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A felújított tornaterem ünnepélyes átadója
Őrhalom Község Önkormányzata 2015.
október 8-án rendezte meg az Őrhalmi József Attila Általános Iskola felújított tornatermének átadó ünnepségét.
A műsoron közreműködtek a helyi iskolások, a balassagyarmati Vitalitás SE.
Látványtánc szakosztályának táncosai,
Menyhárt Éva, konferált Bóta Bettina.
Ünnepi köszöntőt mondott Farkas Egon
Őrhalom község polgármestere.

A sportlétesítményt megáldotta Horváth
Bertalan plébániai kormányzó. Ünnepi beszédet mondott Balla Mihály országgyűlési képviselő, Selmeczi Zoltán az Oktatási
Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási
Központjának mb.vezetője és Bozsonyik János
iskolaigazgató.
Megújult tornatermünk
átadója az ünnepélyes
szalag átvágással, és a
Szózat közös eléneklésével zárult.
Az alábbiakban Farkas
Egon polgármester úr
ünnepi
köszöntőjét
idézzük:
„Tisztelettel és szeretettel
köszöntök minden megjelentet az Őrhalmi
József Attila Általános Iskola felújított tornatermének és öltözőjének átadó ünnepén!
Őrhalom sport infrastruktúra fejlesztési
programjának egy újabb fontos epizódjához érkeztünk. Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy 1 évvel ezelőtt adtuk át a
TAO program keretében megújított sportpályát és sportöltözőt. Akkor a nyitott, míg
most a fedett
sportlétesítményeink fejlesztései készültek el.
Ezáltal a sportolási
körülmények jelentősen
javultak településünkön.
Külön
köszönöm, hogy megtisztelt minket

jelenlétével: Horváth
Bertalan
plébános
úr,
Balla Mihály képviselő úr, Barna
János, Nógrád
megye Közgyűlésének alelnöke,
Selmeczi Zoltán,
az Oktatási Hivatal Salgótarjáni
Pedagógiai Oktatási Központ mb.
vezetője, Tácsik
Bálint úr, a KLIK
Balassagyarmati
Tankerület munkatársai, Bárányné Márton
Melinda jegyző asszony, Komjáti István Polgármester kolléga, Farkas Oszkár, az Egyházközség elnöke, Intézményvezetők,
Önkormányzati Képviselők, munkatársaim.

Tisztelt Ünneplők!
Bevezetésként, kérem engedjenek meg
nekem egy viccet:
Egy híres olimpiai atléta összegyűjti a barátait, szurkolókat és riportereket a luxusvillájába, hogy ünnepeljék a kiemelkedő
eredményeit.
Mondja a barátainak:
- Már nagyon unom ezt a sok pletykát a
hormonokról és szteroidokról! Ha nyersz,
akkor mindenki azzal vádol, hogy csak
azért nyertél, mert azokat használtad.
Ebben a pillanatban belép az atléta mamája, kezében egy focilabda nagyságú paradicsommal és így szól:
- Édes fiam, már számtalanszor kértelek...
használd a fürdőszobát és ne a kertbe
menjél pisilni!

Talán azért jutott eszembe ez a történet,
mert a 80-as évek elején, amikor még idejártam iskolába, éppen ezen a helyen, ahol
most állok, paradicsomot és még számos
zöldséget termesztettünk az itt fekvő iskolakertben Bagdal István tanár úr irányításával.
A tornaórákat pedig általában az iskola udvarán vagy
a páston
tartottuk,
rossz idő
esetén
pedig az
osztályteremben. A
mai gyerekek
és
talán a fiatalabb tanárok
is
csak nehezen tudják elképzelni, hogy milyen lehetett
egy 30 fős osztállyal egy tanteremben, a
padok között sorversenyeket rendezni, vagy
a padok tetején hasizom erősítő gyakorlatokat végezni. Bizony a testnevelő tanártól
nem kis szervezőkészséget, a tanulóktól
pedig óriási fegyelmet követelt a feladat.
Nem a gyenge paradicsomtermés miatt
kellett az iskolakertben a zöldségtermesztéssel felhagyni, és egy tornateremet öltözőkkel építeni az Általános Iskola épülete

ÖNKORMÁNYZAT

2
mellé mintegy 25 évvel ezelőtt, hanem azért,
mert nagy szükség volt egy fedett sportcentrumra. Azóta az épületegyüttes nem
csak az általános iskolába járó őrhalmi, hugyagi, csitári és ilinyi
gyermekeket szolgálta
ki, hanem Őrhalom
sport és közösségi életének meghatározó létesítményévé vált. Szinte
a hét minden napján
zajlottak itt foci, torna,
kosárlabda edzések, versenyek. Aerobik,
zumba és konditermi foglalkozások. Számtalan közösségi esemény is itt talált otthonra: bálok, gyűlések, ünnepélyek.
Sajnos a kivitelezés gyenge minősége miatt
az épület állaga a 2000-es évek elejére
rendkívüli mértékben leromlott. Nedves időben a csarnok tetőszerkezete beázott, ilyenkor a használata balesetveszélyessé vált. A
küzdőtér burkolata több helyen följött, öszszezsugorodott. Az öltöző fa tetőszerkezetét
a kártevők helyenként teljesen tönkre tették,
a járólapok elkoptak, föltöredeztek.
Mindezek miatt az
épületek egyre kevésbé tudták ellátni
a funkciójukat.
A problémák orvoslása érdekében az
Önkormányzat
2014. év elején pályázatot nyújtott be
a Belügyminisztériumba, mely második körben pozitív elbírálásban részesült. Ezúton is
szeretném kifejezni a kormányzati támogatásért a hálánkat országgyűlési képviselőnknek, Balla Mihály úrnak, akire Őrhalom
mindig számíthatott.
A nyertes pályázati támogatásnak köszönhetően megújulhatott a tornaterem tetőszerkezete és a küzdőtér új sportpadló
burkolatot kapott. Az öltöző tető javítása is a
felújítások része volt, de itt teljes tetőcsere
vált szükségessé. Szintén a pályázati támogatásból kialakításra került egy akadálymentesített mosdó. A projekt teljes összege
19 millió Ft, melynek 20%-át az Önkormányzat önrészként biztosította. A munkák
kivitelezését a Trend Építő Zrt. végezte. Mihály Gyula cégvezetőnek nem csak a szak-

szerű, szép munkát
szeretném
megköszönni,
hanem azt a tervezői segítséget
is, amellyel a legmegfelelőbb műszaki / technikai
megoldásokat
megtalálva, sikerült a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legnagyobb műszaki tartalmat megvalósítani. Külön köszönöm,
hogy eredetileg vállalt öltöző tetőhéjazat
csere helyett, egy teljesen új tetőszerkezetet
készítettek nekünk. További munkájához
sok sikert és jó egészséget kívánok!

gépészeti, légtechnikai korszerűsítéseket
végeztünk, végül pedig az épület mellől elvezettük a csapadékvizet. Mint mondtam,
mindezeket a munkákat, a korábbi évek jól
bevált gyakorlatának megfelelően, ahogyan
a Hivatal épület, a ravatalozó vagy a sportöltöző esetében is, saját szakembereinkkel
végeztük. Szeretném megköszönni Kanyó

Richárdnak
és
Oláh Richárdnak,
valamint az általuk
i r á n y í t o t t
közfoglalkoztatottaknak a faluért
végzett szakszerű
munkájukat.
Tisztelt Ünneplők,
Kedves Gyerekek!
Az
elmúlt
hónapok munkájának eredményeként egy megújult, korszerűsített, időtálló sportcentrum fogja szolgálni
az iskolát és az őrhalmi, valamint a kornyékbeli embereket. Ahogyan a bevezetőmben mondtam, a korábbi évek nyitott
sportpályafejlesztései után most sorra kerültek a fedett sportlétesítmények. Őrhalom
Önkormányzata, a Magyar Kormány támogatásával és ez irányú elképzeléseivel összhangban,
komoly
erőforrásokat fektetett a
sportinfrastruktúra fejlesztésébe. Azért vállaltuk
mindezt,
mert
meggyőződésünk,
hogy a sport, a mozgás
nemcsak a testi nevelés eszköze, hanem az
egészséges szellemi
fejlődés eszköze is,
amely felkészíti a gyermekeket a csapatmunkára, a megpróbáltatások elviselésére. A sport, minden
korosztályban megtanít küzdeni, együttműködni, csapatban dolgozni, kitartásra nevel.
Az együttes örömszerzés átlendít a kudarcokon, fizikailag karbantart, fejleszti egy sor
olyan tulajdonságunkat, amelyre nem csak
a sportpályán van szükség: koncentráció,
gyorsaság, térlátás, önuralom, tűrőképesség, stb.
A sportolás, a közös mozgás jó alkalom
arra, hogy az egyéneket közösséggé formálja. Az együttes élmény összetartó erőként működik, ami hosszútávon pozitív
hatással bír a falu, a közösség életére.
Végezetül szeretném megkérni lelkipásztorunkat, Horváth Bertalan plébános urat
arra, hogy kérje a Jóisten áldását munkánk
eredményére és mindazokra, akik használni fogják Őrhalom felújított tornatermét.
Köszönöm a figyelmüket.”

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

Augusztus 18-án a képviselő-testület elbírálta az óvodavezetői állás betöltésére beérkezett pályázatot, melyet nem fogadott el, és
azt újból kiírta.
Szeptember 24-én zárt ülés keretében bírálta el a testület a beérkezett szociális tárgyú egyéni kérelmeket. Nyílt ülés keretében
az 1. napirend vonatkozásában módosította
a képviselő-testület a Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét. A
következő napirendben módosították a
helyi iparűzési adóról, valamint a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendeleteket.
3. napirendben döntött arról a képviselő-testület, hogy benyújtja igényét a szociális célú

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A 4. napirend keretében az Önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2016. évi pályázatához. Az 5. napirend keretében eleget tett a képviselő-testület a Nógrád
Megyei
Kormányhivatal
által
megküldött törvényességi felhívásban foglaltaknak. A 6. napirend keretében a képviselő-testület elfogadta Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az egyebek napirend keretében döntött a képviselő-testület
arról, hogy egyéb rendezvények miatt, a
sportpadló védelmére takaró szőnyeget vásárol a tornaterembe.
Balla Tímea

2015.III. negyedévében három alkalommal
ülésezett a képviselő-testület.
Július 27-én zárt ülés keretében bírálták el
a szociális tárgyú egyéni kérelmeket. Nyílt
ülés keretében az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzat felülvizsgálatának
szükségességéről esett szó. A következő napirendben döntött a képviselő-testület arról,
hogy a Vasutas Települések Szövetségében a
tagsági viszonyát megszünteti. A 3. napirend keretében határoztak arról, hogy kiírják az óvodavezetői állás betöltésére
vonatkozó pályázatot.

Tisztelt Ünneplők! Célunk az épületegyüttes
teljes felújítása volt, ezért a pályázattal le
nem fedett részeket további saját forrásból,
saját szakembereink segítségével újítottuk
fel. Kijavítottuk és lefestettük a külső és
belső homlokzatokat, lemázoltuk a fémszerkezeti elemeket és a nyílászárókat, és új
padlóburkolást végeztünk a folyosókon.
Szintén megújítottuk az ereszcsatornákat,
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Július hónapban 10 fő diákmunkást
foglalkoztatott az Önkormányzat.
Július 18-án Ipolyvarbó településen
Falunap volt, melynek keretében sor került az I. és II. világháborúban elhunyt
hősök emléktáblájának megkoszorúzás
ára. Az Önkormányzat nevében Kanyó
János alpolgármester
és Orosz
János
képviselő
rótta le kegyeletét.
Július 30-án Egerbe szervezett kirándulást az Önkormányzat, immár
második alkalommal, ahol 130 fő
vett részt.
Augusztus 20-án volt településünk búcsúnapja.
Szeptember 12-én 2. alkalommal
rendezték meg Ipolyvarbón a Hídi
vásárt, ahol az önkormányzat részéről Kanyó János alpolgármester
mondott köszöntőt. Ezt követően átadásra került az úgynevezett „hídverő emlékhely”, ahová Farkas
Egon polgármester és Orosz János
képviselő magyar földet öntöttek az
Ipoly folyó jobb partján elhelyezett
alapkőbe.
A szeptember 27-ére tervezett
főzőverseny az esős idő miatt elmaradt.
Október 3-án volt a Mária kápolnához vezető búcsú és szabadtéri
szentmise.
Október 5-én az Őrhalmiak
Szentkútra zarándokoltak.
Október 8-án történt meg a tornaterem ünnepélyes átadása, ahol
Farkas Egon polgármester és Balla
Mihály országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet.
Október 10-én került megrendezésre a sportnap, mely az esős
időjárás miatt a tornateremben valósult meg tartalmas programokkal.
Az elmúlt negyedévben a közhasznú foglalkoztatottak az alábbi
munkákat végezték a településen:
tornaterem II. ütemének kivitelezése (burkolás, festés), vaskerítés
elkészítése a Szent István szobor-
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hoz, kispadok felújítása a focipályán, csőtörés megjavítása a
sportöltözőben, óvodában vizesblokk felújítása, vízelvezető árkok
ásása, takarítása.
November 1-től indul az új közfoglalkoztatási program.
A települési kamerarendszer kiépítése folyamatban van, az iskolánál szükséges egy oszlopcsere, melynek kivitelezését az
ÉMÁSZ végzi.
Október hónapban megérkezik az Önkormányzathoz a pályázaton nyert Volkswagen kisbusz.
Balla Tímea
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Szent István király ünnepe Őrhalomban
Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédét idézzük:
„Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden helybélit és vendéget Szent István
Király, falunk védőszentjének ünnepén. A Jóisten kegyelméből ismét összegyűlhettünk falunk jelképe, a Szent István kápolna körül a Legméltóságosabb Oltáriszentséggel, és Első Szent Királyunk csontereklyéjével.
Külön köszöntöm főtisztelendő Czombos József és Horváth Bertalan plébániai
kormányzó urakat, és Bárányné Márton Melinda jegyző asszonyt.
Isten éltessen minden kedves jelenlévő Istvánt!

kezet, a tornyok és a külső falak. Ráadásul 1947-ben, a tetőszerkezet háborús kárainak javítása közben kigyulladt a kupolát tartó faszerkezet. Arra pedig talán többen emlékeznek a jelenlévők közül is, amikor 1982-ben egy nagy vihar letépte a
nagykupola lemezborítását. A legutolsó felújítási munkák 1983-ban kezdődtek és
2003-ig tartottak, melynek nagyszerű eredményét ma is megcsodálhatjuk.
Nem könnyű feladat számunkra nemzeti ünnepeinken elképzelni, magunk elé
idézni a távoli történelmi múlt eseményeit. Még az egy-két emberöltővel ezelőtti
események, nagyapáink, dédapáink világa is oly messzinek tűnik számunkra felgyorsult, gyorsan változó világunkban. Sokat segítenek a múlt idézésében a különböző tárgyi emlékek, különösen az épületek, várak, templomok.
Az egyházi hagyomány szerint éppen 1000 évvel ezelőtt, 1015-ben alapította I.
Szent István király fővárosunk, Budapest egyik legszebb templomát, a Budavári
Nagyboldogasszony, vagy közismertebb nevén a Mátyás templomot. Ennek a
templomnak az alapítása, az egész históriája jól példázza a magyar állam ezeréves történetét. Láthatjuk, ahogyan a történelem viharai megtépázzák, és azt is,
ahogyan szebb korokban újjáépül, szépül, bővül az épület, amely ma, történetének talán legszebb pompájában uralja gyönyörű fővárosunk budai panorámáját,
és emlékeztet államalapító szent királyunkra.
Tisztelt Ünneplők! 1000 esztendővel ezelőtt Géza fejedelem fia, I. Szent István
király azon munkálkodott, hogy egy vándorló, nomád népet letelepítsen, és a
Kárpátok ölelésében új államot hozzon létre. Elsőként rendet teremtett, majd törvényeket és közigazgatási rendszert alkotott. A nemzetségi rendet fölváltotta a területalapú vármegyei rendszer, melynek élére ispánokat nevezett ki. Szilárd
várakat állíttatott a vármegyék központjába. Mint tudjuk, az államalapítás szerteágazó feladatainak végzése közepette folyamatosan meg kellett küzdenie a régi
rendszer híveinek támadásaival. Belső háborúk folytak Vazul, majd az erdélyi
Gyula és Ajtony vezérek ellen, melyek eredményeként megszilárdult a rend.
Szent István országát szilárd alapokra építette. Rómától kért és kapott koronát,
és a katolikus hit apostolaként működött. Az állami közigazgatás mellé kiépí-

Szent István király emlékezetének legjelentősebb helyszíne mégsem a Mátyástemplom, hanem a Duna másik oldalán, Pest szívében álló Szent István Bazilika,
ahol a Szent Jobbot is őrizzük. A világ minden sarkából turisták százezrei jönnek,
hogy megcsodálják az épület művészi értékét, mi magyarok pedig minden évben
körmenetben tisztelgünk államalapítónk Szent Jobbja előtt.
Talán kevesen tudják, hogy hazánk egyik legszebb temploma, a Szent István Bazilika története milyen nehézségeket rejt. Például azt, hogy éppen itt történt a magyar építészet egyik legnagyobb tragédiája. Az 1848-as forradalom és
szabadságharc után, Pest város tanácsa Hild József építész-tervezőt bízta meg a
munkálatok irányításával. Az építkezés már szépen haladt, amikor 1868-ban, kivitelezési- és anyaghibák miatt a kupola és a tartófalak egy része beomlott. Csak
évekkel később, 1875-ben, Ybl Miklós átdolgozott tervei szerint és az ő vezetésével indult újra az építkezés, mely 1905-ig tartott. Azonban a bajok a későbbi
időkben sem kerülték el az épületet. A II. világháború alatt megsérült a tetőszer-
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tette az egyházmegyei rendszert is, apátságokat, püspökségeket, érsekségeket
alapított. Országát az egyházi elöljárók közreműködésével irányította. Elrendelte, hogy minden 10 falu építsen egy templomot és gondoskodjon a papjáról.
Eredményes külpolitikával elérte, hogy a magyar királyság kelet és nyugat között szilárd hidat képezzen. Mindeközben többször komoly külső támadások
érték a fiatal magyar államot, a besenyők, majd a németek betörései ellen is meg
kellett védeni a határokat.
A történetírók beszámolói szerint első szent királyunk 40 évnyi küzdelmes munkájához, az embert próbáló harcokhoz imádságos keresztény hitéből
merítette az erőt. Végül, amikor ellenségei kioltották trónörökösnek
szánt fia életét, országát Szűz Mária
oltalmára bízta az öreg király.
Tisztelt Őrhalmiak! Idén, a templom
belső festése miatt kicsit rendhagyó
módon zajlik Nemzeti ünnepünk,
templomunk búcsúja. Az ünnepi
szentmisét szabadtéren, a Jézus
Szíve kápolnánál tartottuk. A körmentben pedig kicsit jobban időztünk a Szent István parkban azért,
hogy a plébános atyák megáldják falunk védőszentjének felújított szobrát és a köré épített új vaskerítést. Mert Szent
István király tisztelete és emlékezete számunkra, ma Őrhalomban élő magyar
emberek számára nem merül ki az egyszerű megemlékezésben és ünneplésben.
Követni akarjuk Őt, és folytatni ország építő művét. Tudjuk, hogy ezen az úton
mi is számíthatunk külső és belső támadásokra, sőt, még az is előfordulhat, hogy
lerombolják, amit fölépítettünk, de ki kell tartanunk a jó cél érdekében.
Ezért, az előttünk járó nemzedékek munkáját továbbfolytatva azon dolgozunk,
hogy rendet, biztonságosabb és esztétikusabb lakókörnyezetet teremtsünk településünkön. Jelentős sport infrastruktúrafejlesztéseket végzünk. Hamarosan elkészül a tornaterem és öltöző, mely azt a célt szolgálja, hogy még erősebbek és
egészségesebbek legyünk.
Szentistváni örökségünk talán legszebb példája az, ahogyan az egyházközség
otthonát, az Isten házát gondozzuk Őrhalomban nemzedékről nemzedékre. Két
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évvel ezelőtt, széleskörű összefogás eredményeként felújítottuk templomunk tetőszerkezetét és külső homlokzatát. A gondozott, szép templomépület a főút mellett hirdeti az itt élő emberek erejét, hitét és buzgóságát. Idén ugyancsak nagy
fába vágtuk a fejszénket; ha létrejön a két évvel ezelőttihez hasonló összefogás,
akkor a templom belső terét fogjuk megújítani. Az álmainkban szereplő festett
dekorációt és művészi freskókat Lencsés Zsolt festőművész fogja megalkotni.

Tisztelt Őrhalmi Ünneplők! Betöltött tisztségemnél fogva a feladatom elsősorban a különféle munkálatok szervezése, irányítása. Most, az építési munkák kellős közepén, falunk búcsújának ünnepén mégis eszembe ötlik plébánosunk, Berci
atya a templomszentelésen elmondott gondolata: megújul a templomunk, újuljunk meg mi is.
Fohászkodjunk ma együtt Őrhalom megújulásáért, kérjük védőszentünk közbenjárását azért, hogy közösségünket kerülje el az irigység és a rosszindulat, és
legyen közöttünk nagyobb az összefogás és több a jóindulat. Éljen és munkálkodjon bennünk Szent István szellemisége! Köszönöm a figyelmüket!”

Őrhalomért Egyesület hírei
Július 25-én részt vettünk az Ilinyi Derelye Fesztiválon. Idén is
méltóképpen képviseltük településünket, hiszen a megtisztelő 3. helyezést értük el finomságainkkal.
Augusztus végén néhány helyi fiatallal, és sok-sok kupakkal meglátogattuk Szita Jázmint. Jázminka az a súlyos beteg, de végtelenül kedves és életvidám kislány, akinek nagyon sok őrhalmi, és
Őrhalom környéki gyűjti a műanyag kupakokat. A gyűjtés folyamatos! A Községi
Könyvtárban várjuk a kisebb-nagyobb mennyiségű
kupakok leadását.
Sok kicsi sokra
megy!
A nyár során
összegyűlt adományokat egyesületünk
és
a
Családsegítő Szolgálat iskolakezdéskor kiosztotta az

őrhalmi hátrányos helyzetű családok részére. Továbbra is folytatjuk a gyűjtést, várjuk magánszemélyek és vállalkozók támogatását
is. Szívesen fogadunk játékokat, ruhaneműket, használaton kívüli
konyhai eszközöket, bármit, amit otthon nem használnak már, de
mások még szívesen fogadnak. Következő ruhaosztás november
közepére várható. Hálás köszönet mindazoknak, akik önzetlenül
hozzájárultak a családok megsegítéséhez!
Szilveszterkor zártkörű bállal búcsúztatjuk az óévet. A rendezvényen élőzenével, vacsorával, műsorral, tombolával, büfével várjuk a
vendégeket.
Ilinyben készül a derelye
B e l é p ő d í j:
5.000 Ft/fő.
Jelentkezni
egyesületünk
tagjainál
lehet. Szeretettel várunk
mindenkit!
Farkas Andrea
egyesületi
elnök
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JÓZSEF

ATTILA

ÁLTALÁNOS

ISKOLA

HÍREI

Élet az iskolában - Családi nap Esztergomban
A napokban került átadásra a felújított tornaterem, amit köszönünk Farkas
Egon polgármester úrnak és mindenkinek, aki a segítségünkre volt.
Megújulás történik az iskolában különböző programok révén is, amiről
külön beszámolót olvashatnak a lapban. Most a tanulmányi kirándulásunkról szeretnék írni.
Sikeres pályázatunk eredményeként esztergomi kiránduláson vehettünk
részt. Szeptember 25-én, pénteken reggel két busszal indultunk az érseki
székhelyre, hogy egy családi napot töltsünk el szülőkkel, diákokkal és
tanárokkal közösen.
Délelőtt 11 órára érkeztünk a városba, ahol Szent István született. A Szent
Adalbert Központban vártak minket. Az étteremben süteménnyel, a
díszteremben előadással. A téma a cigányság története volt, az előadó Dr.
Székely János püspök. Az Ő felkészültsége, figyelme, gyakorlati tapasztalata
és érzékletes előadása magával ragadta az egész társaságot, az elsős diáktól
kezdve a szülőkön át a tanárokig.
A cigányok indiai származásuk révén távoli kapcsolatban állnak Gandhival, aki az erőszakmentesség híve volt, és így érte el, hogy India felszabaduljon Anglia uralma alól. Megtudtuk, hogy a cigány nép fia volt
Charlie Chaplin és Elvis Presley is.
Az előadás utána a Bazilika látogatása következett, az altemplomtól, a kincstáron át, a kupoláig. Önkéntes idegenvezetőnk örömünkre délelőtti
előadónk lett. A finom ebédet követően megnéztünk egy tanodát, majd a
cigányok kápolnáját, ahol bemutatkozott nekünk Oláh Anita, a Ceferino
Alapítvány vezetője. Beszélt terveikről, jó tanulóikról, focistáikról, táncosaikról, akikre büszkék. Zárásképpen áldást kaptunk feladatainkra, családjainkra cigány és magyar nyelven.
Közös kirándulásunk szolgáljon testi-lelki egészségünk megőrzésére és mindannyiunk javára.
Bozsonyik János Intézményvezető

Műsor a tornaterem átadón
Furulya oktatás a nyári táborban

Furulya oktatás a nyári táborban

Első osztályosok

Esztergomi kiránduláson

HIRDETÉS
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„INNOVÁCIÓ AZ ŐRHALMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN”
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Balassagyarmati Tankerület), mint Fenntartó, 2015 év márciusában sikerrel pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című, TÁMOP-3.1.4.C14 kódszámú pályázati felhívásra, s ennek keretében 12 millió forint támogatási összeget nyert el az Őrhalmi József
Attila Általános Iskola feladatellátási hely fejlesztési céljainak megvalósításához.
A támogatásra érdemesnek ítélt pályázat céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében célja az oktatás és képzés
minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten a digitális írástudás, az egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A projekt hozzájárul az egész napos iskolai nevelés elterjesztéséhez.
A hosszú távú célok elérése érdekében a konstrukció legfontosabb részcéljai a következők:
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával
- az informatika oktatásának fejlesztése
- a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése
- a hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intézmény pedagógiai módszereiben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődését
- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése
- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését célzó
tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése
A célok elérése érdekében a projekt megvalósítása során a következő tevékenységek valósultak meg, illetve kerülnek megvalósításra az Őrhalmi József Attila Általános Iskolában:
- az iskola tanulóinak 60%-ának nyári napközis táborokat szerveztünk, ahol napi háromszori étkezés biztosítása
mellett a sport, mozgás, kooperatív együttműködés, a hangszeres készségek (furulyaoktatás) komplex fejlesztése
révén igyekeztünk a jövőbeni tanulási eredményeken, munkaerő-piaci lehetőségeken javítani. Ehhez beszereztünk kerékpárokat, sporteszközöket, hangszereket.
- az iskola tanulóinak 30%-a a környezettudatos magatartást elősegítő öko-táborban vett részt teljes ellátással a Szigetközben
- az iskola tanulóinak 30%-a az úszni tudás képességét szerezi meg, szervezett úszásoktatás keretében a váci uszodában, melyhez a projekt költségvetésből biztosítottunk eszközöket is.
- a tanulók 25%-a tanórán kívüli informatikai oktatásban részesül az alapvető informatikai tudás, szoftveres ismeretek bővítése céljából
- az iskola diákjainak 30%-a vett részt konfliktuskezelő tréningen, amitől a mindennapi iskolai élet minőségének
javulását várjuk
- megszólítottuk a szülőket is, beszélgetőkörök, illetve családi nap keretén belül, ahol szociális kérdésekben, problémák megoldásában jártas szakemberek segítségével próbáltuk a szülő-diák-nevelő kapcsolatokat pozitív irányba
terelni és erősíteni.
- a tantestület minden tagja részt vesz agressziókezelési és környezeti nevelés tréningeken
A 87%-ban hátrányos helyzetű tanulók (mint célcsoport) nevelését-oktatását ellátó intézmény komoly célokat tűzött ki
maga elé, amelyek csak a diákok-szülők-pedagógusok-fenntartó együttműködése útján valósíthatók meg. A fentiekben
bemutatott projekt ehhez nagyban hozzájárul, amelynek támogatásáért köszönet illeti meg a Magyar Államot és az Európai Uniót.

Bozsonyik János intézményvezető
Bagyalné Vincze Mónika gazdasági referens, pénzügyi vezető
Hegedűs Andor köznevelési referens, projektmenedzser

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XIV. évfolyam 3. 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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Óvodánk hírei
tAugusztus 17-én 5 hét nyári szünet után óvodánk ismét kinyitott. A gyerekek örömmel
jöttek óvodába és játszottak újra társaikkal.
tA homokozóban lévő homok cseréjét köszönjük Nagy Attila és Varga Olivér helyi vállalkozóknak!
tSzeptemberben személyi változás történt intézményünkben. Elsejétől új dadus néni érkezett Szlavev Péterné személyében, 21-től pedig az új óvó néni, Csampáné Dékány Melinda kezdte meg munkáját óvodánkban.
tSzeptember 28-án Nevelő testületi értekezletet tartottunk. Óvodánk dokumentumait aktualizáltuk a törvényeknek és a személyi változásoknak megfelelően
tSzeptember 29-én megtartottuk az első szülői értekezletet. A szülők véleményei, javaslatai alapján összeállítottuk a nevelési év programjait.
tOktóber 7-én ellátogattunk községünk könyvtárába Farkas Andrea könyvtáros meghívására. A gyermekeknek Kőszeghy Attiláné mesét olvasott föl melyet figyelmesen hallgattak.
tOktóber 9-én tartottuk óvodánk hagyományos ünnepét, a Mihály-napi vásárt. A gyerekekkel már napok óta készültünk, beszélgettünk a néphagyományról. A szülők nagy örömére műsorral kedveskedtünk a megjelent vendégeknek. Sok szülő házilag sütött süteményt készített, amit meg lehetett vásárolni. Tombolasorsolás lehetőséget adott, hogy mindenki sok nyereménnyel térhessen haza. A délután jó hangulatban telt és mindenki
élményekkel telve mehetett haza.
Pilisiné Varga Anna mb.óvodavezető

E G É S Z S É G S A R O K
Kedves olvasó!
A" már sokszor lerágott csont" témájában írok néhány gondolatot nektek. Megkezdődött az iskola, megérkezett a hűvös, nedves, sötét időszak. Mindez melegágya a fertőzőbetegségek megszületésének és
terjedésének. Főleg a légúti vírusok okozta betegségek a legjellemzőbbek. Az összezárt közösségekben, a szellőzetlen termekben villámgyorsan terjed a nátha. Ráadásul a gyermekeink keveset mozognak, ami
szintén legyengülésüket és sérülékenységüket okozza. Az iskolából
pedig hazaviszik a betegséget, és otthon is megkapja mindenki.
Mit tudunk tenni a megelőzésért? A fent leírtakban ott a megoldás. Naponta 2-3-szor 30 percet aktívan mozogjunk a friss levegőn, persze
rétegesen, az időnek megfelelően öltözve. 24 óra alatt minimum 3 liter
folyadékot igyunk. Sok gyümölcsöt, vitamint fogyasszunk. A lakóterünket 5-6-szor 10 percig szellőztessük át friss levegővel.
Ha ezek mellett is megbetegszünk, nem kell megijednünk - gondos ápolás mellett - tüneti kezeléssel a vírusfertőzéseket meggyógyíthatjuk otthon pár nap alatt, és utána újra indíthatjuk a mindennapi életünket.
Sok sikert az egészséges életmód beindításához!
Dr. Gúth Csaba háziorvos

Őszi felkészülés, immunrendszer megerősítése

Az őszi-téli időszakban számtalan veszélynek van kitéve szervezetünk. Nemcsak a hideg ellen kell védekeznünk, de a belső egyensúlyt is fenn kell tartani,
ami persze nem könnyű. Hiszen télen más lehetőségeink vannak, mint nyáron,
kevesebb a friss zöldség, gyümölcs.
Amikor megérkezik a hűvös idő, itt az ideje megelőzni a meghűléses betegségeket, és vitaminokkal megerősíteni szervezetünket. A vitaminok élettani szempontból nélkülözhetetlenek az ember számára. Elsősorban az ételeinkkel jutnak
a szervezetbe.
Ha a táplálék nem tartalmaz elegendő vitamint, vagy betegség, vagy gyógyszer
szedés miatt nem tud hasznosulni, kialakulhat a vitaminhiány. Bizonyos élet-

helyzetekben is – például terhesség, szoptatás – megnő a szervezet szükséglete,
és ezt nem követjük étrendünkkel, ugyanez történhet. Ez visszafordítható folyamat, ha gondoskodunk megfelelő mennyiségű vitaminbevitelről.
A legtöbb esetben a normál étkezés, a helyesen összeállított étrend fedezi a mindennapi életünkhöz szükséges mennyiségű vitamint. A magas rosttartalmú
tápanyagok nem engedik ellustulni a gyomrot, a fehérjék felizzítják az izomrendszert, a megfelelő mennyiségű és minőségű cukor energizál és jó hatással
van az agyműködésre, a vitaminok pedig védelmi páncélt építenek, erősítik az
immunrendszert.
Előfordulhat, hogy a vitaminokat túladagoljuk azáltal, hogy a táplálékkal bevitt vitaminokon felül vitaminkészítményeket szedünk. Az optimálisnál nagyobb mennyiségben bevitt vitamin nem javítja a szervezet működőképességét,
a legtöbb esetben hatástalan marad. A zsírban oldódó vitaminok felhalmozódhatnak a szervezetben, emiatt úgynevezett hipervitaminozis kialakulhat,
amely orvosi beavatkozást igényel.
Ezért törekedjünk mindig az idénynek megfelelő zöldség- és gyümölcsfélék választására. Hiszen ebben az évszakban is rengeteg olyan zöldség és gyümölcs
terem, ami segít a betegségek megelőzésében.
A sütőtök levét megfázás idején tanácsos fogyasztani, segít a sérült, gyulladt
nyálkahártya helyreállításában. Nagy mennyiségben tartalmaz az A-vitamin
provitaminját, C- és E-vitamint.
A gesztenye nem nevezhető diétás étrendnek, de sok élelmi rostot és nyomelemet tartalmaz, valamint vasat, cinket, mangánt, C-, E-, és B-vitamint.
A körte hasonlóan az almához C-vitamint tartalmaz. Oldja a vese- és epekövet,
rostjai elősegítik az emésztést, káliumot, vasat és foszfort tartalmaz.
A szőlő nemcsak a borban finom, hanem a szőlő energiadús húsa segít leküzdeni a betegségeket, a piros szőlő flavionokban gazdag, a szív és érrendszeri
megbetegedésekkel veszi fel a harcot, a szőlőmag segít a viszeres panaszok kezelésében.
A szilva az mésztést segíti, valamit tartalmaz kalciumot, káliumot, magnéziumot és foszfort, valamint a C-vitamin felszívódását segítő cinket, amely a cukorbetegség megelőzésében játszik szerepet. A-, C- és B-vitamint is tartalmaz.
Ősszel frissen, télen aszalva, vagy lekvárnak fogyasszuk.
Az egészséghez nem elég az idény gyümölcsöket fogyasztani, hanem a mozgás, a megfelelő táplálkozás, a változatos étkezések, a főtt ételek fogyasztása
segít, hogy sokáig fittek és egészségesek maradjunk.
Varga Mónika védőnő

KÖZÖSSÉGEINK

11

Hírmorzsák a Nyugdíjas Klub életéből
RNyáron nálunk is egy kicsit lazább volt az élet. Mivel
több nagymama van köztünk, a nyári szünetet sok
unoka töltötte a nagymamáknál, így nem voltunk teljes
létszámmal. De, azért történtek események a nyár folyamán is.
RAugusztus 12-én - a két önkormányzati busszal- pannonhalmi kiránduláson vettünk részt. Velünk tartott
Berci Atya is /Ő szervezte le előre az utat/. Megnéztük
a Pannonhalmi és a Zirci Apátság szép templomait. A
közös ebéd után az Arborétum megtekintésével zártuk
a napot. Emlékezetes, szép napot töltöttünk el együtt.
Köszönjük a segítőknek.
RA névnapok megünneplését folytatjuk.
RSzínházba továbbra is járunk változó létszámmal.
RAz Erzsébet-program keretén belül /pályázati úton/ több társunk is részt vett, és még
vesz is az évben ingyenes üdülésen, 3-4
napos turnusokban. Mindenki jó élményekkel
tért haza.
RA klubtagok sokan részt vettek az egri és a
szentkúti kirándulásokon is, ahol szintén mindenki jól érezte magát.
RAz Országos Könyvtári Napok keretén belül
a helyi könyvtárba is ellátogattunk.
ROktóber 1-jét az ENSZ 1991 óta az Idősek
Világnapjává nyilvánította, azóta világszerte
megünneplik. Községünkben is tartják ezt a
napot, illetve hónapot. Október első klubnapján az Önkormányzat részéről meglepetésben volt részünk. A Polgármester
Úr köszöntötte a Klub tagjait egy finom tortával, egy CD lejátszóval és mindenki kapott egy-egy mézeskalács szívecskét.
Kellemes meglepetés volt, köszönjük!
RA hónap második keddjén Berci atya látogatott el hozzánk. A
délután jó hangulatban telt, melynek végén a lelki útravaló
mellé a finomra elkészített uzsonnát közösen elfogyasztottuk.
Úgy hírlik, hogy a többi októberi alkalomkor is lesznek köszöntő
vendégeink. Előre is köszönjük, hogy gondoltak és gondolnak
ránk.
Hevér Istvánné klubvezető

Zircen

Pannonhalmán
Névnapozás

Polgármester úr idősek napi köszöntése

Vendégünk Berci Atya

Könyvtárban

Polgármester úr ajándékai
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h í r e k
A megszépülő templomunkban

„Újuljatok meg bensőtökben!”

Amikor reális lehetőség nyílt templom-belsőnk felújítására és festésére, rögtön a fenti mondat jutot eszembe a
Szentírásból. Nagyon örülök, hogy megújuló templomunkban ezek után méltó körülmények közöt ünnepelhetjük
a legszentebb áldozatot, a szentmisét.
A jó szándékú emberben mindig is ot élt a vágy, hogy valami szépet tegyen az Istenért, és méltó módon fejezze ki
iránta való háláját, szeretetét. Komoly összefogással, valamint adományaitok és munkátok által most együt teszünk valami nagyon szépet Istenért. Büszke vagyok rátok, és hálás szívvel köszönöm az eddigi felajánlásokat!
Biztos vagyok benne, hogy a rövid szentírási félmondat egyfajta lelki házi feladatot is tartogat számunkra. Talán
arra hív bennünket, hogy verjük le a régi, megkopot vakolatot szívünk faláról, és engedjük Istennek, hogy egy új
réteget húzzon rá. Egy tartós, szép új réteget, ami által szívünk temploma méltó lakhellyé válhat számára.
Ő végtelenül tapintatos és türelmes, így ot tud igazán munkálkodni, ahová beengedik. Isten ot lakik, ahová beengedik. Engedjük neki, hogy belakja a szívünket. Hiszen ez életünk legfontosabb döntése.
Istentől jössz, Istenhez mész, és sehol sem vag2 o@hon, csak Istennél!

Augusztus 18-án zarándokcsoport haladt keresztül településünkön. A ferences atyákkal idén is sokan indultak útnak Esztergomból, hogy megtapasztalják az „úton levés” örömét. Ők, akik ilyenkor valójában a lábukkal
imádkoznak, megsejtenek valamit abból a titokból, hogy úton levő emberek vagyunk. Úton levők, akik nem céltalanul bolyongunk az életben, hanem pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és merre tartunk.
Aznap reggeltől-estig kitartóan eset, így a zarándokok bőrig áztak. Nyakig sárosan és csuromvizesen érkeztek meg. Ennek ellenére fantasztikus érzés volt látni rajtuk a derűt, a kitartást, és az elszántságot. A keresztény
ember optimista. Tudja, hogy a felhők felet mindig ragyogó napsütés van. Tudja, hogy örökké nem eshet.
Tudja, hogy egyszer minden rosszra jön valami jó. Tudja, hogy Isten mindig tartogat valami meglepetést.
Voltak néhányan, akik teljesen kimerültek és az egész napos megpróbáltatás után nagyon el voltak keseredve. Őket járműveinkkel vitük Szécsénybe. Néhány kedves, bátorító szó, és az autóban lévő fűtés hatására
utasaim felbátorodva elmondták, hogy embert próbáló volt számukra az a nap. És milyen jó érzés, hogy Szécsényben már várják őket, ahol megpihenhetnek, és feltöltődhetnek.
Jó volt őket hallgatni, mert újra eszembe jutot, hogy valójában ilyen az életünk is. Vannak
borús, cudar napok, amikor értelmetlennek tűnik a monoton menetelés. Talán sokszor elcsüggedünk, és úgy érezzük nem megy tovább. Feladjuk. Azonban Isten mindig ilyenkor
küld valakit, aki által erőt ad, felráz, és emlékeztet az úti célra. Emlékeztet arra, hogy a borongós napok ellenére sem szabad feladni, mert a „nagy zarándoklat” végén, az örök célnál az Isten vár, a mi jóságos Mennyei Atyánk, akinél végre igazán megpihenhetünk.

Esztergomi zarándokok az iskolánál

Búcsúi szentmise

Szent Ist0án ünnepén – szabadon

Idén rendhagyó módon ünnepeltük templomunk búcsúját. Augusztus 20-án szabadtéri
szentmise keretében a templom-téren gyűltünk össze, hogy Szent István királyra emlékezzünk, és erényeiből példát merítsünk. Főtisztelendő Czombos József rimóci plébános atya
mutata be a legszentebb áldozatot, és szentelte meg felújítot Szent István szobrunkat.
A körülmények kapcsán első gondolatom az volt, hogy milyen nagy ajándék, hogy „szabadon” élhetünk, és szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat! A
szabadtéri szentmise emlékeztetet rá, hogy Isten gyönyörű ajándéka: a
szabadságunk. Nem gépeknek alkotot bennünket, akik csak Őt szerethetik, hanem szabad akaratal ruházot fel minden embert.
Így még nagyobb öröm számára, ha szabadon és önként döntünk úgy,
hogy Vele akarunk élni, és Őt akarjuk szeretni. Azonban azt is meg kell
jegyezni, hogy manapság sokan visszaélnek az Istentől kapot szabadságukkal, így nem szabadon, hanem szabadosan élnek. Amikor az ember
felrúgja az Istennel kötöt szövetséget, és nem az Ő szabályai, törvényei
szerint él, akkor a szabadság karikatúrájává válik. Szabadság helyet a
szabadosságot éli, és ilyen módon valójában meg is szűnik a szabadsága,
hiszen rossz szokásainak és helytelen ragaszkodásainak rabjává válik.
Teremtőnk a legjobbat akarja nekünk, éppen ezért szabaddá tet. Szeretetből alkotot, és szabaddá tet a tiszta szeretetre. Adja Isten, hogy ne viszszaéljünk, hanem éljünk a szabadságunkkal.
Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Mária kápolnánál
Berci atya
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Ma már szinte minden őrhalmi, sőt elszármazott őrhalmi is tudja, hogy művészi kezek nyomán megszépül templomunk belsője. Amikor először találkoztam a mesterrel nem akartam hinni a szememnek, hiszen egy jó kedélyű, borostás, de jól szituált
emberrel találkoztam, akinek népszerűsége, és művészi elismerése határainkon is átnyúlik. Munkássága leírhatatlan. Ő Lencsés Zsolt 55 éves, balassagyarmati lakos, családjában élő katolikus festőművész. A balassagyarmati születésű művészt, tehetsége és egy különleges festékipari újítás tette nemzetközi hírű művésszé, aki a Vatikán
egyik legbefolyásosabb rendje, a Santa Lucia hivatalos festője is.
Kanyó Géza: Mi motiválta festői, vagy művészi pályája elején?
Lencsés Zsolt: A murális művészet (a képzőművészetnek az az ága, mely közvetlenül fal,
mennyezet, vagy más állandó építészeti felület díszítését szolgálja), a fal festészetének művészete. Engem diákként Farkas András művésztanár tanított, akinek jelenlegi tárlata megtekinthető a Palóc Múzeumban. Tehát, tőle a művészi indíttatás. Magyarországon évtizedek
óta nem tanították akkoriban a freskófestészetet, én is külföldi egyetemeken tanultam. Párizsból, tanulmányaim befejezése után mentem Olaszországba, ahol Rómában telepedtem le.
K.G.: Más irányú festészeti alkotásai, pl.:papírkép, táblakép, freskók?
L.Zs.: Ez irányú művészi alkotásaim Párizsban, Monte Carloban, Milánóban és Amszterdamban láthatók.
K.G.: Művész úr, az Ön falra festett freskói, festményei hol láthatók még?
L.Zs.: Kezdjük szűkebb pátriánkban, Balassagyarmaton 50 képem látható. A Vatikánban,
a Santa Lucia rend templomát, kápolnáját, színházát festettem. Egyéb emlékezetes munkáim: Ipolykeszi, Szár, Hatvan, Szikszón oltárképet is festettem 2013-ban. Tizenhét európai és számos római templomban festhettem freskókat.
K.G.: Művész úr, Ön tudomásom szerint nem csak templomokat festett?
L.Zs.: Éttermek, és hotelek mellett négy színházat is valamint konferencia termet is festettem, utóbbit a Vatikánban.
K.G.: Hogy került a Vatikánba?
L.Zs.: A Vatikán egyik rendje, a Santa Lucia festője vagyok 1997 óta. A Medici család segítségével jutottam a Vatikánba. Alessandro Medici, a két pápát és egy királynőt is adó híres Medici család mellékágának feje talált rá a ¬mun¬káimra, az ő ajánlása nyitott kaput a Szentszékhez.
K.G.: (Visszakanyarodunk az őrhalmi templomhoz.) Nálunk milyen technikát használ?
L.Zs.: Őrhalomban, és általában az antikmeszes technikát választottam, mely a fehérvárcsurgói kvarchomokból készült. Ez természetes anyag, nincs benne se cement, se gipsz, se műanyag. Ez a mesterségesen öregített mész, az antikmész negyven éves
mésznek felel meg.
K.G.: Kedves Zsolt tudomásom szerint Önt II. János Pál Pápa is fogadta hivatalában?
L.Zs.: A jubileumi évben a Santa Lucia rend volt kijelölve, hogy a világ önkénteseinek megszervezze a feladatokat, oktatásokat,
ekkor találkoztam a Szent Pápával, az ő engedélyével dolgozhattam. A szentatya kérése volt, hogy elkészítsem édesanyja szülőfalujában Lomna (Sk.) községben a lengyel határnál, az új templom, és keresztény iskola freskóját Cirill és Metód témakörben.
Mielőtt kérdezném további terveiről, munkáiról, a művész megelőz.
L.Zs.: Terv szerint Buják, Borsosberény, Hont, valamint az olaszországi Calabria Lamézia Terme.
K.G.: Kik dolgoznak községünk templomán?
L.Zs.: Fiatal rekonstrukciós műemlékfestők, Pécsett végzett szakemberek. Két kecskeméti, egy marosvásárhelyi, valamint tavaly a szakma által arany ecset díjjal jutalmazott festőmester, de segítettek a nyári időszakban diákok is Balassagyarmatról
és Vácról.
K.G.: Kedves művész úr, köszönöm a riportot, köszönöm, hogy templomunkat gyönyörűen és művészien kivitelezte, és megfestette.
Lencsés Zsolt festőművészt Őrhalom is a szívébe zárta.
Kanyó Géza

Szentkúti zarándoklat
„Mátraverebély-Szentkúti Szűzanya, zarándok néped oltalmazója! Fakassz életünkben ma is új forrást, amelynek éltető
kegyelme enyhíti a szegények nyomorát, valamint új és megtisztult utakat nyit a szomszédos népek és az egymás iránti
szolidaritásban.”
A tavalyi Szentkúti zarándoklat sikerén felbuzdulva, a Szűzanyához fohászkodva, Őrhalom Község Önkormányzata és az
Őrhalmi Egyházközség Képviselő- testülete, Horváth Bertalan
atya vezetésével az idei évben is, október 5-én, - immár második alkalommal - szervezte meg az Őrhalmiak Szentkúti zarándoklatát. Megérkezésünket követően Mária énekekkel
köszöntöttük a Szűzanyát, majd gyónási lehetőséget biztosítottak számunkra a ferences atyák. A Nemzeti Kegyhely Nagyboldogasszony templomában 11 órakor kezdődött a szentmise. Ezt
követően a zarándokhely történetét ismertették - teljesen napjainkig. Szabadprogram keretében lehetett megtekinteni a Kegyhely
szabadtéri oltárát, a Lourdes-i Szűzanya szobrát, a remete barlangokat, amely a Kegytemplom feletti hegyoldalon található /az
utolsó szentkúti remete 1767-ben halt meg/, a Szent László forrást, a Kálváriát, a Kálvária Kápolnát, valamint kegytárgyvásárlási
lehetőség volt. A zarándoklat Nagybátonyban a Szekér Fogadóban egy közös ebéddel zárult.
Kanyó János alpolgármester
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Biztonságunk érdekében
A nyáron is folytatódot a „250 X 100 Közbiztonsági Mintaprogram”
megvalósítása Őrhalomban, amelynek keretében hetente több alkalommal tartotak közös járőrszolgálatot a polgárőrök és a Készenléi rendőrség munkatársai a településen. Ennek során különös ﬁgyelmet
fordítotak az alsófalu, valamint a vendéglátóhelyek ellenőrzésére, az
itas járművezetők kiszűrésére, és mindeközben a rendőrök munkáját
hatékonyan tudták segíteni a polgárőrök a helyismeretükkel, személyismeretükkel.
A Balassagyarmai Rendőrkapitányság kérésére, a városban megrendezet Sörfeszivál idején az őrhalmi polgárőrök is közreműködtek Balassagyarmat közrendjének fenntartásában, a forgalmasabb területek,
közlekedési csomópontok ellenőrzésében. Őrhalom község önkormányzatának kérésére pedig nyár végén, az augusztus 20.-i Szent István-napi
körmenet közúi biztosításában vetek részt az egyesület tagjai.
Szeptember elején Szécsény- Pösténypusztán, a Katalin-hídnál megrendezet szlovák-magyar tűzoltó-találkozón vetek részt az egyesület
vezetői, szeptember közepén pedig egy eltűnt helybéli ﬁatalember felkutatásában segítetek a polgárőrök, akit az Ipoly-völgyi Különleges
Mentőegyesület tagjainak segítségével végül rövid idő alat sikerült
megtalálni és épségben visszaadni a családjának.
Egy meghasadt fűzfa adot munkát az egyesület keretein belül működő
önkéntes tűzoltó szakosztály tagjainak néhány nap múlva az alsófaluban, amelyet háromórás munkával, szintén az Ipoly-völgyi Különleges
Mentőegyesület közreműködésével sikerült kivágni és feldarabolni. Sikeres volt a szakosztálynak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtot pályázata is, amelynek eredményeképpen többek
közöt két rend új bevetési védőruhát nyert az egyesület.
A polgárőrség elnöksége két alkalommal is ülésezet a nyár folyamán,
ahol az egyik legfontosabb napirendi pont volt a tagság megújításának,
ﬁatalításának, új tagok toborzásának a kérdése, és amelynek kapcsán
ez úton is kéri a vezetőség, hogy aki fontosnak érzi a település közbiztonságának a javítását, és szeretne is tenni valamit ennek érdekében,
az jelentkezzen a polgárőrök sorába!
-RP-

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

Tanácsok az őszi közlekedésre
Ősszel a közlekedési balesetek legfőbb oka, hogy a gépjárművezetők –
ahogy szaknyelven mondják- nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az évszakban a legtöbb
problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét - és
természetesen saját magát - ezekre a körülményekre.
Ismét beköszöntött az ősz, a maga jellemző időjárási viszonyaival: borús
ég, szél, reggeli köd, eső…
Az őszi hónapokban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor érdemes gyakrabban tisztítani.
A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni,
megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Sokan csupán az
akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.
Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és
útviszonyokhoz, tekintettel a ködös, esős időjárásra. Nagyobb követési
távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző
„koccanások”, és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest
mellett haladó gyalogosokra, valamint fokozott figyelemmel legyenek a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
Egyre nő a reggeli időszakokban a munkába menet ideje, ezért fontos,
hogy korábban induljanak el otthonról. A reggeli késést, ne próbálják
meg nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel nem csak
magukat és családtagjaikat, hanem az Önökkel egy időben közlekedők
testi épségét és életét is veszélyeztetik. Kérjük, ne bocsátkozzanak fe-

lesleges előzésekbe, ne zavarják meg a reggeli lassúbb, de egyenletes és
biztonságos tempóban haladó forgalmat.
Ködös, borongós esős idő esetén romlanak a látási viszonyok, ezért a
kerékpárok kivilágítása már korlátozott látási viszonyok közt is nagyon
fontos. Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a sötétben is jól láthatóvá válnak.
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen
a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességű gépjármű elhalad
mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy
a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb őszi időszakban is.
A közlekedés során soha ne feledjék, hogy csak annyira vigyázzanak
másokra és mások értékeire, mint ahogy azt másoktól, magunk vonatkozásában elvárják. Ha a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek,
ezzel már sokat tettek a baleset-megelőzés érdekében.
Kicsit más téma, de ennek is fokozott figyelmet szenteljenek. Közeleg
Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben felkeressük elhunyt szeretteink nyughelyét. Sírjaikat a kegyelet koszorúival, virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés gyertyáit. Sajnos, a temetőket
nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjára koszorút tegyen.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy nem csak ebben az időszakban fordul elő
a sírokról virág, koszorú, kegytárgy eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.
Az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük az Önök fokozott odafigyelését is annak érdekében, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa
be semmilyen jogsértés!
Ajánlások:
-Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a sírt rendezik, még
ha csak épp vízért, vagy a hulladékkonténerhez mennek is!
-Okmányaikat, értékeiket mindig kabátjuk, vagy táskájuk belső zsebeiben (ahol érzik is azokat), lehetőleg több helyre elosztva tartsák!
-Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegközlekedési járművel utaznak, vagy ha tömegben tartózkodnak!
-Kérjük, amennyiben temetői lopást, viráglopást, vagy egyéb jogsértést
tapasztalnak, kísérjék figyelemmel a gyanús személyek, gépkocsik mozgását és jelezzék a Rendőrségnek (éjjel-nappal díjmentesen hívható telefonszám: 107)!
Valah Zsolt r.zászlós

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei
Tisztelt olvasó!
Egyesületünk részt vett a szeptember 12- én Szécsényben megrendezett Országos vadász és megyei horgász napon, melynek helyszíne a Várkert volt. A rendezvényen főzőverseny is volt. Hat
horgász egyesület vett részt és főzött finomabbnál finomabb halászlét és halételeket. A
halászlé kategóriát
külön értékelték a szövetség zsűri
tagjai. Egyesületünk halételeket
készített,
melyek a következők voltak: halsaláta, füstölt hal és sült keszeg. Ezzel a „menüvel” halétel
kategóriában sikerült a csapatnak elhozni a 3. helyezést. Ezúton
szeretném megköszönni a csapat tagjainak a részvételt, akik a következők voltak: Bóta András, Szabó Sándor, Lajtos Tibor, Lajtos
Zoltán és jó magam. Továbbá köszönet illeti azokat a tagokat, akik
valamilyen formában segítették ezt az eseményt és támogatták
egyesületünket.
Végül mindenkinek kívánom, hogy legyen minél többet
a víz parton és görbüljön a bot!
Kertész Attila Tamás HE. Elnöke.
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Könyvvásár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer munkatársai június hónapban selejtezést végeztek az őrhalmi Községi Könyvtárban. A kiselejtezett könyvekből két alkalommal kiárusítást
szerveztünk. 2015. novmeber 5-én, csütörtökön 10.00 órától 18.00
óráig még egy kiárusítást tartunk a volt Idősek Klubja épületében. A befolyt összegből új könyveket vásárolunk.
Július hónapban önkormányzatunk 10 fő diákmunkást alkalmazott. A fiatalok kreativitását kiaknázva, és lelkesedését kihasználva július 29-én kézműves foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek a könyvtár helyiségében.
Augusztus 13-án a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából
könyvtárunk egy új többfunkciós nyomtatóval bővült.
Október 1-jén a megyei könyvtár kihelyezett szakmai napot
szervezett Őrhalomba és a Közös Hivatal másik három telepü- Polgármester úr köszönti a megye könyvtárosait
lésre. A megérkező vendégeket Bárányné Márton Melinda jegyző
asszony köszöntötte. A délelőtt folyamán a szakmai előadások
(könyvtári szolgáltató rendszerrel kapcsolatos hírek, újdonságok)
és a felmerült problémák megtárgyalása után, a több mint 40 - a
megye különböző pontjáról érkezett – könyvtárost Farkas Egon
polgármester úr üdvözölte a Szent István kápolnánál, ahol Menyhárt Éva vidám népdalcsokorral örvendeztette meg a vendégeket. Őrhalomból Nógrádgárdonyba, a szanatóriumba vezetett az
út. Ilinyben finom ebéd és egy kis verses-mesés összeállítás
várta a megye könyvtárosait. A csitári faluház megtekintése után
ízletes kecskesajt kóstolás következett. A szakmai nap utolsó állomása a hugyagi ’56-os emlékház megtekintése volt.
Jegyző asszony köszönti a könyvtárosokat
Intézményünk
is csatlakozott az OrÓvodások mesét hallgatnak
s z á g o s
Könyvtári
Napok programsorozathoz, melynek
keretében első
alkalommal a
nyugdíjas klub
A Nyugdíjas Klub tagjai a könyvtárban
tagjai látogattak el a könyvtárba.
Majd
Hevér Istvánné
Marika védő
néni beszélgetett a kisgyermekes szülőkkel arról, hogy mit is olvassanak a gyerekeknek. A
harmadik rendezvény az óvodásoknak szólt. Óvodánk csöppségei
mesét hallgattak Kőszeghyné Arankától és megismerkedtek a könyvtárral.
Mindenkit szeretettel vár a Községi Könyvtárba
Farkas Andrea könyvtáros

Kézműves foglalkozás a diákmunkásokkal
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Csitári falunapon

Hagyományőrző hírcsokor
Július 4-én a kis táncosok felléptek a Csitári Falunapon. A tánc
előtt a Bertók testvérek - Péter és Áron - vidám népmesével szórakoztatták a közönséget.
Július 26-án a hagyományőrzők szép számban képviselték településünket a balassagyarmati Anna napi Palócbúcsún, és a délutáni
népviseletes bemutatón. A gyönyörű, őrhalmi viseletbe öltözött, 21
főből – gyermekekből és fiatalokból - álló lelkes kis csapat nagy tetszést aratott a Palócbúcsú résztvevői körében.
2013 szeptemberében, az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” országos Mihály napi program keretében adták át helyi ha-

Hídi vásáron

Palócbúcsún

Szent István napján

Kapunyitogató Csitárban

gyományőrzőink az Őrhalmi József Attila Általános Iskola épületében
kialakított Hagyományőrző termet. Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör a kiállítást az Őrhalomért Egyesület segítségével rendezte be. A
hagyományőrzők évek óta gyűjtik a helyi értékeket hordozó és képviselő, régi ruhadarabokat, használati eszközöket, berendezési tárgyakat. Az Őrhalomért Egyesület a tavaly
szeptemberi jótékonysági Hagyományőrző bál bevételével a hagyományőrzőket támogatta,
így a Gyöngyösbokréták 2014 őszétől az egyesület égisze alatt működnek. Az együttműködést követően az egyesület is gyarapította a kiállított hagyományőrző tárgyak, népviseleti ruhadarabok számát. Július hónapban el kellett költöztetni, a mai napra már igen
gazdaggá gyarapodott gyűjteményt az iskola épületéből. Sajnos az elmúlt két év során
kevés őrhalmi volt kíváncsi a szépen berendezett Hagyományőrző teremre! A kiállítási
tárgyak jelenleg ideiglenes helyen várják, hogy méltó helyre kerülve öregbítsék Őrhalom
hírnevét! Természetesen továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben, eladó épületekben
talált, esetleg megunt, kidobásra szánt régi tárgyakat, népviseleti ruhadarabokat!
Augusztus 9-én tizenhárman képviselték Őrhalmot a Bátonyterenyén megrendezett
III. Palóc Világtalálkozón. A nagy meleg ellenére az eredeti népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok büszkén viselték öltözetüket. Ez úton is köszönjük Marton Jánosné Juliska néni és Farkasné Marton Évike önzetlen segítségét!
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén
a hagyományőrzők részt vettek a körmeneten és
a búcsúi szentmisén.
A szeptember 12-én megrendezett Hídi vásáron, az őrhalmiak standján népviseletbe öltözött
fiatalok fogadták és kínálgatták a vendégeket.
A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére celebrált szabadtéri szentmisén a Mária kápolnánál,
és az odavezető körmeneten hagyományőrzőink
is közreműködtek.
Kis táncosaink október 10-én műsorukkal színesítették a Csitárban megrendezett Őszi KapuMária kápolnánál
nyitogató elnevésű szüreti programot.
FA

Anna napi Palócbúcsú népviseletes bemutatója
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II. Hídi vásár (Ipolyvarbó – Őrhalom) 2015. szeptember 12.
A Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség, Lőrincz Mária igazgató vezetésével, szeptember 1013 között szervezte meg az East-West Európai Hálózat
című pályázat nyitó rendezvénysorozatát. A rendezvény
több felvidéki helyszínen valósult meg: Besztercebánya,
Nagykürtös, Ipolyvarbó. Az Európai Unió támogatásával az Európa a polgárokért program jóvoltából
2017. júniusáig több ilyen találkozót terveznek a pályázók, amely 9 európai országot érint: ausztriai, csehországi, horvátországi, lengyelországi, magyarországi,
olaszországi, romániai, spanyolországi és szlovákiai
partnerek bevonásával.
Ezen program keretében, szeptember 12-én, szombaton
rendezték meg Ipolyvarbón a II. Hídi vásárt. Az
Ipoly partján, az ideiglenes
átkelőnél, - a mi kedves kis fahidunk lábánál felállított Trianoni kereszt tövében - a
hivatalos megnyitót követően,
kulturális program részeként
Ress Hajnalka és Ocsko Aladár operaénekesek léptek fel.
Az ünnepi beszédek során,
mint Fagyas Marcel Ipolyvarbó polgármestere, mint
pedig Kanyó János Őrhalom
Község Önkormányzatának
alpolgármestere kinyilvánította azon igényét, hogy a két
települést ismét híd kösse össze.
A fahíd ipolyvarbói oldalán, a római katolikus
templom árnyékában kialakításra került a „Hídverő Emlékhely", ahol ünnepélyes keretek között a
résztvevők mellett otthonról hozott földet helyeztek el
az emlékhelyen, ezzel is támogatva a hídépítést. Őrhalomból Farkas Egon polgármester, Orosz János
önkormányzati képviselő, Bóta Bettina és Csernyik
Éva kiséretében helyezték el az őrhalmi földet az emlékhelynél.
Az ipolyvarbóiak és az őrhalmiak eredményes
együttműködését tükrözi az ízlésesen feldíszített és
gazdagon megterített „standok”kialakítása is. A
hídtól a művelődési házig négy helyszínen hagyományőrző kiállítással és helyi ételek kóstolójával,
valamint egy-egy kis hagyományőrző műsorral várták a vendégeket.
A gazdag kulturális program részeként
fellépett többek között Lőrincz Sarolta Aranka népdalénekes, a bátorfalusi hagyományőrző csoport, a Palóc Néptáncegyüttes Szécsényből, az Agačinka folklórcsoport és az alsóesztergályi
Ragačinka
gyermekcsoport. Nagy sikert aratott Csernyik Szende székely mesemondó és lábbábos. Az est sztárjai
a 2009-es Csillag születik tehetségkutató műsorban feltűnt Strokes ütős együttes szimpatikus
dobosai voltak, akik fergeteges előadással koronázták meg a II.
Hídi vásár programját. A vásári
forgatag cigányzenés táncházzal
zárult.
FA
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A kisterenyei Palóc Világtalálkozóról hajnalban értünk haza. Nem
sok időnk jutot a pihenésre, hisz augusztus 8-án reggelről már indultunk Balassagyarmatról Kercaszomorra (Vas megye), hogy a
gyarmai Önkormányzat felkérésére, műsorunkkal mi képviseljük
a Legbátrabb Várost. Medvácz Lajos polgármester úr biztos kezekkel vezete a kilencszemélyes mikrobuszt, amibe rajtunk kívül még
két városi képviselő (Pulay László és Siket Béla) tartózkodot. Jó
hangulatban telt az ötórás oda út. A Felvidéken keresztül mentünk
Bernecebarái- Párkány-Komárom irányába. Révkomáromnál tértünk át újra Magyarországra. Csak Szombathelynél tartotunk egy
kis pihenőt. Szerencsére sütöt a Nap, s ez bearanyozta hangulatunkat is. A Dunántúlon, váltakozó vidékeken haladtunk. Hol dimbes-dombos, hol puszta jellegű volt a táj, amit a kisbuszból
csodáltunk, míg végül elértük uicélunkat. A Legbátrabb Falu (Kercaszomor) hosszú, fákkal teleültetet község (akárcsak Csesztve) a
Szlovén határszélen, ezért othonosan éreztük magunkat, mert
egyes részei valóságos őrhalmi tájképet tükröztek. A vendégfogadás kitűnő volt, a magyarságtudat magasan szárnyalt. Ők nem a
cseheket, hanem a szerbeket verték ki 1920. augusztusában. Amikor megérkeztünk, focicsapatok vívták harcaikat. S, hogy milyen
kicsi a világ, elsőként az őrhalmi Nagy Aila köszönt ránk, aki a gyarmai csapatot erősítete, szponzorálta. Jó volt találkozni vele, s a
többi ismerőssel. Csábi István Madách-díjas előadóművésszel is
összefutotunk, aki zalai kirándulásából látogatot ide. Történetünk
így összefonódot a focistákkal. Ebéd után kirándulni mentünk, a
Szlovén határnál fényképezkedtünk, majd Szlovéniába is átruccantunk, ahol Nagy Aila kb. 30 főt saját költségén látot vendégül egy
otani bisztróban, megcsillogtatva német nyelvtudását. Meghívását
utólag is köszönjük szépen! Ailára egyébként oly jellemző a jóté-

konykodás (ami sajnos kevés gazdag emberről mondható el), hisz
ahol tud, segít, támogat. Szlovénia egykor magyarlakta vidéke lenyűgöző látványt nyújtot varázslatos tájképeivel. És it, akárcsak
Kercánál, nem kell zárni az ajtókat, kapukat, nem kell tartani a lopástól, mert az emberek it békében élnek egymással, és nem kívánják a mások tulajdonát. A kirándulást fenséges vacsora követe,
majd különféle együtesek (népi, rock) szórakoztaták a vendégeket. Késő este bulizás volt, amelyből Hanna és Zsoli maximálisan
kiveték a részüket. Másnap kisebb másnaposság és reggeli után a

református templomban szentmisén vetünk részt, ahol Nagyi egy
szép verset mondot, ezt követően koszorúzáson képviseltük Balassagyarmatot, majd emléktábla avatáson jártunk. A kercaszomori
polgármester (Kapornaky Sándor) kérdésére örömmel válaszoltam,
mely szerint Tormay Cécilének volt e kötődése Őrhalomhoz? Elmondtam, hogy konkrétan nem, de az írónő Bujdosó könyvével
(melyet több mint 11 nyelvre lefordítotak, a magyar írónők közül
az ő műveit fordítoták le legtöbb nyelvre) nem csak Balassagyarmatot ismertete meg a világgal, hanem Őrhalmot is, ugyanis kis-

falunkról is szó esik e könyvben. Tormay Cécile írt először könyv
alakban a csehkiverésről. Ráadásul tudni kell róla, hogy öt nyelven
beszélt, így fordításai révén szintén kötődik a Szent Istvános Őrhalomhoz, hiszen a legszebben ő fordítota le István király s ﬁa Imre
herceg életét, és István király intelmeit. Így ne csodálkozzunk azon,
hogy az őrhalmi Szent István szobor alapzatán Tormay Cécile Magyar legendájának előszavából származó gyönyörű idézet olvasható: „Sohase feledje senki, hogy magyar volt a világnak első szent
királya”. A beszélgetés után valakik rövid túrára mentek, mi felkészülni. Délután megebédeltünk, majd ezt követően könyvbemutatón vetünk részt, aztán jöt a színpadi fellépésünk. Zenés irodalmi
műsorunk három részből állt, bemutatuk Balassagyarmatot (Civitas Forissima), a hűség városát, Sopront (Civitas Fidelissima), legvégül pedig a legbátrabb községről, Kercaszomorról (Communitas
Forissima) mondtam el saját költeményem. A komolyzenei részt
Éviké-ék adták. Szereplésünk jól sikerült, mert a polgármester úr
februárra újra meghívot bennünket Kercára, az ekkor tartandó
nagy ünnepségükre. Örömmel vállaltuk ezen újabb felkérést, mert
nagyon jól éreztük magunkat ezen a szép településen. Utánunk
még néptáncosok, helyi színkörösök adtak vidám műsorokat, majd
a réten izgalmas tűzoltó bemutatót tartotak. Estefelé, vacsorát
követően, fájó szívvel vetünk búcsút házigazdáinktól (nehezen
akartak bennünket elengedni). Végül a hosszas búcsúzás és ajándékozás után buszunkba szálltunk és hazafelé indultunk, de még
Szlovéniában megtekintetük a lendvai várkastélyt, és a Makovecz
Imre által építet Kulturális Központot. Visszafelé az M7-en jötünk,
majd Pesten át, érkeztünk meg a Legbátrabb Városba, onnét pedig
Őrhalomba. A kercaszomori út, akárcsak az erdélyi, felejthetetlen
volt. A későbbiek során Bérbe mentünk, ahol a Szent István szobrunk másolata található, majd az őrhalmi augusztus 20-iki rendezvény következet, aztán Léván regösénekeket adtunk elő, de ez
már egy másik történet...
László Péter, 2015. szeptember 6.

SPORTEGYESLET H˝REI
Az Őrhalom SE. üdvözli a szurkolókat!
Az őszi szezon közepén járunk. Jönnek a hűvösebb idők, de csapataink megpróbálják a legtöbbet kihozni magukból a pályán.
Kisebb-nagyobb sikerrel igaz, de küzdünk, hogy a falunkban is legyen sport élet, de ehhez szükség van a kitartásra és persze a
szurkolásra. Felnőtt csapatunk 9 ponttal a 9. helyen áll. Az ifjúsági csapatunk pedig 17 ponttal az 5. helyet foglalja el a tabellán.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását! Külön köszönet a szurkolóknak, akik ellátogatnak a sport pályára, buzdítják csapatainkat és a megvásárolt jegyükkel támogatják az Őrhalmi Sport Egyesületet.
Köszönet: Őrhalmi SE. vezetősége

