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Befejezéséhez közeledik a tornaterem felújításának 1. üteme

Őrhalom Község Önkormányzata 2014. év elején pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztériumba, amely második körben
pozitív elbírálásban részesült. A nyertes pályázatnak köszön-

hetően idén megújul a tornaterem. A projekt teljes összege
19 millió Ft, melynek 20 %-át az Önkormányzat önrészként,
saját költségvetésből biztosítja. Az Önkormányzat célja, az

épületegyüttes teljes felújítása, ezért a pályázattal le nem fedett részeket további saját forrásból, saját beruházók munkájával kerül megvalósításra. A végéhez közeledik a projekt 1.
üteme, azaz befejeződik a tetőszerkezet felújítása. A küzdőtér
új sportpadló burkolatot kapott, és elkészült az akadálymentesített mellékhelyiség. Második ütemben kijavítják és lefestik
a külső és belső homlokzatot, lemázolják a fém szerkezeti elemeket és a nyílászárókat, és új burkolatot kap a folyosó. Megújul az ereszcsatorna, elvezetik az épület mellől a
csapadékvizet, és végül gépészeti korszerűsítésre is sor kerül.
A tervek szerint a következő tanévtől megújult, korszerűsített,
időtálló sportcentrum fogja szolgálni az iskolát és az őrhalmi,
valamint a környékbeli embereket.

Az áprilisban indult Start Munkaprogramban 6 fő közfoglalkoztatott kerül alkalmazásba önkormányzatunknál. A 11 hónapra szóló program a belvízelvezető árkok tisztítására,
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helyreállítására nyújt
támogatást. A munkások
kitisztítják a hidak alatti
átereszeket, az árkokat
megfelelő mélységűre, és
szélességűre ássák. Jelenleg a Petőfi utcában
dolgoznak a közfoglalkoztatottak, akik az Alkotmány
és
Ady
utcákban már végeztek
a munkálatokkal. Kérjük a lakókat, hogy továbbra
is
legyenek
türelemmel, és ne akadályozzák a dolgozók
munkáját.
Április 19-én, Ipolyvarbón megrendezték a Szent-Iványi Ferenc emléknapot, melyen
részt vettek Kanyó
János alpolgármester és Orosz
János önkormányzati képviselők,
akik megkoszorúzták a templomépítő országbíró
síremlékét.
Idén is megkezdtük településünk
virágos

szépítését civil szervezeteink közreműködésével. Május 9-ére
virágosítást hirdettünk, egy kis közös, ún.társadalmi munkára
hívtuk a falu lakóit. Volt, aki virágmaggal, palántával, volt aki,
anyagi hozzájárulással,

és volt, aki munkájával járult hozzá a virágosításhoz. Ebben az
évben is örökbe adtuk az útszéli virágládákat, gondozóiknak ez
úton is köszönjük a locsolást! Továbbra is szépítsük együtt lakóhelyünket!

Május 27-én a Nyugdíjas Klub szokásos, heti összejövetelén
különleges
alkalomra
adódott lehetőség. Két
klubtag május hónapban
töltötte a 80. születésnapját. Az ünnepelteket, Erdélyi
Endrénét
és
Hegedűs Istvánnét Farkas Egon polgármester úr
személyesen köszöntötte
egy-egy cserepes virággal.
Május 29-én rövid megemlékezést szerveztünk a
Magyar Hősök Emléknapja alkalmából. A meghitt programon méltóképpen emlékeztünk településünk
hőseire. (Bővebben a 12-13. oldalon.)

Június hónapban település-karbantartóink vezetésével, önkormányzatunk közfoglalkoztatottai betonozást végeztek a focipályán, a sportöltöző előtetője alatti részen, illetve a
templomtéren a Jézus Szíve kápolna előtt.
Önkormányzatunk június 13-án szervezte meg az 5. Vidám
Lurkók Napját. (A rendezvényről készült képeket a 6-7. oldalon tekinthetik meg.)
Június 1718-án a Balassi Bálint
Megyei Könvtár – Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer selejtezést végzett
az
őrhalmi Községi Könyvtárban.
Június 20-án került megrendezésre a már hagyománnyá vált
Nemzetközi Ifjúsági Találkozó. (Részletes beszámoló a 18.olF.A.
dalon olvasható.)

NAPJAINK
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Együttműködés margójára

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2015. I. félévben)

Őrhalom község már rég óta ápol kapcsolatot Ipolyvarbóval, és 12 éve a sport és az ifjúság területén Jablonkával is, így a közelgő együttműködő megállapodás miatt szeretném bemutatni a lengyel községet. Nagy
SZÜLETETTEK:
Lajos magyar-lengyel közös királyunk idejében a történelmi Magyarország Árva vármegyéje, a felvidéki Sipos Mónika és Oszagyán Gábor fiuk:
Árva várától az Árvai-medence átnyúlt a mai lengyel területre is, pontosan Árva falváig, ma a fatemplomáról
Oszagyán Benett – január 08.
híres Orawká-ig. Mára 14 község mondható egykori magyarnak, köztük a történelmi Ebec vára, és Jablonka (almásfalva) is. Minden községben a magyarságra utaló nyomok árulkodnak, vagy az építészetben, Gattyán Piroska és Kovács Gábor fiuk:
Kovács Ákos - március 28.
vagy a templomban és temetőben, vagy az Etnográﬁai Múzeumban, de van élő példa is. Például Jablonkán
a gyógyszertár tulajdonosa szín- Tóth Barbara és Fülöp Arnold fiuk:
Jablonka látképe
Fülöp Áron Ferenc – március 31.
tiszta magyar, és elég jól beszéli
még nyelvünket. Ott jártamkor
GRATULÁLUNK!
azt mondta: „Budapesten 1980ban voltam utoljára és megcsóHÁZASSÁGKÖTÉS:
koltam a magyar földet.”, majd
Marsiczki Mónika és Oláh Norbert
büszkén mutatta egykori, ősi
Június 5.
szülőházát, és annak keretezett
fotóját a patikájában, a kereszt
SOK BOLDOGSÁGOT!
mellett. Jelenleg Antoni Karlak
(Károlyi Antal) úr a polgármesELHUNYTAK:
ter, aki Nagymányok község
mellett vágyik Őrhalomba is és a kapcsolattartásra is. A kommunikációs osztály vezetője Jacek Marcinek
Kanyó Mihályné – Kossuth út 59. –
(vezetékneve: Márton) amikor Őrhalomban járt, azt mesélte, hogy: „Nagyapám csak magyarul beszélt.”
február 02.
Jablonka 3000 lakosú, járási székhelyű község, ahová várják a hétvégére kiruccanó őrhalmi vendégeket is,
Kanyó Antalné – Széchenyi út 4. –
szállodájukba és nemzetközi piacukra. Őrhalomtól 225 km-re található. Könnyen megközelíthető Zakopane,
február 10.
Krakkó, a Fekete-Duna.
Csernyik Józsefné – Dózsa út 10. –
Az őrhalmi focisták már kétszer is fociztak a stadionnak is megfelelő, szép pályán. Az Ifjúsági Találkozón
március 17.
már nálunk öt alkalommal voltak a jablonkai ﬁatalok. Őrhalom község lakói már várják a sok lehetőséget
Varga István – Ady út 3. –
kínáló
hármas
március 25.
együttműködést, a
Kanyó István – Varbói út 11. –
hasonló népviseletű
május 07.
Ipolyvarbóval, a ma- Mogyorósi Józsefné – Rákóczi út 47. –
május 26.
gyarokat szerető és
Fábián Mihályné – Varbói út 5. –
hófödte csúcsok alatt
június 01.
fekvő Jablonkával.
Az iskola, a sport, a Fábián Istvánné – Széchenyi út 1. –
június 20.
művelődés, az ifjúKanyó Istvánné – Ady út 5. –
ság, az önkormányjúnius 29.
zat területén.
Lengyel fiatalok őrhalomban 2011-ben

Tájékoztató

Kanyó Géza

BÚCSÚZUNK!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján Őrhalom Község Önkormányzatának Képviselő- testülete – a Kormány ajánlásának ﬁgyelembevételével – a rendes szabadság kiadására
az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalában 65/2015. ( VI.1.) számú határozatával igazgatási szünetet rendelt el 2015. július 6-tól 2015. július 27-ig terjedő időszakra.Az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet érdekében az Őrhalmi Közös
Önkormányzati Hivatal székhelyén ügyeleti rendszer működik ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek) 08.00 óra és 12.00 óra
közötti időben.
Az igazgatási szünet ideje alatt az azonnali ügyintézést igénylő anyakönyvi ügyek és halasztást nem tűrő problémák esetén a polgármester, az alpolgármester és a jegyző azonnal intézkedik, a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a kérelmek átvételét a fent megjelölt ügyeleti időpontokban biztosítjuk.
Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalában csökkentett létszámmal történik, az
esetleges várakozásért a Tisztelt Lakosság szíves türelmét és megértését kérem!
Őrhalom, 2015. június 26.
Tisztelettel :
Bárányné Márton Melinda jegyző
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Őrhalmi JÓZSEF aTTila ÁlTalÁNOS iSKOla hÍrEi

Húsvéttól a tanév végéig
Innováció az iskolában

A Húsvét utáni események közül kiemelkedik a Költészet Napja. Vendégünk
volt Csernák János színművész, akinek
szavalatától remegtek az iskola ablakai.
Nemcsak a művész úr, hanem a diákok is
aktív részesei voltak az egy órás versmondásnak.
A Palócföld című folyóirat szerkesztői
Nagy Csilla és Mizser Attila rendhagyó irodalomórát tartottak iskolánkban. A tanulók verset írtak a foglalkozás keretében.
A Csillaghúr együttes zenés író-olvasótalálkozót tartott tanulóinknak a zsibongóban, ahol óvódások is részt vettek.
Májusban a gyerekek szép versekkel és
énekekkel köszöntötték az iskolában az
édesanyákat.
Június elején diákjaink műsorral és egy
szál virággal köszöntötték iskolánk pedagógusait és valamennyi dolgozóját Pedagógus Nap alkalmából.
•Júniusban a Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6. osztályos tanulói Szabó Beatrix
tanárnő vezetésével és Arató András
tanár úr segítségével a község Művelődési
Házának színpadán előadták Arany
János: Toldi című művét 60 percben, néptánccal és humorral színesítve. Az előadást tanulóink néma csendben figyelték.
Köszönjük a rendezvény támogatását az
Őrhalomért Egyesületnek és Farkas Egon
polgármester úrnak.
2015. június 12-én iskolánkból öt 8-os
diák ballagott el: Bangó Edvárd, Berki
Eugénia, Gazsi Angelika, Oláh Lídia Vivien és Oláh Margaréta. Mindannyian tovább tanulnak a Mikszáth Kálmán
Kereskedelmi Szakközépiskolában, illetve
egy tanuló felvételt nyert a Balassi Bálint
Gimnázium Arany János Tehetséggondozó programjába. Ballagási ünnepségünk felemelő esemény volt. Köszönjük a
szülőknek és a vendégeknek a nagyszámú
részvételt, és hűséget az iskolánkhoz.
A TÁMOP-3.1.4.C-14/1 pályázat kereté-

ben - „Innováció az Őrhalmi József Attila
Általános Iskolában” – nyertünk támogatást közösségünk számára. Köszönjük a
pályázatban nyújtott segítséget Hegedűs
Andornak a Balassagyarmati Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ köznevelési,
műszaki referensének valamint Bagyalné
Vincze Mónika gazdasági referensének,
aki szintén a KLIK munkatársa. Ennek
keretében a következő programokat valósítjuk meg az Őrhalmi József Attila Általános Iskola diákjainak:
-két hetes nyári tábort szerveztünk 40
diákunknak. A tábor ideje alatt sokat
olvastunk, dramatizáltunk, sportoltunk, kézművesedtünk a tanulókkal.
-Eljutottak a gyerekek a Balassagyarmati Filmszínház és Szórakoztató Központba (Madách Mozi), egy mesefilm
vetítésre.
-Furulyaoktatásban részesült 20 tanuló.
-Öt napos Ökotáborban vehet részt 21
gyermek Dunaszigeten augusztus 1620-ig. Szeptembertől október végéig
úszásoktatásban részesülhet 21 tanuló.
-A szülőkkel, tanárokkal és diákokkal
közös tanulmányi kirándulást szervezünk Esztergomba.
-A szülőkkel parkosítani fogjuk az iskolaudvart és létrehozunk egy beszélgető
kört, aminek a feladata az, hogy összefogásban hogy tehetnénk minél többet,
eredményesen az iskola diákjaiért.
Kellemes és élményekben
gazdag nyarat kívánok a község
valamennyi lakójának
és gyermekének.

Rendhagyó irodalomóra

Csillaghúr együttes műsora

Évzáró

Bozsonyik János intézményvezető

Ballagóink

Anyák napi műsoron

Furulya oktatás a napközis táborban

Költészet napja Csernák János színművésszel

Napközis tábor

INTÉZMÉNYEINK

5

Óvodánk hírei

Húsvéttól eltelt időszakban is sok programban volt részünk óvodánkban.
Április 14-én és 15-én egyéni tájékoztatót
tartottunk minden szülőnek. Ilyenkor több lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben beszámoljunk minden gyermek egyéni
fejlődéséről. Ösztönözzük a szülőket, minél aktívabban vegyenek részt, hiszen az óvoda egyik
fontos feladata a családi nevelés kiegészítése.
22-én nyílt napot tartottunk a nagycsoportos
szülőknek és a helyi iskola pedagógusainak.
Már a reggeli játékidőbe betekintést nyerhettek
a szülők. Megfigyelhették milyen játékfajtákat
szeret gyermekük játszani, hogyan vonják be
egymást, a kisebbeket játékukba, a konfliktushelyzetet hogyan kezelik. Tízórai után pedig az
irányított játékot nézték meg. Minden nagycsoportos egyéni fejlettségének megfelelően
oldotta meg a feladatokat, a szülők elégedettek
voltak gyermekeik teljesítményével.

Anyák napi műsor

23-án és 24-én volt az óvodai beiratkozás. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a bizalmát, akik a mi
óvodánkat választották. Ezzel kapcsolatban idézek a Pedagógiai Programunkból: ”Az óvodai nevelés
gyermekközpontú, befogadó, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére
törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán
magas színvonalú és szeretetteljes
nevelésben részesüljön, s meglévő
hátrányai csökkenjenek. Nem ad
helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának.” Óvodánkban a pe-

dagógusok e szerint végzik munkájukat.
Nagy szeretettel és izgalommal készültünk
az idei Anyák napi ünnepségünkre, melyet
május 8-án tartottunk meg. Minden korcsoport
külön-külön adta elő műsorát. A kiscsoportosok is bátran mondták el a rövid versekből és
mondókákból álló műsorukat.
12-én kirándulni mentünk Budapestre ahol a
Tropicariumot és a Margitszigetet néztük meg.
A résztvevő gyerekek és szülők sok élménnyel
tértek haza.
29-én, pénteken a közelgő gyermeknap alkalmából családi délutánt szerveztünk. Ügyességi feladatokat oldottak meg a gyermekek a
szülőkkel együtt. Hevér Istvánné Marika néni
és Járja Istvánné Rozika néni palacsintát sütött
a gyermekeknek. Volt rendőrautó, hintó és a
helyi tűzoltóautót is kipróbálhatták a gyermekek, felnőttek egyaránt. Sikerült örömtelivé
tenni ezt a délutánt is a gyermekek számára.
Június 5-én, pénteken
tartottuk óvodánk tanévzáró és nagyok búcsúztató ünnepségét. A
művelődési ház megtelt
vendégekkel. Műsor
után az óvodában
együtt
uzsonnáztak
utoljára a kicsik a ballagó nagyokkal.
11-én bátorságpróbát
tartottunk a ballagó
nagycsoportosoknak.
Ez a program újdonság, mert ezt, az idén tartottuk meg első alkalommal. Abból állt, hogy
ottmaradhattak a ballagó gyerekek, sőt még ott

Bátorságpróba

is aludhattak, óvónői felügyelet mellett. Vidám
játékokkal, szinte repült az idő késő éjjelig,
majd elérkezett az óvodában alvás ideje. Minden kisgyerek kiállta a próbát, mert senki nem
készült hazamenni, aludni családjához! Nagyon készültek, és várták milyen lehet éjjel is
az óvodában lenni. A szülők is izgalommal lesték telefonjaikat, de senkit nem kellett felhívni,
hogy gyermeke hazamenne. A
visszajelzésekből is az
derült ki,
hogy sikerült különl e g e s
élményt
Családi nap
szerezni
minden résztvevő gyermeknek.
Június 12-én értekezletet tartottunk, amelyen
értékeltük a 2014-2015 nevelési év eseményeit,
majd javaslatot tettünk, mely dolgokon változtassunk, milyen témában tartsuk a következő
év továbbképzéseit, hogy
minél jobban végezzük munkánkat!
Óvodánk július 13-ig lesz
nyitva, addig a nyári napirend
szerint telnek napjaink soksok szabad játékkal.
A nyári napokra sok élményt, kikapcsolódást kívánok minden családnak!

Ballagási műsor

Kiránduláson

Pilisiné Varga Anna
mb. óvodavezető
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5.

Vidám

Lurkók

Napja

Őrhalomban

2 0 1 5 .

j ú n i u s

Őrhalom Község Önkormányzata 2015. június 13-án, szombaton rendezte meg a már hagyománnyá
vált Vidám Lurkók Napját a sportpályán.
A gyereknap a Balassagyarmati Fegyház és Börtön munkatársainak kutyás és technikai eszköz
bemutatójával és a Polgármesteri Hivatal dolgozói által készített reggelivel kezdődött. Majd aszfalt-rajzverseny és játékos ügyességi vetélkedők várták a vállalkozó szellemű résztvevőket az
óvoda és az iskola pedagógusainak vezetésével. A sorversenyek után eredményhirdetéssel folytatódott a rendezvény. Minden versenyszámban külön díjazásban részesült a bölcsődés, az óvodás, az alsós és a felsős első három helyezett versenyző. A nap során megnézhették a rendőr és
tűzoltó járműveket, és felpróbálhatták az egyenruhások eszközeit, ruházatát. Délelőtt arcfestéssel és lufihajtogató bohóccal, délután pedig csillámtetoválással várták a gyerekeket, a két légvárat pedig délután két óráig nyüstölhették a fáradhatatlanok. Az őrhalmi Nyugdíjas Klub tagjai
(Baranyi Jenőné és Hevér Istvánné), valamint az óvodás Farkas Andrea által készített finom ebéd
után – amely 14 éves korig ingyenes volt – következett Dudó bohóc varázslatos gyermekműsora, majd Az aranyszőrű bárány interaktív mesejáték a Magyar Népmese Színház előadásában. A vidám napot az Őrhalmi Önkéntes
Tűzoltóság tűzoltó bemutatója zárta.
A rendezvény támogatói: Balassagyarmati Fegyház és Börtön munkatársai, Baranyi Jenőné, Classis Horgászbolt – Balassagyarmat, Csendes József, Farkasné
Marton Éva, Hevér Istvánné, Kanyó János alpolgármester, Őrhalmi József Attila Általános Iskola pedagógusai, Őrhalmi Óvoda dolgozói, Őrhalmi Önkéntes
Tűzoltóság, Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Őrhalomért Egyesület, Őrhalomi
Horgász Egyesület, Rendőrkapitányság – Balassagyarmat, Sándor Andrea, Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. - Garamvölgyi Andrea ügyvezető igazgató, Tűzoltóság – Szécsény, Varga István önkormányzati képviselő. Őrhalom
Község Önkormányzata a támogatóknak, a közreműködőknek köszöni a segítséget, mellyel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához! A nagy
meleg ellenére is sok család részt vett az egész napos programon, többen reggeltől estig kitartottak, és kipróbáltak minden egyes
játékot, feladatot. A rendezőség idén is igyekezett a
gyermekek igényeinek megfelelő, színes programot
összeállítani.
FA
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Ismerik őt? Tudták róla, hogy…?

Két évvel ezelőtt útjára indítottuk ezt a rovatot, amely pár lapszámot megélt, aztán különböző okokból elmaradt. A sorozat célja, olyan
személyek bemutatása, akik valaha itt éltek
Őrhalomban, vagy ma is velünk élnek, és
olyan érdekes dolgokat tanulnak, izgalmas pályát választottak, illetve különleges dolgokat
visznek véghez, melyek nincsenek a köztudatban, amiket csak kevesen tudnak róluk.
Kvasz András dísztőrt kapott Fábián Kristóf

A mostani cikkben egy olyan 22 éves fiatalembert ismerhetünk meg közelebbről, akire nem
csak szülei, de tágabb környezete is büszke
lehet.
Eddig annyit tudtam Fábián Kristófról, hogy
egy tisztelettudó, sportos, katonai főiskolára
járó fiatalember, aki szereti a családját, imádja
a kis unokatesókat, és örömteli izgalommal készül a keresztapaságra. Amikor először értesültem arról, hogy ez a helyi fiú, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem repülőműszaki szakirányának végzős hallgatója Kvasz András
Dísztőrt kapott, magyarul mondva, leesett az
állam. De, kezdjük az elején!
Kristóf a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskolában végezte középiskolai tanulmányait, informatika tagozaton. 2011-ben
érettségizett, ahonnan a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem had- és biztonságtechnikai mérnök szakára, Budapestre vezetett útja.
Szerinte teljesen egyértelmű volt a választás,
hiszen már 10. osztályban konkrétan erre a pályára készült, sőt kis gyermekkora óta érdekelte őt a katonaság és a mérnöki pálya. Az
egyetem harmad évében a repülőműszaki
szakirányt választotta, és így 2013 őszétől Szolnokra került, ahol specializációként az elektromos műszer és oxigénberendezések mellett
döntött.
Szerényen mosolygott értetlenkedő arcom láttán, hiszen fogalmam sem volt arról, hogy a
szakma pontosan mit is takar. Elsődleges feladata a repülőgépek műszaki karbantartása és
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repülésre való felkészítése. Alapvetően technikai jellegű problémákat kell megoldania. Civil
pályán villamosmérnöknek megfeleltethető a
végzettsége, hiszen villamos berendezések karbantartása, szerelése a feladata, valamint a pilóták oxigénellátását biztosító műszerek javítása.
A kitartásának és szorgalmának köszönhetően,
2014 őszén az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián a csoporttársával, Kiss
Zsolttal közösen készített dolgozattal 2. helyezést értek el. A dolgozat témája "Radarkeresztmetszet mérése Doppler-eljárás segítségével"
volt. Munkájukkal továbbjutottak a 2015 tavaszán megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol a műszaki
szekcióban indultak, és az országos mezőnyben 3. helyen végeztek. Április elején Brassóban tartották a Nemzetközi Tudományos
Diákköri Konferenciát, ahol munkájukkal a
nemzetközi mezőnyben 1. helyezést értek el.
Románokkal és bolgárokkal voltak egy szekcióban, ahol 16 páros indult. A dolgozatról egy
hat oldalas összefoglalót kellett készíteni, amit
angolul kellett előadniuk.
Egyetemi munkásságának utolsó állomása Isztambul volt. Májusban Törökországban rendeztek egy szakmai versenyt, ahová az
egyetem kapott felkérést, hogy vegyen részt a
Future Fly Design 2015 versenyen, amin távirányítású repülőgépet kellett tervezni és építeni. Kristóf és négy társa 45 csapatból a 20.
helyezést érték el.
De, ennek az elhivatott „majdnem katonatisztnek” nem ez volt az utolsó elismerés az államvizsga előtt. Május 16-án rendezték meg a
Ludovika Fesztivált az Orczy Kertben, amit
"100 napos fesztiválnak" is neveznek, mert
száz nappal a tisztavatás előtt kerül megrendezésre. Itt adták át, ünnepélyes keretek között
a Kvasz András dísztőrt. Ezt az elismerést parancsnoki jellemzések, valamint különböző
felmérések eredményeként, olyan
személyiségjegyek
alapján adják, mint
például a szervezőkészség, kommunikációs
készség, ismeretelsajátítás alapossága, kooperációs
képesség, feladatközpontúság,konfliktuskezelés,
motiváltság, alkalmazkodó képesség, megbízhatósá,
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önállóság, ismeretek alkalmazási képessége,
kreativitás, lélekjelenlét, mentális terhelhetőség, stb. Készítenek egy táblázatot, és a legtöbb
pontot elért személy jutalma a dísztőr. Ez a
vándortőr nagy megtiszteltetés Kristóf számára, hiszen a 101 végzős diákból nyolcan
kaptak valamilyen kiemelkedő elismerést.
A beszélgetés az államvizsga előtt három nappal történt, Kristófon látszódott egy kis egészséges izgalom, de az is, hogy stabil, biztos
tudásanyag van benne. Államvizsga után lesz
egy hónap szünet, majd augusztusban egy 2 és
fél hetes felkészítés következik az ünnepélyes
tisztavatásra, amely augusztus 20-án lesz Budapesten a Kossuth-téren. Mint mesélte, már
gyermekkorától csodálattal nézte a 20-ai tisztavatások közvetítéseit, milyen felemelő érzés
lesz majd ezt személyesen átélnie.
A jövőképe sem kevésbé unalmas, mint az

egyetemi évei voltak. Tervei között szerepel továbbtanulás, a Miskolci Egyetem villamosmérnök mesterképzésére jelentkezett levelező
szakon. Dolgozni Kecskeméten fog az 59. Szent
Györgyi Dezső Repülőbázison, a 26 üzemeltető századnál, ahol csoportparancsnoki beosztásba kerül, repülőgépek üzemeltetése lesz
az elsődleges feladata augusztus 20-ától. A jövőképben – természetesen – szerepel a frissen
végzett óvodapedagógus barátnő is, akivel
közös albérletet keresnek Kecskeméten.
A család maximálisan támogatja őt, bár senki
sem terelgette őt erre a pályára, sőt, van egy
történet, ami már szinte szállóigévé vált a családban. Anyukája mennyire örült, amikor eltörölték a sorkatonaságot: „Legalább a fiam
nem lesz sorkatona!” … és mégis az lett, meséli büszke tekintettel és huncut mosollyal.
Természetesen a család kicsit féltette őt, de bíztak benne, és büszkék Kristófra, hiszen egy céltudatos, határozott és becsületes embert
neveltek, aki büszkén szolgálja hazáját.
FA
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Május 31-én ifjúsági csapatunk barátságos mérkőzésre volt hivatalos Ipolyvarbóra. A vendégség alkalmából szervezett jó hangulatú
meccsen fiataljaink nagyarányú győzelmet arattak.
Befejeződött a 2014-2015-ös bajnokság. A felnőtt csapat 11. helyen, az ifjúsági csapat 7. helyen végzett.
Júniusban megtartottuk a szezonzáró gyűlést, ahol Baranyi Zsolt
elnök értékelte az évadot. A csapatokkal és vendégeinkkel együtt,
finom vacsorával zártuk a bajnokságot. Köszönet illeti Tolnai Tamást, aki csapatainknak segítséget nyújtott a meccsekre való felkészülésben. Továbbá köszönet egyesületünk főtámogatójának
Őrhalom Község Önkormányzatának.
Őrhalmi és ipolyvarbói ifjúsági csapat
A Sport Egyesület nevében szeretném megköszönni minden játékosnak az egész éves munkáját, valamint a törzs szurkolók jelenlétét, akik látogatták a mérkőzéseinket és, támogatták a csapatokat. A következő szezonban is számítunk a segítségükre!
Továbbra is várjuk a szurkolókat, a sportszerető őrhalmiakat a 2015-2016-os bajnokságon, mely augusztusban veszi kezdetét.
Szurkoljunk együtt! Hajrá Őrhalom!
Varga József (Öcsi)

K Ö Z Ö S S É G E I N K

9

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei

Kedves sporttársak, Tisztelt őrhalmi lakosok és minden érdeklődő, kik az újságot rendszeresen forgatjátok!
•Az őrhalmi társadalmi munka 2015. 04. 25-én került megrendezésre. Ami minket ebből, horgász társakat fokozottan érint az a Kövecses tó környezetének takarítása. Fájdalommal tapasztaltam, hogy nagyszámú tagságunk dacára mindösszesen 6 fő jelent meg ezen, a számunkra, környezetünk és közösségünk számára is elsődleges
fontossággal bíró eseményen.
•Kérem a sporttársakat, hogy a jövőben lelkiismeretesebben vegyék ki munkájukat környezetünk gondozásában.
Mindezeket félretéve vegyük előre a Házi verseny és a csapat eredményeket.
•A Vándor kupát ismételten Menyhárt Gábor tudhatja magáénak. Gratulálunk neki!
•A Maconkai sport horgásztavon 2015. 05. 30-án megrendezett versenyen is részt vettünk. Versenycsapat tagjai: Erdélyi Miklós, Járja István, Reményi Zsolt, Virág István Máté, Fábri Gábor,
Karvai Bence. Mint elnök igazán büszke lehetek, hogy ezen a kiélezett sporthorgász versenyen
az Őrhalom-i Horgász Egyesület 2. helyezést ért el. Ez egy olyan fegyvertény, amire remélem a jövőben is sor kerül.
•A Szlovákiában megrendezésre kerülő Ipoly Kupáról pár szó. Csapatunkban derekasan helyt álltak: Erdélyi Miklós, Járja István, Reményi Zsolt, Virág
István Máté, Menyhárt Gábor. A 3. helyezést köszönhetjük nekik, ami ismételten büszkeséggel tölthet el minket.
•A Diósjenői Horgásztavon megrendezett versenyen egyéniben Karvai Bence 2. helyezett lett.
•Zárásként szeretném megköszönni mindenki munkáját és eredményét, amivel egyesületünk hírnevét öregbíti.
Merüljön az úszó és görbüljön a bot!
Kertész Attila Tamás elnök
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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer munkatársai június hónapban selejtezést végeztek az őrhalmi Községi
Könyvtárban. A kiselejtezett könyvekből kiárusítást tartunk július 13-án 10.00 órától 18.00 óráig az Idősek Klubja épületében. A könyvek megvásárolhatók 100-300 Ft-os darabáron (a könyv állapotától függően). A befolyt összegből állománybővítést tervezünk.
Jelenleg közel 200 db ún. „mozgókönyv” van intézményünkben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából, melyeket egész nyáron lehet kölcsönözni.
Községi Könyvtárunk nyári nyitva tartási rendje: hétfő 13.00 – 15.00, szerda és csütörtök 10.00 - 12.00, szombaton 13.00 - 14.00 (előzetes bejelentkezés alapján).
A megyei könyvtár, a kedves Filu kutya kabalával idén is játékra hívja az olvasni szeretőket, Olvasd Filuval a hónap könyvét! címmel. A játékba bármikor be lehet kapcsolódni, a havonta kisorsolt díjakért. Részletek a http://olvassfiluert.blogspot.hu/p/jatekkiiras.html oldalon találhatók. Csatlakozz Te is, mert olvasni kutyajó!!!!!
FA
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Tisztelt Olvasó!
A most következő néhány mondatban a nyári folyadék- és só pótlásáról adnék tanácsot. Tudni való dolog, hogy egy felnőtt embernek 24
óra alatt cirka 1 liter a folyadékvesztése csak a légvételekkel és a bőrön keresztül lévő párolgással. E mellé kell adnunk a vizelet menynyiséget, és könnyen megkaphatjuk a naponta szükséges folyadékbevitelt.
A nyári hónapokban ezt a mennyiséget többszörösére növelheti a párolgás, a melegben verejtékezéssel hűtjük a testünket. Amennyiben
ehhez ﬁzikai munkavégzés is társul még tovább nő vízigényünk. A nyári munkák során 2-3 liter plusz vízre van szükségünk. Nem elég
tiszta vizet inni, ugyanis rengeteg só, ion és nyomelemek is távoznak a verejtékkel, és ha ezeket nem pótoljuk, izmaink görcsölnek és elgyengülnek, fejünk fáj és szédülünk. A sók pótlásához használhatunk főként nyers zöldségeket és gyümölcsöket. A legjobb, ha a kertben
szedett friss terméket esszük, amennyiben nincs rá mód, ropit és sajtos tallért is ehetünk. Folyadéknak legjobb a víz, vagy esetleg a limonádé, de nagyon fontos, hogy cukros folyadékból minél kevesebbet fogyasszunk. A cukros folyadékok azért rosszak, mert a cukor lebomlik, és úgynevezett szabadvíz keletkezik a testben, ami a sejteknek és víztereknek haszontalan, sőt káros. Arról már nem is beszélek,
hogy az édes folyadékok után még szomjasabbak leszünk.
Dr. Gúth Csaba háziorvos
Szép nyarat és jó egészséget kívánok minden olvasónak.
„HA VÉGRE ITT A NYÁR, ÉS MELEG AZ IDŐ, AZ EMBER STRANDRA JÁR…”
Már néhány hónapos babát is elvihetjük magunkkal a strandra, pihengethet a babakocsiban, amíg a többiek pancsolnak, kitehetjük a takaróra
játszani. Ügyeljünk rá, hogy még félárnyékban is kenjük le baba naptejjel, mert az érzékeny bőre akár 10-15 perc alatt is leéghet.
Természetes vízbe (tavak, tengerek) már fél éves kortól bevihető, ha nem túl hideg a víz, ezekben nem szerezhet fertőzést. A babát egyáltalán nem
zavarja a sós víz, csak 3-4 éves kortól szokta csípni a szemüket. Ha a baba nincs a nyilvános fürdőzéshez szokva, akkor 10-12 hónapos kor előtt
megijesztheti a nagy víz. Közstrandokon, uszodában, gyógyfürdőben 1 éves kor alatt csak akkor vigyük be a vízbe, ha a víz babaúszásra alkalmas,
mert itt már könnyebben összeszedhet valamilyen fertőzést. Gyógyfürdőben a 35 C fok feletti hőmérsékletű, illetve az erősen kénes vizekbe ne vigyük be a babát, és a kisgyermekeket sem 6 éves korig! Első alkalommal ölben vigyük be a vízbe a piciket, hogy szokja a vizet és az új helyzetet.
Először csak pár cseppet ejts a bőrére, később már locsolgathatod. Egyik baba sem szereti, ha az arcát lespriccelik, vagy ha egyből belelógatják
a vízbe. Ha már tud ülni, akkor a becsücsülős baba-úszógumit használjunk.
A kisgyerekkel való strandolás alapkelléke a legalább 30-as faktorszámú naptej, és 2 db széles karimájú sapka (vagy kendő). Az egyik sapkát a
parton viselheti a kicsi, a másikat a medencében, hogy ne kapjon napszúrást, valamint ne égjen le az arca-válla egy pillanat alatt a vízben (a
sapka a medencében vizes lesz, ezért kell egy váltósapka kintre is). Erős napsütésben adjunk rá könnyű kisinget. A baba soha ne legyen tűző napon.
A naptejet (még a vízállót is) a víz lemossa, ezért fürdés után újra kell krémezni a babát. Az erős UV sugárzás miatt ajánlott a napszemüveg viselése is.
A napközbeni alvás strandolás alkalmával is fontos, mert a víz kiszívja a kicsik energiáját. A kisebbeket a babakocsiban altathatjuk az árnyékban,
a nagyobbak a strandsátorban. Szúnyoghálóval védhetjük őket a rovarok, szúnyogok ellen.
Egész napos strandolásnál fontos a megfelelő folyadékbevitel. A csecsemőket többször meg kell szoptatni, a tápszereseknek pedig sűrűn kell
adni vizet, esetleg teát. Nagy melegben a babák is étvágytalanabbak lesznek úgy, mint mi felnőttek. A sok élmény is elvonja a figyelmét az étkezésről, ne erőltessük az evést. Azonban rendkívül fontos a folyadékpótlás.
Varga Mónika védőnő
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Két n ap o s d él- len gyelors zág i zarán d o k la t

Plébános atyánk felhívására 50 őrhalmi és környékbeli zarándok indult útnak két napos lengyelországi zarándoklatra. Utunkon rövid pihenőt tartottunk az Alacsony-Tátra
síparadicsomában, Donovaliban (Donli). Majd szabad
program keretében megismerkedhettünk Jablonka község
(Almásfalva) látnivalóival, ugyan is e település polgármestere Antoni Karlak úr segített szállás szervezésében. A
program Zakopáne irányában folytatódott, a hófedte
Magas-Tátra felé, ahol a Fatimai Bazilikát csodáltuk meg,
amit II. Szent János Pál pápa szentelt fel, itt mutatott be
szentmisét Berci atya. A teljesen fából készült, művészien
kidolgozott egyházi komplexum a hatása alá kerített minket. Folytattuk utunkat vissza Jablonka felé, ahol megjelent
a szálláshelyünk tulajdonosa, és indultunk a közeli
Zubrzyca községbe, Csoportunkat megosztva két szálláshelyen helyezték el, majd vacsoráztunk meg. Másnap a
reggelit követően indultunk Krakkóba. Már messziről kiszúrtuk az Isteni Irgalmasság Bazilikájának csapott tornyát. Rövid fohászt
mondtunk Szent Fausztina nővér csont ereklyéje előtt, valamint a Szentség Imádó kápolnában a Szentségi Jézus előtt. A hatalmas
bazilikát megcsodáltuk, ez után az altemplom Magyarok kápolnájában Berci atya szentmiséjén vettünk részt. Ebéd után Krakkó belvárosába és Bencés kolostorába vezetett utunk. A „Bencés kávé” után hazafelé indultunk, majd megálltunk az egykori történelmi határnál Orawkában (Árvafalva), ahol megtekintettük a pazar történelmi értékű, és szépségű árvai fatemplomot. Lengyelországtól
búcsúztunk, a szlovák Tátrában még röpke fél órára megálltunk Donovaliban és bedobtunk egy habos frissítőt, majd a jó hangulatú
zarándokcsoport felajánlott egy rózsafüzért családunkért, magyar hazánkért. Őrhalomba este 11 órakor érkeztünk. Köszönjük szépen a segítséget Berci atyának, Antoni Karlaknak, Mészáros Adriennek! A 2015. évi első zarándoklat követendő példa lesz. Köszönjük a bizalmat minden zarándoknak!
Kanyó Géza Egyházközségi képviselő, zarándoklat szervező

U TA Z Á S A J A B LO N K A I N E M Z E T K Ö Z I P I A C R A

Egy napos bevásárló utat szervezünk 2015. szeptember 9-én, szerdán a jablonkai piacra, rövid pihen vel oda-vissza Donovaliban.
Jelentkezni a 06 30/646-7297-es telefonszámon, vagy személyesen Kanyó Gézánál lehet.

Hagyományőrző hírcsokor

Június 20-án, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban, a múzeumok éjszakáján népviseletes bemutatót, versenyt
rendeztek. A Szent Iván szépei versenyen hiteles viselet bemutatására leány, menyasszony és menyecske kategóriában lehetett nevezni. Őrhalom községet Bóta Bettina képviselte, aki leány kategóriában indult, és méltóképpen helyt
állt – az éjszakai rendezvényen - a szépséges őrhalmi népviseletben.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör gyermek tánccsoportja június 27-én, bemutatta az új koreográfiát az Őrhalomért Egyesület által szervezett Szent Iván-éji varázslatok - Nyárköszöntő mulatságon, melyet Takács Bernadett néptáncoktató tanított be a gyerekeknek, majd július 4-én a csitári falunapon is láthatták a kicsiket.
A kis táncosok a nyáron pihennek, majd augusztus második felében, újult erővel belevetik magukat Berni néni új
koreográfiájába. Továbbra is szeretettel várjuk a táncolni vágyó, táncolni szerető gyerekeket!
A hagyomány őrző terembe folyamatosan gyűjtjük a régi használati eszközöket, tárgyakat, igaz a kiállítás helye
FA
kérdéses, de a gyűjtemény gyarapodik.

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XIV. évfolyam 2. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/570-013 * Felelős kiadó: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Csernyik Róbert
Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt Őrhalmiak, kedves testvérek! Június 07-én Úrnapján elsősorban
az Isten végtelen szeretetét ünnepeltük. Ő annyira szeret minket, hogy itt maradt közöttünk az Oltáriszentségben. Ez az őszinte ragaszkodás emberi kapcsolatainkban is megjelenik, hiszen akit igazán szeretünk, azzal szívesen töltjük az időnket, azzal jó együtt lenni.
Isten ennyire szeret bennünket, hogy az Oltáriszentségben örökre
velünk maradt. A Vele való találkozásban, a szentáldozásban pedig
újra és újra erősíteni akar bennünket. Sokszor fel sem fogjuk,
hogy milyen hatalmas ajándék ez a Teremtőtől! Ebben az ajándékban részesültek kis testvéreink, akik az ünnepi szentmise keretében először járultak szentáldozáshoz, és fogadták szívükbe az
Úr Krisztust (Csécsei Sarolta, Dankó Máté, Hajdú Zalán, Major
Csongor, Major Emese, Tóth Lili, Varga Viktória). Úrnapján hálás
szívvel köszöntük meg Istennek, hogy nem hagy minket magunkra, és
hogy velünk van az Oltáriszentségben. Hálánk jele pedig elsősorban az lehet, hogy megígérjük Neki, minél többször fogunk találkozni Vele. Ezentúl gyakrabban keressük a társaságát, hogy aztán
Általa teljesebb, igazi emberi életünk lehessen.
Május 31-én pedig kétéves készület után nagyobbacska fiataljaink részesültek ünnepi szentmise keretében a bérmálás szentségében dr. Varga Lajos segédpüspök úr által (Balla Péter, Hajdú
Zsombor, Járja Márton, Tóth Bálint, Veres Evelin). A keresztény
ember a bérmálás
szentségében
erőt és küldeMarika fotó
tést kap arra,
Elsőáldozók
hogy
Krisztus
élő tanúja legyen az egyházban és a világban. Nagyon
szép feladat, ugyanakkor komoly küldetés, amit elkötelezetten, hűségesen kell teljesítenünk.
Krisztus megígérte, és Pünkösdkor el is küldte tanítványainak a vigasztaló Szentlelket. Ők nyitott szívvel
várták, és befogadták a harmadik isteni személy kegyelmi
ajándékait. Mivel a mi Szentháromságos Istenünk ugyanaz
tegnap, ma, és mindörökké - vagyis semmit sem változott
azóta – ugyanígy adja ma is vigasztaló segítségét azoknak, akik ezt őszinte nyitottsággal kérik. Isten bőséges kegyelme, és a Szentlélek hét ajándéka az, amely
segít megmaradnunk kereszténynek ebben a zűrzavaros önző
világban. És valójában a hozzáállásunkon múlik, hogy hogyan élünk ezekkel a kegyelmi lehetőségekkel életünk
során, és hogy merjük-e ez által is egyre jobban been-

Bérmálkozók

gedni Istent az életünkbe. Úgy érzem, hogy mindenekelőtt
a
kedves
szülők
feladata,
hogy
gyermekeiket Isten szeretetére neveljék, példát
adjanak nekik a szentmisén való rendszeres részvételükkel, és a hit útján vezessék, hiszen erre tettek komoly ígéretet, amikor megkereszteltették
őket. Éppen ezért a legnagyobb szeretettel kérem,
hogy teljesítsék ezt a szép küldetést és feladatot,
amit az Isten bízott rájuk. Továbbá adjon elég szeretetet, türelmet, és bölcsességet szülői hivatásuk Isten akarata szerinti megéléséhez.
Kívánom, hogy mindnyájunkat erősítsen és töltsön
el kegyelmeivel az Oltáriszentségben köztünk élő
Krisztus, valamint áradjon ki ránk bőséges vigasztalásával Isten Szentlelke!
Berci atya

Ünnepi körmenet

Kérem azokat a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük jövőre elsőáldozó legyen, minél hamarabb jelentkezzenek
nálam! Ugyanis az elmúlt évek sajnálatos lemorzsolódása miatt szükséges egy távolabbi előkészület a szentség vételére.
Azokat a gyermekeket tudom jövőre elsőáldozáshoz engedni, akik legalább egy éven keresztül rendszeresen járnak
szentmisére. Köszönöm a megértésüket!
Továbbá várom azon ﬁatalok jelentkezését is, akik két éves felkészítő után a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. (Püspök úr rendelkezése szerint a 16. életévet betöltött személyek bérmálkozhatnak. Vagyis a felkészülést kb. 14
éves korosztállyal kezdjük.)
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RENDEZVÉNY

Magyar Hősök Emlékünnepe Őrhalomban 2015. május 29-én

„Hajtsunk ma fejet halottaink előtt, Kik fegyverrel védték a magyar földet, Kik életüket áldozták érettünk” - ezzel a - meghívón is olvasható - idézettel hívta Őrhalom Község Önkormányzata és az Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete településünk lakóit a
Magyar Hősök Emlékünnepe rendezvényre.
Május utolsó vasárnapja nemcsak gyermeknap, hanem a Magyar Hősök Emlékünnepe is.
Ezen a napon megemlékezésekkel tisztelegnek azok előtt a magyar katonák előtt, akik az
Árpád-kortól kezdve, az 1848-49-es szabadságharcon át, az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom idején és egészen napjainkig megvédték és védik az
országot.
Elsőként Horváth Bertalan plébániai kormányzó köszöntötte a megemlékezőket, majd Farkas Egon Őrhalom község polgármestere ünnepi beszéde következett, melyből az alábbiakban idézünk egy-egy részletet:
„A Hősök Napjának különleges előtörténete van. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1915-ben báró
Abele Ferenc vezérkari őrnagy indítványozta, hogy minden község kőemléket állítva legyen
köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. Kezdeményezése 1917-ben emelkedett törvényerőre, ekkor kötelezővé tették a hősi emlékművek állítását. 1924-ben egy újabb
törvény a nemzeti ünnepek közé sorolta a magyar hősökről való emlékezést, május utolsó
vasárnapját a Hősök Emlékünnepévé nyilvánítva. Az 1925-től rendszeressé váló megemlékezéseken istentiszteletet celebráltak, imát mondtak, végezetül koszorú elhelyezésével tisztelegtek a hősök emléke előtt. A II. világháború után politikai és szimbolikus tartalma miatt
tilalommal sújtották, eszmei üzenetét diszkreditálták. Csak a rendszerváltozást követően
nyerhette vissza eredeti jelentését. A Magyar Köztársaság Országgyűlése, adózva az elmúlt
ezredév mindazon magyar hősei emléke előtt, akik a haza szabadságáért és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradásáért vérüket ontották vagy életüket áldozták, a nemzet erkölcsi adósságát törlesztette 2001-ben, amikor a magyar hősök emlékének megörökítéséről
és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló törvényt elfogadta. Magyar falvakban, városokban katonaszobrok, harci jelenetek bronz domborműveken emlékeztetnek azokra az ismert
és ismeretlen hősökre, akik életüket áldozták az első és második világháborúban. Száz és
száz faluban, még a határon kívüli magyar településeken is emeltek második világháborús
emlékműveket az elesett katonák tiszteletére.
A mai ünnep azonban sokak számára több mint egyszerű megemlékezés. Sokan vannak
még közöttünk, akik nem látták többé a hadbavonult őseiket. Akiknek az édesapja, nagyapja, dédapja soha nem tért vissza a frontról. A családtagoknak nem volt alkalmuk megadni a méltó végtisztességet a harcokban odaveszett családtag számára. Ezért a mai ünnep
egyben gyászszertartás is, újratemetjük, elsiratjuk azokat a hősöket, akik valahol távolban, ismeretlen sírban nyugszanak. Rájuk emlékezünk a mai műsorral.
Tisztelt Emlékezők!
A mai, igencsak rohanó világunkban különösen fontos, hogy néha megálljunk egy pillanatra, és elhelyezzük magunkat a minket körülvevő világban. Nézzünk visszafelé is, és ellenőrizzük, hogy nem tévesztettünk-e utat, irányt a nagy sietségben. A jövő építése ugyanis
akkor lehet sikeres, ha a múlt irányát folytatjuk, a történelmi igazságokra építünk, olyan alapokra, amelyek örök értékeket képviselnek. A homokra épített ház az első viharban összeomlik. „A történelem az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet tanítómestere,
a régi idők hírnöke.”
A múlt héten ünnepeltük pünkösd vasárnapját, amikor a keresztények szerte a világon a Szentlélek eljövetelét ünneplik. A Szentlélekét, aki arra hivatott, hogy erőt adjon a megpróbáltatások
idején, megvilágosítson a kétségek között és kitartásra serkentsen a hivatásunk teljesítése
során. Mert az elmúlt ezerszáz esztendő hőseire emlékezve nekünk ma szintén hősökké kell
válnunk, mert ezt követeli meg a közjó és a saját jól felfogott érdekünk. Ehhez van szükségünk
a természetfeletti segítségre is, hiszen a történelem Ura nem hagy minket magunkra, amikor
nehézségek elé állít. Ezt kérte a magyar nemzet múlt vasárnap Csíksomlyón is, hiszen nehézség akad bőven, ezt mindnyájan tapasztaljuk.

RENDEZVÉNY

Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim!
Azt kívánom mindnyájunknak, hogy a Magyar Hősök
Emléknapján a múlt áldozatira és dicső elődeinkre
való emlékezés táplálja hazafias érzelmeinket, hogy
meg tudjuk találni hiteles
és értékes példaképeinket
nemzetünk és hazánk –
vagy éppen családunk
nagyjai között, akiket
talán nem csak vágyainkban, hanem tevőlegesen is
követni tudunk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

Az ünnepi műsorban közreműködtek:
Hegedűs
Andor (vers), László Péter
(vers), Majer Zsolt (ének),
Menyhárt Éva (ének), Rados
Zsófia (vers), Prevíz - Vetter
Anita kántor és templomunk
énekkara. A rendezvényt Bóta
Bettina konferálta.
A megemlékezés koszorúzással
zárult. Őrhalom Község Önkormányzata nevében Farkas Egon polgármester, Kanyó János alpolgármester,
Orosz János képviselő, az Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete nevében
Horváth Bertalan plébániai kormányzó, Farkas Oszkár elnök és Kanyó Géza képviselő helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az Őrhalmi József Attila Általános
Iskola képviseletében Bozsonyik János igazgató és Barázné Takács Ágnes pedagógus helyezték el a virágokat, ezután az Őrhalmi Óvodából Pilisiné Varga Anna
óvodavezető, valamint Farkas Bence és Végh Lóránd Levente óvodások a saját
maguk által készített virágokkal tisztelegtek a hősök emléke előtt. Az idén alakult
Nyugdíjas Klub nevében Bozány Istvánné és Hevér Istvánné koszorúztak,
az Őrhalomért Egyesülettől Farkas Andrea elnök és László Péter tag helyezték el a koszorújukat az őrhalmi hősök táblájánál.
Az őrhalmi hívek, hőseink hozzátartozói sok, szép virággal díszítették az
emlékhelyet. A program rendezői – az önkormányzat és az egyházközség hagyományteremtő céllal szerveztek a megemlékezést, és a szándékukat
erősíti az a tény is, hogy sokan vettek részt ezen a megható, ünnepélyes
megemlékezésen.
A Magyar Hősök Emlékünnepe szüleink, nagyszüleink, dédszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha
lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.
FA
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Szepes István masszőr bemutatója

Születésnapi köszöntés

Tisztelt Őrhalmiak!

Azt hiszem már mindenki tudja, hogy januártól működik a Nyugdíjas Klub falunkban. A Klub életéről szeretnék pár sort írni. Az elmúlt három hónapban is
számos esemény történt. Áprilisban két helybéli vendégünk is volt, Kalmár Alíz
gyógytornász és Szepes István gyógymasszőr tartottak előadást. Utóbbi vendégünk egy vállalkozó kedvű tagtársunkon bemutatót is tartott. Júniusban rendőrségi tájékoztatót hallgattunk meg Kobl Gábor rendőr előadásában, és
vendégül láttuk Berci Atyát is. Továbbra is minden hónapban megköszöntjük a
hónap névnaposait. Májusban azonban két 80 éves tagtársunkat is köszöntöttük, hisz ez kevés ember életében adatik meg. Balassagyarmaton színházi előadáson voltunk. Részt vettünk a falu
virágosításában. Koszorút helyeztünk el a hősök táblájánál az
ünnepi megemlékezésen. Amikor tudjuk, hogy vendégünk jön,
általában valami ﬁnomsággal várjuk amit „ügyeletes szakácsnőnk” Percze Ilonka szokott készíteni. Ezek mellett folytatjuk
egyéb programjainkat is. A nyárra kirándulást, fürdést tervezünk.
Sajnáljuk, hogy egy társunk kimaradt, reméljük nem rossz emlékekkel távozott tőlünk. Egy közösségben ahol 26-27 ember van
együtt, meg kell tanulnunk egymáshoz alkalmazkodnunk, és ezt
sokan mi is most tanuljuk. Megköszönöm a Hivatal részéről kapott segítséget.
Hevér Istvánné
Születésnapi köszöntés

Névnapozás
Hősök napja megemlékezésen

Majorné Kalmár Alíz gyógytornász előadása
Kobl Gábor rendőr tájékoztatója

Berci atya látogatása

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

Itt van a vakáció!
A nyári hónapokban a gyermekek fokozott
baleseti veszélyeknek vannak kitéve. A tanítási szünet időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez
a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni,
és az egyéb balesetekre egyaránt. A tanítás
befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így
gyakrabban jelennek meg a közterületeken,
játszótereken és az utak mentén, továbbá felügyeletük sincs mindig kellően megoldva.
A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik, és
a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb.
Nyáron jellemzően gyakoribbak a kerékpáros
balesetek. Szükséges megjegyezni, hogy a
kerékpáros gyermekbalesetek látenciája viszonylag magas. Sok baleset ugyanis nem a
közúton, hanem a játszótéren, udvaron, vagy
más hasonló helyen történik, többnyire egyéb
külső közreható tényező hiányában, s ezek
az esetek a közúti baleseti statisztikában értelemszerűen nem jelentkeznek.
A kórházi/szakrendelői gyermekosztályok jelzései alapján a magános balesetek (elesések, útról való letérések stb.) és az ütközések
mellett abból is adódnak sérülések, hogy a
kerékpáron szabálytalanul szállított gyerek
lába beszorul a küllők közé.
A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a közlekedésnek. A
gyermekek még nem rendelkeznek azokkal
az ismeretekkel, melyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek,
nem érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, s figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért a
gyermekekre mindenhol potenciális veszélyek leselkednek, ahol gépjármű-közlekedés
van: a forgalmas, vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a
bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és találkozóhelyek környezetében stb.
Ugyanakkor a gyermekkorúaknak van még
egy rendkívül fontos tulajdonságuk: ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése
terén, esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas. Ezért a közlekedési szabályok ismertetése, a veszélyek tudatosítása és
a helyes magatartásminták átadása balesetektől óvhatja meg a gyermekeket, s akár
életmentő is lehet.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt szülőket és
közlekedőket, a nyári időszakban különösen
ügyeljenek a gyermekekre, amennyiben az
úton, vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral megjelennek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése
kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük, és teljesen másként látják a világot, gyakran kalandot keresve minden észlelt
dologban. Végezetül ne feledjék: a gyermek
számára az első számú mintát a szülők szolgáltatják!
Mindenkinek biztonságos nyarat kíván az őr-
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halmi Körzeti Megbízott Csoport: Valah Zsolt
r.zászlós és Urbán Gábor r.törzsőrmester!
A cikk írója: Valah Zsolt r.zászlós

Biztonságunk érdekében

Április elején tartotta éves közgyűlését
az Őrhalom és Térsége Polgárőrség a polgármesteri hivatal nagytermében, ahol a
tagok meghallgatták Bóta Andrásnak, az
egyesület vezetőjének beszámolóját a tavalyi évben végzett tevékenységről és gazdálkodásról,
meghatározták
az
elkövetkező egy év legfontosabb feladatait, elfogadták az ez évi költségvetést,
döntöttek új tagok felvételéről és mintegy
tucatnyi, az egyesület életében évek óta
részt nem vevő tag tagsági viszonyának
megszűntetéséről. A közgyűlés keretében
Csík Csaba r. alezredes, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság megbízott vezetője és Vass Miklós, a Nógrád Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke emléklapot
adott át mindazoknak, akik már legalább
öt, tíz, tizenöt vagy húsz éve látnak el polgárőri szolgálatot, közöttük annak a hat
tagnak is, akik 1991-ben alapítói voltak a
megyében elsők között létrejött polgárőr
szervezetnek, az Őrhalmi Vagyon- és Önvédelmi Egyesületnek. Szintén a közgyűlésen vehették át szolgálati érmeiket
Berecz György tűzoltó ezredestől, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától és Tóth Péter tűzoltó
századostól, a Nógrád Megyei Tűzoltószövetség elnökétől azok a tagok, akik legalább 5, 10, 15, 20, 25, 30, sőt, 50 éve (!)
látnak el önkéntes tűzoltó szolgálatot Őrhalom és a környező települések mentő
tűzvédelmében. A közgyűlés végén településünk önkormányzatának jóvoltából
ünnepi ebéd várta a megjelenteket, ami
megalapozta az estébe nyúló, jó hangulatú baráti beszélgetéseket is.
Jó hangulatban zajlott június elején
Szentén a Nógrád megyei polgárőrnap is,
amelyen az Őrhalom és Térsége Polgárőrség küldöttsége is részt vett. A szakmai
programokkal, főzőversennyel, látványos
bemutatókkal színesített egész napos
rendezvényen járőrversenyre is sor került, ahol az őrhalmi polgárőrök csapata
az előkelő második helyezést érte el.
Az ünneplés mellett a munkából is kijutott bőven a polgárőröknek az elmúlt hónapokban: önkormányzati és egyházi
rendezvények biztosításában vettek részt
a tagok, figyelőszolgálatot teljesítettek a
faluban, illetve a rendőrség munkatársaival is hetente több alkalommal láttak és
látnak el közös szolgálatot Őrhalomban
és a környező településeken az egyesület
tagjai. A közös szolgálatok alkalmával
sok esetben a Készenléti Rendőrség Budapestről vagy Miskolcról érkezett egységének
munkájához
adnak
nagy
segítséget helyismeretükkel a polgárőrök.
Látható eredményeket hozott Őrhalom
közbiztonságának terén a Belügyminisztérium által életre hívott, úgynevezett
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„250X100 Közbiztonsági Mintaprogram”hoz történt csatlakozás, aminek eredményeképpen jelentősen javultak a bűnügyi
mutatók az elmúlt évben településünkön. A mintaprogram részeként kiemelt
anyagi támogatáshoz is jut az Őrhalom
és Térsége Polgárőrség, és ennek köszönhetően többek között, a tagokat új, egységes polgárőr formaruházattal látja el,
de sikerült elvégezni az egyesület által
üzemeltetett Lada Niva gépkocsin is a
szükséges javításokat. A lassan kiöregedő jármű mellé az egyesület a jövő
évben szeretne 100%-os állami támogatással beszerezni egy új terepjáró gépkocsit abból az európai uniós pályázati
keretből, ahonnan az elmúlt két évben
sok más társadalmi szervezet mellett
több mint száz polgárőr egyesület is új
gépkocsihoz jutott, illetve fog jutni az
idén szerte az országban.
Helyt álltak az Őrhalom és Térsége Polgárőrség keretén belül működő Önkéntes
Tűzoltó Szakosztály tagjai a tavaszi időszakban egymást érő bozóttüzek oltásában éppúgy, mint a Mihálygergén
megrendezésre került megyei tűzoltónapon és tűzoltóversenyen, de közreműködtek
bemutatóprogramjukkal
az
önkéntes tűzoltók a balassagyarmati és
az őrhalmi gyermeknapon is. A szakosztály tagjai közül többen bekapcsolódtak
a közelmúltban nógrádgárdonyi székhellyel létrejött Ipoly-völgyi Különleges
Mentőegyesület munkájába is, ahol nem
csak az indulásnál, hanem remélhetőleg
később is hatékony segítséget tudnak
majd nyújtani az őrhalmi önkéntes tűzoltók, egyúttal pedig megnyílik a lehetőség az érdeklődő tagok számára többek
között a vízi mentésben, a mentőkutyaképzésben, a hegyi mentésben, vagy
éppen a búvárkodásban történő részvételre is.
-RP-

Angelika a kifüggsesztett kötélen
A 2. helyezett csapat
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ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI

Április 19-én tartották Ipolyvarbón a XXIII. Szent-Iványi Ferencz országbíró emléknapot. A szentmise után, koszorúzási ünnepség következett a templomkertben. Az Őrhalomért Egyesület képviseletében Balla Tímea, Farkas Andrea
és László Péter helyezték el a megemlékezés koszorúját az országbíró nyughelyén, a templom alatti kriptában.
Egyesületünk tagjai idén is részt vettek a település virágosítási akciójában. Ebben az évben is kifüggesztettük a
muskátlikat a faluközpont villanyoszlopaira, és hozzájárultunk az óvoda virágosításához.
Június 2-án elszállítottuk a 17 zsáknyi műanyag kupakot Rimócra a súlyos beteg Szita Jázminnak. Elkísértek
minket az őrhalmi iskola tanulói is, akik apró ajándékokkal kedveskedtek a kicsi lánynak. A kupakokat folyamatosan gyűjtjük, a Községi Könyvtárban lehet leadni!
Az iskolai évzárón, az Őrhalomért Egyesület megjutalmazta az Őrhalmi József Attila Általános Iskola kiemel- Horváth Lolita jutalmazása
kedően teljesítő, őrhalmi lakosú, legjobban tanuló diákját. Ez úton is gratulálunk Horváth Lolitának a példamutató magatartásáért, és kitűnő tanulmányi eredményéért!
Szervezetünk ajándéktárgyakkal támogatta a gyereknap és az ifjúsági találkozó versenyszámainak díjazását.
Egy névtelen támogatónk ötletéből eredően, és az ő jóvoltából, számítógépet ajándékozhattunk egy olyan hátrányos helyzetű, Őrhalomban élő diáknak, aki kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a 2014-15-ös tanévet. A jó tanuló gyermek Csécsei Sarolta, aki másik két támogató felajánlásának köszönhetően egy számítógép- és egy
íróasztalt is kapott ajándékba.
Tagjaink ebben az évben is rendbe tették a szovjet hősök sírját.
Június végén az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
ruhagyűjtést és osztást szervezett a hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Az összegyűlt adományokból ingyen válogathattak a rászorulók. Immár 3. alkalommal szerveztünk ilyen jellegű adománygyűjtést, amit őszre
Csécsei Sarolta ajándékozása
folytatni fogunk. Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a gyűjtéshez!
Június 24-én Szent Iván-éji varázslatok - az év leghosszabb napjának legrövidebb éjszakáján címmel egyesületünk nyárköszöntő mulatságot
szervezett a Kaparó udvarán. A programot a kis néptáncosok nyitották meg az új koreográfiával, melyet Takács Bernadett néptáncoktató tanított be. Őket követte a Kerek Perec Egylet interaktív meséje, majd Molnár Orsi retró percekkel örvendeztette meg a jelenlévőket. Háttér programként lehetett pónilovagolni, csillámtetoválást készíttetni, kézműveskedni és virágkoszorút fonni, valamint különböző gyógynövényekkel
és azok jótékony hatásaival ismerkedni Valika néni standján. Esti órákban meggyújtottuk a Szent Iván-napi tüzet, tűztáncot jártunk, a bátrabbak tüzet ugrottak, majd a parázsban almát sütöttünk. Vendégeinket finom gyümölcs-, és gyógynövény teákkal, valamint zsíros kenyérrel kínáltuk. A mulatság retró diszkóval zárult.
Támogatóinknak ez úton is köszönjük
segítő szándékú együttműködésüket!
F.A.

Tűzugrás

Molnár Orsi retró műsora

Síremlék rendbetétele

Az a fínom zsíros kenyér

Kerek Perec Egylet mesejátéka

Pónilovaglás

Csillámtetoválás

Tűztánc

László Péter költőnk, településünk krónikása
rendszeresen járja a levéltárakat és állandó látogatója a környező települések idős, tapasztalt,
sokat megélt és sokat látott lakóinak. Áldozatos
gyűjtő munkájának gyümölcse immár több száz oldalas dokumentáció, amelyből újságunk oldalain
közlünk néhány, aktualitását élő részletet.

A magyarországi boszorkányság története
A magyarság elődei, a szkíták Napisten-hívők (természetvallók, tűzimádók) voltak. Nem magát a
Napot imádták, hanem az életet adó fényt, mely
növényeket fakaszt, termést serkent. A csángók és
székelyek mai napig a Nap felé imádkoznak reggelenként. Nem véletlen az sem, hogy népmeséink
tündérének hosszú aranyhaja, szintén a Napot jelképezi, és ebből alakult ki az évszázadok során a
Napba öltözött Boldogasszony kultusza. Így öröklődött át a múlt és ősi hitvilágunk a jelenünkbe,
meséinkbe. Míg a tündérek a fényt, a nappalt mintázták, addig a boszorkányok a sötétséget, az éjszakát testesítették meg. De az éjszakában is
vannak ragyogó szépségek, a milliónyi csillagok.
Lettek tehát jó (akik segítenek, fehér mágiát alkalmazva) és rossz boszorkányok (akik ártanak, fekete mágiát használva) is népmeséinkben. A
boszorkányok között nem csak öregasszonyok
akadtak, hanem csinos fiatalasszonyok, lányok is,
akikre hiúsági okokból, vagy féltékenységből fogták rá a boszorkányság vádját (pl: éjszaka feketemacskává változnak vagy a telihold /melyet
misztikus jelenségnek tulajdonítottak/ előtt repkednek seprőjükön). A középkorban, az inkvizíció
alatt, a boszorkányok sorsa legtöbb esetben máglyahalál volt vagy börtön. Vizes-próbának vettették alá őket, ha a mély vízben elmerültek, akkor
nem voltak boszorkák, de meghaltak, ha fennmaradtak a vízen, akkor pedig élő bizonyosságként
lett a sorsuk halál. Kulcspróbát is alkalmaztak. Ha
a tüzes kulcs nyomot hagyott a tenyerükön, megúszták, ha nem, máglyán végezték. Külföldön az
egyházi inkvizíció megbélyegezte őket a boszorkányság jelével (V=venefica vagy S=striga kezdőbetűvel), tüzes billoggal. Hazánkban, sok esetben
egyszerű idős szülésznőkből (innen ered a vasorrú
bába elnevezés) javasasszonyokból, gyógyítókból
lettek boszorkányok, mert a gyógyfüvek csodáit
varázslásnak, kuruzslásnak tartották. Ha meggyógyult a beteg, gyanús volt, ha véletlenül elhunyt,
megint csak a javasasszonyt okolták. Ha meg egy
gyermek halva született, az a biztos vádat jelentette
a szülésznő számára. A bábához hasonlóan, a
nagynövésű hegyi székelyekből óriások, a kisebb
termetű, szikárabb földműves népből törpék vagy
manók lettek. A falubeliek régen hittek a boszorkánykultuszban. Tormay Cécile remekül festi le a
Boszorkány c. novellájában a gyógyító öregaszszony személyét, akit a falu megbélyegez, mert
neki szebbek a gyümölcsei, ért a gyógyításhoz, esténként a temetőbe jár. Aztán kiderül, hogy a beteg
kis unokájával él együtt, szívesen segít az embertársain, és a családja sírjait látogatja könnyezve éjszakánként. Már a máglya is áll, és cikázó villámok
közepette viszik a kivégzőhelyre, s hiába bizonygatja igazát, ki akarják végezni ártatlanul. Ám egy
fiatalasszony bepillant az idős hölgy házába, és rátalál a már halott kisgyerekre. Rohan a máglyához,
és az utolsó pillanatban elmondja az igazságot. Eltűnnek a felhők, felragyog a Nap, és a megtört, magára maradt öregasszony megmenekül. A falusiak
szeme előtt feldereng az igazság, megsajnálják, és
innentől kezdve már ők lesznek a „családja”, ők segítik az idős asszonyt, bearanyozva a még hátralévő napjait. Nógrád vármegyében 1692 és 1754
között 24 boszorkányper zajlott le, Nagyoroszi,
Horpács, Bgy, Felsőpetény, Patak, Nagykürtös,
Heréd, Pálfalva, Herencsény, Baglyasalja, Salgótarján, Kosd, Rap, Penc, Pinc, Bolgárom településeken. A boszorkányok egy részét rabosították,
másik részét felmentették (a máglyát ekkor már
nem alkalmazták). Voltak közöttük férfiboszorká-
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nyok is. Ne feledjük, hogy a férfiak is értettek a
népgyógyászathoz. A jelesebbeket gyógyítóként,
táltosként vagy garabonciásként (aki forgószéllel
érkezett, ezt a szélformát boszorkánytáncnak vagy
ördöglakodalmának is hívták) tisztelték. Általában
juhászok, pásztorok, erdészek voltak e titkok továbbvivői. Lajtosné Ica néni Varbóról (aki népgyógyászattal is foglalkozik) mesélt két juhászról, akik,
mint táltosok élet-halál harcot vívtak egymással
vörös és kéklánggá változva. A vesztes végleg eltávozott a faluból. De, nemcsak férfi boszorkányok, hanem férfitündérek is léteztek. Visszatérve
a boszorkányperekhez, érdekes lehet számunkra
Kanyó Elizabeth boszorkánypere 1718-ból, akiről
nem tudni, melyik faluból származott. Ipolykeszit,
a boszorkányok falvaként is nevezik, hiszen a kézzel írott régi krónikája több boszorkányperről is
megemlékezik. Ipolyi Arnold püspök, aki Ipolykeszin élte gyermekkorát, Magyar mitológiájában:
rossz, gonosz tündérként aposztrofálja a boszorkány fogalmát, aki bűvölésre, rontásra is képes. Rimócon a boszorkányok a keresztúton találkoztak
esténként. Akit meg akartak rontani, annak 666
borsószemet küldtek. Ezt rimóciak mesélték. Boszorkánytáncot a tűz körül teliholdas éjjel táncoltak
szombatonként. Innen a boszorkányszombat, boszorkányok éjszakája elnevezés. Ilyenkor gyümölcságakat, mezei virágokat, gyógynövényeket
szórtak a tűzbe, varázsmondatok mormolása közben. Ha jóra akarták használni a tüzet, akkor a gyümölcságak
beszórása
a
gyümölcstermés
gyarapodását, a virágok a szerelem beteljesülését,
a gyógynövények tűzbevetése a betegségek elűzését volt hivatott szolgálni. Ellenkező esetben értelemszerűen az ellentétjüket. A férfiak mai napig
loccsantanak ki italukból, illetve ételmaradékot
szórnak a földre az ősök tiszteletére. Koccintáskor
a háromszoros Isten-felkiáltás is régi idők szokásából maradt ránk. Bográcsozáskor pedig különböző ágakat, fűszernövényeket szoktunk a tűzre
szórni, igaz főként az illatuk miatt. A zöld diólevél
tűzön jó szúnyogriasztó. Népmeséinkből olvadt át
e szokás napjainkba. Poe Holló című versében, halott kedvesét siratva, fekete hollóként ábrázolja a
túlvilág madarát. Kedvenc Csitári-dombomon,
ahol a tájban szoktam gyönyörködni, illetve meditálni, és a verseket memorizálni, bár fekete hollóval
még nem, de annál több keringő egerészölyvvel találkoztam. A Csitári-dombot más néven Boszorkány-körként emlegetik (félköríves formája miatt),
de találó az elnevezés, mert itt mindenféle gyógynövény fellelhető, a medvehagymától a levendulán át a kamilláig. Nem véletlenül járt ide biciklivel
Talpas Pista bácsi is Varbóról, aki szintén értett a
gyógyításhoz. A Csitári kerekdombról (ez nem a
Csitári-domb) egy rege is fennmaradt, mely szerint
hét évente teliholdas éjjen, a föld mélyéből egy
fénysugár tör az éj felé. Állítólag valakit meggyilkoltak ott, és annak az elásott kincse tükröződik a
telihold fényében. Varbón és Ipolykéren hétévente
csendes éjszakákon az egykor elsüllyedt drahitemplom harangját vélik hallani. Öngyilkosok szellemét is gyakran látni, mert nem bírnak békében
nyugodni, s ott bolyonganak, ahol elhunytak.
Gyarmaton éjfélkor láttak már idős fejkendős nénit
keresztül menni a városháza falán. Az óváros-téren
pedig fejnélküli lovagok kísértenek éjszakánként,
hisz ott állt egykoron a vár (titokzatos a Szent-Márton hegyi alagút is). Tény, hogy éjfélkor nem célszerű a templom kulcslyukán keresztül nézni, mert
a holtak szellemét pillanthatja meg az ember, akárcsak, ha az út közepén halad ilyenkor a vándor. De
éjfélkor a temetőben sem jó sétálgatni, mert a kísértetek órája ez. A Luca-székének történetét pedig
mindenki ismeri. Erről lehet látni a karácsonyéjféli
összejövetelüket. Luca napja a boszorkányok elleni
védekezés napja a néphit szerint, ekkor kell elkezdeni a Luca széket. Nem árt tudni, hogy a boszorkányok a lila színtől tartanak. Kedden és
csütörtökön, aki a boszorkányokról beszél, ha nem
akar magának rosszat, meg kell fognia a fülét és
hangosan kiáltania: - Sz… a fülébe!- hogy ne hall-
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ják meg, miről beszélt az ember. Ekkor nem kísértik meg őt, s nem tudnak ellene ártani a boszorkák.
Átoklevételhez a következőt kell mondani keresztvetés közben: - Az átok, ne váljon valóra! Ördögűzés ellen a pap, illetve a fokhagyma segít a
népi bölcsesség szerint. A boszorkányok szeretnek
rontani (megelőzhető volt gatyamadzaggal bekötött istállóval, szobával, seprűvel az ajtóban, jelekkel a kapufélfán. Ha megtörtént a baj, ráolvasást
használtak), szemmel-veréssel (főként csecsemőt,
kisgyermeket; füstöléssel, gőzöléssel kezelték,
annak a hajával füstöltek, aki szemmel verte a
gyermeket vagy piros ruhát adtak a gyermekre és
olvasót, illetve szenes vízzel megmosdatták a csecsemőt visszkézről, utána a vizet az ajtó sarkába
beöntötték, ráolvasó énekeket is használtak), bűvöléssel betegséget előidézni. Csirke lábat is szoktak dobni az új ház alapjába, hogy a benne lakók
boldogtalanok legyenek. Ez ellen, úgy védekezhetünk, ha kivesszük a csirkelábat és elhajítjuk, vagy
felszenteltetjük pappal a házat. A boszorkányok
boszorkánykonyhában kotyvasszák varázsfőzetüket (ami természetesen nem más, mint a gyógynövényekből készült teák, főzetek babonás
értelmezése). A boszorkányok általában fekete
ruhát hordanak. A banya szó a bányarém szavunkból könnyen értelmezhető, hisz, aki lemegy a
bányába, a széntől szinte bizonyos, hogy feketén
tér vissza. Lakota Mariska néni, aki a népművelés
mestere és gyógyító is volt, mesélte, hogy Szilveszter éjjel nem szabad a kúthoz menni. Az édesapja járt pórul ez miatt, mert vízhúzáskor a hátára
kapaszkodott egy boszorkány. Ezután fáradékony
lett, sápadt, nyomta a mellét valami állandóan, és
esténként hallotta a boszorkány hangját, aki kérdéseket tett fel neki. Kérlelték, hogy ne feleljen, s
így tett. Hajnali egykor mintha minden macska
egyszerre nyivákolt, verekedett volna-olyan hangot hallottak, de többé nem tért vissza a boszorkány, és Ferkó bácsi meggyógyult. Előtte
felszentelték a házat és olvasót tettek Mariska néni
apjának a nyakába. Az anyukájától azt hallotta Mariska néni, hogy a boszorkányok nagyon nehezen
tudnak meghalni, és haláluk előtt át akarják adni a
tudásukat, akár családtagnak is. Nem szabad kézzel érinteni a haldokló boszorkányt, mert átszáll a
tudása az illetőre. Ha minden áron a kezét nyújtja
egy seprűt kell odadobni, azt fogja meg, aztán a
seprűt elégetni, így a boszorkány hatalma eltűnik
végleg. Zsélyben pedig két testvér élt, az egyik boszorkány volt, a másik azzá akart válni. Elvitte hát
a testvérét a sötét útra, ahol különböző csúszómászók mászkáltak, de végül megszánta a húgát. És
rámutatott egy világos helyre, mondván: ez a te lelked, a sötétre-pedig, hogy ilyen lesz. Ekkor megijedt a másik lány, és visszafordult, már nem akart
boszorkány lenni. A testvére elmondta, hogy a
haza út felé megpróbálják majd befolyásolni e
szörny lények, de semmi esetre sem nézzen vissza.
Így tett, s szerencsésen megmenekült. A nővérét
viszont, úgy megverték a boszorkányok, hogy egy
hónapon át betegen feküdt az ágyban. Adventkor
annyi felé kell vágni és szétosztani az almát, ahányan az asztalnál ülnek. Ha a rossz szellemek éjszaka a hazautazót elcsalják rossz utakra, elég, ha
visszagondol, hányan kaptak az almából, és rátalál
újra a helyes útra, s a boszorkányok tehetetlenek
lesznek vele szemben. A boszorkák a teheneket is
előszeretettel rontották meg, s ilyenkor véres tejet
adtak. Böjti boszorkánynak pedig a kisze bábut nevezték a borzas haja miatt, amelyet a vízbe dobva
temetik el a telet, és űzik el a rosszat. Azt is mondják, hogy a telihold a „Cifraasszonyok” tükre
(abban nézegetik magukat), s a boszorkák a hullócsillagokból lesznek, de tartani tőlük még sem kell
igazán, mert a babonaság szülte ezeket, és már
Könyves Kálmán királyunk is megmondta megelőzve a „művelt nyugatot”: Boszorkányok pediglen nincsenek! Ez igaz, de szerencsére
boszorkányosan szép hölgyeket mindig reprodukál a történelem.
László Péter, 2015. június 8.
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Szombat délután, esőfelhő alatt, a lezárt Varbói úton, kb.120 néző előtt, 40 perces kaszkadőr, motoros show került bemutatásra a már több éve „tologatott” program végre a megvalósítás mezejére lépett. A borongós idő miatt azonnal a
zumba bemutatóval folytatódott a program, azt követően pedig záporesővel, de a presszó belső termeiben elfogyasztottuk a finom vacsorát. Pingpong verseny következett, melyet Kanyó Róbert első díjjal, 10 USA dollárt nyert. Nagy érdeklődés kísérte
a csocsó versenyt is, ahol az első helyezésért járó 10 eurót Kalmár Petra és Kalcsó Péter páros nyerte el. Közben a téren az esőt napos
idő váltotta fel, a csocsó versenyt pedig a szabadtéri zene. Koraeste a főprogram rock koncert volt, nagyszámú nézősereg élvezte Majer
Zsolt és csapatának, a Nordton együttesnek az előadását. A koncert szünetében
Motoros bemutató
eredményhirdetés következett. Farkas Egon polgármester és Kanyó Géza szervező
kiosztották a díjakat.
A hajnali horgászverseny helyezettjei: 1. Kalmár Petra, 2. Varga Dávid, 3. Kalcsó
Péter. Ezután a bulizó fiatal csapat reggel 4-ig szórakozott DJ. Vanília összekovácsoló
zenéjére. A találkozó ideje alatt meg lehetett tekinteni az iskola galériájában László
Nikolett fiatal művészünk Érzelmek című kiállítását.
Köszönet mindenkinek aki hozzájárult a találkozó sikeres lebonyolításához: támogatóknak, konyhásoknak, a rendőrségnek, Majer Zsoltnak, Tóth Tamásnak, akik
nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény. Az ifjúsági találkozó főtámogatói: Őrhalom Község Önkormányzata és az Europe Direct.
Kanyó Géza szervező
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