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Hol vagy István király? 

Hol vagy István király? 

Ülj le mellénk asztalunkhoz! 

Töröld a ráncot homlokunkról! 

Tedd föl a koronád! 

 

Hol vagy István király? 

Vidd a keserűség kelyhét! 

Tavasz-eső mossa arcunk, 

Keménykezű király. 

 

Hol vagy István király? 

Szigorú szád törvényeket  

kovácsolt pogányoknak, hogy 

a föld ne fájjon tovább: 

Ne vigyék el búzánk, 

Ne legyen temető hazánk. 

 

Álljunk híd-gerinccel, 

Erdő-széles öleléssel, 

Kereszt-vető kezeinkkel, 

Jövőt-járó táncos lábbal, 

Porban növő hit-virággal, 

Nyelvünk édes dallamával. 

 

 

Hol vagy István király? 

Ha gondjaink tornyosulnak, 

Könnyű léptünk nehezedik, 

Fényes arcunk meg-megkopik 

Az esztendők hátán. 

 

Jöjj el István király! 

Mondd ki törvényünk: 

Csak akkor van jövőnk, 

Ha együtt lélegzünk. 

 

                                                                         

 

Máté Istvánné Orosz Margit 
 

Emlékezünk és emlékeztetünk 

2015. augusztus 20-án 
Augusztus – az év nyolcadik hónapja, „fejedelmi” 

hónap: Augustus római császárról kapta a nevét. Ő volt 

Julius Caesar utóda, a Római Birodalom első császára. 

A Nap augusztusban lép az Oroszlán jegyébe. Még tart 

a nyári meleg, de már az ősz is útra készül. 

Augusztus 20. a legősibb ünnepünk: együtt ünnepeljük 

Kárpát-medencei létünket, keresztény államalapító 

Szent István királyunkra emlékezünk, s ekkor szegjük 

meg az első, új mindennapi kenyerünket. 

Az emlékezés és az emlékeztetés ünnepi pillanataiban 

gondoljunk először Árpád vezérre, a fejedelemre, s a 

többi vezérre, akik a haza szent földjét megszerezték: 

„Őseinket felhozád 

Kárpát szent bércére 

Általad nyert szép hazát 

Bendegúznak vére.” 

Több mint ezer éve élünk a Kárpát-medence hegyekkel 

övezett térségében. Ezer év egy állam életében nagy 

idő, különösen egy olyan állam esetében, melynek 

honfoglalói szilajságukról, vakmerő bátorságukról és 

hódító kalandozásaikról voltak híresek az államalapí-

tást megelőző évszázadokban. 

Népünknek az új haza megtalálásakor sorsdöntő volt 

Szent István felismerése: ha ezen a földön a magyarság 

gyökeret akar verni, a kereszténység lehet az egyetlen 

út számára. Ezt a célt csak határozottan és erőskezű 

törvénykezéssel lehetett megvalósítani. 

Ma szilárdan állunk itt e hazában, s ez is bizonyítéka 

annak, hogy ez a törekvés sikerre vezetett. 

A magyar ajkú nép igenis életrevaló: éljen síkságon, 

dombok között, önmaga túlélését mindig biztosítja, 

miközben nem feledkezik meg arról sem, hogy lelki és 

szellemi értelemben maradandót, a nagyvilág számára 

is értéket alkosson. Gondoljunk csak a magyar feltalá-

lókra, művészekre, tudósokra, s töltsön el mindez 

büszkeséggel minket, s acélozza meg erőnket. 

A történelem zivatarai egy fontos emberi erényre is 

megtanították a magyar népet: ez pedig a türelem. 

Türelem, amit ma is gyakorolnunk kell. Türelem a 

jobb jövőnk iránt, amely felé tartunk, és ahová közös 

erővel el is fogunk jutni. Kell, hogy legyenek céljaink, 

s a jó cél megerősít minket egységünkben. Sokan va-

gyunk, akik Szent István szellemiségét követjük, tesz-

szük a dolgunkat, ahogy eleink is tették.  

   Szent Istvánnak köszönhetjük azt a sziklaszilárd 

alapot, amely a legnehezebb embert – és nemzetet 

próbáló időkben is nekünk magyaroknak megmaradt. 

Erre az alapra építkezünk ma is: Szent István műve 
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tehát jelenkori létünk alapja, ebből építjük újra a ma-

gyar életet. 

   Ebben a folyamatos építkezésben mindenkire szük-

ség van. Minden magyarra, minden bánhorváti ember-

re, tudásra és munkára, hogy maradandó jövőt építhes-

sünk. Persze az építkezés áldozattal, küzdelemmel is 

jár. Hit és türelem kell hozzá. Erre példa Szent István 

király élete. Keressük, hívjuk őt, legyen segítségünkre: 

„Jöjj el István király! 

Mondd ki törvényünk: 

Csak akkor van jövőnk, 

Ha együtt lélegzünk.” 

 

Máté Istvánné Orosz Margit    
 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

   Augusztus hónap a nyár végét és az iskola kezde-

tét jelenti. Most kell felkészülnünk az előttünk álló 

tanévre, az új feladatokra. Az intézményben, a nyári 

hónapokban sem állt meg a munka. Nagyon sok 

segítséget kaptunk a helyi önkormányzattól. Két 

tanterem padlózatának történt meg a felújítása, to-

vábbá festési munkálatokra is sor került. Ezúton 

köszönöm meg az önkormányzat által nyújtott segít-

séget és azt, hogy továbbra is magukénak érzik az 

oktatás helyzetét településünkön. 

   A szükséges nagytakarítást elvégezték az iskola 

dolgozói, illetve a lelkiismeretes munkát végző köz-

célú foglalkoztatottak. Itt szeretném megemlíteni, 

hogy nagy segítségünkre voltak ezek a dolgozók az 

egész tanév során és bízom abban, hogy a további-

akban is hozzájárulnak az eredményes nevelő-oktató 

munkához, az intézmény zavartalan működéséhez.  

Augusztus 24-től indul az oktatással, neveléssel 

kapcsolatos munka. Augusztus 25-én adhatnak szá-

mot hiányosságuk pótlásáról azok a tanulók, akik a 

2014/15-ös tanévben nem teljesítették az elvárt kö-

vetelményszintet. A pótvizsgák kezdete reggel 8.00 

óra.      

Első és második évfolyamokon egész napos keretek 

között kezdik meg tanulmányaikat a legkisebbek, 

osztályfőnökeikkel Bankovics Pálné, Szuhár Barba-

ra és Pálné Komjáthy Ilona tanító nénikkel.   

   A hit- és erkölcstan oktatása 1-2-3. és 5-6-7. évfo-

lyamokon folytatódik tanítási keretek között. A 

gyermekek óraszáma ezeken az évfolyamokon nőtt.  

    Az egész nap nyitva tartó iskola működését az 

elmúlt tanévben egy kicsit átszerveztük, így a tanu-

lást sikerült hatékonyabbá tennünk. Ez alól való 

felmentést az intézmény vezetője adhat. A kérelmek 

leadásának határideje lejárt, de hiánypótlásra a tan-

könyvosztás napján van lehetőség. A csoportok be-

osztása ennek alapján készül el, illetve az étkezés 

biztosítását is ennek meglétével tudjuk megszervez-

ni. Kérem, aki szeretne délutáni felmentést kérni 

gyermekének, a tankönyvosztásig szíveskedjen 

megtenni, mert a későbbiekben nem áll módomban 

ezen változtatni.  

  Óraadó pedagógusok alkalmazásával oldjuk meg 

azoknak a tantárgyaknak az oktatását, amely vég-

zettségű pedagógusok hiányoznak nevelőtestüle-

tünkből. A fizikát Dr. Király Bálint, az ének-zenét 

Nahajné Pál Ilona, a rajz tantárgy oktatását Lalák 

Angelika pedagógusok látják el. Az 5. évfolyam 

osztályfőnöke Vadnainé Almási Mária tanár néni. A 

többi évfolyamon nem történt változás osztályfőnö-

kök tekintetében. 

  Sajnálattal közlöm, hogy iskolánk pedagógus lét-

száma 3 fővel csökkent, ezért a 2015/16-os nevelési-

oktatási évben Ádám Róbertné, Remeczkiné Vályi-

Nagy Edit és Tar Melinda másik oktatási intéz-

ményben kezdik az évet. Új munkahelyükhöz ezú-

ton is kívánok nagyon sok sikert, szép eredményeket 

és mindehhez nagyon jó egészséget, magánéletük-

ben nagyon sok boldogságot. Remélem, sok szép 

emléket őriznek meg a Kazinczy Gábor Általános 

Iskolában eltöltött éveikről.  

   A tankönyvek augusztus 10-én érkeznek iskolánk-

ba, tankönyvosztás időpontjáról a későbbiek folya-

mán tudjuk tájékoztatni a kedves szülőket. Augusz-

tus 20-a után az osztás időpontjáról kérem figyeljék 

az iskola honlapját, a hirdetőket és a képújságot! 

Akik ingyenesen kapják a tankönyvet azoknak az 

ingyenességre jogosító dokumentumot /rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás, tartós betegségről az 

orvosi igazolás, 3 vagy több gyermek esetén a csa-

ládi pótlékot igazoló szelvény, illetve születési 

anyakönyvi kivonatok/ kell hozni magukkal a tan-

könyvosztáskor.   

   A tanévnyitó szeptember elsején 8.00-kor lesz. 
Mivel ez az első tanítási napunk, nem kell ünneplő 

ruhába jönni a gyerekeknek. Örömünkre szolgál, 

hogy intézményünknél megmaradt az iskolabusz-

szolgáltatás és ugyanúgy működik, mint az előző 

években. Szeptember 1-jén reggel Vadnáról indul az 

autóbusz 6.55-kor és a megszokott rendben történik 

a felszállás két körben. Délután 15.45-kor az első 

kör, a második kör 16.00-kor indul vissza. Azok a 

bejáró tanulók, akik a délutáni foglalkozások alól 

felmentést kértek és kaptak, ők járatos busszal, kísé-

ret nélkül közlekednek.  

   

 A nyár hátralévő idejére kívánok mindenkinek 

nagyon jó pihenést, annak reményében, hogy szep-

temberben újra egy sikeres nevelési-oktatási évet 

kezdünk! 

 

Kakszi Erzsébet 

intézményvezető 



Hívogat az óvoda! 
Szeretettel köszöntöm óvodásainkat, leendő óvodása-

inkat és szüleiket, a 2015/2016-ös nevelési év kezdeté-

hez közeledve. 

2015. augusztus 24-én nyitunk.  

Nevelési évünk szeptember 1-jén kedden indul, ezen a 

napon már minden óvodást szeretettel várunk. 

Remélem, a nyári szünet után már mindenki kipihen-

ten, feltöltődve, vágyakozva várja az óvodai élet min-

dennapjait.  
 

Kedves Óvodások! 
 

Hagyományainkhoz híven most 

is meglepetés OVINYITOGATÓ-

val köszöntünk benneteket    

szeptember elsején!  

    

 

Kedves Szülők! 
2015. szeptember elsején, kedden 16.30 órától 

szülői értekezletet tartunk, 

 mely elsőként összevontan történik az ebédlőben, 

témája az óvodát érintő általános információ az 

óvodavezető részéről,  

 majd ezt követően a Napraforgó és a Napsugár 

csoportban tájékoztatást kapnak a csoport óvodai 

életéről, az aktualitásokról, a szükséges felszerelé-

sekről és szó lesz minden egyébről, amiben segítsé-

get nyújthatnak az óvodapedagógusok. 

 

További szép nyarat kívánok! 

 

Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 
 

 
 

TISZTELT SZÜLŐK, VÁRANDÓSOK! 
KEDVES HÖLGYEIM! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. szeptember 

hónapjától a Védőnői Szolgálat tanácsadási rendje 

az alábbiak szerint módosul: 

Nagybarca     várandós és 0-7 éves korú gyermek 

Ideje: szerda  

- orvossal tartott  11.00 - 13.00 

- szervezett, önálló védőnői 13.00 - 14.00 

Bánhorváti    várandós és 0-7 éves korú gyermek 

Ideje: kedd    

- önálló védőnői 7.30 - 9.30 

- orvossal tartott 11.00 -13.00 

péntek 

- szervezett, önálló védőnői 7.30 - 9.30                     

Szervezett tanácsadásra minden esetben kérem 

időpontot egyeztetni!!   

Önálló védőnői tanácsadás alkalmával – vagy akár 

személyre szabott időpontban - lehetőségük van az 

OTH-tól meghívót kapott Hölgyeknek a védőnői 

méhnyakszűrés elvégeztetésére.    

Kérem Önöket, éljenek az ingyenes, helyben 

elvégeztethető szűrés lehetőségével, hiszen 

mindannyian tudjuk, hogy a nők egészsége a 

családok egészsége! 

Elérhetőségem: 06 48 712 – 532                   

mobil: 06 30 313 3655 

Köszönöm együttműködésüket, remélem 

megértésüket!                                                                                          
Talpasné Eke Erzsébet  

védőnő 
 

 

Tisztelt Bánhorvátiak! 

Tisztelettel meghívjuk a falu lakosságát az augusztus 

20-i falunapunkra. A meghirdetett programok mellett 

megismerhetjük, Máté Istvánné Orosz Margit 2. ver-

seskötetét is, aki a Bánhorváti Kisbíró megjelenő ha-

sábjain is bemutatja verseit, írásaival színesíti újságun-

kat.  

A falunapon tombolasorsolást is tartunk, melyre fel-

ajánlásokat is elfogadunk augusztus 18-19-én hivatali 

időben. 

Településünk minden ingatlannal rendelkező lakója 

bizonyára kapott már számlát a hulladékszállítást vég-

ző ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-től. Ezek a számlák 

először a május-június havi szemétszállítási díjat tar-

talmazták. Az elmúlt hetekben az Önkormányzat és a 

Zöld Völgy Kft. a fizetéssel kapcsolatos vitáit rendez-

te, így lehetővé vált az elmaradt január-februári, illetve 

a március-áprilisi számlák szolgáltató általi kibocsátá-

sa. Ezeket a korábbi számlákat az aktuálisan fizetendő 

július-augusztusi, illetve a szeptember-októberi szám-

lákkal egyidejűleg kell majd megfizetni. Mindez tehát 

azt jelenti, hogy egyszerre két számlát kell kifizetni, 

két egymást követő alkalommal. Aki esetleg január 

hónaptól kezdve a díjakat kifizette, annak ezt jóváír-

juk.   

A számlák kibocsátásának elhúzódásából eredő kelle-

metlenségért az Önkormányzat a szolgáltató nevében 

is elnézésüket kéri. 

Földvári István 

polgármester 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 

 

 


