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„Hűségem az erő, 

ami itt tart engem, 

nem enged – gyökerem.” 

(Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc emlékezete) 

 

 

Hűség a hazához, az anyaföldhöz, 

szűkebb pátriánkhoz, anyanyel-

vünkhöz, előremutató eszmékhez, 

forradalmaink szelleméhez. Hűek 

kell, hogy maradjunk az ötvenhato-

sok eszméjéhez, ahhoz a csodához, 

amit elismert a világ, amiért felnéz-

tek ránk. 

A magyar történelem egyik jelentős 

eseményére emlékezünk, ami 1956. 

október 23-án kezdődött. Ez az ün-

nep magába sűríti mindazt, amit a 

magyarság kívánt, amire vágyott, 

amit magának követelt. Az ünnep 

jelkép és tanítás. Jelképe a hősies-

ségnek, tanítás arról a nemzeti egy-

ségről, amely a felkelés tüzében, 

egyéni és közösségi áldozatok kö-

zött született. Azt mondják, a törté-

nelem nem ismétli önmagát. Mégis 

meghökkentők a párhuzamai. A 

magyar forradalom úgy kezdődött, 

az ifjúság tüntetésével, mint 1848 

márciusában az a másik forradalom, 

úgy is folytatódott, a túlerővel ví-

vott reménytelen harccal, amit szo-

morú vég követett. Ám 1956. máig 

ható példája annak a hősies erőfe-

szítésnek, amelynek következtében 

a nemzet újra föl tudott emelkedni 

létének egyik mélypontjáról, és ha 

 

   csak néhány napra is, de ki tudta 

vívni szabadságát. 

A forradalom alapélménye a nemze-

ti egység volt: az érzés, hogy együtt 

van a nemzet, a forradalom harcosai 

végre világgá kiálthatták az igazsá-

got, nyíltan kinyilváníthatták sza-

badság utáni vágyukat. Az ’56-os 

magyarok változást akartak: igazsá-

gon és szabadságon nyugvó törvé-

nyes rendet. Vissza akarták szerezni 

Magyarország függetlenségét, sza-

badságjogokat, önrendelkezést, sza-

bad választásokat követeltek. Min-

den résztvevő úgy érezte, hogy tör-

ténelmet ír. És valóban azt tették. 

Történelmet írt a miniszterelnök és 

a kormány: egy forrongó országot 

kellett irányítani. A szó igazi értel-

mében is történelmet írtak az írók, a 

művészek, akik évek óta először 

alkothattak szabadon. Történelmet 

írtak október 23-án az utcára vonuló 

egyetemisták, középiskolás diákok, 

akik közül sokan fegyvert is fogtak. 

De történelmet írtak azok is, akik 

ledöntötték a gyűlölt Sztálin-

szobrot. Sok ezren érezték úgy, 

hogy cselekedeteikkel hozzájárultak 

egy új, szabadabb ország létrehozá-

sához. 

Az ’56-os forradalmárok valójában 

a maguk jövőjét és a mi jelenünket 

építették. Így nyer tehát értemet a 

múlt minden lépése. Innen kell, 

hogy táplálkozzon a mi hűségünk, 

ami egyben megtartó erőnk is. 

 

XIV. évfolyam 5. szám 2017. október 



 

 

Hűség 

 

Maradok ősök utódjaként 

utódok elődje, 

kiben kanyarog múlt és jövő, 

jelen féltett napja, 

szívem dobbanása, 

szeretete, mely e földhöz köt, 

anyanyelvem, hitem, 

utódaim és anyám szava: 

A domb hajlatán túl 

számodra nincs haza. 

Ott is ragyog a nap fényesen, 

de sorsodról döntenek mások, 

idegen akarat, 

idegen erő tart. 

De itt ezer évből lélegzel, 

túlléped az időt: 

jövő dolgát magyarul teszed, 

s ez életben tart, 

ad jellemet, erőt. 

Nézd meg jól a búzamezőket, 

kenyér születését! 

Ki messze fut, vágyik ízére, 

tedd hát asztalodra, 

testvérként oszd szét! 

Maradok ősök utódjaként 

utódok elődje. 

 

Orosz Margit 

 

 

Iskolai hírek 

 
A Kazinczy Gábor Általános Isko-

lában a 2017/18-as nevelési-oktatási 

év zökkenőmentesen beindult. A 

tanulói létszámunk a demográfiai 

előrejelzéseknek megfelelően csök-

kent. Ez a tendencia előreláthatóan 

nem lesz hosszú távú, ugyanis az 

óvodás korú gyermekek száma fo-

lyamatosan nő. 

  

A mindennapi nevelő-oktató mun-

kán túl 4 pályázat megvalósítása vár 

ránk ebben az évben: 

 Együtt testvérként iskolaközi 

szemléletformáló program, 

amely a 6-7. évfolyamos ta-

nulóinkat érinti 

 Határtalanul: Honra fel hű 

gyökérrel! – 4 napos erdélyi 

kirándulás a 6-7. osztályos 

tanulók részvételével 

 Digitális kompetencia fejlesz-

tése, melynek keretén belül 

az 5. évfolyamon tanuló diá-

kok tabletet kapnak iskolai 

használatra 

 Állami fenntartású közneve-

lési intézmények infrastruk-

turális fejlesztése 

Számunkra óriási előrelépést je-

lent az EMMI által támogatott, je-

lentős összegű /108 000 000 Ft/, 

infrastrukturális pályázati lehetőség, 

mely tartalmazza intézményünk 

belső tereinek /fűtés, víz, villamos-

hálózat, bútorzat, vizesblokkok/ és 

az iskola udvarának teljes körű fel-

újítását. Örömteli érzéssel tölt el 

bennünket, hogy gyermekeink a kor 

elvárásainak megfelelő, modern 

környezetben tölthetik mindennap-

jainkat. 

Minden igyekezetünkkel azon 

vagyunk, hogy diákjainkat magas 

színvonalú nevelő-oktató munkával 

segítsük. A tanuláson kívül változa-

tos szabadidős programokat biztosí-

tunk számukra. A befektetett munka 

meghozza a gyümölcsét, mert a 



 

 

középiskolai 

visszajelzések 

a volt tanuló-

ink tanulmányi 

előmeneteléről 

pozitív képet 

mutatnak.  

Hamarosan elérkezik a tanulmá-

nyi év első negyedének a vége. Ok-

tóber 30-án /hétfő/ kezdődik az őszi 

szünet, mely november 3-ig tart. Az 

első tanítási napunk november 6. 

/hétfő/. A 6 osztályos tanulóknak 

ezen a napon kezdőik a 9 héten át 

tartó úszásoktatás. 

Az őszi szünetre minden tanít-

ványunknak jó pihenést, feltöltődést 

kívánunk! 

                                                                                   

Kakszi Erzsébet                                                                              
intézményvezető 

 

Rendezvények, programok 

 

Településünkön, a nyáron és kora 

ősszel is rengeteg programon vehet-

tek részt Bánhorváti és a környező 

falvak lakosai. Az 5. KolorCity 

Fesztivál berkein belül üdvözölhet-

tük Szabó Istvánt, aki a katolikus 

templomban a pánsíp csodálatos 

hangjával nyűgözte le a látogatókat. 

Augusztus 19.-én községünk ha-

gyományaihoz hűen Falunapot tar-

tottunk a sportpályán, ahol láthattuk 

többek között a Flash Táncstúdiót, a 

Levendula Nyugdíjasklubbot, Szűcs 

Judithot, Lóki Györgyöt egy látvá-

nyos solymász bemutatóval, Bodrit 

és a Miskakancsót, illetve Jenei Gá-

bort. Ezután, szeptember 10.-én egy 

eseménydús napnak lehettünk ré-

szesei. Délelőtt Szentmisén és Má-

ria-napi körmeneten, míg délután 

egy jó hangulatú kemencés sütöge-

tésen vehettek részt az érdeklődők. 

Szeptember 28.-29.-én a Magyar 

népmese napja alkalmából az óvo-

dások két vidám délelőttöt tölthettek 

el a művelődési házban, ahol mese-

vetítéssel és színpadi előadással 

szórakoztattuk a kicsiket, nagy si-

kernek örvendve ezzel. A régi idők-

ben egész Európa szerte, így ha-

zánkban is, Mihály napján hajtották 

be a pásztorok az állatokat a legelő-

ről, ekkor megkapva éves fizetsé-

güket. Ilyenkor nagy vásárokat, bá-

lokat rendeztek. Községünkben már 

rendszeressé vált, hogy ilyenkor mi 

is hagyományőrző rendezvényt 

szervezünk. Ez idén se volt más-

képp. A fiatalok elsajátíthatták a 

szőlőpréselés fortélyait, csuhébábot 

készíthettek, csomózhattak, kosarat 

fonhattak, illetve minden korosztály 

kipróbálhatta magát az íjászatban. A 

látogatókat kemencében sült finom-

ságokkal, forralt borral és teával 

vártuk. Mint minden évben, idén is 

köszöntöttük községünk idős lakóit. 

Vacsorával és kulturális rendezvén-

nyel kedveskedtünk nekik. 

Az év további részében is progra-

mokkal színesítjük községünk éle-

tét: 

Október 23.-án 16:00-tól ünnepi 

megemlékezést tartunk az ’56-os 

forradalom és szabadságharc alkal-

mából a Berkes János Művelődési 

Házban. 18:00-tól fáklyás felvonu-

lással zárjuk a rendezvényt. 

Október 29.-én tartjuk a Székely-

föld Autonómiájának Napja alkal-

mából rendezett Őrtűzgyújtást Bán-

horvátiban a Berkes János Művelő-

dési Ház udvarán. 

 



 

 

 

November 

11.-én, a 

Levendula 

Nyugdíjas-

klub és a 

Bánhorváti 

Falumúze-

um Alapítvány közös szervezésében 

megrendezésre kerül a Márton-napi 

bál 20:00 órai kezdettel a Berkes 

János Művelődési Házban.  

Jegyek vásárolhatók:  

Mata Lajosné Bánhorváti Szabad-

ság út 45. Tel.: 48/800-074 

Debreceni Lajosné Bánhorváti Rá-

kóczi út 9. Tel.: 48/344-260 

Szabó Béláné Bánhorváti András út 

9. Tel.: 30/62-1625 

November 18.-án Egészségnapot 

tartunk a Berkes János Művelődési 

Házban. 

November 25.-én ismét megrende-

zésre kerül falunkban a nagysikerű 

Bánhorváti Krumplis Lángos Fesz-

tivál. 

 

Ezúton is szeretném megköszönni 

mindenkinek, aki valamilyen mó-

don is segített, időt és energiát nem 

kímélve a rendezvények sikerének 

érdekében. 

 

Pál Gábor László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó 
 

Bánhorváti Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

 

2017. november 8.-án /szerdán/ 

17:00 órakor  
közmeghallgatást tart 

melyre ezúton tisztelettel meghív-

juk a község lakosságát. 

 

Közmeghallgatás helye: Berkes 

János Művelődési Ház és Könyv-

tár 

 

Napirend 

 

1. Polgármester beszámolója 

az elmúlt időszak eseménye-

iről 

2. Egyebek 

 

Bánhorváti, 2017. október 11. 

 

                          Földvári István 

                           polgármester  
     

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 



 


