
„Valamit vinni Jézusnak…”
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Tisztelt őrhalmi lakosok, kedves olvasók!
Karácsony szent ünnepére készülve, különösen is
eszembe jutott életem egyik legnagyobb élménye: a
Szentföldön, Izraelben tett utazásom. Egészen kalandos
módon jutottam el oda, hiszen az utazás előtti nap dél-
utánján jelentette be akkori plébánosom, hogy én fogok
helyette menni. 
Bevallom nagyon izgultam, és rögtön az fordult meg a
fejemben, hogy én egyáltalán nem készültem fel erre a
lehetőségre, erre az útra. Lemondtam az aznap estére
tervezett meccsnézést a barátokkal, és rögtön az villant
be, hogy mit pakoljak össze hirtelen? Mit vigyek ma-
gammal? 
Másnap kora reggel már a gépen ültem, és még mindig
nagyon nehéz volt elhinni, hogy néhány óra múlva azon
a földön fogok járni, ahol annak idején Jézus Krisztus. 
Utazásunk során Betlehem városába is ellátogattunk.
Megfogalmazhatatlan és megrendítően csodálatos érzés,
amikor az ember ott áll azon a helyen, ahol az Isten Fia
megszületett. (Ugyanakkor kicsit szomorú is voltam,
hogy pont ott nincs béke, ahol Jézus, a Béke Fejedelme
a világra jött. Tudniillik, Betlehem városa Palesztin te-
rület, és a betonfallal körülvett településre fegyveres
őrökkel megerősített ellenőrző-pontokon lehet átjutni.
Furcsa kettősség jellemzi a várost: béke és feszültség.)
A városból kimentünk a „pásztorok mezejére”,
ahol több mint kétezer éve angyalok soka-
sága megjelent a pásztoroknak, és hírül
adta nekik, hogy végre eljött, megszü-
letett a Messiás, akit oly régóta vár-
tak. Ők pedig abból vittek neki
ajándékot, amilyük volt.
Felemelő érzés volt azokban az
ősi kis barlangokban szentmisét
bemutatni, ahova a korabeli
pásztorok húzódtak be nyájuk-
kal együtt rossz idő esetén.
És ott, akkor döbbentem rá,
hogy valójában ugyanaz történt
velem is, mint annak idején a
pásztorokkal! Amilyen hirtelen
jelent meg nekik az angyal, és
adta tudtukra az örömhírt,
olyan váratlanul ért engem is a
Szentföldi utazás. Ők sem tud-
tak hetekkel előtte rákészülni az
eseményre, és én sem.
Gyorsan kellett dönteni, és elfo-
gadni a meghívást. Nekik is, és
nekem is. Rövid idő alatt gyorsan azt
pakolták össze, amilyük éppen volt: saj-
tot, kenyeret, bárányt. 
És útnak indultak. Ahogyan én is…
És végül megtalálták az Isten Fiát. Ahogyan én is…
Kedves olvasók! Ilyen a mi Istenünk. Folyton meghív és
meglep bennünket. Az élet váratlan eseményeiben, sze-
mélyeiben toppan elénk. Ma is. És ha elfogadjuk az
Isten meghívását egy teljesebb emberi életre, ha merünk
egy nagyot ugrani a karjaiba, akkor megtapasztaljuk
majd, hogy milyen változást hoz, milyen csodákat művel
a mi életünkben is.
Csak nagyon fontos, hogy azt vigyük neki, amink éppen
van. Azt adjuk neki, akik vagyunk, teljes egyszerűség-
ben. Se többet, se kevesebbet. De azt adjuk oda feltéte-
lek nélkül.
Én kívánom, hogy ezen a Karácsonyon találjuk meg
mindannyian a jászolban fekvő Kisdedet. Vigyük, és
ajándékozzuk neki szívünket. És ismerjük fel benne az
Isten Fiát. És talán nem is kell elutaznunk a Szent-
földre. Mert nincs is olyan messze…

Ezekkel a gondolatokkal szívemben kívánom a betlehemi Kis-
ded örömét, békéjét és szeretetét minden jóakaratú embernek!
Áldott, szent Karácsonyt!    Berci atya
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Advent első vasárnapján a prédikációjában plébánosunk, Berci atya egy lelki utazásra invitált
minket. Azt javasolta, hogy „szálljunk vonatra” és karácsonyra érkezzünk meg „Betlehembe”.
Úgy gondolom egy ilyen útra alaposan föl kell készülnünk. Először is be kell gyömöszöl-
nünk egy bőröndbe az egész elmúlt évünket, mert mindaz hozzánk tartozik. Sok időnk
nincs, mert folyton rohanunk, úgyhogy gyorsan bedobálunk mindent, ami a kezünk
ügyébe akad. Jó nehéz lesz a bőröndünk. Aztán fölszállunk a vonatra, és végre van egy kis
idő, hogy átnézzük, rendezzük mi minden van a poggyászban.
Az első kép, ami a kezünk ügyébe akad év elején a Szent István Bazilikában készült. A Kép-
viselő-testület elzarándokolt, hogy lerója háláját a Szent Jobb előtt. Két év viharokkal teli,
kemény munkája és a Kormányzati konszolidáció eredményeként Őrhalmot megszabadí-
tottuk az örökölt adósságoktól. Hatalmas kő esett le a szívünkről, végre visszakaptuk a
jövőt és a szabadságot. A sebek még fájnak, de tudjuk az építés, fejlődés öröme majd be-
gyógyíthatja azokat.
A második kép a megalakított Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal képe. Dacolva a
múlt keserű tapasztalataival, a korábbi társulásaink rossz példájából tanulva (melyekből fa-
lunk majd mindig veszteségekkel került ki) úgy döntöttünk, hogy megtartjuk, sőt erősítjük
településünk közigazgatásban betöltött központi szerepét. Olyan Hivatalt építünk, mely az
államigazgatási feladatokon túlmenően, az őrhalmi és a környező települések lakóit szolgálja,
erősíti Őrhalmot és növeli mikrotérségi központi szerepünket. Sok egyéb, az elmúlt évben

készült képünk van még a Hivatalról. Vidám embereket, olykor egész tömege-
ket láthatunk rajtuk, akik részt vettek a legkülönfélébb közösségi esemé-

nyeken, a Szeretlek Magyarország rendezvényeitől egészen az
Őrhalomért Egyesület programjaiig. A legutolsó képeken pedig az

épület új köntösbe öltözött kívül és belül, megújult az udvar, a hom-
lokzat és a nyílászárók, készül az új tanácskozó, előadó terem.
A következő kép, ami szemünk elé akad a Püspök urat ábrázo-
lja, amint elégedett mosollyal az arcán, megszenteli a felújított
templomunkat. Alacsony költségvetéssel, viszont óriási össze-
fogással és személyes áldozatokkal megmutattuk a világnak,
hogy minden egyéb híresztelés ellenére még mindig erősek va-
gyunk. Az Egyház, az Önkormányzat és az őrhalmi emberek
összefogásából hatalmas erő fakadt, jelentős értéket teremtet-
tünk. Nem csupán egy rozoga épületet újítottunk fel, hanem az
Isten házát. Visszanyertük a hitet arra, hogy ezen az úton tovább

haladva van jövőnk. Településünk védőszentje Szent István, au-
gusztus 20-án büszkén tekinthetett le az Ő falujára. És mi magunk

is igazán büszkék lehetünk.
Megszámlálhatatlan szép képet találhatunk még a bőröndünkben, színes

virágokkal díszített virágládáktól, új hasznos eszközökön át (székek, sörpa-
dok, pavilonok…) egészen a rászorulóknak osztott szociális tűzifáig. Előkerül az

egyre sikeresebb focicsapatunk képe is. Sajnos a kezünkbe akad számos sötét, talán túlex-
ponált kép is. Rosszindulatból fakadó tintával írt feljelentések tucatjai, politikai céllal, irigy-
ségből keltett pletykák, rágalmak. Megannyi méreg, mely tönkreteszi a mindennapjainkat,
bomlasztja a közösségünket. Azt javaslom, tépjük össze az összes ilyen képet és dobjuk ki
a szemétbe. Egyrészt mert oda valók, másrészt, mert ne feledjük, „ilyen”poggyásszal nem
tudunk eljutni úti célunkhoz.
Berci atya a hit, remény és a szeretet adventi állomásain keresztül vezetett minket Kará-
csony ünnepe felé. Bízom benne, hogy egyenként minden őrhalmi lakosnak épp úgy, aho-
gyan sikerült rendeznünk közös bőröndünket, úgy a saját és családja életében is sikerül
elrendeznie a poggyászát, és együtt, mindannyian elérünk és leszállhatunk a vonatunkról
Betlehemben.
Azt kívánom minden őrhalminak, hogy Karácsony éjszakáján, a rongyos istálló

mellett szívünkbe csengjen az angyalok éneke: Dicsőség mennyben az Istennek!

Békesség földön az embernek! Aztán tovább vihessük ezt a békét a következő évre,

ahol fakadjon belőle siker és boldogság mindannyiunk számára.

Farkas Egon polgármester



A 2013. IV. negyedévében 3 alkalommal ülé-
sezett az őrhalmi képviselő-testület.
2013. október 10-én rendkívüli ülést tartott a
testület, amelyen a következő napirendet
tárgyalták: 1./ Szociális célú tűzifa vásárlásá-
hoz önkormányzati önerő biztosításáról. 
A 2013. november 14-én megtartott testületi
ülés napirendjei: 1./ Beszámoló Őrhalom Köz-
ségi Önkormányzat 2013.III. negyedéves költ-
ségvetési helyzetéről; 2./ Az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójának elfo-
gadása; 3./ A szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet elfogadása; 4./ A
települési hulladékgazdálkodásról szóló ön-
kormányzati rendelet elfogadása; 5./ A talaj-
terhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
szóló 20/2004.(XII.20.) önkormányzati rende-
let módosítása; 6./ A közterület filmforgatási
célú használatáról szóló rendelet megalko-
tása; 7./ A szociális étkeztetés szakmai prog-
ramjának elfogadása; 8./ Az Őrhalmi
Napköziotthonos Óvoda konyhájának gazda-
ságosabb, költséghatékonyabb működtetése. 
2013. december 10-én ismételten ülésezett a
képviselő-testület, amely során a következő
napirendeket vitatták meg a képviselők: 1./ A
2014. évi hulladékszállítási közszolgáltatás
megszervezése; 2./  A szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló önkormányzati
rendelet módosítása; 3./ A talajterhelési díj-
ról és a környezetvédelmi alapról szóló ön-
kormányzati rendelet módosítása; 5./ Zárt
ülés keretében döntött a testület a benyúj-
tott szociális és egyéb segélykérelmek, vala-
mint a Bursa Hungarica pályázat tárgyában.

- o -
+Őrhalom Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete határozatot hozott a szociális
célú tűzifa vásárlásához szükséges önkor-
mányzati önerő biztosításáról 60.960,- Ft
összegben.
+Őrhalom Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete rendeletet alkotott az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.18.) Ör. módosításáról. 
+A képviselő-testület egyhangúan elfogadta
Őrhalom Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját.
+Őrhalom Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete rendeletet alkotott a szociális
tűzifa támogatás helyi szabályairól
+A Képviselő-testület rendeletet hozott a
települési hulladékgazdálkodásról
+A Képviselő-testülete módosította a talaj-
terhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
szóló önkormányzati rendeletét.
+A Képviselő-testület rendeleti úton szabályozta
a közterület filmforgatási célú használatát.
+Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-
testülete módosítás nélkül jóváhagyta az Őr-
halmi Községi Önkormányzat Szociális
étkeztetés szakmai programját.
+Őrhalom Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megbízta Farkas Egon polgár-
mestert az étkeztetés gazdaságos
ellátásának megszervezésével.
+Őrhalom Községi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete rendelettel határozta meg az
önkormányzat által biztosított étkeztetés té-
rítési díjait.
+A Képviselő-testület döntött a 2014. évi
hulladékszállítási közszolgáltatás megszer-
vezéséről
+A Képviselő-testület módosította a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásról szóló
önkormányzati rendeletét. 
+Őrhalom Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította a talajterhelési
díjról és a környezetvédelmi alapról szóló ön-
kormányzati rendeletét.  

Dr. Kiss Tamás jegyző

•Az elmúlt két hónapban közmunkásaink fo-
lyamatosan takarították településünk közte-
rületeit, a lehullott leveleket összeszedték és
elhordták. Téliesítették a parkokat, lefóliázták
a virágládákat, elszállították a mobil padokat
és asztalokat.
•Hirdetőtábla került kihelyezésre a temetőben.
•Megtörtént a használaton kívüli középületek
(sportöltöző, halottasház) téli időszakra való
műszaki felkészítése.
•Kitakarították a Tűzoltószertár mögötti el-
gazosodott területet. Az óvoda melletti üres
telken elkezdődött a „grund” kialakítása.

•Az Őrhalomért Egyesület és Nagy Attila vál-
lalkozó jóvoltából megszűntek a Havassy-sé-
tány földút különböző méretű kátyúi.
•Községünkben is elkezdődött a közfoglal-
koztatottak oktatása. A felnőttképzés két cso-
portban zajlik, 36 fő részvételével.
• Eltakarítottuk a temetőben szanaszét elhe-
lyezett, lebontott síremlékeket. Rendbe tet-
tük a temetőt, hogy méltóképpen
megemlékezhessünk Halottak napján. Felhív-
juk mindenki figyelmét, hogy a temető rendje
és a kegyelet érdekében a hulladékot csak az
arra kijelölt helyre tegyék. A temetőben kép-
ződő szerves hulladék kivételével, bármilyen
hulladék lerakása tilos!
•A Polgármesteri Hivatal épületében az el-
avult, fa nyílászáró szerkezeteket műanyag aj-
tókra, ablakokra cseréltettük. Az
utómunkálatokat (javítás, tapétázás, festés)
önkormányzati dolgozók végezték.  
•December 6-án megérkezett településünkre
a Mikulás. 27 háznál, 59 gyermeknél járt a Té-
lapó és a két krampusz, akik a szülők által, elő-
zetesen leadott csomagokat szeretettel adták
át a kicsiknek. A gyerekek rajzzal, verssel,
énekszóval köszöntötték a Mikulást.
•A Közös Hivatal dolgozói év végi kirándulá-
son vettek részt Budapesten. 
•2014 januárjától folytatódik a községi honlap
rendszeres frissítése.                                         FA
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A mögöttünk hagyott őszi hónapokban a hagyományosnak tekint-
hető polgárőri feladatok ellátása mellett gyalogos zarándoklat köz-
úti biztosításából, műszaki mentési és polgárvédelmi feladatok
ellátásából is kivette a részét az Őrhalom és Térsége Polgárőrség.
Októberben gyalogos zarándoklatot szervezett településünk egy-
házközsége és önkormányzata a falu nyugati szélén található
Mária-kápolnához, amelynek közúti biztosításában a Rendőrség
munkatársai mellett az egyesület tagjai is részt vettek. 
Novemberben, az őszi esők megérkezése nyomán megemelke-
dett az Ipoly vízszintje, amely egy méretes fatörzset is hozott ma-
gával, ami szerencsétlen módon az Őrhalmot Ipolyvarbóval
összekötő fahíd pilléreiben akadt fenn, komolyan veszélyeztetve
a híd stabilitását. A jókora uszadékot az egyesület tagjai az ön-
kormányzat munkatársaival közösen feldarabolták és kivontatták
a híd alól, ezzel megszüntetve a híd elsodrásának veszélyét.
November legvégén a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szervezésében megalakult a Balassagyarmati Járási Men-
tőcsoport, amely elsősorban árvízi és viharkárok esetén tudja
hatékonyan segíteni a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mun-
káját. A járási mentőcsoport alapvetően az Érsekvadkerti Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület és az Őrhalom és Térsége Polgárőrség
állományából jött létre, és első, rendszerbeállító gyakorlatát Ba-
lassagyarmaton tartotta meg a hónap végén.
A közelgő ünnepek alkalmából nagyon boldog, békés Kará-
csonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kíván településünk
valamennyi lakójának az Őrhalom és Térsége Polgárőrség.

-RP-

A téli és az ünnepi időszakban megváltoznak az időjárási, lá-
tási és útviszonyok, melyek miatt minden közlekedőnek (gép-
járművezetőknek, gyalogosoknak) fokozott baleseti
veszélyhelyzetekkel kell szembenézni. 
A gépjárműveket már a téli időszak beköszönte előtt ajánlatos
alaposan átnézetni, megvizsgálva minden biztonsági beren-
dezést és tartozékot. Érdemes kicserélni az ablaktörlőgumi-
kat, ugyanis az elhasználódott gumi nem töröl megfelelően,
és ezzel jelentősen romlik az üvegfelület átláthatósága.
A téli időszakban gyakran rosszak a látási viszonyok, korán
sötétedik, és több csapadékra számíthatunk. Ezért fontos, hogy
a jogszabályi előírásoknak megfelelő világító berendezéseket
használjunk. Javasolt a fényszórókat és a többi lámpát ebben
az időszakban gyakrabban tisztítani. 
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli
gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal indul-
junk útnak, ha éppen nincs hó. Nagy hó vagy fagyott hótakaró
esetén jó szolgálatot tesz a hólánc, melyet érdemes a hajtott
tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad az
autó. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az
erre az időszakra leginkább jellemző koccanások, ütközések.
Lassabb, körültekintőbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalo-
gos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége vál-
taná is ki.
Soha ne fogyasszon alkoholt gépjárművezetés előtt! Csök-
kenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot
okoz, illetve csökkenti az ítélőképességet, amely ilyen hely-
zetben életveszélyes lehet.
A közúti forgalomban résztvevők fokozottan figyeljenek arra,
hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfele-
lően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekin-
tettel az esetleges ködös, esős, havas időjárásra, valamint az
ünnepi időszakban kialakuló nagy forgalomra. Hosszabb utak
előtt érdemes tájékozódni az út- és időjárási viszonyokról.
A téli időszak a gyalogosok közlekedésére ugyancsak na-
gyobb veszélyt jelent. A csapadékos, ill. csúszós úttesten a
gyalogosok lassabban közlekednek, az eleséstől, az elcsú-
szástól való félelem eltereli a figyelmüket, s kevésbé figyelnek
a közlekedés más résztvevőire. Csapadékos, szeles időben jól
megfigyelhető, hogy a gyalogosok igyekeznek mielőbb „fedél
alá”, azaz védett, szélcsendes helyre kerülni. Ez egyben azt is
jelenti, hogy körültekintésük sok esetben felületes, nem fel-
tétlenül a „védett helyen”, azaz a kijelölt gyalogosátkelőhe-
lyen kelnek át, s gyakran rosszul mérik fel az érkező járművek
sebességét. Esőben még a kinyitott esernyő is korlátozhatja a
gyalogosokat a biztonságos közlekedéshez szükséges infor-
mációk megszerzésében. 
A gyalogosokra leselkedő veszélyekhez hozzájárul, hogy a
járművek fékezéskor megcsúszhatnak, nehezebben tudnak
megállni, csapadékos időben a vezetők látási viszonyai is rom-
lanak. Ilyenkor ezért a járművezetőknek az átlagosnál is fo-
kozottabb óvatossággal kell a gyalogosokra figyelni, akiknek
az áthaladását sok esetben segíteni kell.
Végezetül településünk minden lakójának Boldog Kará-
csonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet Kíván
az Őrhalom Körzeti Megbízotti Csoportja : 

Valah Zsolt r. zls. és Urbán Gábor r. törm.

KARÁCSONYI MŰSOR

2013. december 22-én, vasárnap 16.00 órakor
az őrhalmi Szent István Római Katolikus Templomban
Közreműködnek: Berci atya, Gyöngyösbokréta Hagyo-
mányőrző Kör, Hegedűs Lili, László Péter, Majer Zsolt

és Táborszki Richárd, Szolik Milán, Szondy Vivien, Vet-
ter Anita kántor és a templom énekkara.

A műsort követően meggyújtjuk a szabadtéri koszorú ne-
gyedik gyertyáját a Szent István kápolna előtt.
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B i z t o n s á g u n k  é r d e k é b e n SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

Ünnepi miserend az őrhalmi templomban:

Dec.20. (péntek)– ünnep előtti rendkívüli gyóntatás:
17.00-19.00 

Dec.22. Advent 4. vasárnapja: 10.00
Dec.24. (kedd) Szenteste: 22.30
Dec.25. (szerda) Urunk születése - Karácsony: 10.30
Dec.26. (csütörtök) – Karácsony 2. napja: 10.00

E g y h á z i  h í r e k



Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr 2013. november 29-én, a 65 év
feletti lakóink tiszteletére rendezett Idősek napi programon elhangzott ün-
nepi köszöntőjét idézzük.

„Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kedves Időseket (Szülőket, Nagyszülőket,
Dédszülőket) és minden ünneplőt! Külön köszöntöm: Horváth Bertalan plébános
urat, Balla Mihály urat, országgyűlési képviselőnket, Percsina Norbert urat, Farkas
Oszkár urat, az Egyházközség elnökét,  Intézményvezetőket, kollégákat
A mai napon az idős embereket ünnepeljük.  Szüleinket, nagyszüleinket, dédszüle-
inket. Azokat az embereket, akik elindítottak minket az élet útján; fölneveltek, ta-
nítottak, gondoztak. Akik életük munkájával megteremtették a szükséges feltételeket

a családjuk számára. Fölépítették az országot és ezt a falut, amelyben élünk.
Kérem, engedjék meg, hogy fölidézzek egy közismert történetet, mely szépen kifejezi a mai ünnep tartalmát: "Egy kisfiú kiment a konyhába, ahol édes-
anyja épp vacsorát főzött, és átnyújtott neki egy teleírt papírlapot. Az édesanya megtörülgette a kezét a kötényében, kezébe vette a papírt, és a következő-
ket olvasta:
- Fűnyírás: 1500 Ft
- A szobám kitakarítása ezen a héten: 500 Ft 
- Bevásárlás anya helyett : 200 Ft
- Vigyázás az öcsémre, amíg anya bevásárolt: 300 Ft
- Szemétkihordás: 200 Ft
- Jeles félévi bizonyítvány: 2000 Ft
- Szemétszedés és gereblyézés a kertben: 300 Ft
Összes tartozás: 5000 Ft
Az anya lenézett a gyermekére, aki várakozásteljesen állt előtte, egy kicsit kutatott az em-
lékezetében, majd tollat ragadott, megfordította a papírlapot, és ezt írta a hátoldalára:
- Kilenc hónapig méhemben hordoztalak : ingyen.
- Éjszakákon át virrasztottam melletted, ápoltalak, és imádkoztam érted: ingyen.
- Melletted álltam a megpróbáltatások idején, és nem egyszer megríkattál: ingyen
- Mindent egybevetve, ingyen és bérmentve szeretlek
- Álmatlanul hánykolódtam, szorongtam, hogy mi vár még rád:  ingyen.
- Játékokat, ennivalót, ruhát kapsz, sőt még az orrodat is megtörölöm: ingyen.
Ha mindezt összeadjuk, a szeretetem teljes költsége: 0 Ft!
Nos, amikor a gyerek elolvasta, amit az édesanyja írt, hatalmas könnycsepp gördült le az arcán, egye-
nesen a szemébe nézett és így szólt:
- Nagyon szeretlek anyukám!  Aztán fogta a tollat, és jókora betűkkel számlája alá írta: FIZETVE!"
Tisztelt Ünneplők! Az az élet rendje, hogy az ember az életet és a gondoskodást önzetlenül továbbadja a következő nemzedékek számára. Mindannyiunknak
ez a kötelességünk. Azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy mivel tartozunk az idősebb generációknak. 
A mai napon különös figyelmet szentelünk azoknak az embereknek, akik mögött hosszú évek teltek el. A sok munkától testük megfáradt, egészségük meg-
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gyengült. A családban, közösségben korábban betöltött szerepük megváltozott. Nem
könnyű alkalmazkodniuk ezekhez a megváltozott körülményekhez!
Az év minden napján, de a mai ünnepen különösen, nekünk fiatalabbaknak, számot kell
vetnünk mindazzal, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk. Hálatelt szívvel kö-
szönjük meg a sok áldozatot, amelyet értünk hoztak.
Már korábban is említettem, hogy a saját életemben úgy tekintek idős szüleimre, mint
a lépcsőre és a korlátra. Lépcsőre, mely mindig magasabbra visz és mutatja az irányt:
Taníttattak és neveltek. Segítettek otthont teremteni.
Ugyanakkor korlát voltak a számomra, melybe a lépcsőn fölfelé haladva tudtam, hogy
belekapaszkodhatok. Mindig számíthattam rájuk. 
Azonban az élet terheitől, a sok munkától, betegségektől a testük megfáradt, elgyen-
gült. Míg korábban ők voltak a korlát számomra melybe kapaszkodhattam, mára meg-
fordult a helyzet és sokszor énrám kell, hogy támaszkodjanak. Eljött az idő viszonozni
azt a sok jót, amit kaptam.
Tisztelt Ünnepelt Idősek! Őrhalom Önkormányzata azért szervezi meg évről évre ezt
az ünnepet, hogy a falu fiatalabb lakói nevében kifejezzük hálánkat és megbecsülé-
sünket Önök felé. Idén leszállítottuk a korhatárt a korábbi 70-ről 65 évre és egy kis személyes ajándékkal is tudunk kedveskedni minden kedves idős ember-
nek. Azért tehetjük ezt meg, mert sikerült rendezni településünk anyagi helyzetét. Ezúton is szeretném megköszönni a jelenlévő képviselőnknek Balla Mihály
úrnak mindazt a segítségét, melyet Őrhalom pénzügyi stabilizálásában nyújtott.
Tisztelt Idősek! Azt kívánom, hogy szeretettel és megbecsüléssel legyenek körülvéve hátralévő életükben, hogy még sokáig bírjanak jó erőben és egészség-
ben segíteni a családjuknak, és hogy mindig legyen, aki magukra nyitja az ajtót. 
Köszönöm a figyelmüket!”
Polgármester úr ünnepi beszédét követően, műsort adtak a kis hagyományőrzők, iskolánk 1-2. osztályos tanulói és mesét mondott Bertók Péter,
aki a Palóc mesemondó versenyen dícséretben részesült. A rendezvényünket megtisztelő Balla

Mihály országgyűlési képviselő úr is köszöntötte a
megjelent időseket. Ünnepi műsorunkat a salgótar-
jáni Príma díjas KiViSzI Színházi Műhely tagjai zár-
ták, akik ismert operett slágereket adtak elő. Az est
során képviselő úr és polgármester úr köszöntötték
a jelenlévő legidősebb nőt és férfit, Kanyó Mihályné
Margit nénit és Kanyó János bácsit. Az óvoda kony-
háján elkészült finom vacsorát, az óvoda, az iskola
és a hivatal dolgozói szolgálták fel. Ez úton is kö-
szönjük a részvételt, és minden 65 év feletti lakos-
nak jó egészséget kívánnak a rendezvény
szervezői!
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J Ó Z S E F  A T T I L A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A H Í R E I

AOktóber 18-án a 2-3-4. osztályosok színházlátogatást tettek a ba-
lassagyarmati Művelődési Központban, ahol a Rigócsőr királyfi
című mesejátékot nézték meg.
AIskolánk is megemlékezett az 1956-os eseményekről. Rendezvé-
nyünkön részt vettek a hivatal dolgozói is.
AMolnár Kitti november 8-án előadást tartott felsőseinknek a
drogról és a dohányzásról.
ANovember 20-án iskolánk alsós tanulói látogatást tettek a Zöld
Híd Kft.-nél Nógrádmarcalban.
ANovember 25-én Palócokról palócoknak címmel a Nógrád nép-
táncegyüttes tagjai tartottak előadást a palóc viseletekről és tán-
cokról, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és az őrhalmi
Községi Könyvtár szervezésében.
AElső osztályos tanulóink november 26-án színházban jártak Ba-
lassagyarmaton a Hamupipőke című mesejátékon.
AA november 29-én megrendezett Idősek napi programon felléptek
1-2. osztályos tanulóink is, akik külön erre az alkalomra megtanult
műsorral kedveskedtek a jelenlévő időseknek.
ADecember 6-án a Diák Önkormányzat Mikulása bejárta a kör-
nyék óvodáit, valamint meglátogatta a Polgármesteri Hivatal és a
takarékszövetkezet dolgozóit is, majd Mikulás délutánt tartottunk
intézményünkben.
ADecember 9-én az országos hírű Söndörgő együttes rendhagyó
ének-zene óra keretében lépett fel iskolánkban. A tagok különböző
hangszerekkel és a délszláv népzene szépségeivel ismertették meg
diákjainkat.
ABerci atya meghívását elfogadva, december 13-án adventi el-
mélkedésen vett részt intézményünk minden tanulója az őrhalmi
templomban.
AAdvent 3. vasárnapján iskolánk tanulói és pedagógusai adták a
gyertyagyújtás ünnepi műsorát a Szent István kápolnánál.
ADecember 20-án karácsonyi műsorral zárjuk az idei esztendőt.

A téli szünet 2013. december 21-től  2014. január 6-ig tart.

Intézményünk minden tanulója 
és dolgozója nevében kívánok 
békés karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet 
az újság olvasóinak!

Benőczné Zachar Ágnes igazgató

S z é p  h a g y o m á n y  s z ü l e t i k

F a l u n k  e g y ü t t  v á r a k o z i k ,

H o g y  e l j ö j j ö n  a  K a r á c s o n y

É s  b é k e  l e g y e n  a  v i l á g o n .

K i c s i  k á p o l n a ,  m i n t  j e l k é p

S o k  j ó  e m b e r  k i s  h e l y e n  i s  e l f é r ,

M i v e l  k ö z ö s  a z  a k a r a t  é s  a  s z á n d é k

H o g y  é r k e z z e n  a  k i s  J é z u s ,  a  l e g s z e b b  a j á n d é k

M i  k a p t u k  e  n e m e s  n a p o t

M i k o r  a  g y e r t y a  r ó z s a s z í n r e  v á l t o z o t t

F e l o l d v a  a  k o m o r  l i l á t ,

F e l e d t e t v e  s z í v ü n k  b ú j á t ,  b a j á t .

Tó t h n é  C s á b i  V i k t ó r i a
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O v o d A n k  h I r e ie e

OOktóber 11-én, pénteken tartottuk óvodánk hagyományos Mihály napi
vásárát, melyen mindenki vásárolhatott kedvére a szülők által elkészí-

tett különböző termékekből, majd sportvetélkedők után, tombolasorso-

lás által hazavihette nyereményét.

OOktóber 14-én, hétfőn Nyulász Péter költő, interaktív foglalkozás ke-
retében mutatta be saját költeményeit.

ONovember 23-án megtartottuk óvodánk II. Jótékonysági bálját, melyet
lázas készülődés előzött meg. A szülőkkel több héten át munkadélutá-

nokon készítettük el a báli dekorációt és gyakoroltuk a közös műsor-

számot. A bál jó hangulatban telt hajnalig. A bevétel segítségével

szeretnénk a csoportszobát szebbé tenni új asztalokkal és székekkel. 

ONégy héten keresztül papírgyűjtést szerveztünk. Aktív szülők segítsé-
gével intézményünk 19 óvoda közül a 10. helyezést érte el.

ODecember 6-án nálunk is járt a Mikulás bácsi. A gyerekek örömmel
vették át a csomagjaikat. 

OAdvent a készülődés ideje. Hétről hétre meggyújtjuk a koszorún a gyer-
tyát, mézeskalácsot sütünk, Luca napján búzát ültetünk. Műsorral ké-

szülünk a karácsonyra, melyet a szülőkkel együtt fogunk megünnepelni.

Ezzel a kis verssel szeretnénk Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánni az óvoda dolgozói nevében: 

Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezető

Karácsony ünnepén
Az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki
Ezen a világon.

Itt is, ott is, mindenütt
Legyen olyan béke,
Mint amilyen bent lakik
Az emberek szívébe.
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Tisztelt Betegeim!
Újabb ünnepsorozat indul néhány napon belül, amely sok örömmel,
pihenéssel jár. Kívánom, hogy békességben és egészségben töltsétek
a szép időszakot. Ezen utóbbihoz néhány figyelmeztetést adnék szá-
motokra. Hála Istennek jóléti társadalomban élünk - ételben s italban
bővelkedünk. De, ne felejtsétek a mértékletesség a javunkra válik. Még
az egészséges, erős embert is megviseli, ha fokozott mennyiséget fo-
gyasztunk. Különösen igaz ez beteg emberekre. Cukorbetegségben,
szív- és érrendszeri bajokban fokozottan figyeljetek az elfogyasztott
étel mennyiségére és minőségére. Jelentse ez azt, hogy 5-6-szor
együnk kis mennyiségű ételt naponta. A cukorbeteg számolja ki a  be-
vitt szénhidrát mennyiséget (180-200 gramm naponta!!), hagyjuk az
emésztőrendszerünket pihenni, regenerálódni. A zsiradékokra vo-
natkozzék azon elcsépelt mondatom, hogy leginkább telítetlen zsírok
legyenek, állati zsiradék helyett étolaj vagy olivaolaj.
Az alkoholos italokra érvényes a régi megállapítás - kismértékben
gyógyszer, vagyis napi 2 dl bor vagy 5dl sör vagy 4cl égetett szesz
legyen, és itt a hangsúly a VAGY szócskán van.
Ezen néhány diétás tanács csak egy piciny ízelítő a dietetika tudo-
mányából, de hangsúlyozottan javaslom, hogy bizonyos betegsé-

gekben (cukorbetegség, érelmeszesedés, vese- és májbetegségek)
mindenképpen keressetek fel egy dietetikust (kórházunkban van).
Áldott ünnepeket és békés boldog új esztendőt kívánok nektek!

Dr. Gúth Csaba háziorvos

Kedves Szülők!
A tél beköszöntével több mindenre oda kell figyelni a gyer-
mekek egészségét illetően. A vitaminpótlás - akár természete-
sen (gyümölcsök), akár mesterségesen (multivitaminok) - a
réteges öltözködés, a zsíros testápoló készítményekkel történő
testápolás, mind a szülői feladatok közé tartozik. Mindezek
mellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy ebben az évszak-
ban is nélkülözhetetlen a szellőztetés és a levegőztetés, mely
réteges öltöztetéssel valósítható meg, illetve a gyakrabban ke-
veset elve érvényesül. Ha ezekre odafigyel a szülő, máris
sokat tett gyermeke(i) egészsége érdekében.
Ezúton is szeretnék minden kedves Családnak Nagyon Bol-
dog, Kellemes, Békés Ünnepeket kívánni!

Deák Anett helyettes védőnő

E G É S Z S É G S A R O K

Önkormányzatunk november 29-én rendezte meg az Idősek nap-
ját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi műsoron a ha-
gyományőrzők gyermek csoportja is fellépett.
December 22-én, vasárnap délután az őrhalmi templomban meg-
rendezésre kerülő Karácsonyi műsoron a kör tagjai is köszöntik a
Kis Jézust.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldott ka-
rácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, békés, boldog új esz-
tendőt kíván minden kedves támogatójának, és az Őrhalmi
Újság valamennyi olvasójának. F.A.

Az alábbiakban Bozány Istvánné Valika óvó néni 2013. szeptem-
ber 29-én, az iskola épületében berendezett Hagyományőrző ki-
állításon elhangzott megnyitó beszédéből idézünk. 
“Ezek a csodálatos tárgyak jelenleg olyan helyre kerültek, mely
megfelelő környezetet nyújt bárkinek ahhoz, hogy megtekintse:
milyen is volt Őrhalom múltja.
Megtalálhatók a paraszti élet eszközei, bútorai, gazdálkodási
szerszámai, méltán híres gyönyörű népviselete. Használati tár-
gyaikon keresztül betekinthetünk, szüleink, nagyszüleink, déd-
szüleink életébe. Valahányszor végignézünk a kiállításon, azt
érezzük: a múltunk köszön vissza, hiszen mindannyiunknak van-
nak a múltunkkal kapcsolatos gondolataink, emlékeink, megélt
pillanatok, melyeket valahol a szívünk mélyén őrzünk.
Ezek a régi emlékek azok, amelyek igazán értékesek, és méltók
arra, hogy megemlékezzünk róluk, és hogy ezek az ismeretek,
emlékek ne vesszenek a feledés homályába. Meg kell őrizni, to-
vább kell adni, hogy a jövő nemzedék is megismerhesse min-
dennapi életüket, küzdelmeiket, ünnepeiket. Molnár V. József így

ír erről gyönyörűen: „A hajdani falu népének kemény, nehéz élete
adódott, de Istent és Természetet tisztelve, a mindenség törvé-
nyét betartva viselte sorsát. E törvény alappillérét a Teremtő Isten
adta. Az Ő ajándékának tekintette életét, Istenre mindenben és
mindenkor kételkedés nélkül bízta rá magát.”
A régi embernek dolga volt a világban, s azt mostoha körülmé-
nyek között is végezte. Valahány munkáját mindig időben, hoz-
záértéssel tette, mívesen. És az ember testét, lelkét rendező rítus
a legkisebb munkájánál sem maradhatott el. Tisztelet elődeink-
nek, akik ezeket, vagy hasonló tárgyakat használták, a ruhane-
műket viselték. Tisztelet a mesterembereknek, a hozzáértő
„ügyeskezűeknek”, akik a tárgyakat, a népviseleteket megálmod-
ták, megalkották. Mind azért, amit az elmúlt korok a jelenre örö-
kül hagytak, felelősséggel tartozunk. A közösségépítés és a
nemzedékek közötti ismeretátadás fontos célunk, mert, ha a nép-
hagyományt nem sikerül a közkultúra részévé tenni, és ha a fel-
növekvő nemzedéknek nem tudjuk átadni, nagyon gyorsan
holtanyaggá válik mindaz, ami még a XX.század közepén – sok
helyen a végén is – elevenként ismerhettünk meg. Tárgyi művé-
szetünk is méltó arra, hogy hagyományait átmentsük a jövő kul-
túrájába. A falumúzeum településünk életéből múltunk ezen
tárgyait, emlékeit kívánja őrizni a jelen és az utókor számára. 
A falumúzeum létrehozása civil összefogás eredménye. Szeren-
csére községünk lakói között is  egyre többen vannak, akik nap,
mint nap tesznek azért, hogy ez az örökség fennmaradjon. Kö-
szönet Benőczné Zachar Ágnes igazgató asszonynak, aki lehe-
tőséget adott a hely kialakítására, Farkas Andreának a
gyűjtemény létrehozásáért, és a Pilisi családnak a kiállítás meg-
szervezéséért, és természetesen köszönet mindenkinek, akik
bármilyen módon hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez.
Kívánom, hogy településünk jelenlegi lakói tovább gyarapítsák a
gyűjteményt, s merjünk álmodni.”

A kiállítás nyitva tartása: iskola időben: délelőttönként, hét-
végén: előzetes egyeztetés alapján. Tel.: 35-570-004, 0620-
5026286

Kedves Olvasó! Továbbra is várom a felajánlásokat! A fölösle-
gessé vált régi berendezési tárgyakat, használati eszközöket, ru-
hadarabokat, haszontalannak tűnő holmikat szívesen fogadom.
A kiállítás hamarosan bővül egy szekérrel, de jól mutatna egy szö-
vőszék is a teremben… Hálás köszönet mind azoknak, akik bár-
milyen módon hozzájárultak a kiállítás létrehozásához!  F.A.
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- Október 12-én rendeztük meg a 4. Beszélgetős estünket, ahol
dr.Bródy Tiborné báró Butler Máriával László Péter költőnk be-
szélgetet. Az est során zenés betétekkel közreműködtek a Tormay
Társaság tagjai. Egy közismert, idős, beteg hölgy elfogadta az őr-
halmiak meghívását, és csak azért fogadta el, mert Őrhalomról volt
szó, hiszen, ahogy ő mondja: „Őrhalom, az én falum.” Hálás szív-
vel köszönöm Mária néninek, hogy megisztelt minket! A (kis lét-
számú) megjelenteknek pedig köszönöm, hogy megisztelték
községünk impozáns vendégét!
- Idén is egyesületünknek jutot az a megisztelő feladat, hogy el-
készítse a szabadtéri betlehemet, az adveni koszorút és karácso-
nyi díszbe öltöztesse a Szent István kápolnát. Advent minden
vasárnapján, ünnepélyes keretek közöt, egy-egy kis műsorral szí-
nesítve meggyújtotuk a koszorú gyertyáit. Szívet melengető érzés
volt együt készülni a szeretet ünnepére. Ez úton is köszönjük a kis
ünnepségek szereplőinek (Tormay Cecile ITT. tagjai, egyházközség
képviselői, ministránsok, templomi énekkar, pedagógusaink), va-
lamint Horváth Bertalan plébános úrnak a közreműködést.
- A tavalyi sikereken felbuzdulva, idén is megszerveztük az adveni
gyermek programokat a Polgármesteri Hivatal rendezvénytermé-
ben. Első vasárnap Mikulás váró programmal örvendeztetük meg
a legkisebbeket, akik kipróbálták a Mikulás hintóját (Gál Andornak
köszönhetően), majd Menyhárt Éva, Majer Zsolt és Táborszki Ri-
chárd segítségével gyerekdalokkal köszöntöték az őszszakállút. Ezt
követően léptek színpadra a KiViSzI Színházi Műhely Boróka Báb-
színház művészei, a Télapóvárás című bábjátékkal. Az est fény-
pontjaként megérkezet a nagyon várt Mikulás és két csintalan
segítője, akik 61 gyermeknek osztoták ki az egyesület és telepü-
lésünk önkormányzatának csomagjait.
Második vasárnap ismét szép számban jelentek meg szülők és
gyermekeik a kézműves foglalkozáson, ahol különböző karácsonyi
díszek kerültek ki a szorgos kis kezek alól.
Harmadik vasárnap finom mézeskalácsokat készítetünk. 
Az adveni rendezvényeink nem jöhetek volna létre, ha nem kap-
juk meg önkormányzatunktól a fűtöt rendezvénytermet. Köszön-
jük a támogatást!
- Az iskola tornatermében kialakítot konditerem télen is nyitva áll
az érdeklődők előt. Héfőnként 17.30 órától aerobic, majd 18.30
órától női torna várja a hölgyeket.
- Szilveszterkor zártkörű bállal búcsúztatjuk az óévet. A ren-
dezvényen élőzenével, vacsorával, műsorral, tombolával, büfé-
vel várjuk a vendégeket. Belépődíj: 4000 Ft/fő. Jelentkezni
egyesületünk tagjainál lehet.
- Szervezetünk jövőbeni rendezvényeire szeretetel várunk min-
denkit! Mint ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is, akik részt
vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják és akarják Őr-
halom fejlődését. Akik ebben az évben bármilyen támogatásban is
részesíteték egyesületünket, hálásan köszönjük segítő szándékú
együtműködésüket!
A z  Ő r h a l o m é r t  E g y e s ü l e t  n e v é b e n  á l d o t t ,  b é k é s  k a r á -
c s o n y i  ü n n e p e k e t  é s  s i k e r e k b e n  g a z d a g ,  b o l d o g  ú j
é v e t  k í v á n :                                         Fa r ka s  A nd r e a

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2013. II. félévben)

SZÜLETETTEK:

Bogdán Dániel és Rafael Mária lányuk:
Bogdán Amanda – június 30.

Mogyorósi Péter és Fábián Réka gyermekei:
Mogyorósi Emese és Levente – július 19.

Gali Péter és Jakus Ildikó fiuk:
Gali Péter – augusztus 28.

Nagy Attila és Rados Mónika fiuk:
Nagy Levente Attila – október 29.

GRATULÁLUNK!

:ELHUNYTAK:

Dr. Farkas Pálné – Ifjúság út 25. – október 17.

Varga Gizella – Alkotmány út 16. – november 02.

Kertész Attila Tamásné – Rákóczi út 26. – november 16.

Gyurenka István – Rákóczi út 36. – november 18.

Kanyó Ferenc – Széchenyi út 15. – december 16.

BÚCSÚZUNK!
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ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI

Télapóvárás című bábjáték

Karácsonyi kézműves foglalkozás

Utazás a Mikulás hintóján

Beszélgetés a bárónővel
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Október 20-án (a szécsénykovácsi szereplés után) fél ötkor indultunk
Őrhalomból, miután elköszöntünk szüleinktől. Mire Gyöngyösre értünk,
sötétedni kezdett. A Tisza-hídon átkelve, már a csillagok ragyogtak fe-
lettünk. 23 óra volt, mikor elértük a határt. Ahogy az autóval haladtunk
tovább, szembejöttek velünk a régi magyar városok: Nagyvárad az ég-
betörő székesegyházával, Bánffyhunyad a XIII. századi református
templomával, Kolozsvár az impozáns Mátyás szobrával, Torda a híres
hasadékával, Marosvásárhely kultúrpalotájával, Segesvár a Petőfi Mú-
zeumával, aztán a Törcs vára villant elénk a sötétből fölénk magasodva,
majd veszélyes szerpentinek után Brassó régi díszes épületeivel. Ezt kö-
vetően tárult elénk Kovászna (úti célunk, ahová meghívtak bennünket)
savanyúvíz forrásaival, alig húsz kilométerre az ezeréves határtól. 810
km-t tettünk meg 15 óra alatt, egy kerékcserével és számos kalanddal
tetézve. Már október 21-e volt, reggel 9 óra, mire megérkeztünk a kb. 12
ezer fős kisvárosba, ahol óriás hotelek és székely kapus házikók váltot-
ták egymást. Reggelit egy vendéglőben kaptunk, szállást a Művelődési
ház vendégszobáiban. Fáradtan, kialvatlanul mentünk el Czili Balázzsal,
a Művelődési ház igazgatójával Csomakőrösre, ahol megtekintettük a
Kőrösi Csoma Sándor szobrot, és az 1779-ben épült kőfallal körülkerí-
tett református templomot, melynek előzménye volt már az Árpád-házi
királyok idejében is. Itt keresztelték meg Kőrösi Csoma Sándort, és itt
orgonált önfeledten Majer Zsolt egy 1880-as évekből származó orgo-
nán, mialatt Horváth Lászlóné (Nagyi) a templomot csodálta velem
együtt. Hármunknak adatott meg a lehetőség, hogy a Tormay Társaság
tagjaiként Kovásznába utazhattunk előadást tartani Tormay Cecile élet-
éről, munkásságáról. Visszafelé haladva Kovászna irányába, gyönyörű
régi épületeket láttunk, a székely építészet gyöngyszemeit. 13 órától a
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor iskolában adtunk zenés-irodalmi mű-
sort, „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség” címmel a gyerekeknek (két
osztályt vontak össze, ötvenen lehettek), akik vastapssal jutalmaztak
minket. Utána megebédeltünk a vendéglőben, majd bejártuk a várost, és
18 órától mehettünk a Művelődési házba előadást tartani „Tormay Ce-
cile a száműzött írónő” címmel. Előtte Szabó Etelka tanárnő, a kovász-
nai Ignácz Rózsa Irodalmi Klub vezetője köszöntött és mutatott be
minket. Ezt követően verset mondott a Kőrösi Csoma Sándor iskola ta-
nárnője, majd mi következtünk. A másfélórás előadásunk szintén jól si-

került, és ezt még megtetéztük egy fél órás zenés-irodalmi műsorral. A
nagy terem tele volt emberekkel, a délutáni diákok is eljöttek, több mint
száz fő volt a közönség száma, és még pótszékeket is kellett behozni.
Részletesen megismertettük Tormay Cecile életét a jelenlévőkkel, akik
felállva, hosszú vastapssal köszönték meg előadásunkat. Megilletődve
álltunk a színpadon. A diákok tiszteletünkre gitár kísérettel elénekelték
a Ha én rózsa volnék című dalt. Őket pedig mi tapsoltuk meg elérzéke-
nyülve. Nagy örömünkre szolgált, hogy a magyarságtudat erősen él Ko-
vásznán, s az ízig-vérig székely öntudatot nem tudták megtörni a Trianon
utáni gyászos évtizedek. Kihangsúlyoztuk, hogy nem mondtunk le Er-
délyről, és ahogy Tormay Cecile hitt, mi is szentül hiszünk a Magyar
Feltámadásban.. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy Gazda Jó-
zsef (művészeti és szociográfiai író, a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány
elnöke) is megtekintette előadásunkat, melyet követően ajándékokat
kaptunk, és ajándékokat adtunk, majd megnéztük a nemrég elhunyt Gaz-
dáné Olasz Ella szőttes kiállítását. Utána vacsorára voltunk hivatalosak

Szabó Etelkához. Mint kiderült Kovászna is, akár csak Őrhalom, krump-
liszerető vidék. Krumplikenyerükre jellemző, hogy hosszasan eláll, nem
morzsálódik, és kitűnő ízű, akárcsak a székelygulyásuk, erdélyi levesük,
panírozott túrógombócuk, tehéntúrós palacsintájuk. Szabó Etelkánál házi
finomságokat vacsoráztunk (sajtok, padlizsán, házikolbászok, sütemé-
nyek, stb.), megkóstoltuk a székely házipálinkát, ők pedig az általunk
hozott palóc „kerítésszaggatót”. Így derült ki, hogy nemcsak a beszéd-
dialektusunk, arckarakterünk hasonló, de házipálinkáink erőssége is. A
hosszas és értékes beszélgetéseket követően, 23 óra körül vendégszo-
báinkba végre lepihenhettünk. Október 22-én délelőtt még lefényké-
peztük a város látnivalóit. A kovásznai Könyvtárnak odaajándékoztuk
az ilinyi és őrhalmi önkormányzatok ajándékkönyveit, képeslapjait,
prospektusait, és saját ajándékkönyveinket (ezzel is népszerűsítve sze-
retett falvainkat), majd 12.30 körül elbúcsúzva vendéglátóinktól (Szabó
Etelka, Gazda József, Czili Balázs), s megköszönve a megtisztelő meg-

hívást, hazafelé vettük az útirányt. Gyönyörködtünk az őszi tájban, az
aranysárga avartakarós erdőkben (itt már lehulltak a fákról a levelek, a
hidegebb idő miatt), a kéklő tavakban, a székelykapus színes házakban,
a kürtőskalácsos-, hosszúhagymás-, kirakodóvásáros falvakban, a fen-
séges hegyekben, a hegyekből kivájt utakban, várakban. Kolozsvárnál
elidőztünk a Házsongárdi temetőben, ahol jeles erdélyi írók, költők, tu-
dósok nyugszanak (Reményik Sándor, Kós Károly, Apáczai Csere János,
Dsida Jenő, Tamási Áron, Szenczi Molnár Albert, Kriza János, stb.), és
ahonnét csodálatos kilátás nyílik magára a városra. Már sötétedni kez-
dett, autónk rohant az éjben, s Nagyvárad után Borsnál elértük a magyar
határt. Berettyóújfalu, majd a Tisza-vidék következett, aztán Heves
megye, és ezt követően végre megpillantottuk a Nógrád megye feliratú
táblát. Öröm járta át a szívünket és hajnali egy órára hazaértünk, hogy
pár órai pihenés után Nógrádsápon, majd Ipolyságon folytassuk tovább
szerepléseink útvonalát, Kovászna üzenetét hordozva szívünkben: „A
magyarság tüzének lobognia kell, és ha magasba csapnak a lángok, nem
állhatnak közénk határok, mert a magyar lélek átszárnyal mindenen,
téren és időn át, megleli egymást”. Ezt történt velünk is, legyőzve a tá-
volságot, eljutottunk Kovásznára, ahol nagyszerű emberekkel találkozva,
csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak.                    László Péter

Befejeződött a 2013-2014-es Megye II. osztályú nyugati csoport labdarúgó baj-
nokságának őszi szezonja. Ijúsági csapatunk a szezon második felében ígére-
tes eredményeket produkált ám így is csak a 12. helyet tudták elcsípni. Azonban
lelkesedésüket mutatja, hogy a téli szünetben sem ülnek a babérjaikon és már
elkezdték a mozgolódást edzőikkel a tavaszi szezonra való felkészülés jegyében.
Felnőtt csapatunk a kiváló hazai szereplését nem tudta átmenteni az idegen-
beli mérkőzéseire így a csoport 9. helyén végzett. A bajnokság erősségét mu-
tatja, hogy 5 pontra vannak lemaradva a negyedik helyezettől.  
Mindkét csapatunk játékos állományát szeretnénk egyben tartani a tavaszi sze-
zonra is, hogy minél jobb eredményekkel tudjuk megörvendeztetni a szurko-
lóinkat. A labdarúgás kedvelőinek felhívnám a figyelmüket arra, hogy
elkezdődött a Balassagyarmati Téli Teremlabdarúgó Bajnokság, ahol majdnem
minden csoportban szurkolhatnak őrhalmi játékosoknak.
Szeretném megköszönni a vezetőség nevében Farkas Egon polgármester úrnak
az ez évi segítségét. Valamint minden olyan embernek a közreműködését,  ado-
mányát akik bármilyen formában támogatták sportegyesületünket. Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván az Őrhalmi Sportegyesület min-
den őrhalmi lakosnak.

Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese 
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A Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi 
Társaság Erdélyben Úti beszámoló


