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Magyarnak születtem  

(részlet) 

Magyarnak születtem! Ünnepnapon szőtted 

Számomra e sorsot népek Istene! 

Honszerelmem lángját fölgyújtom előtted, 

Ítéld meg: hiúság nem gyúl-e vele. 

És ha van még árnyék ezen a szerelmen, 

Óh, világosítsd meg vágyó lelkemet: 

Taníts meg, és Uram, milyennek kell lennem, 

Hogy igazabb, hívebb, jobb magyar legyek! 
 

 Sajó Sándor 

 

 

 2017. augusztus 20. 

 

Ismét elérkezett Augusztus 20.-a állam-

alapításunk és az új kenyér ünnepe. 

Szent István királyunk hagyatéka a mai 

kor emberében is tovább kell, hogy él-

jen. Felvilágosult, józan gondolkodása 

saját kora egyik legkiemelkedőbb alak-

jává tette, akit egész Európa tisztelt. 

István a régi magyar hitvilágban szüle-

tett, de képes volt megújulni, tudott 

mérlegelni. A nyugati nyomás miatt 

érezte, hogy ha nem veszi fel a keresz-

ténységet, akkor népünk nem sokáig 

maradthatott volna mai helyén. Egysé-

ges, erős nemzetté kellett, hogy ková-

csolja országunkat és ennek elengedhe-

tetlen kelléke volt a változás. Ezen dol-

gok végbeviteléhez hatalmas lelkierőre 

volt szüksége, hiszen először is önma-

gával kellett szembenéznie. Fel kellett 

adnia eddigi életét, hitét, kultúráját a 

magyarság fennmaradása érdekében. 

Képes volt a megújulásra, ezzel megte-

  

remtve a mai Magyarországot. Hazánkat 

a történelem folyamán rengeteg meg-

próbáltatás érte, de István szellemiségé-

ből táplálkozva erőt merített és felvette 

a harcot minden egyes ellenségével, 

démonjával szemben. Új hitünkben oly 

annyira megerősödtünk, hogy évszáza-

dokon át, mind a mai napig annak védő-

bástyája vagyunk. Túlélvén megannyi 

csapást még mindig itt vagyunk, ezen a 

földön és itt is maradunk, tovább gyara-

pítva hazánk csodálatos történelmét, 

építve reményteljes jövőjét, hiszen ezt 

kell, hogy tegyük. Wass Albert szavai 

legyenek a példák előttünk, miszerint: 

„Ha őseink is elszaladtak volna, vala-

hányszor nehéz idők jöttek, ma üres len-

ne ez az ország.” 

 

 

                                    Pál Gábor László 
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Pár gondolat a Levendula Nyugdíjas Klub 

életéből 

 

Településünkön önkéntes szerveződéssel 2010 

július hónapban alakult meg a Nyugdíjas Klub 

24 fő taggal. Tagjaink többsége egyedül élő, 

ezért a közösség megkönnyíti számukra az idő 

múlását, lehetőséget ad beszélgetésre, a másik 

ember megismerésére, közösen hasznos prog-

ramokban való részvételre. 

 

Segítjük egymást a lelki gondok megoldásában, 

vagy ha nem a megoldásban, akkor segítséget 

nyújtunk annak átvészelésében. Megtanuljuk, 

becsülni, értékelni a másik embert, elfogadni 

olyannak amilyen a másik. 

Névnapokon, születésnapokon szeretettel kö-

szöntjük egymást, kellemes hangulatban töltünk 

el 2-3 órát.  

 

Ünnepélyes keretek között ünnepeltük 2 nyugdí-

jas társunk Hentes Tamásné és párja, Lőrinc 

Istvánné és párja 50. házassági évfordulóját, a 

községi önkormányzat anyakönyvvezetője, De-

ák Józsefné közreműködésével. 

Az eltelt időszakban szerveztünk kiránduláso-

kat, Ópusztaszerre, Gödöllőre, Budapestre, 

Egerbe.  

 

Közösen szalonnasütésen veszünk részt, ahová 

alkalomszerűen meghívjuk a környező települé-

sen élő nyugdíjas társainkat is. Az ilyen esemé-

nyek lehetőséget adnak más településeken élő 

nyugdíjasokkal való megismerkedésre, vagy a 

már ismerősökkel való találkozás élményére. 

Őszi és téli időszakokban csigacsinálással tölt-

jük a kellemes estéket.  

 

Minden évben jelentősen kivesszük részünket a 

már hagyománnyá vált „Lángos Fesztivál” sike-

rének megvalósításában azzal, hogy vállaljuk a 

sütést 2 napon keresztül, valamint a versenyben 

való részvételt is, ahol már többen értek el első, 

második, harmadik helyezést. 

 

A Bánhorváti Falumúzeum felújításában, átren-

dezésében minden nyugdíjas klubtagunk kivette 

részét. Ennek köszönhetően a múzeum látogat-

hatóvá vált, amit sok, nem feltétlenül a települé-

sen élő, múzeumot és értékeket becsülő magán-

személy, turista, diák, stb. sok dicsérettel illetett, 

biztatva, hogy a továbbiakban is sikeres legyen 

a tevékenységünk. 

A helyi Művelődési ház rendezvényeit igyekez-

tünk, a jövőben is igyekszünk segíteni, ez köl-

csönös, mert a művelődési ház vezetője is támo-

gat, segít minket. 

 

A foglalkozásainkat hetente egy alkalommal, 

keddi napon tartjuk, amikor különböző progra-

mokkal készülünk azért, hogy felkérés esetén 

más környező települések rendezvényein fellé-

pőként, szereplőként, kellemes perceket tudjunk 

szerezni az ott résztvevőknek. 

 

Így hoztunk létre egy dalkört, ahol a saját szóra-

kozásunkra kezdtünk el különböző dalokat éne-

kelni, majd egy-egy dalcsokrot összeállítva 

megtanulni és felkérésre fellépni ezekkel. 

 

Ezen kívül zenés-táncos-tornás gyakorlatokkal 

is készülünk, ezek közül néhányat nagy sikerrel 

mutattuk be, a helyi falunapon és más települé-

sek rendezvényein, Mályinkán, Sátán, Tardo-

nán, Nekézsenyben, és más településeken. 

 

Egészségünkkel is törődve, minden keddi fog-

lalkozáson egy órát tornázunk a korunknak, be-

tegségeinknek megfelelő tornagyakorlatokat 

végzünk szakember segítségével. 

 

A dalkörünk 2017-ben benevezett a VII. Orszá-

gos Ki Mit Tud versenyre, mely 3 fordulóból 

állt. 

Az elődöntő Egerben zajlott, ahonnan a szakmai 

zsűri véleménye szerint bejutottunk a középdön-

tőbe. 

A középdöntő Hajdúszoboszlón került megren-

dezésre. Legnagyobb meglepetésünkre és örö-

münkre továbbjutottunk a döntőbe. 

A döntő szintén Hajdúszoboszlón került meg-

rendezésre, mely 3 napos volt, 2017 június 23, 

24, 25-én.  

Az eredményhirdetésre június 25-én került sor, 

melyet nagy izgalommal vártunk. Elmondhatat-

lan élmény volt, amikor a produkciónkat a 

szakmai zsűri ARANY MINŐSÍTÉSSEL érté-

kelte. 

 

Klubvezetőként nagyon büszke vagyok nyugdí-

jas társaimra, hogy kitartó munkával, sok gya-

korlással csodálatos eredményt értek el. Siker ez 

azért is, mert még soha nem vettünk részt más 

megmérettetésen, első alkalom volt, hogy saját 

magunknak is bizonyítottunk azzal, hogy nem 



 

 

hiábavaló, ha komolyan vesszük, amit csiná-

lunk.  

 

Nem utolsó sorban vállalták a kis nyugdíjukból 

a nem kevés anyagi áldozatot is, ami hozzásegí-

tett az elért eredményhez. 

Az anyagi terhek vállalásához az Önkormányzat 

is nyújtott támogatást, mely nagyon nagy segít-

ség volt, köszönettel tartozunk érte, a nagyobb 

részt azonban a nyugdíjas társaimmal együtt 

vállaltuk. 

 

Nagyon örülünk az eredménynek, de öröm szá-

munkra az is, hogy kis településünkre nem hoz-

tunk szégyent, nem volt hiába való az anyagi 

támogatás, megismertek minket és első helyen 

értékelték munkánkat. 

 

A jövőben is fő célunk lesz, hogy értelmesen, 

egymás megbecsülésével, hasznos dolgokkal 

töltsük el, kellemes légkörben időnket, ez úgy 

gondolom eddig is sikerült, hiszen 7 éve műkö-

dük és létszámunk most is 24 fő. 

 

 

Szabó Béláné Klubvezető 

 

 

 
Tájékoztatom az olvasókat, hogy intézmé-

nyünkben, a Bánhorváti Szivárvány Gyerme-

kóvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődében át-

szervezés történik az alábbiak szerint:  

Egységes óvoda-bölcsődeként működtünk az 

elmúlt évben, két óvodai csoportunkból az 

egyikben óvodások, a másikban 15 ovis mellett 

5 bölcsisünk is volt. A tervek szerint szeptember 

elsejétől az étterem helyisége átépül, és itt indul 

a hét fős mini bölcsőde, ahol 20 hetes kortól az 

óvodás kor eléréséig fogadjuk a kicsiket.  

„Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, 

akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavég-

zésük – munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, beteg-

ségük vagy egyéb ok - miatt napközbeni ellá-

tásukról nem tudnak gondoskodni.” A kere-

sőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó 

szülő a gyermek bölcsődei ellátásának megkez-

dését megelőzően az intézménynek munkáltatói 

igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő 

munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő 

nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak 

kezdő időpontját is. A bölcsődei ellátásért fizet-

ni kell, azt, hogy mennyit, a fenntartó állapítja 

meg. Jelentkezési lapot igényelni az óvodában 

és további tájékoztatást kérni ugyanitt sze-

mélyesen vagy további elérhetőségein lehet. 

A beiratkozáshoz szükség van: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivona-

tára, 

• a gyermek TAJ kártyájára, 

• a gyermek és a szülő lakcímkártyájára, 

• orvosi igazolásra arról, hogy a gyermek 

alkalmas arra, hogy bölcsődébe járjon. 

 

Hivatalos nevünk ismét módosult, megnevezé-

sünk szeptembertől Bánhorváti Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde.  

A Napraforgó és Napsugár csoport újra vegyes 

csoportként óvodásokból áll. Nagy örömömre 

szolgált, hogy májusban történő beiratkozáson 

kiderült, hatvan fő ovisunk várható.  A csopor-

tok szervezésénél a szülők kéréseit sikerült telje-

síteni. A belső területen változásokat hajtottunk 

végre, bővítenünk kellett az öltözői részt, továb-

bá a tárgyi feltételeket is gyarapítjuk a megnö-

vekedett létszám miatt.  

2017/2018-as nevelési évünk szeptember 4-én 

kezdődik. Augusztus 21-én, hétfőn újra kinyit-

juk a kaput.  Ezen a napon várjuk szüleikkel 

együtt a Napraforgó csoportos, augusztus 28-án 

a Napsugár csoportos új kisgyermekeket udva-

runkra 10 órától ismerkedésre, játékra. 

 

Kedves Óvodások! 

Sok-sok meglepetéssel készülünk a fogadáso-

tokra és azért, hogy az első napon, az első héten 

és az egész évben jól érezzétek magatokat.  

 

Kedves Szülők! 

Szeptember 4-én 16.30 órától szülői értekez-

letet tartunk. Kérek mindenkit, vegyen részt 

rajta, hiszen így az első napon megkapják az 

óvodai életről a teljes körű tájékoztatást, és vá-

laszolunk felmerülő kérdéseikre.  



 

 

Az óvónők nagyon sokat segíthetnek, hogy az 

óvodai beszoktatás és a már óvodába járt gyer-

mekek visszaszoktatása gördülékenyen menjen. 

A partneri viszony megalapozása azzal kezdő-

dik, hogy nyitottan forduljanak az óvónők felé 

és hallgassák meg szakmai tanácsaikat. Nagyon 

fontos, hogy fogalmazzák meg igényeinket, 

szükségleteiket, merjenek segítséget kérni! Sen-

ki nem tudja kitalálni a gondolatainkat, de ha 

elkezdünk beszélgetni, akkor már együtt lehet a 

megoldásokat keresni. Az óvodai beszoktatás 

nem egyszerű feladat, hiszen az óvónőknek is 

meg kell találniuk a kulcsot a különböző kör-

nyezetből érkező, különböző személyiségű gye-

rekekhez. Elsőként a szülőknek “nem szabad” 

szoronganiuk, mert a gyermek tudat alatt is át-

veszi ezeket a feszültségeket. Amennyiben meg 

vannak győződve arról, hogy a gyerek a legjobb 

helyen lesz, akkor ő is így fogja érezni. A csa-

lád és az óvoda együtt adja meg a gyermek 

számára a teljességet. Amikor a gyermekeiket 

ránk bízzák, akkor egy csodavilágban maradva 

ismerkednek önmagukkal és a társaikkal, a sza-

bályokkal és a lehetőségekkel, a biztonsággal és 

a veszélyekkel. Mi, az óvodában dolgozók érez-

zük azt, hogy nekünk jutott az egyik legszebb, 

legnemesebb feladat. Kibonthatjuk, óvhatjuk, 

nevelhetjük a jövőt. Ebben a szellemben végez-

tük, végezzük ma is munkánkat. A nevelésben 

fontosnak tartom: együtt élni, játszani, tanulni a 

gyerekekkel, mindig biztos pontot jelenteni, 

segítő kezet nyújtani számukra. 

 

 

Minden gyermek a maga 

sajátos küldetésével szü-

letik a világra azért, hogy 

beragyogja napjainkat, 

azért, hogy próbára tegye 

türelmünket, azért, hogy 

célt adjon életünknek és azért, hogy gondoskod-

jék rólunk. 

A felnőttek dolga, hogy ezt sose tévesszék a 

szemük elől. 

 

További szép nyári napokat kívánok! 

 
 

 Bencze Péterné Rusznyák Dóra 

 óvodavezető 
 

Bánhorváti Falunap 

Ideje: 2017. augusztus 19. 

Helyszín: Bánhorváti Sportpálya 

 

11:00 Koszorúzás a kopjafánál 

 Verset mond Bíró Friderika. 

 Fellép a Bánhorváti Népdalkör. 

 Beszédet mond Vitális Gábor SDB  

plébános. 

12:00 Ünnepség 

 Ünnepi köszöntőt mond Földvári István  

polgármester. 

 Ünnepi beszédet tart Demeter Zoltán  

országgyűlési képviselő. 

 Kenyérszentelést tart Demeter Zoltánné 

 református lelkész és Vitális Gábor 

 SDB plébános. 

 Verset mond Ombódi Netti. 

 Fellép a Bánhorváti Népdalkör. 

13:00 Ebéd 

14:00 Flash táncstúdió 

15:00 Habparty 

15:30 Levendula Nyugdíjasklub 

16:30 Szűcs Judit 

17:45 Solymászat 

19:00 Bodri és a Miskakancsó 

20:00 Jenei Gábor 

21:00 Tűzijáték 

A falunap Retro Discoval zárul 03:00-kor. 

 

További programok: 

- Lovagoltatás 

- Sétakocsikázás 

- Ugrálóvár 

- Kispályás futball 
7-8 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

4+1 fő a pályán, 2-3 cserével. 

Nevezési díj: 200 Ft/fő  

Nevezési határidő: 2017. augusztus 15. 

Jelentkezni a Berkes János Művelődési  

Házban lehet személyesen, vagy üzenetben a  

Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár  

Facebook oldalán. 

 Pál Gábor László 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


