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A segélykérés anatómiája 
 

Segíts, István király! 

Királyok istene! 

Szívünk emeld, emeld 

magasba föl, 

mint a főnix madár 

repüljünk hit szárnyán! 
 

Segíts, István király! 

Nemzetünk istene! 

Értelmünk, mint napod 

szeme, lássa korunk 

roppant helyzetét, 

fogd meg magyar kezét! 
 

Segíts, István király! 

 

Országunk istene! 

Melynek bérce,sztyeppe , 

hágója – a látnok 

álma – ma is áldott! 
 

Segíts István király! 

Szabadság istene! 

Adj csüggedt szívünknek 

szent holnapot,értsük 

meg az idők szavát, 

emeljük föl hazánk! 
 

Ne ragadjon sárba! 

Ne meneküljünk el 

a kelő nap fénye 

elől nyugatra, 

hol szív nem nyugodna! 
 

 

Nyelvünk megpihenne, 

Álmában fakóra 

kopna, mint vak tükör, 

a betűink báját 

megölnék – hallgatnánk, 

dalaink dunyháját, 
 

Mesék mosolygását 

Nem értenék. 

Nem értenék 

örömünk,bánatunk, 

hisz’ érezni és álmodni 

csak magyarul tudunk! 

„Öltsétek magatokra az új embert!” 
 

(Néhány gondolat államalapító Szent 

Királyunkról 

 

   „Öltsétek magatokra az új embert!” – hangzott István 

király intelme népéhez. 

   Augusztus 20. nemzeti ünnepünk: az Új kenyér, az Al-

kotmány ünnepe, megemlékezünk államalapító  Szent István 

királyunkról, s méltán gondolunk a szellemi és lelki kin-

csekből építkező új emberre: eleinkre, de a mai magyarokra 

is. A fiához, Szent Imre herceghez írt intelmei a ma üzenetét 

is hordozzák. Megszilárdítják akaratunkat, erősítenek hi-

tünkben, tisztességes, becsületes életvitelre szólítanak. 

   Szent István király személyében olyan kiváló vezetőt 

kapott az egész magyar nemzet, hogy az akkori súlyos földi 

feladatok közepette a rábízottak, de példáját követve minden 

kor magyarjai is megláthatják a fényt, az előre mutató jelet. 

A fiához, Szent Imre herceghez írt gondolatai családfői 

példája mellett különösen megmutatják, hogyan lehet az 

Evangélium sziklaalapjára országot, nemzeti és egyéni életet 

építeni. Nagy művének kétségbe vonhatatlan bizonyítéka a 

magyar állam fennmaradása .Szellemi és lelki kincseiből 

viharban és vészben, békében, jó és balsorsban bizton merít-

hetünk. 

   A Szent Istvánt követő magyar századok fényei és árnyai 

mindig figyelmeztessenek hitünk megőrzésére, és erősítse-

nek bennünk keresztény emberhez méltó cselekedeteinkben. 

Mindez nem jelenti azt, hogy nem látta volna szükségét  az 

önálló világi törvénykezésnek is. Minden kor emberének 

szólnak az emberi tisztességre és becsületre vonatkozó Szent 

István-i Intelmek: 

   „A szeretet gyakorlása vezet el a legtöbb boldogsághoz. 

Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szíved-

ben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok és nem 

áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatal-

masokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. 

Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, 

vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is,hogy Isten fel-

magasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, 

hogy mértéken túl senkit ne büntess vagy kárhoztass. Légy 

szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsüle-

tes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.” 

   A mi hétköznapiságunkban is megszívlelendőek a hagyo-

mányról vallott nézetei: 

   „Az én szokásaimat, melyekről látod, hogy a királyi mél-

tósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül 

kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, 

ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyo-

kat… Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló 

így leszel, s az idegenek dicséretére szert teszel.” 

   Szent István király, ki a békességet szeretted, ki az ellened 

támadókat legyőzted – őrizz és pártfogolj minket mai ma-

gyarokat is ebben a hektikus, ellentmondásokkal teli vilá-

gunkban segíts eligazodnunk, éljünk akár szűkebb pátriánk-

ban,a Bán-völgyében, akár az anyaország gyönyörűséges 

tájain, vagy az őseink által megszerzett csodás vidékeken: a 

Délvidéken,a Felvidéken,Erdélyben és Székelyföldön – 

vagy éljünk a nagyvilágban szétszóródva. 
Segíts valamennyiünket meghatározó értékeink: anyanyel-

vünk, kultúránk – magyarságunk megtartásában! 

 

Máté Istvánné Orosz Margit 

XIII. évfolyam 3. szám 2016. augusztus 



ÓVODAI HÍREK 

 

Milyen szülő vagyok? – A különböző neve-

lési stílusok, ahogyan szüleik nevelik meghatá-

rozóak a gyermek személyiségére nézve. 

Az alábbi kategóriák, amelyeket összeszed-

tem nyilván sok leegyszerűsítést tartalmaznak, de 

értelmezzük őket úgy, mint színeket, s a színek 

keveréke adja meg a szülők nevelési stílusának 

palettáját: 

1)    Autoriter szülők tekintélyelvűen működnek. 

Az van, amit mondanak, nem magyaráznak, és 

nem mérlegelnek. Nem fontos számukra, hogy a 

gyermek megértse, miért nem szabad valamit ten-

nie, csak az, hogy szót fogadjon és tegye a “dol-

gát”. A tetteknek egyértelmű következményei 

vannak, nem számít a belső motiváció, indíttatás. 

A családi kapcsolatok egyoldalúak, többnyire 

kevés lehetőség van az érzelmek megnyilvánu-

lására. Egyre ritkább manapság ez a nevelési stí-

lus, de akit így neveltek, nehezen tud szakítani 

ezzel a hagyománnyal, ezért érdemes róla említést 

tennünk.  

2)    Demokratikus szülő együttműködve vezet, 

tiltásait a gyereknek elmagyarázza. Kommuni-

káció előzi meg a döntéseket, konszenzusra tö-

rekszik a család, de azon belül a többségi akarat 

érvényesül. A feladatokból a legkisebb is kiveszi a 

részét, ki-ki a maga szintjén. A gyerekeknek van 

választási lehetőségük, de nem vonhatják ki 

magukat tetteik következménye alól. A családi 

kapcsolatok általában kiegyensúlyozottak, a han-

gulat jó, a kommunikáció nyílt. Az érzelmek sza-

badon áramolhatnak a közösen meghatározott 

kereteken belül.  

3)    Laissez-faire nevelést követő szülő (szaba-

dos, ráhagyó) nevelés nem fogalmaz meg köve-

telményeket a gyermekkel szemben, de ha még-

is, a nem betartásnak nincsenek következmé-

nyei. Nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy 

belássuk, a gyermekekre mennyire káros ez a 

szülői hozzáállás. A gyereknek úgy kell a határ, 

mint a kapaszkodó. Abba fogódzkodva tud csak 

fejlődni, növekedni. Ha nem érzi a határt, addig 

feszegeti, míg végül ellenállásba ütközik, ott tud 

csak megnyugodni. Azt hiszem, nyugodtan kije-

lenthetem, hogy határok nélkül nem lehet jól 

gyermeket nevelni. Sokszor azonban nehéz a hatá-

rok betartása a túlterhelt, fáradt szülők számára és 

könnyen beadjuk a derekunk.   

A helyzetfüggő nevelés 
Kádár Annamária: Mesepszichológia 2. című 

könyvében találtam meg a “helyzetfüggő neve-

lés” kifejezést, ami jól leírja azt, amilyen stílusra 

szerintem a gyermeknevelés során szükség van. 

Ez nem csak azt jelenti, hogy ötvözzük a stíluso-

kat (játszótéren pl. laissez-faire, otthon demokra-

tikus, vészhelyzetben autoriter), hanem, hogy szü-

lőként megtaláljuk a támogató és irányító stílus 

közötti egyensúlyt: 

Hagyjuk gyermekünket kísérletezni, nem mu-

tatjuk meg neki a megoldást. Hagyjuk, hogy eles-

sen, hibázzon, majd bátorítjuk, ha a nélkül nem 

menne, az újrakezdést. Felismerjük azt a pillana-

tot, amikor feltétlen sikerélményre van gyerme-

künknek szüksége, és segítjük elérni azt. De 

nem rettenünk meg attól sem, ha ellent kell 

mondanunk neki, vagy adott esetben figyelmen 

kívül hagynunk hisztijeit, jelezve, hogy azzal nem 

ér el eredményt. A helyzetfüggő nevelés érzé-

keny és alkalmazkodni képes szülőket kíván. 
Az irányítást soha nem szabad túlzásba vinnünk, 

mert akkor nem tanulja meg, hogy önmagát irá-

nyítsa. 

Az ún. helikopterszülők azok, akik folyamatosan 

gyermekük felett köröznek, minden lépésüket 

kommentálják és irányítják. Nem tudják magára 

hagyni, önállóan gondolkodni, így aztán magáról 

sem hiszi el gyermekük, hogy képes a felada-

tokkal megküzdeni, önállóan megállni a helyét 
az életben.   

 Minden esetben igaz, hogy csak akkor érhe-

tünk el gyermekünkkel eredményt, ha magunk 

járunk elöl a jó példával. Tetteink sokkal hatáso-

sabbak, mint a szavaink. S ha szavaink és tetteink 

nem állnak összhangban egymással, azzal csak azt 

közvetítjük, hogy nem kell komolyan venni, amit 

mondunk. ,,A hiteles szülőt gyermeke a bizalom és 

a valódi tisztelet okán követi, nem pedig félelem-

ből. Engedelmessége sem kényszerből, hanem 

szabad döntéséből fakad. A szülő ilyenkor nem 

hagyományos döntéshozóként viselkedik, hanem 

közös jövőképet alakít ki gyermekével, folyamato-

san meg meri kérdőjelezni saját gondolkodási 

mintáit, nevelési elveit.”                                                                             
(forrás:Szókimondóka) 

 

Kedves Óvodás Szülők! 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket szeptember 

elsején a 2016/2017-es nevelési évet megnyitó 

szülői értekezletre, 16.30 órára az óvodába. Itt 

minden információt megkapnak az óvodáról, a 

csoportról, az évkezdésről és felmerülő kérdéseik-

re választ adnak az óvónénik.  

 

A nyár hátralévő részére kellemes időtöltést kívá-

nok! 

 

 
Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

óvodavezető 

https://nyitottakademia.hu/webshop/konyv/kadar-annamaria_mesepszichologia-2-utravalo-kenyes-nevelesi-helyzetekhez-2341


ISKOLAI HÍREK 
 

Augusztus hónap a nyár végét  és egyben az iskola 

kezdetét is jelenti. Most kell felkészülnünk az előttünk 

álló tanévre, az új feladatokra.. Az intézményben a 

nyári hónapokban sem állt meg a munka.     A szüksé-

ges festést és nagytakarítást elvégezték az iskola dol-

gozói, illetve a lelkiismeretes munkát végző közcélú 

foglalkoztatottak. Itt szeretném megemlíteni, hogy 

nagy segítségünkre voltak ezek a dolgozók az egész 

tanév során és bízom abban, hogy a továbbiakban is 

hozzájárulnak az eredményes nevelő-oktató munká-

hoz, az intézmény zavartalan működéséhez.  

 

Augusztus 22-től indul az oktatással, neveléssel kap-

csolatos munka. Augusztus 23-án, reggel 8 órától kerül 

sor a pótvizsgák lebonyolítására, mely 8 tanulót érint. 

Remélhetőleg a nyár folyamán sikerült a hiányosságai-

kat pótolni és sikerül a következő évfolyamokon foly-

tatniuk a tanulmányaikat. Az értesítéseket levélben 

megkapták az érintettek.  

 

Első és második évfolyamokon egész napos keretek 

között kezdik meg tanulmányaikat a legkisebbek, osz-

tályfőnökeikkel Dédesi Csaba Andrásné és Pálné 

Komjáthy Ilona tanító nénikkel. Mindkét évfolyam 

párban tanítója Monostoriné Szuhár Barbara tanító 

néni.   

 

A hit- és erkölcstan oktatása valamennyi évfolyamon 

folytatódik tanítási keretek között.      Az egész nap 

nyitva tartó iskola működését az elmúlt tanévben egy 

kicsit átszerveztük, így a tanulást sikerült hatékonyab-

bá tennünk. Ez alól való felmentést továbbra is az in-

tézmény vezetője adhat alapos indok alapján. A kérel-

mek leadásának határideje lejárt, de hiánypótlásra a 

tankönyvosztás napján még  van lehetőség. A csopor-

tok beosztása ennek alapján készül el, illetve az étke-

zés biztosítását is ennek meglétével tudjuk megszer-

vezni. Kérem, aki szeretne délutáni felmentést kérni 

gyermekének, a tankönyvosztásig szíveskedjen meg-

tenni, mert a későbbiekben nem áll módomban ezen 

változtatni.  

 

Óraadó pedagógusok alkalmazásával oldjuk meg 

azoknak a tantárgyaknak az oktatását, amely végzett-

ségű pedagógusok hiányoznak nevelőtestületünkből. A 

fizikát Dr. Király Bálint, az ének-zenét Nahajné Pál 

Ilona, a rajz tantárgy oktatását Lalák Angelika  peda-

gógusok látják el.. Az 5. évfolyam osztályfőnöke Kö-

vesdi Róbert tanár bácsi lesz. A nevelőtestületen belül 

személyi változások történtek. Máté Istvánné tanár 

néni 40 év után kérte nyugdíjazását, de e mellett óra-

adóként segíti munkánkat, amelynek nagyon örülünk. 

Zajácz Andrásné tanár néni  is elköszönt tőlünk, Ő 

szintén 40 év munkaviszony után vonult nyugdíjba. 

Üveges László tanár bácsi a Berentei Általános Iskolá-

ban intézményvezető helyettesként folytatja pedagógus 

pályáját. Sajnálatunkra Munták István tanár bácsi és 

Munták Krisztina tanár néni is elhagyták a pedagógus 

pályát, külföldön vállalnak munkát. További életükhöz 

valamennyiüknek kívánok mindannyiunk nevében 

nagyon sok boldogságot, sikert és természetesen na-

gyon jó egészséget. Bízom abban, hogy sok szép em-

lékkel lettek gazdagabbak a Kazinczy Gábor Általános 

Iskola falai között, melyeket egy életen át megőriznek.   

 

Az informatika és biológia tantárgyakat Kósáné Kuttor 

Ágnes tanár néni fogja tanítani. A magyar nyelv és 

irodalmat Schvirján Renáta tanár néni tanítja, valamint 

a 7. osztály osztályfőnöki feladatait is Ő látja el. Kisné 

Németh Lilla tanár néni a matematika-kémia tantár-

gyakat tanítja az elkövetkező tanévtől. A történelem 

(7.oszt.), honismeret és erkölcstan tantárgyak tanítását 

Csehesné Szabó Erzsébet tanár néni látja el. 

 

A kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók 

jutalomkirándulása augusztus 25-én lesz. Augusztus 

22-én tájékoztatást tartunk a kedves szülők, gyerekek 

számára az iskolában, melynek időpontja: 9.00 óra. 

Kérem szíveskedjenek ezen a tájékoztatáson lehetőség 

szerint részt venni, ennek hiányában azoktól érdeklőd-

ni, akik megjelentek. 

 

A tankönyvek augusztus 11-én érkeznek iskolánkba, 

tankönyvosztás időpontjáról a későbbiek folyamán 

tudjuk tájékoztatni a kedves szülőket. Augusztus 20-a 

után az osztás időpontjáról kérem figyeljék az iskola 

honlapját, a hirdetőket és a képújságot! Akik ingyene-

sen kapják a tankönyvet azoknak a ingyenességre jo-

gosító  dokumentumot /rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás, tartós betegségről az orvosi igazolás, 3 

vagy több gyermek esetén a családi pótlékot igazoló 

szelvény, illetve születési anyakönyvi kivonatok/ szük-

séges bemutatnia. 

 

A tanévnyitó szeptember elsején, csütörtökön 8.00-kor 

lesz. Mivel ez az első tanítási napunk, nem kell ünnep-

lő ruhában 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, a járatos busz-

szal,kíséret nélkül közlekednek.   

 

A nyár hátralévő idejére kívánok mindenkinek nagyon 

jó pihenést, annak reményében, hogy szeptemberben 

újra egy sikeres nevelési-oktatási évet kezdünk! 

Kakszi Erzsébet 

intézményvezető 



POLGÁRŐRSÉG HÍREI 

 
A Bánhorváti Polgárőr Egyesület 15 éve vesz 

részt a település életében, a bűnmegelőzésben, 

rendezvényeink lebonyolításában. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ka-

tasztrófahelyzetben való közreműködésre eddig 

nem sok esetben volt szükség. 

Az egyesület tagjai ellenszolgáltatás nélkül – sőt 

egyesületi tagdíj fizetésével – végzik ezeket a te-

vékenységeket, legjobb tudásuk szerint. 

A járőrszolgálatok alkalmával, vagy csak falube-

liként, egyszerű beszélgetés keretében érkezett 

jelzéseket a megfelelő intézmények felé továbbít-

juk, és különösen jó együttműködésről számolha-

tunk be az Önkormányzattal, Bánhorváti Körzeti 

Megbízottjával, ezen túlmenően a Sajókazai 

Rendőrőrssel is. 

Egyesületünk szívesen 

segít más települések 

egyesületeinek, közös 

szolgálattal és rendez-

vényen való jelenléttel 

is. 

Az elmúlt évben lehető-

ségünk nyílt pályázni 

egy vadonatúj Suzuki 

Vitara polgárőr szolgálati járműre, amit nagy 

örömünkre meg is kaptunk.  Számtalan előnyén 

túl abban is bízunk, hogy ezzel fokozódik a lakos-

ság biztonságérzete. 

A polgárőr tulajdonképpen a rendőrség „szeme és 

füle”, ezért érthetetlen számunkra néhány itt élő 

ember teljesíthetetlen elvárása a polgárőrség felé.  

A polgárőrnek nincsenek olyan eszközök a kezé-

ben, mint a rendőrségnek, ezért irreális igény az, 

hogy itt semmilyen szabálysértés ne történhessen 

meg, és hogy „hol vannak olyankor a polgár-

őrök?!” Ahogy rendőr, úgy polgárőr sem állhat 

mindenhol az év minden percében. 

Mi megteszünk mindent, ami tőlünk telik, és a 

feladatainkhoz tartozik. 

Kérjük, hogy ha járőröző polgárőrt látnak, nyu-

godtan állítsák meg, számoljanak be neki a prob-

lémájukról, vagy észrevételeikről, hogy a lakosság 

és a polgárőrség közötti kommunikáció folyama-

tos lehessen. 

Bíróné Sütő Mária 

Bánhorváti Falunap 
 

Ideje: 2016. augusztus 20. (szombat) 

Helyszín: Bánhorváti Sportpálya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 Ünnepi Istentisztelet  

         a bánfalvai református templomban,  

         Szentmise a katolikus templomban 

1100 Koszorúzás a kopjafánál 

1200 Ünnepi műsor a sportpályán 

1300 Ebéd 

1500 Vaga Banda-Vándormutatványosok 

1600 Habparty 

1630 Levendula Nyugdíjasklub 

1800Apostol 

1930 Újvári Marika és Páll Attila- operettgála 

2030 Tűzijáték 

2100 Szabadtéri Bál a Szivárvány Együttessel 

1300-tól Óriáscsúzda 

1500-tól Sétakocsikázás, lovagoltatás és íjászat 

 
 

Tervezett nagyobb rendezvények az 

 év hátralévő részére: 
 

2016. 08. 20. Falunap 

2016. 09. 11. Mária napi Búcsú, nyugdíjasklubbok 

                      találkozója 

2016. 09. 30. Szent-Mihály napi Fonó 

2016. 10. 07. Öregek Napja 

2016. 10. 23. Fáklyás Felvonulás 

2016. 11. 26. X. Bánhorváti Krumplis Lángos 

                      Fesztivál 

2016. 12. 05. Mikulás házhoz megy 

2016. 12. 10. Falumúzeum 25 éves Jubileumi 

                      ünnepsége 

2016. 12. 11. Bánhorváti Karácsony 
 

Deák-Szinyéri József 

kulturális szervező 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 


