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Baka Lászlóné
sz.: Bertók Valéria

1966- 2014

Emlékét megőrizzük!

Szent István király 
és az új kenyér 

ünnepén, az őrhalmi
Szent István templom

búcsúján.



Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr au-
gusztus 20-án, az 1888-ban épült Szent István ká-
polnánál elhangzott ünnepi beszédét idézzük.

„Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden hely-
bélit és vendégségbe érkezőt Szent István Király,
falunk védőszentjének ünnepén.
Külön köszöntöm főtisztelendő Zolczer György
ipolyvarbói és Horváth Bertalan őrhalmi plébá-
niai kormányzó urakat. Cserník Tibort Ipoly-
varbó polgármesterét, valamint a varbói templom
énekkarát. Farkas Oszkár egyházi elnök urat.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánok minden
jelenlévő kedves Istvánnak, és kifejezem köszö-
netemet mindenkinek, aki valamilyen módon
részt vállalt abban, hogy szép és rendezett legyen
Őrhalom az ünnepnapon.
Nagy megtiszteltetés számunkra és történelmi je-
lentőséggel bír, hogy testvértelepülésünk egyház-
községének pásztora, akit a falu lakóinak népes
tábora elkísért, ünnepi szentmisét celebrál Őrha-
lomban, velünk együtt ünnepel.
Bár egymástól alig több mint 1 km-re lakunk,
mégis utoljára közel 100 éve történt ilyen ese-
mény. Pedig a történelmi dokumentumok tanul-
sága szerint a mögöttünk álló Szt. István kápolna
építtetője, Kanyó Mihály trázsi lakos 1888-ban
Mohári Gyula ipolyvarbói plébánossal kérelmez-
tette a püspöktől a kápolna engedélyezését, vele
szenteltette föl, és hozta létre a fenntartáshoz
szükséges alapítványt. Szintén fennmaradt az
irattárban a trázsi egyházközség elöljáróinak az
ipolyvarbói plébánossal kötött megállapodása a
trázsi fíliában történő misézésről, prédikálásról,
az ideutazás ladikon és kocsin történő megszer-
vezéséről, a költségek megtérítéséről. 
A régmúlt időkben, Szent István országában a két
szomszédos falu ezer szállal kötődött egymás-
hoz. Az egyházi kapcsolatokon túl, a családi, ba-
ráti, kulturális és gazdasági élet minden területén
összefonódott a sorsunk. Azonban a XX. századi
történelem viharai elszakítottak minket egymás-
tól. Az Ipoly folyó országhatár lett, 1950-óta a híd
lerombolása miatt a közúti távolság a korábbi 1
km-ről 30 km-re nőtt.
Mi magyarok hajlamosak vagyunk a múltunkba
révedni és a balsorsunk miatt búsulni. Ezzel
szemben ma, Szent István ünnepén én azt javas-
lom, hogy idézzük föl első királyunk művét és
merítsünk példát és erőt belőle.
Szent István király, ha kellett karddal, ha kellett
diplomáciai eszközökkel megteremtette az erős
magyar államot Európa közepén. Kiváló straté-
giai érzékkel biztosította országa külső határait,
igazságos törvényekkel, működőképes államrend
kialakításával megteremtette a feltételeket a tár-
sadalmi és gazdasági fellendüléshez. Országát
szilárd, krisztusi alapokra helyezte.
Újjáépítette és védelmezte a nagy európai zarán-
dokutakat. A Német-Római Császárság és a
Szentföld között a veszélyes tengeri hajóút he-
lyett a Magyar királyságon keresztül vonulhattak
a zarándokok, akiket a nagy király ajándékokkal

támogatott, és akik cserébe információt, híreket
hoztak és vittek a világ minden tájára. Szent Ist-
ván hidat épített Kelet és Nyugat között. Ezáltal
válhattunk igazi európai nagyhatalommá.
Ha be akarjuk gyógyítani a történelem által oko-
zott sebeket nekünk is Szent királyunk példáját
kell követnünk. Most az a feladatunk, hogy hely-
reállítsuk a megszakadt kapcsolatokat. Ezért
2006-óta egy csónakhídon, majd egy kis fahídon
részlegesen visszaállítottuk a közlekedést a két
falu között.
Részt veszünk egymás kulturális és sport ren-
dezvényein, sok családi és baráti kapcsolat föl-
éledt. Ma pedig egy nemzetként megünnepeljük
államalapító szent királyunkat.
Mindezek mellett a legfontosabb célunk a le-

rombolt Ipoly-híd újjáépítése. A 2014-20-as EU-s
költségvetési időszak történelmi lehetőséget kínál
számunkra. Kedvező fordulat az is, hogy a na-
pokban, hosszas politikai csatározások eredmé-
nyeként, a Középső Ipoly Mente Fejlesztési
Ügynökség nyomására a szlovák oldalon, Besz-
tercebánya megye az előkelő 2. helyre sorolta az
Őrhalom-Ipolyvarbói hidat. Sajnos a magyar ol-
dalon még nem ilyen kedvező a pozíciónk. Ezért
közösen összefogva, minden erőnkkel azon kell
dolgoznunk, hogy idehaza is felminősítsük a híd-
tervünket. Ehhez kérjük ma együtt Szent István
közbenjárását!
Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Vendégeink!
Őrhalomban Szent István tisztelete évszázados
múltra tekint vissza. 2009-óta a Nagy Király cson-
tereklyéjében fizikai formában is közöttünk van.
Hiszem, hogy Égi patrónusunk jelenlétének és
közbenjárásának köszönhetjük, hogy meg tudtunk
szabadulni az örökölt adósság hatalmas terhétől
és a fejlődés, a gyarapodás útjára léphettünk. 

Az elmúlt évben számos olyan fejlesztést tudtunk
elvégezni, mely  a falu fölemelkedését szolgálja és
az őrhalmi emberek életét  teszi kényelmesebbé,
gazdagabbá. Hogy csak a jelentősebbeket említ-
sem, megújult a Hivatal külseje és belül is jelentős
felújításokat végeztünk. Korszerűsítettük a sport-
pályát és a sportöltözőt, ezáltal jobb feltételeket
teremtettünk a szabadidős sport és közösségi
programok számára. Az iskolába új, korszerű hő-
központot építettünk. Jövő vasárnap fogja a püs-
pök atya fölszentelni a teljesen felújított 

ravatalozó épületet, mely a szép templomunkkal
harmonizálva hirdeti az átutazóknak az őrhalmi
emberek erejét és hitét. A szentelési ünnepségre
ezúton is szeretettel hívok mindenkit.
Mindezekért az eredményekért hálával tartozunk
falunk védőszentjének, aki biztos vagyok benne,
hogy elégedetten tekint ma le ránk. Az a célunk,
hogy Szent István példáját követve, az Ő útján
járva, gyarapítsuk, felemeljük falunkat, orszá-
gunkat, nemzetünket. Ehhez kérjük ma is Őrha-
lom védőszentjének további közbenjárását.
Köszönöm a figyelmüket.”

A 2014. III. negyedévében 2 alkalommal ülésezett az őr-
halmi Képviselő-testület.
2014. július 29-én a tervezettek szerint nyilvános és zárt
ülést tartott a testület, amelyeken az alábbi napirendi pon-
tokat tárgyalták a település önkormányzati képviselői:
Nyílt ülés napirendjei: 1./ Az Őrhalmi Óvoda óvodavezető
munkakör betöltésére érkezett pályázatok szakértői véle-
ményezésére létrehozandó bizottság felállítása 2./ Őrha-
lom Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló rendeletének véleménye-
zése, elfogadása 3./ Földhivatali hatósági ügyek 4./ Az Őr-
halom és Környéke Földtulajdonosi Közösséggel kötendő
használati szerződés elfogadása 5./ Egyéb önkormány-
zati ügyek
Zárt ülés napirendje: 1./ Szociális és egyéb segélykérel-
mek elbírálása
Nyílt ülésen hozott döntések:

1./ Őrhalom község Képviselő-testülete Benőczné Zachar
Ágnes pedagógust, Győri Győzőné óvodapedagógust és
Lakatos Tamásné pedagógust választotta meg az óvoda-
vezető munkakör betöltésére érkezett pályázatok szakér-
tői véleményezésére létrehozandó bizottság tagjává.
2./ Őrhalom Község Önkormányzata elfogadta a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét.
3./ A képviselő-testület minősített többséggel elfogadta Őr-
halom Község Önkormányzat 6/2014.(VII.31.) Ör. számú
rendeletét a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, va-
lamint jóváhagyta  az Őrhalom belterület 35, 36, 50 hely-
rajzi számú földrészletek telekhatár rendezésére
vonatkozóan készített változási vázrajzot. 
4./ A Képviselő-testület elfogadta az Őrhalom és Környéke
Földtulajdonosi Közösséggel az önkormányzat tulajdoná-
ban levő „faház” használatára vonatkozó szerződést.
5./ Az egyebek napirendi pont keretében a Képviselő-tes-
tület a következő döntéseket hozta:
I. Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
továbbiakban is kizárólag lakhatás céljára adja bérbe a tu-
lajdonát képező lakóingatlanokat, más egyéb tevékeny-
ség végzéséhez, más célú igénybevételhez nem járul
hozzá.
II. Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény felhatalmazó rendelkezései alapján in-
dokoltnak tartja az erre vonatkozó önkormányzati rende-
let megalkotását.
A rendeletben szabályozni szükséges a bérbeadás felté-
telei mellett az állagmegóvással és felújítással, a fenntar-
tással, valamint a javítással, kárelhárítással és
kárviseléssel kapcsolatos kérdéseket. 
Farkas Egon polgármester az egyebek napirendi pont ke-
retében az előző ülés óta eltelt eseményekről tájékoztatta
a testületet:
 a Vidám Lurkók rendezvény sikeresen lezajlott, sok
gyermek vett részt a programokon. Köszönet illeti a szer-
vezőket, résztvevőket. 
 a sportpálya öltözőjének felújítása a befejezési stádi-
umba lépett, további feladatunk az áramellátás korszerű-
sítése
 a felújított ravatalozó átadására 2014. augusztus 24-
én 11 órakor kerül sor, már csak a burkolatpótlás van hátra
 a balatonlellei üdültetés sikeresen beindult, a vissza-
jelzések pozitívak
 a vasárnapi Szent Anna búcsún az őrhalmi résztvevők
szép eredményeket értek el
 a 2 éve húzódó FALÉSZER ügy elsőfokon lezárult, a bí-
róság a társaság keresetlevelét elutasította
 augusztus 1-jétől új védőnő áll szolgálatba
 a horgászok kérik a tavat, amiről a következő ülésen
tárgyalunk
2014. augusztus 14-én a tervezettek szerint nyilvános és
zárt ülést tartott a testület, amelyeken az alábbi napirendi
pontokat tárgyalták a település önkormányzati képviselői:
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•Július hónapban 10 fő diákmunkást foglal-
koztatot önkormányzatunk, akik részt vállal-
tak az önkormányzat körüli feladatokból
(temető kerítés festése, gereblyézés, fűnyírás,
virágok rendezése).
•A nyáron 20fő közfoglalkoztatot állt önkor-
mányzatunk alkalmazásában, 11 főnek sikerült
november végéig meghosszabbítani szerződé-
sét, és még 6 fő került felvételre október 31-ig.
A közfoglalkoztatotak rendben tartják közte-
rületeinket, intézményeinket. Az elmúlt hetek-
ben megtörtént az önkormányzat épületeiben a
fűtésrendszer ellenőrzése is.
•Az iskolában kerti padok és esőcsatorna javí-
tása történt. Az óvodában felújítoták a kültéri
fajátékokat. A Polgármesteri Hivatal épületén
tetőjavítást végeztek a közmunkások.
•Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal állományában változás tör-
tént. Szondyné Garamvölgyi Melinda távozot, helyét Halaj Sándorné
vete át. Az adóval kapcsolatos ügyeket Farkas Edit után, Csendesné Már-
ton Beáta intézi.
•Önkormányzatunk a nyár folyamán egy balatonlellei nyaralót bérelt,
amelyben az őrhalmiak kedvezményesen üdülhetek. Ezt a faépületet az
elmúlt hónapokban hét őrhalmi család és egy baráti társaság vete
igénybe.
•Július 31-én, csütörtökön önkormányzatunk egész napos kirándulást
szervezet Egerbe. Egy busznyi őrhalmi érezte jól magát a strandon és a
Szépasszony-völgyben.
•A felújítot ravatalozó szentelési ünnepségére 2014. augusztus 24-én ke-
rült sor. (Részletes híradást a 4-5.oldalon olvashatnak.)
•Szeptember 25-én a Készenléti Rendőrség lovasai járőröztek őrhalomban
•Befejeződöt a sportöltöző felújítása is, melynek ünnepélyes átadása
szeptember 6-án volt. (Részletes, képes beszámolót a 12-13.oldalon lát-
hatnak.)
•2014. október 4-én szentkúti zarándoklaton vet részt 103 fő Őrhalom-

ból. Az egész napos programról Rados Zsófia beszámolóját a 14.oldalon
olvashatják.
•Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
72/2014.(08.14.)számú határozat alapján a tanévkezdés és a nevelési év
kezdésének megkönnyítése céljából önkormányzati támogatásban – ter-
mészetbeni jutatás formájában – részesítete az óvodás-, általános isko-
lás- és középiskolás
korú gyermekeket ne-
velő családokat, a nevelt
gyermek számának
megfelelően. A támoga-
tást 2014. október 7-én
adtuk át a szülőknek.
•Október 7-én megkez-
dődöt a nem aszfalt
burkolatú mellékutak
felújítása településün-
kön                               FA

Nyílt ülés napirendjei: 1./ Egyéb önkormányzati ügyek.  Zárt ülés napirendjei: 1./ Az Őrhalmi Óvoda intézményvezetői (óvodavezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázat el-
bírálása 2./ A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
1./ Az egyéb önkormányzati ügyek napirendi pont keretében a Képviselő-testület a következő döntéseket hozta:
I. Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hasznosítás, gondozás és üzemeltetés céljából átadja az őrhalmi Kövecses-tavat a hozzá tartozó területtel az Őrhalmi Hor-
gászegyesület részére egy év időtartamra, ellenszolgáltatás nélkül
II. Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés és a nevelési év kezdetének megkönnyítése céljából 2.500,- Ft önkormányzati segélyben részesíti az óvodás-
, általános iskolás- és középiskolás korú gyermekeket nevelő családokat a nevelt gyermek számának megfelelően természetbeni juttatás formájában
III. Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy él a 7/2014. (I.31.) számú BM rendeletben foglalt lehetőséggel és pályázatot nyújt be „A megyei önkor-
mányzati tartalék és a rendkívüli önkormányzati támogatások igénylésére”
Zárt ülésen hozott döntések:

I. Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Az újonnan kiírásra kerülő óvodavezetői pályázat eredményes el-
bírálásáig, de legalább 2014. december 31. napjáig megbízza Pilisiné Varga Annát az intézmény vezetésével.
II. A képviselő-testület az Őrhalmi Helyi Választási Bizottság tagjává választotta: 
Percze Jánost; Farkas Andreát; Barázné Takács Ágnest; Szolikné Bogdány Mónikát; Lajkóné Csernyík Ibolyát; Csernyík Jánost; és Hanzel Balázst
III. A képviselő-testület az Őrhalmi Roma Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság    tagjává választotta: Farkas Ervinnét; Balláné Szabó Mariannát; Bertók Gábor Mihálynét; Koj-
nok Henriettát; Szulcsán Istvánnét; Nagy Dávidot és Hevér Istvánnét.                                                                                                                                         Dr. Kiss Tamás jegyző
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Őrhalom Község Önkormányzata és az Őrhalmi
Egyházközség Képviselő-testülete 2014. augusz-
tus 24-én rendezte meg a felújított ravatalozó
épület szentelési ünnepségét. A rendezvény tér-
zenével kezdődött Antal Gusztávné énekes és Lé-

várdi Beáta zongora pedagógus, karnagy
előadásában. Az ünnepséget Horváth Bertalan
plébániai kormányzó nyitotta meg. László Péter
ez alkalomra írt versét, Farkas Egon polgármes-
ter ünnepi beszéde követte. A program Dr.Beer
Miklós megyés püspök köszöntőjével folytató-
dott, majd a püspök atya felszentelte a felújított
ravatalozó épületét. A szentelési ünnepség után
az összegyűltek bevonultak a templomba, ahol a
szentmisét Dr.Beer Miklós a váci egyházmegye
püspöke celebrálta. A misén közreműködött
templomunk énekkara.
Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr
2014. augusztus 24-én, a felújított ravatalozó
szentelési ünnepségén elhangzott beszédét idéz-
zük.
„Azt hiszem nem csak én magam, hanem mind-
annyian kicsit furcsán érezzük most itt magunkat.
Ezen a helyen, a földi pályát végigjárt szeretteink-
től, rokonoktól, ismerősöktől szoktunk végső bú-
csút venni. Ma pedig nem a fájdalom, a gyász, a
búcsúzás hozott ide minket, hanem az ünneplés
öröme.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a
felújított ravatalozó felszentelési ünnepségén,
minden Őrhalomban élő és innen elszármazott
ember közös ünnepén.
Megköszönöm Dr. Beer Miklós püspök úrnak,
hogy megtisztelt minket jelenlétével és felszenteli
az épületet. Külön köszöntöm még egyházközsé-
günk pásztorát és az elnökét, Horváth Bertalan
plébános urat és Farkas Oszkár urat.

A halottak iránti tiszteletadás valamennyi kultúr-
ának részévé vált. Ezzel kapcsolatban Sir William
Gladstone (1809-1898) aki négy alkalommal volt
Nagy-Britannia miniszterelnöke, így vélekedett:
„Mutassák meg nekem, hogy miképpen bánik egy
nemzet a halottaival, és matematikai pontossággal
ki fogom számítani népének könyörületességét,
földje törvényeinek tiszteletét, és a magas ideák
iránti hűségét.”
Nagyon sokat elárul egy nép kultúrájáról, hogy mi-
ként viszonyul a földi életből jobb létre szenderült
tagjaihoz. Ahány nép, ahány kor, annyi szokás. Az
egyetemes emberi kultúra rendkívül színes képet
mutat.
Nézzük például a vikingeket. Mivel életük megha-
tározó része volt a tenger, ezért a temetkezési szo-
kásaik is a vízhez köthetők. Egyes törzseknél a
hajójára fektették az elhunytat ékszereivel és fegy-
vereivel, majd vízre bocsátották és fáklyával, vagy
égő nyílvesszővel meggyújtották a hajót. Úgy vél-

ték, hogy ilyen módon, a tengeren jut leghamarabb
a Valhallába.
A hindu vallás híveinek egyik legszentebb helye a
Gangesz partján fekvő Varanasi (Benáresz) városa.
Hitük szerint, akiknek testét itt hamvasztják el és
a Gangesz vízébe szórják, örök megváltást nyer-

nek. Ennek következtében sok idős és haldokló za-
rándokol el ide, hogy itt töltse utolsó napjait. 
A világ talán legnagyobb és legtitokzatosabb te-
metője Egyiptomban van, a Gízai fennsíkon. Ott áll
sok ezer síremlék között, az egykori király, Khe-
opsz fáraó síremléke, a Nagy Piramis, mely az
ókori világ hét csodájának egyike és ma is a meg-
számlálhatatlan turista mellett, sok tudóst: ré-
gészt, történészt, matematikust, csillagászt vonz.
Mi őrhalmiak, az életünket az európai keresztény
kultúrában éljük. Életről, halálról, túlvilágról alko-
tott felfogásunkat szépen kifejezi egy 1806-ból
származó Hozsanna, halottas ének:
„Élők, holtak szent Istene, Ó hallgass meg minket,
Kik könyörgünk, hogy szüntesd meg Szolgád szen-
vedésit. Fogadd a szent áldozatot, Mit bemutat föl-
kent papod, Nyerjenek az égbe utat Néki szent
vércseppjeid. Ne nézd számos gyarlóságát, Melye-
ket elkövetett; Ó ne vond meg hű szolgádtól a
mennyei örömet. Engedd meg, hogy színed lássa,

s szenteidnek legyen társa, Hogy azokkal imád-
hassa Fölséges szent lényedet.”
Van azonban az őrhalmi temetkezési szokásoknak
egy olyan vonása, mely kissé megkülönböztet min-
ket az ország többi részétől. Ami miatt néhányan,
talán kicsit irigységtől vezérelve, valamiféle túlzott

A felújított  ravatalozó szentelési  ünnepsége
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temetői, vagy halotti kultusszal vádolnak minket,
azt állítva, hogy erőnkön fölül díszes, értékes sír-
emlékeket emelünk.
Valóban igaz, hogy az őrhalmiak különleges becs-
ben tartják a temetkezési helyüket. Nálunk a te-
metőben mindig tevékenykedik valaki, a sírokon
rendszerint van friss virág, és évfordulókon vilá-
gítanak a mécsesek. És tagadhatatlan, hogy a sír-

emlékeink szépek, díszesek, értékesek. Sokat
áldozunk rájuk.
Meggyőződésem, hogy mindez nem valami téves
kultuszból ered, hanem annak a megnyilvánulása,
hogy ebben a faluban milyen erős az ősök, elhunyt
szeretteink tisztelete, megbecsülése.

Mindezt felismerve hoztuk meg azt a döntést,
hogy azt a helyet, amelyen elhunytainktól búcsút
veszünk, méltóképpen rendbe kell tennünk. A ko-
rábbi ravatalozó épület fölött eljárt az idő: sem
műszaki állapotában, sem méretében nem volt
megfelelő számunkra. Külső megjelenése már-
már kegyeletsértő volt és méltatlan ehhez a te-
metőhöz, ehhez a faluhoz.
Az Egyházközség hozzájárulásával, de alapvetően
saját erőből, kívül-belül megújítottuk az épületet.
Ácsmesterünk most is, a megbízhatóságáról és
szép munkájáról híres Bozány Attila mester úr
volt, aki az épület új tetőzete mellé egy nagy elő-
tetőt is épített, ezáltal tágasabb fedett helyet biz-
tosítva a ravatal körül. A tetőszerkezetet úgy
terveztük, hogy anyagával, formájával szépen har-
monizáljon a mellette lévő, tavaly felújított temp-
lomunkkal.
Az elavult régi nyílászárókat korszerű műanyag
ablakokra, ajtókra cseréltük. A külső és belső
homlokzati munkákat és a burkolást teljes egé-
szében az Önkormányzat közfoglalkoztatásban al-
kalmazott szakemberei végezték. Külön köszönet

illeti vezetőjüket, Kanyó Richárdot a munkájáért,
a szervezési és szakmai irányítási feladatok lelki-
ismeretes elvégzéséért.
Tisztelt Ünneplők, Kedves Őrhalmiak!
Végezetül kérem, engedjenek meg nekem néhány
gondolatot, mellyel tágabb dimenziókba szeret-
ném helyezni a mai nap jelentőségét.
A ravatalozó felújítása túlmutat az épület saját
funkcióján és jelképe a mögöttünk hagyott pár év
munkájának. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz
pénzügyi, gazdasági helyzetet örököltünk, milyen
kilátástalannak tűnő helyzetbe jutottunk és meny-

nyi problémával, nehézséggel kellett megküzde-
nünk az elmúlt 4 évben. Éppen 4 nappal ezelőtt
adtunk hálát falunk védőszentjének, Szent István
királynak a közbenjárásáért, akinek köszönhetjük,
hogy annyi munka, nehézség árán, le tudtuk
győzni problémáinkat. Mára Őrhalom ismét erős
lett, és a fejlődés útján járhatunk. Jobbá, kényel-
mesebbé tehetjük az itt élő emberek életét.
Különféle médiákból olykor lehet hallani min-
denféle véleményt a közfoglalkoztatással kapcso-
latban. Bátran kijelenthetjük, hogy Őrhalomban
ez a foglalkoztatási forma jelentős értéket terem-
tett. Ha csak az elmúlt évre tekintünk vissza, el
kell ismernünk, hogy a közfoglalkoztatottak  se-
gítettek a templom építkezésnél, ők végezték a Hi-
vatal tatarozását, jelentős részt vállaltak a
sportöltöző munkálataiban, amit 2 hét múlva ter-
vezünk átadni. És most nekik köszönhetjük, hogy
ilyen szépen megújult a ravatalozónk.
Főtisztelendő Püspök Úr!
A tavalyi évben fölszentelte a felújított templo-
munkat, és mondhatom jól sikerült, mert az épü-
let azóta is rendben áll. Most arra kérem, szentelje
föl a ravatalozónkat, hogy az épület a templom-
mal szépen harmonizálva, szolgálja a falut és hir-
dethesse itt a főút mellett minden átutazónak az
őrhalmi emberek erejét és hitét.
Tisztelt Őrhalmiak! Ide, ebbe az épületbe egyszer,
valamikor mindannyiunkat el fognak hozni. Azt
kívánom, hogy erre minél később kerüljön sor, le-
gyen hosszú, boldog, békés életük!
Köszönöm a figyelmüket.”

Figyelmes Olvasóim!
Az ősz a betakarítás, a szüretelés és raktáro-
zás időszaka. Most a szüretelés és tartalmas
eredményét hangsúlyoznám nektek. Már
több ezer éve az emberiség termeli a szőlőt és
issza nemes nedvét, a bort. A finom borok
mértékkel fogyasztva javunkra vállnak. Így a
hangsúly és a figyelem a MÉRTÉKEN le-
gyen! Bármely alkohol tartalmú ital fogyasz-
tása  orvosilag is javasolt, csak tartsuk be a
napi fogyasztható mennyiséget. Naponta iha-
tunk - főként étkezésekhez kapcsoltan - vagy
0.5 dl pálinkát, vagy 2 dl bort, vagy 5 dl sört.
Nyomatékosítom, hogy csak egyfélét igyunk,
és csak az adott mennyiségben. Amit iszunk
lehetőleg tiszta, ismert eredetű ital legyen, a
legjobb, ha házi készítésű bort vagy pálinkát
töltünk  a poharunkba. Tartsátok be szavai-
mat, és a javatokra válik az elfogyasztott ital.
Ha rendszeresen túllövünk  a célon, tönkre
megy a májunk, az agyunk, a szívizmunk, az
emésztőrendszerünk - gyakorlatilag az egész
testünk, sőt emberi kapcsolataink, szerette-
ink és barátaink is mind elvesznek, és telje-
sen tönkre megy az ember. Újra csak azért
könyörgök hozzátok, tartsátok be szavaimat,
és mértékkel fogyasszatok alkoholos italokat.

Dr. Gúth Csaba háziorvos

Településünk új védőnője Varga Mónika. A vé-
dőnői szolgálat tanácsadási időpontjai: csü-
törtök és péntek 9-12óra között.

EGÉSZSÉGSAROK

Szépül már…

Szépül már Őrhalom
Új ruhába öltözött
Erről szól az ének
Ég és Föld között.

Büszkén díszlik a templom
Erős falai állnak,

Hadat üzenve hittel
zord idők viharának.

A ravatalozó is készen
várta a felszentelést.

Adj Uram e népnek kevés
temetést, sok születést!

Hirdesd szent igédet,
az Új Idők Szavát,

és égi aranyaddal vond be
Őrhalom megújult templomát!

László Péter

Mónika a sportnapon az egészség Mónika a sportnapon az egészség 
sátorban várta az érdeklődőket.sátorban várta az érdeklődőket.



„Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres -
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
ugy érdemes.”

(József Attila)

Egy barátom hívta fel a fi-
gyelmem az Őrhalmi Jó-
zsef Attila Általános
Iskola intézményvezetői állására.
Benőczné Zachar Ágnes megbízott igazgató nem akarta
egy személyben tovább vezetni az iskolát. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ pályázatot írt ki a fel-
adatra. Hárman jelentkeztünk a felhívásra. A tantestület
és a fenntartó képviselői előtt ismertettük elképzelésein-
ket az iskolával kapcsolatban. 
Augusztus 16-tól kaptam megbízást az intézmény veze-
tésére Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős
államtitkártól.
Bozsonyik János vagyok, tanítói, közoktatás-vezetői, al-
ternatív tanári, mentálhigiénés szakember, személyiség
– és közösségfejlesztő végzettséggel rendelkezem. Ér-
sekvadkerten lakunk családommal. Hat gyermekünk
van és egy unokánk.
Az iskola három legfontosabb feladata a szocializáció, a
műveltség átadása és az erkölcs átszármaztatása. Ez a mi
munkánk, és nem is kevés.
Közös szülői értekezletre hívtuk az elmúlt héten a szü-

lőket, akik elmondták – őrhalmiak, csitáriak és hugyagiak
egyaránt -, hogy a tanárokat tartják a legnagyobb érték-
nek ebben az iskolában, és azt akarják, hogy gyermekeik
többre vigyék, mint ők. Ezen dolgozunk az egész tantes-
tülettel.
Szeretném, ha lépésről lépésre az iskola környezete is
szépülne.
Köszönöm a támogatást Farkas Egon polgármester
úrnak és a képviselőtestületnek! Bízom abban, hogy
eredményesen fogunk együttműködni az elkövetke-
zendő években. Természetesen folytatom a közös mun-
kát a gyermekjóléti szolgálattal, óvodákkal, a plébános
atyával, a szülőkkel, fenntartónkkal és a Járási Nép-
egészségügyi Intézettel mindannyiunk és a közös jövőnk
érdekében.                         Bozsonyik János intézményvezető
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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

Bozsonyik János igazgató úr bemutatkozásaAz Őrhalmi József Attila Általános Iskola 2014
nyarán pályázatot nyújtott be: TÁMOP 3.1.4.B
– 13/1-2013-001_PH -  „ Az iskola közös
ügyünk” címmel. A pályázaton nyertünk.
A program címe: „Környezetünk védelme”.
Mindennapi életünk során sok szemét kelet-
kezik. Arra kell törekednünk, hogy ez minél
kevesebb legyen. Iskolánk diákjait arra buz-
dítjuk, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladé-
kot. Az újrahasznosításra is példákat
mutatunk. Környezetünk védelme a Föld min-
den lakójának kötelessége. Diákjainkkal ösz-
szegyűjtjük a településen a hulladékot.
Ügyelünk környezetünk tisztaságára. 
Különböző programokat szervezünk ezzel
kapcsolatban:
- papírgyűjtés, kupakgyűjtés 
- Plakátkészítés: „Mit tehetünk környezetünk
védelméért?” címmel
- Szemétszedés a településen
- Kirándulás: a Zöld Híd Régió Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.-hez Nógrádmarcalba 
- Kiállítás hulladékból készült tárgyakból (új-
rahasznosítás)
- az összegyűjtött kupakok átadása Szita Jáz-
min rimóci kislánynak
A pályázatban részvevő pedagógusok: 
Barázné Takács Ágnes, Benőczné Zachar
Ágnes, Tóthné Csábi Viktória.
Az eddigi munkánk képekben: 

Évnyitó

Györgyi néni és a kis elsősök
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A 2014-15-ös tanév megnyitóján, az Őr-
halmi József  Attila Általános Iskolában -
minden jelenlévő nagy meglepetésére, - He-
gedűs Andor a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Balassagyarmati
Tankerületének köznevelési referense Pe-
dagógus Szakszolgálati Emlékérmet adott
át Lakatos Tamásné tanítónőnek. Mindenki
Györgyi tanító nénije a meglepetéstől és a
meghatódottságtól könnyes szemmel vette
át a 37 éves, áldozatos pedagógusi munká-
jáért szóló emlékérmet. F.A.
Lakatos Tamásné szakmai útja 

kollégája szemével

Lakatos Tamásné (Szecsei Györgyi)
1957.12.14-én született Balassagyarma-
ton. Az általános iskolai tanulmányait a
balassagyarmati Bajcsy Zsilinszky Álta-
lános Iskolában végezte. Tanulmányait a
balassagyarmati Balassi Bálint Gimná-
zium francia tagozatán folytatta. A gim-

náziumban ösztöndíjas volt 4 éven át. Itt döntötte el, hogy pedagógus lesz.
Az érettségi után az esztergomi Tanítóképző Főiskola nappali tagozatának
testnevelés- könyvtár szakkollégiumának hallgatója lett. Édesapja beteg-
sége miatt a második évet levelező tagozaton folytatta. 1977-ben kapott ál-
lást Őrhalomban. Azóta is itt dolgozik. 1979.07.14-én diplomázott. Férjhez
ment, lánya 1985-ben született. 
Az iskolában először a napközis gyerekek vezetője volt. Jelenleg az elsősök
osztályfőnöke. Nagy szeretettel, türelemmel és hozzáértéssel foglalkozik a
kicsikkel. Óráira becsületesen felkészül. Hospitál, rendszeresen konzultál a

kollégákkal. Minden évben Nyílt Napot, bemutató tanítást tart a szülőknek,
kollégáknak. Ő a Munkaközösség vezetője is. Foglalkozásain érdekes,
hasznos útmutatást ad a többi nevelőnek. Nagy figyelmet fordít az önkép-
zésre. Hangja kedves, türelmes. Előkészít, motivál az egyéni tanulásra. A ta-
nulók szeretik és tisztelik. A szülőkkel folyamatosan tartja a kapcsolatot,
mivel osztályában sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, csalá-
dokat látogat. Az Ifjúságvédelmi felelőssel közösen próbálják a hiányzáso-
kat csökkenteni. Mindenkire odafigyel, minden gyerek fontos számára.
Módszertani kulturáltsága szakmai tudása magas szintű. Korábban hozzá
kerültek a főiskolások tanítási gyakorlatra, akiket szeretettel, türelemmel és
hozzáértéssel fogadott. Tantárgygondozó előadásokat tartott magyarból és
matematikából a szülők részére is. Saját maga is készít szemléltető eszkö-
zöket, ami a gyerekek tanulását elősegítik. Sokat törődik osztálya dekorá-
lásával. Az iskolavezetés véleményét kikéri, az utasításokat pontosan
végrehajtja. Adminisztratív munkája precíz. Minden tantárgyat ügyesen,
hozzáértően, lelkiismeretesen tanít. Az interaktív táblát megszeretette a ki-
csikkel. Korábban (míg a szülők anyagi helyzete engedte), nyári táborozá-
sok szervezésében vállalt részt. Munkaközösség vezetője, fejlesztő
foglalkozásokat tart a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek. Az is-
kolai ünnepségekre színvonalas műsorokat állít össze. Kollégái szeretik, a
korábbi intézményvezetői is elismeréssel szóltak munkájáról. 

Benőczné Zachar Ágnes igazgató helyettes

Tisztelt olvasók, kedves testvérek! Amikor felmerült az igény, hogy emlékezzünk

meg Baka Lászlóné Bertók Valikáról az újság hasábjain is, ez a régi sírfelirat jutot

eszembe: Voltam. Vagyok. Leszek. Talán nem is kell nagyon magyarázni, benne

van minden. Benne van az elmúlás, a gyász, a fájdalom, benne van a jelen rideg

valósága, ugyanakkor benne van a biztos remény.

Az Isten zsenialitása révén a teremtet

világ, a természet is emlékeztet min-

ket erre az örök körforgásra. Em-

lékeztet arra, hogy egyszer minden

véget ér. És emlékeztet, hogy egyútal

mindig kezdődik valami új. Kezdetét

vete egyik legszebb évszakunk, az

ősz. „Batyuba szedte rongyait a

nyár…” Sárgulnak, hullnak a

falevelek, csípősek, ködösek a

reggelek, egyre hűvösebbek az éjsza-

kák, és folyik a termény-betakarítás

is. Készül a természet a télre.

Nemsokára halálos dermedtség ül majd a tájon. Életelennek tűnik minden. A ter-

mészet is meghal egy kicsit. De aztán a hosszú téli hónapok után elkezd éledezni.

Lassacskán előbújik, felébred minden. Jön a természet feltámadása: a tavasz. A

világ megtelik életel. Új, riss, üde, zsenge életel.

Mindig úgy rácsodálkozom a természet ébredésére. Olyan gyönyörű, ahogy az

Isten gondot visel erre a csodaszép világra, amelyben még a legapróbb fűszálnak

is megvan a maga helye, és rendeltetése. Az emberi élet sokkal de sokkal értéke-

sebb. Mindnyájunknak megvan a maga helye és küldetése ebben a világban. 

Az Isten pedig akkor fordítja őszbe az életünket, és akkor érkezik el számunkra a

tél, amikor már elvégeztük a feladatunkat. Akkor érkezik el a mi személyes őszünk,

életünk „termény-betakarítása”, amikor a Teremtő már éretnek tart bennünket

az örök életre. 

Amikor nyár elején a tanévzáró véget ért, senki sem gondolta volna, hogy így fogjuk

majd kezdeni az új tanévet. Búcsúzással, gyertyagyújtással, emlékezéssel, imád-

sággal. A nyári szünet alat nagyon üres volt az iskola. És mostantól egy kicsit

mindig is üres marad. Mert valaki nem lesz ot. Baka Valika elment közülünk.

Pedagógustól, kollégától, barától búcsúztunk. Az iskola vezetőségével és a

diákokkal érte imádkoztunk, őt ajánlotuk a Jó Istennek, és kértük számára az

örök élet boldogságát.

Kedves olvasó! A mai nap jó híre ez: van folytatás, örök életünk van! A halál után

rögtön kezdődik valami új, valami nagyszerű, amit Isten készítet számunkra. Ő

hazavár bennün-

ket, és mega-

jándékoz egy

sokkal szebb és

c s o d á l a t o s a b b

életel. És az a

legszebb az

egészben, hogy

Isten mindazokkal

együt vár ránk,

akik már elmentek

közülünk. 

Biztos vagyok benne, hogy mindenkiben maradt egy utolsó emlék, egy utolsó kép

Valikáról. Az én emlékem az, ahogyan várt minket, meghívot vendégeket az isko-

laajtóban évzáró alkalmával. Szeretetel, vidáman, mosolyogva. Hiszem, hogy

ugyanígy vár most bennünket odaát. Szeretetel, vidáman, mosolyogva. És hiszem,

hogy egykor találkozunk majd vele a MI Istenünknél!                             Berci atya

Pedagógus Szakszolgálati Emlékérem 
Györgyi tanító néninek

V o l t a m .  V a g y o k .  L e s z e k .

Megemlékezés az évnyitón
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Őrhalom Község Önkormányzata sikeres pá-
lyázat útján idén is csatlakozott a tavaly ha-
gyományteremtő céllal létrehozott
“Magyarország szeretlek!” programhoz, mely-
nek keretében színes rendezvény került meg-
szervezésre szeptember 27-én, szombaton.
Az egész napos főzőversenyt különböző fellé-
pők színesítették műsoraikkal. Láthattuk a
hagyományőrzők kis táncosait, majd a Kerek
Perec Egylet interaktív mesével szórakoztatta
a kicsiket, és a nagyokat. A Vitalitás SE. lát-
ványtáncosai színvonalas produkcióit mutat-
tak be. A Mikszáth Táncegyüttes közel egy
órás műsorral örvendeztette meg a szép
számú, hálás közönséget. Többek között lát-
hattuk tőlük az Őrhalmi tánc és varbói ver-
bunk című koreográfiát is, melyet itt helyben
gyűjtöttek két évvel ezelőtt, őrhalmi idősek se-
gítségével. 
A kicsiket trambulin, kézműves foglalkozás és
arcfestés is szórakoztatta. Az eredményhirde-
tés után, szabadtéri bál várta az érdeklődőket.
Az előre meghirdetett, „Szeretlek Őrhalom!”
című rajzversenyre Öt  korosztályból 42 alko-
tás érkezett, melyek a rendezvény napján meg-
tekinthetők voltak a hivatal rendezvény
termében. Színvonalas, érdekes és kedves raj-
zok születtek, az alábbi eredményekkel.
Óvodás korcsoport: 1. hely: Kiss Ruben Valen-
tin, 2.hely: Bunder Janka, 3.hely: Végh Lóránt
Levente.
Alsós korcsoport: 1. hely: Bagi Eszter, 2.hely:
Csécsei Sarolta, 3.hely: Bunder Zita
Felsős korcsoport: 1.hely: Oláh Nikolasz,
2.hely: Kóczé Bálint, 3. hely: Oláh Lídia
Középiskolás korcsoport: 1.hely: Bóta Bettina,
2.hely: Vereb Fanni
Felnőtt korcsoport: 1.hely: László Nikolett,
2.hely: Bak Judit
A főzőversenyen 12 csapat vett részt. A helyi
képviselő-testület frissen grillezett saslikkal,
az Őrhalmi Közös Hivatal dolgozói pedig egy
katlan palócgulyás levessel vendégelték meg a
falu azon lakóit, akik nem vettek részt a ver-
senyen, de a programokon megjelentek. 
Első lett a nem rég alakult női focicsapat, Szo-
likné Bogdány Mónika segítségével, akik Ser-
tés ragut készítettek focista jóasszony módra.
A második helyért hármas holtverseny kere-
kedett az Őrhalomért Egyesület, a Mogyorósi
család és a Sportegyesület részéről. A meg-
tisztelő harmadik hely az egész nap grillező
képviselő-testület csapatának jutott.
A pálinka mustrára 6 fő 10 féle pálinkája ér-
kezett, és végül döntetlen eredménnyel Baráz
László Óbester szilvapálinkája, valamint Cser-
nyik Péter és Farkas Oszkár Senator szőlő pá-
linkájuk győzedelmeskedett.
Az otthon készült káposztáslepények verse-
nyére 9fő nevezett finomabbnál finomabb kelt
kaláccsal. Itt is holt versenyben két első he-
lyezett született: Baranyi Jenőné Ilonka néni
és Farkas Györgyné Mariska néni személyé-
ben.
Őrhalom Község Önkormányzata minden csa-
patot díjban részesített. A rajzversenyen min-
den kategória első 3 helyezettje kapott
ajándékot.
Az egész napos program a Szent Mihály napi
tűz meggyújtásával zárult.                         FA Őrhalomért egysület csapata

Rendőrök csapata

Marton-Farkas csapatMarton-Farkas csapat

Kézműves foglalkozás

Képviselő-testület csapata

Favágók csapata

Hivatali fiúk csapata

Egyházközség csapata

Polgármester úr és a győztes csapat
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Közös Hivatal dolgozói

Óriásbuborék
Dolgozik a zsűri

Csitáriak csapata
Gyereksarok

Mikszáth Táncegyüttes

Trambulin

Kerek Perec Egylet mesejátékaKerek Perec Egylet mesejátéka

Sportegyesület csapataSportegyesület csapata

Eredményhirdetés

A győztes női focicsapat és trénerükKicsik műsora



Július elsejétől megváltozott óvodánk neve, az új nevünk Őrhalmi
Óvoda lett.
Augusztus 11-ével véget ért a nyári szünet, kinyitottuk óvodánkat,
a gyermekek örültek, hogy újra játszhatnak óvodás társaikkal, ismét
gyermekzsivaj töltötte meg az udvart és a termeket.
Szeptember elsejével új nevelési évet kezdtünk. A beiratkozott
gyermekek közül már hatan nehézség nélkül beilleszkedtek óvo-
dánk közösségébe.
15-én délelőtt óvodánk vendégei voltak Salgótarjánból a Nóg-
rád táncegyüttes tagjai. A program címe: Palócokról palócoknak.
A néptáncosok egy rövid beszélgetés során bemutatták a nép-
táncos viseleteket, bevezették a gyermekeket a néptánc szépsé-
geibe, majd táncba hívták őket. Mindenki érdeklődve hallgatta
őket, majd örömmel mentek táncolni!
18-án tartottuk az első szülőértekezletet. A szülők javaslatai alap-
ján összeállítottuk programjaink éves tervét. Az idén is lesznek új-
donságok, remélhetőleg mindenki megelégedésére.
Szeptember 27-én megrendezett „Itthon vagy- Magyarország,
szeretlek!” programhoz kapcsolódó rajzversenyen óvodánk több
gyermeke is részt vett és Kiss Ruben Valentin, valamint Végh Lóránt
Levente első és harmadik helyezést értek el!
Október 3-án tartottuk meg óvodánk hagyományos rendezvé-
nyét a Mihály napi vásárt! Ezen a napon kis műsorral és vásári han-
gulattal vártuk a szülőket, hozzátartozókat és minden kedves
érdeklődőt!

Pilisiné Varga Anna mb.intézményvezető 
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Óv o d á n k  h í r e i

Tisztelt Őrhalmi Lakosok!
Labdarúgó csapataink a 2014-2015-ös idényben az Arany Fácán Megyei II. osztály nyugati csoportjában szerepelnek! Az elmúlt hetekben több kritika érte
a csapatainkat. Személyesen és közösségi weboldalakon egyaránt kifejtették a véleményüket a szurkolók. Tény és való, hogy nem úgy kezdte felnőtt csa-
patunk a bajnokságot, ahogy azt a vezetőség remélte. Sok sérülés és az eddig megbízhatóan minden meccsen megjelenő játékosaink hiánya (több játé-
kosunk vállalt munkát távoli városokban és külföldön egyaránt, ezért nem tudják megoldani a minden héten való megjelenést) rányomta a bélyegét a 90
percek történéseire. Így 6 meccs után 1 győzelemmel a 11. pozíciót foglalja el a tabellán együttesünk. Baranyi Zsolt elnök úr és én, mint a helyettese azon
leszünk, hogy stabilizáljuk a helyzetet. Mi bízunk a csapatunkban! A téli szünetben új játékosok érkezése várható, annak érdekében, hogy az eddigi ke-
rettel kiegészülve Őrhalom visszaszerezze méltó helyét a tabellán! 
Ifjúsági csapatunk vezetői Varga József és Nagy István számos fiatalt csábított Őrhalomba focizni, akik közül többen nagyon jól beilleszkedtek. 6 meccsen
3 győzelemmel a 8. helyen tartózkodnak. Öröm látni, hogy több ígéretes, a felnőtt csapat számára a későbbiekben segítséget nyújtani tudó játékos sze-
repel a keretükben. Tudomásom szerint fiatal labdarúgók is érkeznek még a télen. 
Megkérek minden labdarúgást kedvelő őrhalmi lakost, hogy a meccseken ebben a csapataink számára nehéz helyzetben is segítsék labdarúgóinkat buz-
dításukkal! A vezetőség továbbra is bízik a játékosokban, valamint abban, hogy az idény végére az Őrhalom SE nevéhez méltó helyen végeznek csapa-
taink. Hajrá Őrhalom!
Kérdéseikkel forduljanak hozzám, szívesen válaszolok minden megválaszolható kérdésükre! Elérhetőség: zsolthodaszi@gmail.com

Tisztelettel: Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese

SPORTEGYESÜLET HÍREISPORTEGYESÜLET HÍREI
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Tisztelt Újságolvasók!
Az őszi hónapok beköszöntésével megvál-
toznak a közúti közlekedési balesetek jel-
lemző okai. A gépjárművezetők nem a
megváltozot időjárási-, látási- és útviszo-
nyoknak megfelelően vezetik járműveiket,
ezért pár tanácsot szeretnék adni. 
-A legtöbb problémát többnyire a változó
tapadóképességgel rendelkező útburkolat,
valamint a romló látási viszonyok okoz-
zák. Ezért lényeges, hogy minden jármű-
vezető megfelelően felkészítse járművét a
megváltozot körülményekre, s legyen ön-
maga is tisztában azzal, hogy az őszi köz-
lekedési viszonyok más járművezetői
magatartást követelnek.
-Az őszi hónapokban a látási viszonyok
gyakran rosszak, korán sötétedik, hosz-
szabb ideig kell használni a gépjármű vi-
lágítóberendezéseit - ezért is nagyon
fontos, hogy azok megfelelően működje-
nek. A fényszórókat és a többi lámpát
ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. A gép-
járműveket - főleg hosszabb autóút előt -
ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést és tartozé-
kot. Sokan csupán az akkumulátor, a gu-
miabroncsok, a világítás és a fékrendszer
ellenőrzésére figyelnek, holot az őszi köz-
lekedés fontos kelléke lehet a jól működő
ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítő. 
-Próbáljanak meg fokozatosan alkalmaz-
kodni a megváltozot látási és útviszo-
nyokhoz, tekintetel a ködös, esős
időjárásra. Nagyobb követési távolság tar-
tásával megelőzhetők az erre az időszakra
leginkább jellemző „koccanások”, és az
azokkal együt járó kellemetlenségek. Las-
sabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetés-
sel előzzék meg a közlekedési baleseteket.
Lakot területen kívül és belül egyaránt vi-
gyázzanak az útest mellet haladó gyalo-
gosokra, valamint fokozot figyelemmel
legyenek a kĳelölt gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén figyel-
metlenül az útestre lépő gyalogosokra.
-A reggeli időszakokban egyre nő a mun-
kába menet ideje, ezért fontos, hogy koráb-
ban induljanak el othonról. A reggeli késést,
ne próbálják meg nagyobb sebesség megvá-
lasztásával behozni, mert ezzel nem csak
magukat és családtagjaikat, hanem az Önök-
kel egy időben közlekedők testi épségét és
életét is veszélyeztetik. Soha ne bocsátkoz-
zanak felesleges előzésekbe, ne zavarják meg
a reggeli lassúbb, de egyenletes és biztonsá-
gos tempóban haladó forgalmat.
Ősszel korábban sötétedik, így a kerékpá-
rosok szürkületben és sötétedés után is
gyakran közlekednek járműveikkel.
Ködös, borongós esős idő esetén romlanak
a látási viszonyok, ezért a kerékpárok ki-
világítása már korlátozot látási viszonyok
közt is nagyon fontos!
-Jól működő világítás, fényvisszaverő esz-
közök és megfelelő öltözék (feltűnő színű

ruha, fényvisszaverő kiegészítők) esetén a
kerékpárosok, gyalogosok a sötétben is jól
láthatóvá válnak. 
-Ebben az időszakban fokozotan kell fi-
gyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár
könnyen felborul, ha egy nagy sebességű
gépjármű elhalad mellete. Sok baleset oka
a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges,
hogy a művelet megkezdése előt a kerék-
páros mindig nézzen hátra, és ne feled-
kezzen meg az irányjelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok be-

tartásával minimálisra csökkenthető a bal-
esetek kockázata még a kritikusabb őszi
időszakban is. A közlekedés során soha ne
feledjék, hogy annyira vigyázzanak má-
sokra és mások értékeire, mint ahogy azt
másoktól, magunk vonatkozásában elvár-
ják. Ha a fenti tanácsokat megfogadva köz-
lekednek, ezzel már sokat tetek a
baleset-megelőzés érdekében. Nem utolsó
sorban kérjük, hogy figyeljenek egymásra,
legyenek partnerek a közlekedésben és
tartsák meg a közlekedési szabályokat, hi-
szen mindenkit, most is hazavárnak.
Kéréseikkel, felvetéseikkel továbbra is for-
duljanak bizalommal az Őrhalmi Kmb.
Csoport tagjaihoz: Valah Zsolt r.zls és
Urbán Gábor r.tőrm.

A cikk írója: Valah Zsolt r.zls

►Elnökségi ülést tartott augusztus elején az
Őrhalom és Térsége Polgárőrség, ahol a kö-
vetkező hónapok feladatainak megtárgyalása
mellett a vezetőség döntött többek között a
polgárőr törvényben előírt új egyenruhák be-
szerzésének folytatásáról, illetve a már be-
szerzett, vagy hamarosan beérkező ruhák
szétosztásáról, amely október hónapban meg
fog történni.

►A rendőrség és a polgárőrség hagyomá-
nyosan együtt végezte az augusztus 20-i ün-
nepség és körmenet közúti biztosítását
településünkön, majd pedig a Tormás-tónál
az Őrhalom-i Horgász Egyesülettel közösen
szervezett bográcsozással köszöntötték ál-
lamalapító királyunk ünnepét a polgárőrök.

►Kiterjedt terepkutatást szervezett a rendőr-
ség augusztus végén Csitárban és környékén,
egy, a faluból eltűnt fiatalember felkutatá-
sára. Az akcióban rendőrök, vadászok, falu-
beliek mellett az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség tagjai is részt vettek, és a kiter-
jedt kutatásnak köszönhetően néhány óra le-
forgása alatt sikerült épségben megtalálni a
keresett személyt.

►Minden évben jelentkező feladatként, a
szeptemberi iskolakezdés alkalmával regge-
lenként ismét polgárőrök vigyázták az őr-
halmi József Attila Általános Iskola
diákjainak biztonságát, hogy a forgalmas fő-
úton veszélytelenül kelhessenek át a nyári
szünidőről visszatérő tanulók. Szintén részt
vettek az egyesület tagjai az általános iskolá-
ban megrendezett hagyományőrző bál és a

polgármesteri hivatal udvarán tartott Szeret-
lek Magyarország! rendezvény biztosításá-
ban.

►A polgárőrség vezetése és tagsága fájda-
lommal vette tudomásul, hogy településünk
egyik legrégebben szolgáló polgárőre, Fábián
István szeptember közepén elhunyt. Sokunk
Pista bácsija 1992-ben alapító tagja volt az
Őrhalom és Térsége Polgárőrség elődszerve-
zetének, az Őrhalmi Vagyon- és Önvédelmi
Egyesületnek, így 22 éven át szolgálta köz-
ségünk közbiztonságát. Munkáját mindig lel-
kiismeretesen, polgárőrtársainak és
településünk lakóinak megelégedésére vé-
gezte. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

►A nyári időszakban közös gyakorlatokat tar-
tott az Őrhalom és Térsége Polgárőrség önkén-
tes tűzoltó szakosztálya és a Cserhát
Mentőkutyás Egyesület, amelynek során a részt-
vevők mélyítették tűzoltás-technikai ismeretei-
ket, valamint a szakosztály két új
gépkocsivezetője (egyikük egy fiatal hölgy)
részletekbe menően megismerkedett az IFA
gépjárműfecskendő rendszereinek kezelésével.
Az őrhalmi önkéntes tűzoltók az elmúlt hóna-
pokban több viharkár felszámolásában, vala-
mint egy kidöntött gázcsonk okozta
veszélyhelyzet felszámolásában is közremű-
ködtek.

►Szeptember elején ismét Szécsény-Pös-
ténypusztán, az Ipoly folyó felett átívelő Ka-
talin-hídnál találkoztak a szlovákiai és a
magyar önkéntes tűzoltók, ahol főzőverseny-
nyel, gyermekprogramokkal, tűzoltási és mű-
szaki mentési bemutatókkal,
tűzoltóversennyel, tábortűzzel, és sötétedés
után pedig az Ipoly fölé emelt vízfüggönnyel
búcsúztak a lassan mögöttünk hagyott nyár-
tól. A rendezvényen immár hagyományosan
az Őrhalom és Térsége Polgárőrség is képvi-
seltette magát.                                        -RP-

Tisztelt olvasók egy szomorú hírrel kell kezde-
nem ezt a cikket. Horgásztársunk Fábián István
szeptember közepén váratlanul elhunyt. El-
vesztettünk egy jó barátot, aki nagyszerű ember
és horgász volt egy személyben. Egyesületünk
fegyelmi bizottságának az elnökeként tevé-
kenykedett éveken keresztül. Ezúton is szeret-
nénk az egyesület nevében őszinte részvétünket
kifejezni a gyászoló családnak.
Augusztus 20- án egy közös rendezvényen vet-
tünk részt, melyet az Őrhalom és Térsége Pol-
gárőrséggel szerveztünk és bonyolítottunk le a
Tormás-tó partján. Igaz az idő nem volt túl ke-
gyes hozzánk, de ennek ellenére egy nagyon jó
kis napot tudhatunk magunk mögött, ahol
egész sok érdeklődő, látogató volt.
Szeptember 26- 27- én Mátraterenyén vettem
részt a horgász szövetségek megyei gyűlésén.
Végezetül, kérek mindenkit, hogy óvjuk kör-
nyezetünk tisztaságát és a létrehozott kiülőket
a Kövecses-tó partján. Jó szórakozást kívánok
mindenkinek és görbüljön a bot!

Kertész Attila Tamás 
Őrhalom-i Horgászegyesület elnöke

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei

Biztonságunk érdekében

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK
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Kerékpár verseny

Zumba

A legsportosabb család

Quadozás
Tánc bemutató

Ünnepélyes szalag átvágás

Női focicsapatok
Karate bemutató



Őrhalom Község Önkormányzata a felújított sportöltöző és sportpálya ünnepélyes át-
adása alkalmából családi, sport- és egészségnapot szervezett, amely a balassagyar-
mati Vitalitás SE. Látványtánc szakosztályának bemutatójával kezdődött. Először
Sebján Rozáliát láthattuk, aki a Táncművészeti Főiskola hallgatója; a Vitalitás S.E.
versenyzőjeként sokszoros győztes és dobogós helyezett Európa Kupa és nemzet-
közi versenyeken; több táncszövetség országos bajnokságán mind szólóban, mind
csoportban. A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola növendékeként 3. helyezett lett a
három évenként rendezett Országos Modern,- Kortárstánc tanulmányi versenyen.
Tavasszal felléphetett a Bonis Bona díjátadó gálaműsorban mentorával közös pro-
dukcióval a Duna Palotában. 
Két táncos produkció között meghallgattuk Farkas Egon polgármester úr köszöntő-
jét, amelyet idézünk:
„Bozány Pista bácsi barátom mesélte, hogy a 60-as évek végén a 70-es évek ele-
jén már ide a Pástra jártak focizni az őrhalmiak. A patak partján öltöztek át, a
meccs után pedig alig bírták kiszedni a lábukból a beleragadt szamártövist.
Ehhez képest ma, néhányan azt kérdezték tőlem, hogy ugye golfpályát építünk a
Csitári patak partjára.
Nem golfpálya készült. Viszont mindent megtettünk azért, hogy a miénk, legyen
a megye egyik legszebb focipályája és a hozzá kapcsolódó sportöltöző, amelyek
átadási ünnepségén nagy szeretettel köszöntök minden sportszerető megjelen-
tet, helybélit és vendéget egyaránt.
Az őrhalmi labdarúgás, a sport és az egészség ünnepe ez a mai rendezvény, me-
lyen külön köszönöm, hogy megtisztelt minket jelenlétével: Balla Mihály úr, or-
szággyűlési képviselőnk, Barna János Úr, Nógrád megye Önkormányzat
Közgyűlésének alelnöke, az MLSZ Nógrád megyei elnöke. Schuchmann Attila, az
MLSZ Nógrádi igazgatója, Komjáti István polgármester úr, az MLSZ Nógrádi el-
nökségi tagja, Baranyi Zsolt az Őrhalom SE vezetője.
Egy másik, egykori focistától, Csernyík Pista bácsitól tudom, hogy valamikor a 70-
es évek elején kezdték el összekéregetett cserepekből, téglából társadalmi mun-
kában megépíteni az őrhalmi sportöltözőt. Így a 70-es évek végére már nem kellett
többé a patak parton öltözni, és a TSZ is gondosan vágta a füvet a pályán, ezért a
szamártövistől sem kellett többé tartani.
A javuló tárgyi feltételek mellett a focicsapat teljesítménye is javult. 1987-ben meg-
nyerték a megye II. bajnokságot, majd ezt követően egészen 1994-ig a megye I.-
ben játszott Őrhalom. Az őrhalmi „aranycsapatba” olyan nevek tartoztak, mint
Nagy Misa, Kmetti Pityu, Csernyík Ferenc…
A 2000-es évek elején ismét átesett az öltöző egy bővítésen, felújításon, de 2010-
re a műszaki állapota már nem volt megfelelő, különösen a tető állandó beázása
miatt.
Sajnos az épülettel együtt a csapat teljesítménye is leromlott, állandó létszám gon-
dok voltak, vezetési és finanszírozási nehézségekkel kellett szembe nézni.
Látva a problémákat, Baranyi Zsolt elnök úrral határozott építkezésbe kezdtünk.
Kitartó szervezőmunkával sikerült megerősíteni a csapat létszámot, az Önkor-
mányzat pedig a legnehezebb időszakban is biztosította a legszükségesebb anyagi
támogatást. Elkezdődött a tárgyi feltételek javítása. Először szépen körbekerí-
tettük a pályát, hogy távol tartsuk az illetéktelen behatolókat. Majd beszereztünk
számos sportszert, eszközt is.
A fejlesztésekben jelentős fordulatot a Kormány által bevezetett TAO-pályázati
rendszer jelentett, melynek eredményeként- az MLSZ Nógrád megyei igazgató-
ságának támogatásával- felújítottuk a sportpályát és az öltöző épületét. Új fűnyíró
traktor és eredménykijelző beszerzésére is sor került.
A támogatásért az egész faluközösség nevében szeretném kifejezni a hálámat az
MLSZ megyei vezetésének, különösen Barna János elnök úrnak, és országgyűlési
képviselőnknek Balla Mihály úrnak, akire Őrhalom, mindig számíthat. Szintén sze-
retném kiemelni Baranyi Zsolt SE elnök urat, akinek a munkája nagyban hozzájá-
rul a javuló sporteredményekhez és a fejlesztések sikeréhez. További munkájához
sok erőt és kitartást kívánok.
A beruházásunk eredményeként valóban jelentősen javulnak a labdarúgás tárgyi
feltételei Őrhalomban. Azonban a fejlesztésekkel a végső célunk az, hogy egy
többfunkciós sport és szabadidő központot alakítsunk itt ki, mely a foci mellett
alkalmas más egyéb sporttevékenységek kiszolgálására is, valamint kisebb ba-
ráti/társasági, és nagyobb közösségi események rendezésére.
Tisztelt Ünneplők, Kedves Sportolók! Végezetül kérem, engedjenek meg nekem
egy rövid kitérőt. Az őrhalmi sportcentrum is jelképe a mögöttünk hagyott né-
hány év tevékenységének. Annyi munka és küzdelem után végre le tudtuk győzni
az örökölt nehézségeket. Őrhalom megerősödött és a fejlődés útján jár.
A sportöltöző felújítására jelentős saját erőt fordítottunk. A munkák egy jó ré-
szébe besegítettek a közfoglalkoztatásban dolgozók is. Nekik is szeretném meg-
köszönni a munkájukat, különösen vezetőjüket, Kanyó Richárdot illeti dicséret az
elvégzett munkáért. 
Különféle forrásokból olykor lehet hallani mindenféle véleményt a közfoglalkoz-
tatással kapcsolatban. Bátran kijelenthetjük, hogy Őrhalomban ez a foglalkozta-
tási forma jelentős értéket teremtett. Ha csak az elmúlt évre tekintünk vissza, el
kell ismernünk, hogy a közfoglalkoztatottak segítettek a templom építkezésénél,
ők végezték a hivatal tatarozását, nekik köszönhetjük, hogy szépen megújult a ra-
vatalozónk, melyet két héttel ezelőtt áldott meg a püspök úr, és jelentős részt
vállaltak itt, a sporttelep felújításában is. 
Úgy gondoltuk, hogy a mai alkalomhoz az illik a legjobban, ha egy széles réte-
geknek meghirdetett, színes programokkal gazdagított, családi-, egészség- és

sportnapot rendezünk. 
Itt köszönöm meg mindenkinek, aki munkájá-
val segíti a mai rendezvényt, különösen kolle-
ganőmnek, Farkas Andreának a lelkes
szervezőmunkát, akivel azon dolgoztunk,
hogy a mai napon kiemelkedő sport és közös-
ségi élményben legyen részük, és jól szóra-
kozzanak a résztvevők.
Tisztelt vendégek, kedves ünneplők!
Túl vagyunk a mérkőzés első félidején. A fel-
újítási munkák egy jó része elkészült. Szép az
eredmény. Most a szünetben megpihenünk és
ünneplünk, erőt gyűjtünk. Majd jön a második
félidő. Készülünk a TAO pályázat következő
ütemének a megvalósítására. Tovább fogjuk
fejleszteni a pályát és az öltözőt, és eszközö-
ket szerzünk be. Támogatóink, szponzoraink erősek és mellettünk állnak. A csapat
jó. Győzni fogunk, és az őrhalmi emberek nyernek.
Hajrá Őrhalom! Köszönöm a figyelmüket.”

A polgármesteri köszöntőt Balla Mihály ország-
gyűlési képviselő úr ünnepi beszéde követte. A
programot színesítette a 4. osztályos Almásy Re-
beka produkciója, aki a Szabó Lőrinc Általános Is-
kola tanulója, 3 éve táncol, szintén a Vitalitásban
versenyez. Európa Kupán és nemzetközi verse-
nyeken ért el dobogós helyezéseket szólóban.
Végül Baranyi Zsolt az Őrhalmi SE elnöke megkö-
szönte az MLSZ támogatását és az önkormányzat
munkáját. A megnyitót az ünnepélyes szalag átvágás és a jelképes hordó gurítás
zárta. 
A nap folyamán lehetett futni, kerékpá-
rozni, zumbázni, kispályás focizni, sorver-
senyezni. Az egészségsátorban Varga
Mónika védőnő várta a vendégeket vér-
nyomás-, vércukor-, testsúly- és magasság
mérésre. Láthatták Szőllősi Péter „Pepe”
streetfighter showját, aki fergeteges mo-
toros bemutatóval szórakoztatta hálás kö-
zönségét. Elleshettek néhány fogást a
Vitalitás SE. Karate szakosztályának látvá-
nyos bemutatójából. Ki lehetett próbálni
különböző quadokat, trükkös bicikliket. A
finom ebédet követően, mesejáték, csil-
lámtetoválás és pónilovaglás várta a gye-
rekeket, a felnőtteket pedig az Őrhalom –
Nézsa futballmérkőzés szórakoztatta. A rendezvény támogatóinak, a programok le-
bonyolítóinak, a segítőknek ez úton is köszönjük a támogatást, a sport feladatok
résztvevőinek, az aktív részvételt.                                                                                           FA

2 0 1 4 .  s z e p t e m b e r  0 6 . 13

Ügyességi feladat

Lovaglás

Triciklizés

Ünnepi beszéd



KÖZÖSSÉGEINK14

- Településünk idén is vendégül látta a ferences atyákkal hagy-
ományosan Esztergomból induló és Szentkút felé tartó zarándokcso-
portot. Amikor az elcsigázott vándorok beléptek a szélesre tárt kapun,
Krisztus szavai jutottak eszembe: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik
elfáradtatok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket!” Jézus
Krisztus az, aki felemel és megújít bennünket. Nekünk pedig az a fe-
ladatunk, hogy ezt az üdítő Krisztust közvetítsük egymásnak! Évről-
évre mindig olyan jó látni azt a rengeteg keresztényt, akik gyalogolva,
verejtékezve, komoly áldozatokat hozva munkálják ki önmagukból a
jót, és kitartó lelki munka eredményeként hozzák felszínre a bennük
rejlő Krisztus-arcot. Minden zarándoklat lényege, hogy miközben Is-
tent keressük, egyre inkább önmagunkra is találunk.

- Ünnepi búcsúi szentmisénkre augusztus 20-án került sor. Előtte
való nap reggelén, szokásainkhoz híven a Szent István kápolnánál
vettünk részt szentmisén, és hangolódtunk a Szent Király em-
lékezetére. Azonban minden emlékezésnek, ünneplésnek, akkor van
értelme, ha az a jelenben az életemre is hatással van. Ha engedem,
hogy hatással legyen. Ha egyfajta önvizsgálatra és változásra indít.
A szentmisében szépen énekeltük: „…hol vagy István Király?…” De

úgy gondolom, hogy idén a Szent Király visszakérdezett: „És ti? Hol
vagytok magyarok? Hol vagytok keresztények?” Hol vannak a gyer-
mekeitek, az unokáitok? Hol vannak a fiataljaitok, a családjaitok?
Hol vannak, akik ígéretet tettek az Isten mellett a kereszteléskor, az
elsőáldozáskor, a bérmáláskor, a házasságkötéskor? A választ jól
tudjuk a szívünk mélyén. Szent István Király segítsen bennünket,
hogy hűséges követői legyünk annak az Istennek, aki nemcsak egyszer-
egyszer, hanem mindig teljesítette az ígéreteit!
- Meghívásunkat elfogadva, augusztus 20-án az ünnepi szentmisét
Főtisztelendő Zolcer György ipolyvarbói plébános úr mutatta be.
Nagy szeretettel jött hozzánk, az általa vezetett énekkarral együtt.
Mindig nagy öröm megtapasztalni Krisztus határokat átívelő sz-
eretetét, az egyház egységét, és a pap szavai által Jézus szelíd
akaratát: egységre való hívását. Amikor Gyuszi atya ott állt az
oltárnál, és prédikált, az jutott eszembe, hogy a pap hídépítő. Nemes
feladata, hogy hidakat építsen. Szív és szív között. Isten és ember
között. Ember és ember között. Adja Isten, hogy munkálkodásunk és
imáitok által minél több „híd” épülhessen.
- Szeretettel hívlak benneteket hagyományos szabadtéri szentmisénkre
a településünk szélén lévő Mária szoborhoz Október 11-én, szombaton
délelőtt 10 órára. A körmenet negyed 10-kor indul a templom elől!
Útközben is lehet csatlakozni. Ünnepeljünk együtt, és forduljunk
bizalommal Égi Édesanyánkhoz, a Magyarok Nagyasszonyához!

Berci atya

Tehozzád járulunk, Őrhalomért könyörgünk, 
Szentkút Fényes Csillaga, Nagyasszonyunk Mária.

Beszámoló egy 16 éves lány szemszögéből
Múlt szombaton, 2014. október 4-én részt vettünk az őrhalmiakkal a Magyarok Nagy-
asszonya búcsún, Mátraverebély-Szentkúton. Erről írok egy rövid beszámolót, hogy ho-
gyan telt ez a rövid, de eseménydús nap.
Fél kilenckor indultunk Őrhalomból, két nagy busszal. Már induláskor kellemesen csa-
lódtam, hogy ilyen sok őrhalmi gyűlt össze. Érkezés után, processziós menetben vonultunk be a zarándokhelyre, a menet élén polgármester
úr az Őrhalom táblával és Géza bácsi a kereszttel. A bejáratnál köszöntött minket egy barát, aki szívesen fogadta a 100 főnyi őrhalmi za-
rándokot. A gyónást követően, 11 órakor ünnepi szentmisén vettünk részt, ami lelki békét sugallt a szívünkbe. A prédikáció hatása szívme-
lengető volt. Kifejezte, hogy Istenhez bármikor fordulhatunk, mert mindig segít rajtunk. Jó érzés volt a mi Berci atyánkat is a felújított, szép,
szabadtéri oltárnál látni, ahogy közreműködik a szentmisében.

Nagyon érdekes volt újra megpillantani ezt a gyönyörű helyet. Szentkúton még a levegő
is más, mindig megbékélve térek innen haza. A szent mise után kegytárgyakat vásá-
roltunk, amit az atya megáldott a litánián.
Megcsodálhattuk a Lourdes-i barlangot is, amit egy atya készített el. A barlang érez-
tette hatását. - "Isten mindig itt van velünk."
Csodálatosan éreztem magam ezen a napon, hiszen lelki feltöltődést kaptam. Örültem
, hogy részt vehettem ezen az eseményen, sok pozitív élményben részesültem. Különö-
sen nagy öröm volt számomra, hogy ilyen sok – egészen pontosan 103 - ismerőssel, ba-
ráttal zarándokolhattam. Köszönöm a lehetőséget az önkormányzatunknak!

Rados Zsófia tanuló

E g y h á z i  h í r e k

Őrhalmiak szentkúti zarándoklata
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Idén - öt év szünet után - őr-
halmi népviseleteseket is le-
hetett látni a Szent Anna
tiszteletére szervezett Palóc-
búcsú körmenetében. A dél-
után folyamán – a szakadó eső
ellenére – megrendezett Pa-
lócország szépe elnevezésű
népviseletes versenyre sikerült
11 fő őrhalmi személyt felöl-
töztetni régi, eredeti ruhákba.
A két lány vállalta az őrhalmi
menyecskék fejdíszeinek vise-
lését is. Bóta Bettina gyöngyös főkötős, Rados Zsófia rojtos, nagy-
kendős menyecskévé változott egy délutánra. Ez úton is köszönöm

Nagy Jánosné Magdus néninek és
Marton Jánosné Juliska néninek,
hogy vállalták a menyecske fejek ki-
kötését.
A népviseletes verseny – számunkra
- nagyon szép eredménnyel zárult! 
Család kategóriában, a 11 fős őr-
halmi nagycsalád első helyezést
ért el. A család rövid, vicces bemuta-
tása: a bölcs, mindentudó, 93 éves
nagymama (Vereb Fanni), a 100hold
krumpliföldön gazdálkodó
gazda(Varga József) és a gyönyörű
gazdasszony(Vargáné Gyüre Edina),
a fiatal menyecske (akinek a piszok
ura a kocsmában vedel)(Rados Zsó-
fia)és az ő két kis lánya(Varga Maja

és Varga Kamilla), az idén há-
zasodott ijú pár (a féketős
menyecske és a mamlasz
ura)(Bóta Bettina és Varga
Patrik), az eladó sorban lévő
leány(Szilvási Adrienn) és a
két cseléd lyány, akik az ara-
tásból jöttek(Csernyik Éva és
Valah Dorina).
Bóta Bettina a fiatal me-
nyecskék között az eredeti,
őrhalmi gyöngyös főkötő-
ben a megtisztelő 1. helye-

zést érte el.
Rados Zsófia a jelenlévő összes népviseletes közül, a neves zsűri vé-
leménye által, a legszebbnek minősült. Rados Zsófia őrhalmi roj-
tos, nagykendős
menyecske viselet-
ben lett 2014-ben
Palócország szépe.
Itt is szeretném meg-
köszönni a résztve-
vőknek és a
segítőknek, hogy
hozzájárultak ahhoz,
hogy ilyen szép
számban és ilyen
szép eredménnyel
tudtuk képviselni te-
lepülésünket az
Anna napi Palócbú-
csún.                    FA

A n n a  n a p i  P a l ó c b ú c s ú

Színpadon

A legkisebb

Az első helyezett őrhalmi család

Menyecskéink Juliska néninvelÖrhalmi népviselet hátulrólMagdus nénii és Juliska néni munkában

Őrhalmiak a körmenenetben A körmenet népviseletes résztvevői
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Július 15-én 18.00 órakor kezdődött az ötödik Beszélgetős est, ahol
Őrhalom szülöttjével, dr.Nagy Csilla irodalomtörténésszel egykori is-
kolatársa és barátnője, Bíró Nikoletta magyar nyelv és irodalom sza-
kos pedagógus beszélgetett az Őrhalmi József Attila Általános Iskola
könyvtárában. Az est során közreműködött: Csernyik Dzsenifer zon-
gorán és Hegedűs Lili fuvolán. A beszélgetés megszervezésének fő
apropója volt Csilla második, Megvont határok - Tér, táj, én-koncep-
ció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében című
könyvének megjelenése. Nagy Csilla jelenleg a besztercebányai Bél
Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékének vendégtanára. Első ta-
nulmánykötete 2008-ban jelent meg Magánterület címmel a Palócföld
Könyvek sorozatban. Az Őrhalomért Egyesület a Nagy családtól
(Nagy Jánosné, Nagy Tímea és Nagy Csilla) ajándékba, illetve ha-
gyományőrzésre kapott számos eredeti, régi hétköznapi ruhát, ün-
nepi népviseleti ruhadarabot és népviseletes babát. Ezekből az
ajándékokból az est alkalmával egy kis kiállítást lehetett megtekinteni
az iskola zsibongójában.
Augusztus 30-án
egyesületünk képvi-
selte településünket
az Ilinyben megren-
dezett VII. Palóc
Derelye Fesztiválon.
Kis csapatunk (Ba-
ranyi Jenőné
Ilonka néni és Szo-
lik Istvánné Rózsi
néni) a lengyel csa-
pat mögött, a meg-
tisztelő második
helyezést érte el a jó
őrhalmi krumpliból készült derelyével.

2014. szeptember 20-án egyesületünk és a Gyöngyösbokréta Ha-
gyományőrző Kör közösen szervezte meg a nyár folyamán elmaradt
Aratóbált, Hagyományőrző bál néven. Az egyesület a bál bevételével
a hagyományőrzőket támogatta.
Oszagyán Cintia ősszel is megtartja hétfőnként a népszerű aerobic
óráját, ahová továbbra is szeretettel várja a mozogni vágyókat az ál-
talános iskola tornatermében.
Egyesületünk ez úton is köszöni Széles Ferenc helyi vállalkozónak
a Tormás-tó nyári időszakra történő használati jogának szerveze-
tünkre történő átruházását.

Egyesületünk csapata második helyezést ért el az őrhalmi főzőver-
senyen.
Az óvoda hagyományos Mihály-napi vásárát tombola ajándékkal
támogattuk.
Egyesületünk jövőbeni rendezvényeire szeretettel várjuk községünk
mai és egykori lakóit és a távolabbról érkezőket egyaránt! Várjuk pár-
tolók jelentkezését is, akik részt vállalva egyesületünk munkájából, se-
gíteni tudják Őrhalom fejlődését. Támogatóinknak ez úton is hálásan
köszönjük segítő szándékú együttműködésüket.

Farkas Andrea elnök

Ő R H A L O M É R T  E G Y E S Ü L E T  H Í R E I

Július 27-én a hagyományőrzők szép számmal képviselték településünket a ba-
lassagyarmati Anna napi Palócbúcsún. A délutáni népviseletes versenyen a gyö-
nyörű őrhalmi viselet és viselőik három darab első helyezést hoztak haza
Őrhalomba. (Részletes beszámoló a 15.oldalon.)
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a népviseletesek részt vetek a
körmeneten és a búcsúi szentmisén.
Az augusztus 24-én megrendezet, felújítot ravatalozó, szentelési ünnepségén
a hagyományőrzők is képviselteték magukat.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör szeptember 20-án, az Őr-
halomért Egyesületel karöltve szervezte meg a nyáron elmaradt jótékonysági
bálját. A rendezvényt Orosz János alpolgármester nyitota meg. A műsor Meny-
hárt Éva népdal csokorjával, és Bertók Péter népmese előadásával kezdődöt. A
konferálás feladatát Fábián Nikolet vállalta. Az a négy fiatal (Bóta Betina, Fá-
bián Bence, Fábián Nikolet, Pilisi Balázs), akik a szomszédos települések profi tánccsoportjaiban is táncolnak szilágysági táncokat adtak elő.
Őket követék a kis táncosok, akik Takács Bernadet néptánc oktató által betanítot és nagy sikert aratot koreográfiával örvendezteték meg a jelen-
lévőket. Az ünnepi műsor zárásaként a helyi lányokból, asszonyokból és fiatalemberekből összeállt csoport Rimóci táncok című előadását láták, me-
lyet szintén Takács Bernadet tanítot be a lelkes kis csapatnak. Az est során a meglepetés táncról Sahar lányai gondoskodtak a színvonalas hastánc
bemutatójukkal, akik szintén nagy sikert aratak.
A rendezvény főtámogatója Őrhalom Község Önkormányzata és az Őrhalomért Egyesület. Önkormányzatunk idén a kicsik új ruhájának alap-
anyagát biztosítota. A szép kis ruhákat Nagy Istvánné Járja Andrea varrta, a varratási költségeket pedig az Őrhalomért Egyesület biztosítota.

Köszönet jár a próbákon való
rendszeres részvételért, a fel-
lépő ruhák karbantartásáért, a
finom süteményekért, a tombo-
latárgyakért, valamint a fizikai
munkán át, a személyes részvé-
telig, az eredeti ruhák kölcsöna-
dásáért, mindenért! A
hagyományőrzők hálásak, hogy
mindig vannak olyanok, akik
értékelik, és segítik munkáju-
kat!                                            FA

H a g y o m á n y ő r z ő  h í r c s o k o r

KÖSZÖNJÜK!
Ez úton is köszönjük minden kedves segítőnk munkáját,
a támogatóink anyagi vagy más természetű hozzájárulá-
sát, amellyel hozzájárultak és segítették a Hagyomá-
nyőrző bál eredményes lebonyolítását. Köszönjük, hogy
az Önök segítségével és Önökkel együtt ünnepelhettünk!

Köszönettel: az őrhalmi Gyöngyösbokréta 
Hagyományőrző Kör tagjai


