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(Ne) Nyiss ajtót!
Mostanában több felől érkeznek hírek, hogy a
rendőrség szakemberei, sőt itt-ott maga a
rendőrkapitány járja végig az idősek házait,
becsönget lakásaikba, és figyelmezteti az embereket, hogy legyenek nagyon óvatosak, és
ha csak lehet, ne nyissanak ajtót. Ilyenkor az
ünnepek közelében különös módon is elszaporodnak a lopások az emberek között.
Amikor először hallottam erről a rendőrségi
kezdeményezésről, nagyon szomorú lettem,
hiszen arra bíztatni az embereket, hogy zárkózzanak be és ne nyissanak ajtót, már-már
azt jelenti, hogy zárjuk be magunkat, és legyen a házunk önmagunk börtöne, de ha nem
is, legalább tartsuk magunkat házi őrizetben.
A fegyelmeztetésben az is elhangzik, hogy
csak akkor nyissunk ajtót, ha föltétlenül megbizonyosodtunk az illető személyéről, hogy
aki csönget, vagy kopogtat, azt jól ismerjük.
Ha pedig nem ismerjük az illetőt, de mindenképpen be kell, hogy engedjük, akkor előbb
jól faggassuk ki, járjuk körül: tényleg az-e,
akit vártunk?
Ádventi időben vagyunk, a negyedik gyertyát
gyújtjuk meg a koszorún. És ez azt jelenti,
hogy várakozási időben vagyunk és az idő,
amit várakozással töltünk, az nagyon fogy.
Ha egy közvélemény-kutatásban, vagy egy
televízió, vagy rádió riportban feltennék a
kérdést kétféleképpen hangzana el: mit várunk az ádventben. Az emberek jó része azt
mondaná, várjuk a karácsonyt. Valójában
azonban a kérdést helyesen úgy kell feltenni,
hogy Kit várunk az ádventben? – erre lehet
csak jó választ adni: Jézus Krisztust várjuk,
aki emberré lett és megszületett.
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Mint ahogyan a várandós kismama sem a szülést várja, hiszen attól leginkább fél! Hanem a
gyermekét várja, akit meg fog szülni. Így az
ádventben sem a karácsonyt várjuk, hiszen a
karácsony bizony nagyon sok embernek fájdalmat és szomorúságot hoz, mert egyedül
van, mert betegen tölti az ünnepet, mert távol
vannak a szerettei, vagy éppen elvált szülőként nem találkozhat a gyermekével a szenteste. Vagy, mert szegény, és nem tud ajándékot adni. Éppen ezért, a kérdést nem úgy kell
feltenni: mit várunk az ádventben, hanem kit
várunk ádventben, és akkor a válasz is helyesen hangzik: Jézus Krisztust várjuk, aki emberré lett és megszületett.
Sajnos nem alaptalan a rendőrség figyelmeztetése, legyünk óvatosak ilyenkor és zárjuk be
az ajtót. De azért nem kell a fürdővízzel a
gyereket is kiönteni – hogy stílusos legyek.
Magyarán, nehogy ebben az időszakban bizalmatlanná váljunk egymás iránt és belakatoljuk a szívünket is az emberek előtt. Nehogy
úgy járjon velünk is a Kisjézus, mint ahogyan
a betlehemiekkel járt: azok ugyan is nemcsak
az ajtót és a kapukat reteszelték be, hanem a
szívüket is: félelmükben és gyanakvó óvatoskodásukban. E a gyanakvó óvatosság pedig
abból adódott náluk, hogy a Császár rendeletet adott ki a népszámlálásra, és ezért az egész
birodalomban megindult a jövés-menés. Idegenek is jöttek-mentek az utcákon és megjelentek ennek az időszaknak a haszonlesői.
Igaz, hogy óvatosnak kell lennünk, sajnos
ilyen világot élünk, de ádvent azt üzeni, hogy
Krisztus előtt ne zárkózzunk be. Nyissuk meg
a szívünket Krisztus előtt, hogy vegyen lakozást bennünk a hit, a remény és a szeretet.
Így legyen!
Demeter Zoltánné
református lelkész

Karácsony titka
Ádvent
Ádventi gyertyák fénylő csillogása
szívünket melengeti.
Kell a világnak igaz ragyogása,
Talán békét hoz neki.
Békét, csendet és nyugalmat
árasztva illó illata lengi.
Piros kis szíve e kopott világnak
Minden emberben lüktet.
Az igaz ajándékra áhítoznak,
Mit ígér e szent ünnep.
Fényt, szeretetet magukba fogadnak,
s titokra készülnekÖrömre, s csodára,
áldott világosságra!

Szétfoszlik lelkem sötét bánata,
Szívem tiszta, hófehér ruhába,
S örömkönnyektől mosdatva áll.
Csilingel a csengő, száll az ének,
Megszületett a kis Jézus érted,
Kezét kinyújtva téged is vár.
Angyalarcát felfedi előtted,
Szemsugara táplálja erődet,
Ő az, ki utadon előtted jár.
Szívem bölcsőjében ring e titok,
Mit szent karácsony éjjele hozott,
Békéjét ölelem magamhoz már.
Hallom, amint lelkem húrjába csap,
Szeretet vérkörén lüktet, árad.
Felelnek rá hangos szívverések:
Istenem! Megtaláltalak téged!

Máté Istvánné

Óvodai hírek

Az ünnepben az lesz benne, amit mi beleszövünk és a gyermekeink ezt tanulják, ezt őrzik
meg maguknak.

Legszebb ünnep életünkben szent karácsony
napja, szerte a nagyvilágban.

Ha a házamat fenyőágakkal,
gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszlettervező.

Bár inkább családi körbe való, de az óvodában is megteremthető a meghitt, meleg, az
ünnepet idéző és a bensőséges együttlét öröméből szövődött várakozó hangulat.
November végén megkezdődnek az előkészületek, előkerülnek a karácsonyi dekorációk és
az adventi naptár. Beszélgetünk az Adventről,
meggyújtjuk az első gyertyát a koszorún, mesélünk a kis Jézusról, felelevenítjük téli, ünnepi dalainkat, verseinket, játékainkat. Az
ünnepet megelőző játszóházakban minden
nap készítünk valami kedveset és természetesen közösen sütünk mézeskalácsot.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi
süteményeket sütök, ízletes ételeket főzök, és
az evéshez csodálatosan megterített asztalt
készítek elő, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és
díszítem fel, de Jézus Krisztus nincs a
szívemben, akkor nem értettem meg, miről
is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést,
megcsókolja a házastársát.

és

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy
menjenek már az útból, hanem hálás érte,
hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől
kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják
viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.






A szeretet soha el nem múlik.


Bencze Péterné Rusznyák Dóra
óvodavezető

Iskolai hírek
Előző cikkünk óta a Kazinczy Gábor Általános
Iskolában az alábbi események történtek:
 Október 23-án megemlékeztünk nemzeti
ünnepünkről.
 Részt vettünk a Magyar Diákolimpiai
Szövetség által meghirdetett Diákolimpiai
napon, melynek színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért iskolánk elismerő oklevélben és sportszer-utalványban
részesült.
 Tanulóink szavalóversenyeken vettek
részt:
- Lévay Szavalóverseny, Sajószentpéter:
Ombódi Netti: 2. helyezés
Mátyás Zsófia: különdíj
- Tollas Tibor Szavalóverseny, Nagybarca:
Ombódi Netti: 1. helyezés
Mátyás Zsófia: 2. helyezés
Mindkét tanuló felkészítő tanára Máté Istvánné tanárnő, akinek 2013 októberében önálló
verseskötete jelent meg, Tűnődés címmel.

December 3-án megtartottuk a Mikulás
ünnepséget, melyen tanulóink megtekinthették az Egri Pinceszínház előadását.
TÁMOP pályázat keretén belül lehetőségünk nyílt két portás alkalmazására, akik
nagyban segítik munkánkat.
Ismét pályázatot nyújtottunk be az IPRprogramban való részvételre, mely iskolánkban már 2008-tól működik.
Decembe 10-ig 8. osztályos tanulóink beadták jelentkezésüket a középiskolai központi felvételire. Számukra most a sikeres
továbbtanulás a legfontosabb.
December 20-án 15.30-tól tartjuk Karácsonyi ünnepségünket, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Természetesen diákjaink számára a tanulás a legfontosabb. Kérjük a tisztelt szülőket továbbra is
kísérjék figyelemmel gyermekük tanulmányi előmenetelét, hiszen 2014. január 17-én véget ér az
első félév, január 24-én minden tanuló megkapja a
félévi értesítőjét.
Máté Istvánné kolléganőnk versével kívánunk
mindenkinek békés, boldog ünnepeket:
Fagyöngy
Kemény a tél, hidegek járnak,
A szeretet mégis üzen.
Áttetsző fehér gyöngyei
Esztendők ág-gondjaira fagynak.
Erdők mély sóhaja hallatszik,
Fagyöngy reményteli könnye.
Néma tölgyek örök zöldje
Szívgyökereken táplálkozik.
A szeretet él, munkál bennünk,
Önmagunkból hajt virágot.
Mint fagyöngyöt a madarak,
Úgy szórjuk szét, úgy kell tennünk:
Szeressük e kérges világot!
Iskolavezetés
Mint ahogy minden évben, jövő januárban is
megünnepeljük a Himnusz születésnapját, ekkor
van a Magyar Kultúra napja. Jövőre Orosz Margit
Bánhorváti költőnő Tűnődés c. verseskötetének
bemutatásával fogjuk ezt a jeles napot emlékezetessé tenni.
Deák-Szinyéri József

Bánhorváti lakosságának Áldott Karácsonyi
Ünnepeket, Eredményes, Boldog 2014-et Kíván a
Községi Önkormányzat vezetése
és valamennyi dolgozója.
A következő számunk előreláthatólag márciusban jelenik meg.

Bánhorváti Kisbíró
Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja
Felelős kiadó:
Demeter Zoltán
polgármester

