

tő óvodapedagógusok tájékoztatása az 

óvodai életről, az aktualitásokról és 

minden egyébről. Szülő-pedagógus fó-

rum. 

Kedves  Szülők!  

Mit ne tegyenek az óvodai beszoktatás-

visszaszoktatás során: 

• Fenyegetés 

Soha ne fenyegessék az ovival: Na, majd 

ott nem válogatsz! Na, majd ott muszáj 

lesz aludnod! 

• Becsapás 

Ne csapják be: csak egy kicsit kell marad-

nod! Mindjárt jövök érted! Amennyiben ott 

alszik: Nem kell ott aludnod, ebéd után itt 

vagyok! Nincs még időérzéke így a rögtön 

is örökkévalóságnak tűnhet. Mondjuk meg 

őszintén ebéd után vagy alvás után viszlek 

haza és ezt megérti. 

• Fájdalmas búcsúzkodás 

Ne rendezzenek hosszú, könnyes búcsúz-

kodást, mert ez csak nehezíti az elválást. 

Röviden, határozottan, de szeretettel bú-

csúzzanak el tőle. 

• Megalázás 

Ne szégyenítsék meg, ha fél, vagy nem 

viselkedik pont úgy ahogy szeretnék. 

• Megsértődés 

Ne sértődjenek meg rá ha sír, vagy kicsit 

hisztizik. 

• Példálózás 

Ne hangoztassák: Bezzeg ……… nem sír. 

Ő sokkal ügyesebb nálad. 

Elsősorban az a gyerek fogja magát érzel-

mileg biztonságban érezni az óvodában, 

aki a szülei rezdüléseiből is azt érzi, hogy 

minden rendben van, így kerek a világ. Te-

hát ne feledjék, az óvodai beszoktatás sike-

ressége nagymértékben a szülőkön is mú-

lik! 

Az óvónénik mindenbe segítségükre lesz-

nek majd, hogy gyermekeik minél örömte-

libb időszakként élhessék meg az ovis éve-

ket. 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 



 

 

 

Önkormányzati hírek 
 

Patkányfertőzöttség felmérés 

 

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét 

arra, hogy Bánhorváti Község területén az 

alábbi utcákban patkányfertőzöttség felmé-

rés folyik. 

A fent említett utcák névsora: 

• Bartók út 

• Jókai út 

• Kossuth út  

• Szabadság út 

 

A kihelyezett szerelvényekhez hozzányúlni 

tilos! 

 

Menetrendváltozás 

 

Tájékoztatjuk, hogy településünket érintő-

en a Borsod Volán Zrt. 2019. szeptember 

1-től kezdődően az alábbi menetrendi mó-

dosításokat tervezi bevezetni a helyközi 

menetrend szerinti autóbusz közlekedés-

ben. 

4058 4060 4061 Ka-

zincbarcika-Sajókaza-

Dédestapolcsány-

Mályinka autóbuszvo-

nalon  

• A Mályinkából munkanapokon 5:06 

órakor Kazincbarcikára induló 760 sz. 

járat forgalma megszűnik 

• A Mályinkából munkanapokon 4:55 

órakor Kazincbarcikára induló 260 sz. 

járat Kazincbarcika, autóbusz-állomás 

érintése nélkül közlekedik. Mályinka 

irányából Kazincbarcika, autóbusz-

állomásra megszűnik a közvetlen eljutá-

si lehetőség, a Kazincbarcika, városháza 

megállóhelyen lesz biztosítva átszállási 

lehetőség. 

• A Bánhorvátiból iskolai előadási napo-

kon 6:00 órakor Kazincbarcikára induló 

788 sz. járatot 5 perccel korábban köz-

lekedtetik. Ennek megfelelően a járat 

Bánhorváti, híd elnevezésű megállóhely-

től 5:55 órakor indul, Kazincbarcika, 

Szt. Flórián tér aut. vt. elnevezésű meg-

állóhelyre 6:23 órakor érkezik és a köz-

bülső megállóhelyeket is 5 perccel ko-

rábban érinti. 

 

Környezetvédelem 

A Közösségi együttélés alapvető szabályai 

Környezetvédelem 3. § szerint az ingatlan 

tulajdonosa köteles gondoskodni: 

a) az ingatlanához tartozó földterületen a 

növényzet kaszálásáról, nyírásáról; 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán 

tartásáról, síkosság mentesítéséről, a járda 

mellett növő gaz levágásáról , a járdára 

kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésé-

ről; 

c) az ingatlan előtti szakaszra terjedően a 

közterületen lévő árkok, nyitott csator-

nák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, 

gazmentesítéséről, a csapadékvíz akadály-

talan elfolyásának biztosításáról; 

d) járműbehajtók átereszeinek építéséről, 

jó-karban és tisztán tartásáról. 

 

Tájékoztató ösztöndíj jellegű anyagi támo-

gatás lehetőségéről 

azon hátrányos helyzetű középiskolai tanu-

lók vagy felsőoktatási intézmények hallga-

tói részére, akik egyéb ösztöndíjban nem 

részesülnek. 

 

A SZÉCHENYI 2020 fejlesztési terven 

belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 szá-

mú, Humán szolgáltatásfejlesztés a kazinc-

barcikai járás térségében címet viselő eu-



 

 

rópai uniós projekt keretében 4 fő esetében 

lehetőség van a településen élő hátrányos 

helyzetű tanulók anyagi támogatására. A 

támogatás 5 hónapos periódusokban, 4 al-

kalommal, összesen 20 hónap időtartam-

ban kerül megállapításra, 4 fő számára, 

ezene belül lehetőség van ugyanazon tanu-

ló többszöri támogatására is. Jelentkezési 

határidő: 2019. szeptember 15. További 

információk a www.banhorvati.hu-n , vagy 

az önkormányzaton személyesen. 

Ujlaki István 

alpolgármester 

Művelődési ház hírei 
 

Június 29-én rendeztük meg településün-

kön az idei év első túráját, amely a Nyárin-

dító túra nevet kapta. Ellátogattunk a 

Damasa-szakadékhoz, a Háromkő-bérchez, 

a Kalica-tetőre és a Bodó-tóhoz is. Útköz-

ben a helyi borosgazdák finom nedűit kós-

tolhattuk meg, míg visszatérve a Falumú-

zeumhoz, kemencében sült finomságokkal 

vártuk a megfáradt túrázókat. 

Június 20-án a művelődési házban a spor-

tolni vágyók részére elindult a Zumba fog-

lalkozás, amely minden héten csütörtökön 

17 órától várja a vállalkozószelleműeket.  

Július 26-án Kézműves kiállítást szervez-

tünk, ahol a helyi kézművesek alkotásait 

csodálhatták meg az érdeklődők.  

Idén is ellátogatott községünkbe a Kolor 

Fesztivál. Augusztus 6-án Mészáros János 

Elek, Csillag születik győztes lépett fel a 

katolikus templomban. Az ellátogatók egy 

nagyszerű, igényes műsornak lehettek 

tanui.  

Augusztus 15-én, művelődési házunk 

adománygyűjtést szervezett iskolakezdésre 

a rászoruló családok részére, ezzel is pró-

bálva megkönnyíteni helyzetüket. Szeren-

csére rengeteg tanszer, táska, ruhanemű 

gyűlt össze. Ezúton is szeretnénk hálás kö-

szönetet mondani minden kedves adomá-

nyozónak. 

Augusztus 19-én hétfőn, a sportpályán ke-

rül megrendezésre a Szent-István napi ke-

nyérünnep. A megnyitó és a 

kenyérszentelés 13 órától 

veszi kezdetét. A 

nap folyamán kü-

lönböző színpadi 

produkciókat tekinthetnek meg a kilátoga-

tók, a gyerekeket habparty, arcfestő és ug-

rálóvár, míg a felnőtteket egészségügyi 

mérések, kispályás futball és mezőgazda-

sági gépbemutató várja. A látogatók kósto-

ló jegy ellenében megízlelhetik a főzőver-

seny során elkészült étkeket. Az este fo-

lyamán tűzijátékkal ünnepeljük meg ál-

lamalapításunk ünnepét.  

Szeptember 1-én Bányásznapot szervezünk 

a Falumúzeumba. Gömöri Sándor révén 

sikerült egy nagyszerű bányász kiállítással 

gyarapodnia az intézménynek, melynek 

megnyitójára ezen a napon kerül sor. 

Szeptember 28-án, ugyancsak a Falumúze-

umba kerül megrendezésre a Mihály-napi 

fonó. A megszokott hagyományőrző prog-

ramok mellett lekvár versennyel bővítjük a 

palettát. Itt szeretném megragadni az al-

kalmat, hogy egy felhívást 

intézzek Önökhöz. Keressük 

a Bán-völgye legfinomabb 

és a legkülönlegesebb lek-

várjait. A részletekkel hama-

rosan jelentkezünk. 

Minden friss, aktuális információval, 

rendezvénnyel kapcsolatban a Berkes 

János Művelődési Ház és Könyvtár 

Facebook oldalán, illetve a hirdetőtáblákról 

értesülhetnek! 

 

Pál Gábor László 

kulturális szervező 

 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Ujlaki István 

alpolgármester 
 


