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A varbói templom alatt,
ott ahol az Ipoly szalad,
megállok egy pillanatra,
Átnézek a túlsó partra.
Oda mennék, Őrhalomba,
látszik is a templom tornya,
gyalogosan egy fél óra,
ha a víz nem volna.

évfordulója alkalmából az Ipoly partján. A tervezett
időpontban, június 5-én a rendezvény az időjárás szeszélyei miatt elmaradt. Az, hogy ezen a szép napon
méltóképpen emlékezhettünk, az László Péter költőnknek köszönhető. Az ő kezdeményezésére éledt
újjá a rendezvény megszervezésének gondolata egy
későbbi időpontban.
A megemlékezés Kois Szilvia - az ipolyvarbói hagyományőrzők vezetőjének - saját versével kezdődött.
Horváth Bertalan őrhalmi plébániai kormányzó be-

Amikor az Ipoly árad,
tengernyi víz lepi el a tájat,
híd sehol sincs rajta,
nem is megyek Őrhalomba.
Befordulok a templomba,
az Úristenhez imádkozva.
Csak az jár az eszembe:
Ide egy híd kellene!
Uram, csak arra kérünk,
adj egy kőhidat nékünk!
Nem lenne akkor elválasztva,
magyar a magyartól soha!
Őrhalom Község Önkormányzata és Ipolyvarbó
Község
Önkormányzata
közös szervezésben, megemlékező műsort és koszorúzást tartott július 3-án,
vasárnap délután a Trianoni
békediktátum 96.

szélt a hit, a remény és az összetartozás erejéről, majd Zolczer
György ipolyvarbói plébános egy megható imával folytatta, és
végül közös imádságra hívta a jelenlévőket. Fagyas Marcell
Ipolyvarbó polgármestere a két település közötti, szoros, több
évszázados kapcsolatról beszélt. Kanyó János Őrhalom alpolgármestere egy rövid történelmi áttekintés után, felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy mennyire fontos a fiatalok
tájékoztatása, történelmi ismeretanyagának
bővítése.
Mind ketten kiemelték a két falu közötti
testvértelepülési
megállapodás jelentőségét.
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ÖNKORMÁNYZAT

Az ünnepi beszédek után, a 2008-ban, ünnepélyes körülmények
között állított Trianoni kereszt megkoszorúzásával folytatódott
a rendezvény. (Őrhalom Község Önkormányzata: Kanyó János
alpolgármester, Gemer Ferencné és Orosz János önkormányzati képviselők. Ipolyvarbó önkormányzata: Fagyas Marcell
polgármester úr és Kois Szilvia. Őrhalmi egyházközség: Farkas Oszkár és Kanyó Géza. Csemadok varbói szervezete: Mericza Zoltán és ifj. Mericza Róbert. Őrhalomért Egyesület:
Farkas Andrea és László Péter.) A koszorúzás után ünnepi műsorral folytatódott a megemlékezés. Verset mondott Fagyas Veronika, Bunder Zita fuvolázott, Nagy Luca népdalokat énekelt,
majd az őrhalmi Nyugdíjas klub énekkarának tagjai következtek. A műsor a Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság
megemlékező zenés – irodalmi műsorával zárult. Közreműködtek az őrhalmi népviseletbe öltözött fiatalok.

Áprilisban önkormányzatunk dolgozói fehér kőzúzalékkal terítették be a Havassy sétányt. Megszépítették a Mária kápolna parkját:
új padok kerültek a kápolna elé, és új korlátot kapott a terület. Meg-

Május 28-án rövid megemlékezést szerveztünk a Magyar Hősök
Emléknapja alkalmából. A meghitt programon méltóképpen emlékeztünk településünk hőseire. (Részletes leírás a 8-9. oldalon található.)
Május hónapban településkarbantartóink vezetésével, önkormányzatunk közfoglalkoztatottai felújították a Hősök keresztjét. Újra építették a kerítés
alapzatát, kijavították, és lefestették a kerítés elemeket, és
eredeti formájára alakították a
keresztet. Kipucolták a templomtéri szobrok talapzatát, továbbá felújították és lefestették
a hirdető- és üdvözlő táblákat.
Június 11-én került megrendezésre a már hagyománnyá
vált Nemzetközi Ifjúsági Találkozó. (Részletes beszámoló a
16. oldalon olvasható.)
Önkormányzatunk június 18-án szervezte
meg az 6. Vidám Lurkók
Napját. (A rendezvényről
készült képeket a 10-11.
oldalon tekinthetik meg.)
Június 23-án Bárányné Márton Melinda
jegyző asszony és Farkas Egon polgármester
úr otthonában köszöntötte a 90 éves Varga
Andrásné Juliska nénit,
akinek ajándékaik mellett
átadták Orbán Viktor miniszter elnök úr által aláírt
születésnapi emléklapot.
Június 28-án a Nyugdíjas Klub szokásos, heti
összejövetelén különleges esemény történt. Egy
klubtag június hónapban
töltötte a 80. születésnapját. Az ünnepeltet,
Hegedűs Andrásné Bözsi nénit polgármester úr nevében jegyző aszszony köszöntötte.
Júniusban közmunkásaink lefestették a Trianoni keresztet, új padokat készítettek a sportöltöző elé, kibővítették az épület melletti lebetonozott részt, és felújították a vizes blokk elhasználódott
szerelvényeit.

újult a hivatali műhely is, melyet kívülről vakoltak, és lefestettek.
Április 24-én, Ipolyvarbón megrendezték a Szent-Iványi Ferenc emléknapot, melynek keretében a
templom kriptájában, Kanyó János
alpolgármester megkoszorúzta a
templomépítő országbíró síremlékét.
Tavasszal több száz virágot ültettünk el településünkön. Ebben az
évben is örökbe adtuk hétvégékre az útszéli, közterületi
virágládákat,
ágyásokat. Gondozóiknak
ez úton is köszönjük a locsolást! Továbbra is szépítsük
együtt
lakóhelyünket!

ÖNKORMÁNYZAT
Júliusban önkormányzatunk 12 fő diákmunkást foglalkoztat.

Mint arról az előző számban értesülhettek, az őrhalmi gyöngyös főkötő bekerült a Nógrádikumok közé. Mivel csak egy darab, eredeti főkötő
maradt az utókorra – amely Marton Jánosné Juliska néni tulajdona – önkormányzatunk úgy döntött, hogy készíttet egy másolatot, az eredeti
megóvása érdekében. A főkötő készítés két „csapattal” történik. A főkötő

3

Kicsit késve, július 3-án megrendeztük a Trianoni megemlékezést,
Ipolyvarbó Község Önkormányzatával közös szervezésben.

Március hónaptól település karbantartónk mellé új munkaerő került felvételre
Bagyinszki
István
személyében.
A nyár során két nagyobb beruházás folyik településünkön. Megújul az
óvoda vizesblokkja. Az épület első részében vízvezeték csere történik, és
teljesen új burkolatot kapnak a mellékhelyiségek. Bővítjük a sportöltöző
elektromos hálózatát a kor igényeinek
megfelelően.

alapját Kanyó Ferencné Juliska néni varrta, és ő segít Hevér Istvánné
Marikának és Farkasné Marton Évának a további, bonyolult munkálatok elvégzésében. A másik csapatot, a gyöngyfűzőket Slezákné Varga
Tímea koordinálja. A fiatalokból álló gyöngyfűzők szebbnél szebb
gyöngysorokat,ún.villuskákat készítenek. Reményeik szerint az augusztus 20-ai vendégségi misére a hiteles másolatot fel lehet venni.

Emlékmérkőzés Ipolyvarbón
2016 tavaszán felmerült egy ötlet az ipolyvarbóiak részéről, mely szerint szerettek volna egy emlékmérkőzést szervezni a tavaly
elhunyt Mihalicka Vlado öregfiúk focicsapat tagjának emlékére. Az elgondolást tett követte. Megkeresték Kanyó János alpolgármestert és Baráz Lászlót, az egykori Old boy futball klub tagjait, akik biztosították támogatásukról Fagyas Marcell ipolyvarbói polgármestert, és magukra vállalták az őrhalmi csapat megszervezését.
2016. június 11 – én 16:00 órai kezdettel, az ipolyvarbói és őrhalmi öregfiúk csapata, közösen kisétáltak Mihalička Vlado sírjához
a varbói temetőbe, ahol rövid ünnepi beszéd és sporttársuk lelki üdvéért elmondott ima után, a két csapat képviselői elhelyezték
az emlékezés koszorúit. A koszorúzást követően a helyi sportpályán, kezdetét vette a barátságos mérkőzés, amelyet egy perc néma
csenddel kezdtek. A játék végeredménye az ipolyvarbóiaknak kedvezett. A sportesemény után a két csapat tagjai közös vacsora
mellett beszélhették meg a nap élményeit, és a közös emlékeket.
Az őrhalmi csapat szeretné megköszönni a szíves vendéglátást, és a jól megszervezett emléknapot. Reméljük, minél hamarabb sor
kerül a visszavágóra, ahol Csernyik Andrásra (Amper) és Bozány Albinra, az őrhalmi öregfiúk csapat elhunyt tagjaira emlékezünk.
FA
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SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

A tartós hőhullám megviseli az emberi szervezetet. A hőségben a közlekedés
résztvevőinek is nagyobb figyelemre és türelemre van szüksége.
A napokig tartó hőség mindenkit kivétel nélkül megvisel, fiatalokat, időseket,
egészségeseket és betegeket egyaránt. A kánikulai forróság még a frontokra kevésbé érzékeny emberek szervezetét is megterheli, természetesen egyénenként
eltérő mértékben.
Sokan nem tudják, de a hőségben sokkal kockázatosabb közlekedni. A szokatlanul nagy melegnek sokszor van szerepe a közlekedési balesetek bekövetkezésében. A járművezetők a hőségben általában kevésbé tudnak koncentrálni, a
megszokottnál figyelmetlenebbek sok esetben türelmetlenebbek, hajlamosabbak az agresszív és durva szabályszegésekre. Gyakori jelenség a lobbanékonyság, a kiszámíthatatlan, szeszélyes magatartás.
A közvetett hatások között figyelembe kell venni, hogy a légkondicionáló készülékkel nem rendelkező gépkocsik vezetői sok esetben nyitott ablakokkal és
a sebesség fokozásával próbálnak a hőség ellen „védekezni”. Ezzel semmilyen
szabály ellen nem vétenek, de nem szabad elfelejteni, hogy a nyitott ablak szintén fokozza a balesetveszélyt.
A nyári hőségben a gyalogosokra is jellemző a figyelmetlen, bágyadt közlekedés, kevésbé néznek körül, mielőtt lelépnek az úttestre. A tartós melegben a
közlekedés résztvevői között is jelentősen megnő a rosszullétek száma, a hőség
gyengíti a szellemi erőkifejtést, egyeseknél tompaságot, közönyösséget, másoknál pedig fokozódó ingerlékenységet válthat ki. A közlekedők körében
ilyenkor fokozottan jellemző a koncentráció hiánya, mely a reakcióidőben is jelentkezik. A reflexek tompulnak, a mozdulatok kapkodóvá válnak.
A balesetek megelőzése érdekében a legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok megtartása, azonban a megváltozott időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten fontos. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki
nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán mögé.
Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor vezessenek mindig kipihenten és
gyakrabban álljanak meg pihenni, felfrissülni, ilyenkor végtagjaikat kicsit nyújtóztassák ki, mely bizonyítottan megkönnyíti a további járművezetést. Fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot és mindig legyen hűtött ásványvíz,
vagy üdítőital a gépkocsiban! Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, tartsanak nagyobb követési távolságot! A napon álló gépkocsit indulás
előtt szellőztessék ki.
A nyár jó esetben a kikapcsolódást és a szórakozást jelenti, fontos, hogy ne keserítse meg semmi jól megérdemelt pihenésünket. Nyaraláskor azonban hajlamos az ember felelőtlenebbül viselkedni, így könnyebben válhat baleset, lopás
vagy betörés áldozatává. Ezért néhány tanácsot összeszedtünk, amellyel megelőzhetjük, hogy áldozattá váljunk.
Hosszabb időre magára hagyott ház, vagy lakás nagy csáberő egy betörőnek,
ezért érdemes ügyelni a biztonságára. Figyeljünk arra, hogy az udvaron ne legyen elől hagyott szerszám, a melléképületek be legyenek zárva. Elinduláskor
a nyílászárókat (ajtót, ablakot) zárjuk be, alkalmazzunk időzített kapcsolókat,
kapcsoljuk ki a csengőt, mondjuk le az újságot, értékes ékszereinket, nagyobb
összegű értékpapírjainkat, készpénzünket helyezzük biztonságos helyre. Készítsünk értékleltárt, fotókat. Kérjünk meg megbízható szomszédot, vagy rokont, hogy nézzen rá házára, lakására távolléte alatt, ők szükség esetén tudják
az elérhetőségünket. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk, ne jelezzük
ezt közösségi oldalakon, blogokon. Amennyiben lehetőségünk engedi, alkalmazzunk jelző-riasztó rendszereket.
Remélhetően nem kerül rá sor, de ha mégis bűncselekmény áldozatává válnánk, a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es számon érhetjük el.
Valah Zsolt r.zászlós

SPORTEGYESÜLET HÍREI
Végére értünk a 2015-2016-os bajnokság tavaszi fordulójának. Mind
két csapatunk a tabella 7. helyén végzett.
Köszönet a csapatok játékosainak, és a felnőtt csapat edzőjének Tolnai Tamásnak, Baranyi Zsolt elnöknek, továbbá mind azoknak, akik
segítették a csapat és a vezetőség munkáját.
Nem kis erőfeszítésembe került, de sikerült olyan sportszerető támogatókat találnom, akik anyagi támogatásukkal hozzájárultak, hogy az
ifjúsági csapat tagjai új szerelésben kezdhetik a 2016-2017-es szezont. Köszönjük a támogatást: Csikány István, Fábián Istvánné, Fülöp
Arnold, Járja István, Őrhalomért Egyesület, Shopotnik László, Tóth
Tamás – Lesz Vigasz.
Köszönjük Őrhalom Község Önkormányzatának az egész éves támogatást!
Augusztustól továbbra is várjuk a szurkolók buzdítását.
Hajrá Őrhalom!!!
Varga József (Öcsi)

Az idén ünnepli negyedszázados fennállását az 1991-ben alakult magyar polgárőr mozgalom. Ez alkalomból a Nógrád Megyei Polgárőr
Szövetség Rimócon tartott ünnepi közgyűlést, ahol név szerint köszöntötték azokat a polgárőröket, így az Őrhalom és Térsége Polgárőrség érintett tagjait is, akik 25 év óta szolgálják önzetlenül
lakókörnyezetünk biztonságát.
Június 18-án az egyesület több
fővel képviseltette magát az
Országos Polgárőr találkozón
Sopronban, ahol Papp Károly
országos rendőrfőkapitány elismerésben részesítette Bóta
András polgárőrt.
Kétszázezer forint működési támogatást kapott az Őrhalom és
Térsége Polgárőrség a Nógrád
Megyei Polgárőr Szövetségtől,
amelyből a napokban végezteti
el az egyesület a Lada Niva gépkocsi szükséges javításait, és az időszakos műszaki vizsgáztatását. A fennmaradó összegből pedig a még
hiányzó formaruha-elemek beszerzésére kerül majd sor.
A tavaszi hónapokban több rendezvény biztosításában, valamint
közös rendőrségi akcióban vettek részt a polgárőr egyesület tagjai,
a közterületi szolgálat ellátása mellett. Ülésezett a polgárőrség elnöksége is a tavasz folyamán, ahol a polgárőri tevékenység és a
közterületi jelenlét hatékonyabbá tételéről tanácskoztak a vezetőségi tagok.
A tavaszi vegetációs tüzek időszakában, illetve az azóta eltelt hónapokban eddig összesen hat alkalommal kellett beavatkozniuk szabadtéri tűzesetnél az egyesület keretein belül működő önkéntes
tűzoltó szakosztály tagjainak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán közel
félmillió forint értékben tűzoltási és műszaki mentési eszközöket, illetve az egyesület tulajdonában lévő Suzuki Vitara gépkocsira vonóhorog felszerelésére, valamint szakfelszerelések felülvizsgálatára
összesen negyedmillió forint támogatást nyert az egyesület. RP

Május 21-én a szécsényi várkert tónál megrendezett „4tusa”
horgászversenyen az őrhalmi versenycsapat gyermek versenyzője, Karvai Bence 18 gyermekből 4. helyen végzett. A 4 esemény: a horgászat, a célba dobás, az elméleti lap kitöltése, és
gyakorlati feladatok teljesítése (pl.: damil fülkötés, horogkötés, stb.) volt. A versenyt a helyszínen megtekintette a versenycsapat verseny felelőse: Erdélyi Miklós.
Május 28-án Maconkán csapatversenyen gyermek kategóriában Karvai Bence 2. helyezést ért el, az őrhalmi csapat pedig
összesítésben a 4. helyen végzett.
Június 4-én Ludányhalásziban a helyi egyesület rendezésében,
az Öreg-tavon megtartott nyílt horgászversenyen Karvai Bence
ismét dobogós helyen végzett, a 3. helyet érte el.
Június 17-én az immár hagyományosan megrendezett gyermeknapi horgászversenyen Karvai Bence 10-14 éves kategóriában 1. helyen végzett, míg az utánpótlás korú kistestvére
Karvai Máté a 10 év alatti kategóriában, szintén az 1. hellyel
jeleskedett.
Június 19-én Diósjenőn a megyei egyéni (két fordulós) bajnokságon az egyesület fiatal
büszkesége, Karvai Bence az
első fordulóban 1. helyen, a
második fordulóban 2. helyen
végzett. Holtverseny alakult
ki, így a kifogott halak súlya
alapján összesítésben a dobogó 2. fokára állhatott fel.
A felkészítést köszönjük Bartos József ifjúsági felelősnek!
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Tanulságos történet Berci atyától
A foltmanók
A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól
kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók
kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt.
Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája.
Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások
kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt
bennük: ugyanaz a fafaragó készítette őket és
ugyanabban a faluban laktak.
A foltmanók egész életükben, minden áldott nap
matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza tele arany csillag matricával, és egy másik doboza tele szürke
pontokkal. Naphosszat a falut járták, és mást
sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat
ragasztgattak egymásra.
A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak
és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke
pontra számíthattak.
A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük
könnyedén a feje fölé emelt hatalmas fa rudakat
vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta
csillaggal.
Némely foltmanónak az egész testét csillagok
borították! Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb
és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.
Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik
mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is
egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani,
de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön
köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egyegy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a
testét. Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el.
Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet,
biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért
persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő
után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már
az utcára sem mert kimenni.
Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez.
Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak
egy-egy szürke pontot, pusztán ezért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta.
– Sok szürke pontot érdemel – mondogatták

egymásnak. – Ő aztán tényleg nem jó foltmanó!
Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt.
– Nem vagyok jó foltmanó – gondolta.
Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan
manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont
volt. Köztük jobban érezte magát.
Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem
csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak volna rá matricákat – csak azok
egyszerűen nem maradtak meg rajta! Némely
manó emiatt felnézett rá és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett! Mások lenézték, mert
nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy
szürke pontot. Ám az is leesett!
– Én is ilyen akarok lenni! – gondolta Pancsinelló. – Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám!
Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan
lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem.
– Ó, nem nagy ügy! – válaszolta Lúcia. – Egyszerűen csak mindennap meglátogatom Élit.
– Élit?
– Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében.
– De miért?
– Majd megtudod! Menj el hozzá, fel a hegyre!
Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment.
- Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? –
kiáltott utána Pancsinelló.
De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán
Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és
nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók,
csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. „Ez így nincs rendjén” – suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez.
Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny
ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok
láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre
kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja.
Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé.
Ekkor meghallotta a nevét.
– Pancsinelló! – hallatszott egy mély, erős hang.
Pancsinelló megállt.
– Pancsinelló! Örülök, hogy látlak! Gyere közelebb, hadd nézlek meg!
Pancsinelló lassan megfordult, és ránézett a
nagydarab, szakállas mesterre.
– Te tudod a nevemet? – kérdezte a kis manó.
– Persze, hogy tudom! Én alkottalak!
Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra.

Egyházi hírek
Idén tavasszal is Farkas Andrea
könyvtáros szervezésében, önkéntesek tették rendbe a templomteret, és
ültették tele szép virágokkal.
Május 29-én, Úrnapján volt községünkben az elsőáldozás. Ebben az
évben egy gyermek áldozott, Kalányos Viktória.
Június 4-én, a hagyományokhoz
hűen, szabadtéri szentmisét celebrált
Horváth Bertalan plébániai kormányzó a Jézus Szíve kápolnánál.
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– Hm… – szólalt meg a mester elgondolkozva,
miközben a szürke pontokat nézte. – Úgy látom,
gyűjtöttél néhány rossz pontot!
– Nem akartam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam
jó lenni!
– Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én
nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak
rólad a foltmanók.
– Tényleg?
– Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők,
hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők
is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinelló.
Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem
te nagyon értékes manó vagy!
Pancsinelló felnevetett.
– Én értékes?! Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék
repedezik rajtam. Mit számítok én neked?
Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt:
– Az enyém vagy! Ezért vagy értékes nekem.
Pancsinellóra még soha senki nem nézett így –
különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta,
mit mondjon.
– Mindennap vártam, hogy eljössz! – folytatta
Éli.
– Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel,
akin nem voltak matricák – mondta Pancsinelló.
– Tudom. Mesélt rólad.
– Rajta miért nem tapadnak meg a matricák?
A fafaragó nagyon kedvesen beszélt:
– Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb
az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások.
A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
– Micsoda?
– A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák
miatt. Érted?
– Hát, még nem nagyon…
Éli elmosolyodott.
– Idővel majd megérted. Most még tele vagy
szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap
eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá,
mennyire fontos vagy nekem.
Éli letette Pancsinellót a földre.
– Ne felejtsd el – mondta, miközben a foltmanó
elindult az ajtó felé –, hogy nagyon értékes vagy,
mert én alkottalak! És én sohasem hibázom!
Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gondolta:
– Azt hiszem, komolyan mondja!
És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla
egy szürke pont...
Berci atya
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INTÉZMÉNYEINK

A diákoknak az egyik legszebb szó a vakáció. Hogy hasznosan
teljen, július 4-től 8-ig és 11-től 15-ig futball, illetve kézműves
tábor lesz az iskolában 28 diák számára. Egy-egy nap kirándulást fogunk tenni a Börzsönybe, sétahajózunk a Dunán, ellátogatunk a nőtincsi Seholszigetre, illetve a Gyadai
tanösvényre. Lesz még mozizás, nyírjesi Vadaspark látogatás
is Balassagyarmaton.
Az év során gyakorlókertet létesítettünk az iskolában, ahol
hagymát, fűszer-, dísz- és gyógynövényeket termesztettünk.
Kis gólyáink születtek, szám szerint 3, amit a fészek mellé rögzített gólyakamerával végig tudott bárki kísérni az interneten.
Májustól Carvalho Adilson, brazil fociedző foglalkozik délutánonként diákjainkkal.
Megrendeztük áprilisban a József Attila napot, aminek keretében vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek.
Április 5-én ellátogatott hozzánk Rudas Carmen, a Váci Waldorf Iskola tanára, bemutató órát tartott diákjainkkal, és eszmecserét folytattunk a pedagógia mai helyzetéről, aktuális
problémáiról.
Májusban kiscsibéket is hoztunk, hogy ne csak tankönyvekből
ismerjék a diákok az állatokat, hanem tapasztalatból is
Június 3-án, Pedagógus napon vettek részt a diákok, amin
versekkel és virággal köszöntötték tanáraikat.
Ipolytarnócra is ellátogattunk a 3-4. osztályosokkal, amit
mindenki nagyon élvezett.
Családi napot tartottunk a pedagógusokkal, diákokkal és szülőkkel közösen, ahol paprikáskrumplit főztünk.
Az évzárón énekkel és versekkel búcsúztattuk a 8. osztályosokat.
Az év során falusi ünnepségeken is részt vettünk.
A pedagógusokkal tanév végi csapatépítő kiránduláson voltunk Tihanyban, a Levendula Fesztiválon.
A következő diákok kaptak dicséretet teljesítményükért:
1. osztály: Fehér Alexandra, Kutka Armandó, Oláh Kiara
2. osztály: Kalányos Levente, Oláh Roland
3. osztály: Berki Elizabet, Rácz Renáta, Vidák Milán
4. osztály: Berki Szabolcs, Jónás Kamilla, Váradi Zsaklin
5. osztály: Borda Tibor Kornél
6. osztály: Danyi Melissza, Tarcsi Judit Ágnes
8. osztály: Kalányos István
Köszönöm a nevelőtestület és az összes dolgozó éves munkáját, továbbá Farkas Egon és Komjáti István Polgármester Urak, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
támogatását!

Bozsonyik János igazgató

INTÉZMÉNYEINK

A Húsvétot követő időszak sem volt esemény nélküli óvodánkban.
TÁprilis 20-án, szerdán nyílt napot tartottunk. Az érdeklődő
szülők és az iskola elsős tanító nénije betekinthettek a nagycsoportosok játékos tevékenységébe. A gyerekek megmutatták,
hogy sok különböző játék keretében egyénileg mennyire fejlettek, milyen a figyelmük, a problémamegoldó képességük, szóbeli
kifejező képességük.
TÁprilis 27-én az Őrhalmi Községi Könyvtár és a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár (KSzR) szervezésében Ribizli bohóc állatkertje
című zenés –verses előadást nézhettük meg, melyre eljöttek az
iskola elsős és másodikos tanulói is.
TMájus 3-án anyák napi ünnepség volt. Minden kisgyermek
nagy izgalommal készült több napon keresztül arra, hogy verssel és saját készítésű ajándékkal kedveskedjen anyukájának, nagymamájának. Az anyukák elérzékenyülve hallgatták a verseket,
énekeket.
TMájus 24-én, kedden Berci atyával a templomba mentünk, és
ott tartotta meg a nevelési év utolsó hittanát. Feledhetetlen élmény volt a gyerekek részére, mert beleülhettek abba a székbe,
amibe az atya szokott ülni, csengethettek a csengőkkel. Rengeteg kérdést tettek föl, melyre az atya nem győzött válaszolni. Gitározott és énekelt nekik, majd szentképet kaptak.

Ballagóink

TTavasszal fociedzés is kezdődött óvodánkban, melyen a gyerekek azóta is nagy kedvvel vesznek részt.
TMájus 27-én a közelgő gyermeknap alkalmából családi délutánt
szerveztünk. A gyerekeknek és szüleiknek játékos ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk. Gál Andor az idén is hintózással szórakoztatta a programon résztvevőket, volt rendőrautó és

Nagycsoportosok anyák napi műsora
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Berci atyával a templomban

Bene István jóvoltából bele- Családi nap
ülhettek és „kipróbálhatták„
az új tűzoltóautót is. Hevér
Istvánné finom palacsintákat
sütött melyeket a délután folyamán minden kisgyermek
jó étvággyal fogyasztott el.
Remélem, sok örömteli percet szereztünk a családoknak.
TEzen a napon volt községünkben a két világháború hőseinek
emléknapja is, melyen több gyermek is részt vett és saját készítésű virágokat helyeztünk el az emléktáblánál.
TJúnius 3-án tartottuk az évzárót és a nagycsoportosok búcsúzó
ünnepségét. Műsorunkat a kultúrházban adtuk elő a meghívott
vendégeknek, majd közös uzsonnára átmentünk az óvodába.
TJúnius 9-én - a szülők szavazatai
alapján - kirándulni voltunk a budapesti állatkertben. Mindenki izgalommal várta ezt a napot, mely
a jó időnek is köszönhetően élményekkel teli pillanatokat szerzett a
résztvevők számára.
TJúnius 20-tól óvodánk zárva van!
Jelenleg felújítás, takarítás zajlik,
hogy szép, megújult környezetben
Családi nap
fogadhassuk újra a gyerekeket!
Mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést, rengeteg
élményt kívánok a nyár minden napjára!
Pilisiné Varga Anna mb. óvodavezető.

Kicsik anyák napi műsora
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Őrhalom Község Önkormányzata, és az Őrhalmi Egyházközség
Képviselő-testülete második alkalommal szervezte meg a Magyar
Hősök Emlékünnepét. Azokra a magyar katonákra emlékezünk,
akik történelmünk során az életüket áldozták a hazáért. Ünnepségünk a megújult Hősök keresztjénél kezdődött, ahol a megemlékezőket Horváth Bertalan plébániai kormányzó köszöntötte, és
osztotta

meg velünk ünnepi
gondolatait, majd megszentelte a Hősök keresztjét.
Zólyomi József, a Palóc Múzeum volt igazgatója által írt Őrhalom
története című könyvében így ír a keresztről: „ A Kossuth utcán
tovább haladva kétfelé ágazik az út. A szétágazásnál egy vaskerítéssel körülvett magas, fehér kőkeresztet láthatunk. Felirata
hiányzik, de a falu lakói Hősök keresztje néven ismerik. Emlékezet szerint Varga Antal és felesége Kanyó Julianna állíttatta, az
1920-as években, a háborúban elesett Vilmos nevű fiuk, és a
falu hősi halottainak emlékére.”
Idén Őrhalom Község Önkormányzata úgy gondolta, hogy itt, településünk egyik szép szegletében - az óvoda előtt, a művelődési
ház mellett, és a leendő faluházzal szemben – helyre kell állítani
a Hősök keresztjét. Az önkormányzat dolgozói teljes felújítást végeztek a kereszten, és az azt körül ölelő kerítésen.
Megemlékezésünk a templomtéren folytatódott Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédével.
„Lehajtom fejemet, a hősök emlékének, kik fáklyák, lángok, fények, tudták, miért élnek. Messzire néztek, látták, a holnap a
miénk lesz. Találtak egy mécsest, vége lett a sötétnek.
Találkoztak emberek, kik nem ismerték egymást. Nem tudták,
hol a híd, nem tudták, hol a forrás.
Mégis odaértek, az út szélén keresztfák. Megfeszítették őket, mert
a jövőt előre látták.
Tudták, a szó végül eljut majd az Égig. Elől állnak mindig, kik a
máglyán végzik.
Voltak, vannak, s lesznek még, akik sohase félnek. Lehajtom fejemet, a hősök emlékének.”
Polgármester úr a Kormorán együttes dalszövegével köszöntötte
az emlékezőket. Beszédében felidézte egy első világháborúban
harcolt katona történetét, majd visszatekintett a Hősök Napjának eredetére:
„A hősök napjának különleges előtörténete van.
1915-ben báró Abele Fe-
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renc vezérkari őrnagy indítványozta, hogy minden község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök
nevét. 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 nyilvánította.
Az 1925-től rendszeressé váló megemlékezéseken istentiszteletet celebráltak, imát mondtak, végezetül koszorú elhelyezésével tisztelegtek a hősök emléke előtt. A második világháború utáni politikai, és szimbolikus tartalma miatt tilalommal sújtották, eszmei üzenetét elnyomták az ünnepnek. 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 törlesztve 2001-ben, amikor a magyar hősök emlékének megörökítéséről, a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvényt elfogadta. Magyar falvakban, városokban katona szobrok, harci
jelenetek bronz domborműveken emlékeztetnek azokra az ismert és ismeretlen hősökre, akik életüket áldozták az első és a második világháborúban. Sok száz faluban, még a határon kívüli magyar területeken is emeltek második világháborús emlékműveket az elesett katonák tiszteletére.”
A megemlékező műsoron közreműködtek: templomunk énekkara és Prevíz-Vetter Anita
kántor. Verset mondott: László Péter és Csécsei Sarolta. Menyhárt Éva és Majer Zsolt énekelt, végül Bunder Zita fuvolázott, konferált Rados Zsófia.
A műsor után a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából második alkalommal szervezett
egyházi és állami megemlékezés az Első és Második világháborúban elesett őrhalmi hősök
emléktáblájának megkoszorúzásával folytatódott.
Koszorúztak: Őrhalom Község Önkormányzata – Farkas Egon polgármester, Kanyó János
alpolgármester és Orosz János önkormányzati képviselő. Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete - Horváth Bertalan plébániai kormányzó, Farkas Oszkár egyházközség elnöke, és Kanyó Géza egyházközségi képviselő. Őrhalmi József Attila Általános Iskola:
Benőczné Zachar Ágnes igazgató helyettes és Bozsonyik János igazgató, Balázs János tanuló. Őrhalmi Óvoda: óvoda dolgozói és a kis óvodások. Őrhalmi Nyugdíjas Klub: Bertók
Jánosné és Csordás Ferencné. Őrhalomért Egyesület: Gyalog Ella és Varga József.
A Magyar Hősök Emlékünnepe szüleink és nagyszüleink 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. Őrhalmi hőseink fájó emléke örökké élni fog szívünkben!
Tisztelettel emlékezünk rájuk. Nyugodjanak békében! FA

Hagyományőrző hírcsokor
Az idén 15 éves őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör tagjai az elmúlt hónapokban több rendezvényen is
részt vettek.
A fiatalok közreműködtek a 110 éves évfordulós ünnepségen, a Tormay Társaság 5 éves ünnepi műsorán, a Hősök
napja alkalmából szervezett rendezvényen, és a Trianoni
megemlékezésen.
A kis táncosok új koreográfiát tanultak a tavasszal, melyet
első alkalommal az Őrhalomért Egyesület által szervezett,
településünk nevének 110 éves évfordulójának ünnepségén
mutattak be. Majd láthattuk őket – szintén egyesületi rendezvényen – a Nyárnyitó mulatságon, és július 2-án a csitári
Falunapon. A csoport egyik tagja, Nagy Luca már több
programon népdalokat énekelt.
Ez úton is köszönöm a gyerekek kitartását, a szülők segítségét, Kurucz Boglárka néptáncoktató lankadatlan lelkesedését, és az Őrhalomért Egyesület anyagi támogatását! A
kis táncosok júliusban pihennek, hogy augusztusban újult
erővel dobják bele magukat az új koreográfiába, a rendszeres heti próbákon. Továbbra is szeretettel várjuk táncolni szerető, szorgalmas gyerekek jelentkezését!
A tánccsoport új tagjai is kaptak szép, új fellépő ruhát, melynek anyagköltségét Őrhalom Község Önkormányzata, a varratás költségeit pedig az Őrhalomért Egyesület finanszírozta.
Továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben, eladó épületekben fellelhető, esetleg megunt, kidobásra szánt régi
tárgyakat, népviseleti ruhadarabokat!
FA
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Őrhalom Község Önkormányzata
2016. június 18-án, szombaton,
és előző este rendezte meg a már hagyománnyá vált
Vidám Lurkók Napját. Péntek este gyermek horgászversenyen lehetett részt venni a falu közepén található
Tormás-tónál, Széles Ferenc tulajdonos jóvoltából. A festői környezetben nem csak a kis horgászok, de a számos
kísérő is jól érezte magát. A szombati nap aszfalt-rajzversennyel és az
önkormányzat dolgozói által készített reggelivel kezdődött. Majd játékos ügyességi vetélkedők
várták a vállalkozó szellemű résztvevőket az óvoda és az iskola pedagógusainak vezetésével. A
nap során megnézhették a rendőr és tűzoltó járműveket, hintózhattak Gál Andor fogatával. Kipróbálhatták a Hrubecs fajátékokat, és ugrálhattak a nagy trambulinban. A szervezők a délelőtt
során arcfestéssel és lufihajtogató bohóccal, délután pedig csillámtetoválással és homokképek készítésével, valamint Jakus Juli kézműves műhelyével várták a kicsiket és nagyokat.
A gyermeknap méltán legnépszerűbb állomása
a gyermek körhinta volt, melyet a Titanic alakú
légvárral együtt délután két óráig ingyenesen
használhattak a vidám lurkók.
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Az őrhalmi Nyugdíjas Klub tagjai (Baranyi Jenőné, Hevér Istvánné és Szolik Istvánné) által készített finom ebéd után – amely
14 éves korig ingyenes volt – következett Amy bohóc varázslatos gyermekműsora, majd a Hét tenger urai interaktív mesejáték. A vidám nap eredményhirdetéssel zárult. Minden
versenyszámban külön díjazásban részesült az óvodás, az alsós
és a felsős első három helyezett versenyző.
A rendezvény támogatói:
Baranyi Jenőné, Classis Horgászbolt – Bagó László Balassagyarmat, Hevér Istvánné, Ozsvártné Parragi Rozália – Balassagyarmat, Őrhalmi József Attila Általános Iskola pedagógusai, Őrhalmi Óvoda dolgozói,
Őrhalomért Egyesület, Őrhalom-i Horgász Egyesület: Kovács Gábor, Rendőrkapitányság – Balassagyarmat: Tóth András r.ftzls., Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. - Garamvölgyi Andrea ügyvezető
igazgató, Széles Ferenc vállalkozó, Szolik Istvánné, Tóth Tamás – Lesz Vigasz, Tűzoltóság –Balassagyarmat.
Őrhalom Község Önkormányzata a támogatóknak 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, ingyenes, színes programot összeállítani. FA
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KÖZÖSSÉGEINK

Nyugdíjas Klub hírei
Szeretnék Önöknek pár szót elmondani kis
közösségünk életéből.
Április 1-jén településünk 110. éves évfordulója alkalmával tartott ünnepségen felléptek a Nyugdíjas Klub énekesei, Hajdúné
Hegedűs Szilvia vezetésével.
A húsvét utáni kedden Csernyik István
meglocsolta a nőket, hogy ne hervadjunk
tovább.
A Valériákat /akik hárman vannak/ is
szokásunk szerint megköszöntöttük.
Májusban Berci Atya volt a vendégünk,
mivel nemcsak a fizikai, hanem a lelki élet is fontos az emberek
számára.
Dr.Gúth Csaba háziorvos is eljött hozzánk, előadásában jó tanácsokkal látott el minket. Hó végén a Magdolnákat /ők is hárman vannak/ ünnepeltük.
Június 1-jén kirándultunk, aminek a költségéhez az Önkormányzat is hozzájárult. Megnéztük a Vácrátóti Arborétumot,
majd a Fóti katedrálist. Délben a Károlyi kastély étteremében
ebédeltünk, amit utána meg is tekinthettünk. Délután a Mátyás
Templomban és a Sziklakápolnában jártunk, ahol misén is rész
lehetett
venni.
Berci Atya is velünk tartott. Részemről egy szép
nap volt, remélem
a többieknek is, a
fáradtságot leszámítva.
Június 25-én a
Kaparó
udvaron
tartott Nyárköszöntőn is felléptek a Klub énekesei.
Júniusban községünk polgármesterével és jegyzőjével együtt köszöntöttük Hegedűs Andrásné Balla Erzsébetet 80. születésnapján.

Július 2-án a csitári falunap, majd
másnap a Trianoni
megemlékezés fellépői voltak énekkarunk tagjai.

Hevér Istvánné

Öt éves a Tormay Társaság
Az őrhalmi Művelődési Házban tartotta pünkösd vasárnap délutánján öt éves évfordulóját a Tormay Cécile
Irodalmi és Történelmi társaság, akik ezen idő alatt,
több, mint 50 településen szerepeltek. Ezekből a fellépésekből láthattak az ideérkezők Csernyík Róbertnek
köszönhetően rövid vetítettképes összefoglalást. Műsorukat az ősmúltat felidéző regősénekkel kezdték,
majd leginkább saját szerzeményű dalokkal, versekkel
kedveskedtek a publikumnak. Szó esett Tormay Céciléről, Balassagyarmatról, megemlékeztek Buttler Mária
bárónőről, majd jöttek a hazafias dalok, versek, melyeket komolyzenei betétekkel fűszereztek. A konferált: a
népviseletbe öltözött Bóta Bettina és Rados Zsófia.
Műsoruk felénél az Őrhalmi Egyesület elnöke, Farkas
Andrea beszélgetett a Tormay Társaság vezetőjével,
László Péterrel, miután őszinte szavakkal méltatta írói
munkásságát.
-Mikor, és hol alakultatok meg?
-2011. márc. 26-án alakultunk meg a bgy-i Műv. Központban, 10 fővel, a márciusi ifjak hevével. Névadónknak Szabó Lőrinc ill. Tormay Cécile neve merült fel, de
mivel Szabó Lőrincről utcák, iskolák vannak elnevezve,
a nehezebb, de szebb utat választottuk, így lettünk Tormay Társaság.
-Kezdetek, nehézségek?
-Az első évben még mi plakátoltunk, szórólapoztunk,
gyakran biciklivel tettük meg az utat a különböző településekre (pl: Sipek, Herencsény). Szerepelni busszal,
vonattal jártunk saját költségen. Aztán 2012-ben jött
Majer Zsolt, később Ember István, s így könnyebbé vált
az utazásunk, és hangosításunk is lett. A plakátokat
ekkor már a meghívóink készítették.
-A Társaság célja, feladata?
-A magyar kultúra őrzése, bemutatása, ápolása. Az elcsatolt területen élők magyarságtudatának erősítése.
Tormay Cécile műveinek, illetve az elmellőzött költők
verseinek népszerűsítése. Fiatal tehetségek felkarolása.
-Milyen jellegű zenés-irodalmi műsoraitok vannak?
-Hazafias (minden nemzeti ünnepünkhöz kötődő), vallásos, anyáknapi, szerelmes-lírai, szüreti-vidám, gyermek-idősek napi, karácsonyi, regős, komolyzenei, stb.
Színes a paletta. Tormay Céciles vetített képes, ill. irodalmi, történelmi, helytörténeti előadásokat is tartunk.
Fellépéseink alatt sohasem politizálunk, mi nem pártokban, hanem nemzetben gondolkodunk.
-Mit jelent a nyílt rendszerű társaság fogalma?
-Magyarországon az irodalmi társaságok 99%-ban zárt
rendszerűek, ami azt jelenti, hogy a tagok havonta öszszegyűlnek egy teremben, és saját műveiket olvasgatják
egymásnak, azokat elemzik, de erről az emberek többsége semmit sem tud. Ennek sosem láttam az értelmét.
Hiszem és vallom, hogy a kultúrát az emberek közé ki
kell vinni, főleg úgy, hogy napjainkban egyre kevesebben olvasnak. Ezért országunkban egyedülálló módon,
mi szerepléseinkkel járjuk a vidéket, nevünket, arcunkat, bátorságunkat adva, hogy az embereknek értéket
közvetítsünk az egyre sivárabb világban. Azért vagyunk
nyílt rendszerűek, mert mi kiállunk az emberek elé, s
bárki megnézheti műsorunkat. Remélem idővel többen
is követik majd ezt az utat.
-280 szereplés öt év alatt, rengeteg. Mi a
titok nyitja?
-Ahogy már elmondtam, a színes műsorkínálat. Katonanyelven úgy fogalmaznám
meg, hogy „jó katonák vagyunk, akik
minden területen bevethetők”. Ezért vagyunk a megyében ill. a felvidéken a legfoglalkoztatottabak, de sok esetben a
nemzetközi vizekre (Felvidék, Erdély,
Szlovénia) is kihajózunk. Természetesen
nálunk is vannak hullámvölgyek, de
ezekből idővel mindig kilábalunk.
-Legkedvesebb, legsikeresebb szereplések?
-A legemlékezetesebb, egy ovis szereplésünk volt, ahol Petőfi csarnokos hangulatban
tomboltak
az
óvodások
Bgyarmaton. Előttünk járt ott egy profi
pesti énekes, és a gyerekek 20 perc után
sírtak. Mi „amatőrök” 50 perces műsor

után is fergeteges sikert arattunk. Ki hát a profi, s az
amatőr? A legkalandosabb fellépésünk Erdélyben volt,
az odaút során minden megesett velünk, csak medvével nem találkoztunk. A pesti szereplésünk híres színészeket, opera-, operetténekeseket is elvarázsolt. A
Civitaszos Idősek Otthoni szereplés is nagy siker volt.
A legvidámabb felnőtt műsorunkat Kőkeszin ill. Ipolykeszin adtuk, a legkönnyfakasztóbbat, Ipolykéren.
-Újítások, szállóigék is fűződnek a nevetekhez. Erről
pár gondolatot megosztanál velünk?
-A nyílt rendszer eleve újítás. Mi vezettük be a párhuzamos verselést (amit sokféleképpen tudunk variálni),
a ritmikus szereplés képletét (zene-vers váltakozik, nincsenek ömlesztve a versek), az ún. fordított napot (amikor mindenki mást ad elő, mint, amit megszoktak tőle),
a „görbe tükröt” (amikor a közönség a saját csapdájába
esik, jót nevetve önmagán), ill. a visszajátszást (itt minden énekes ugyanazt énekli (és mégis eltérnek egymástól), a zenészek ugyanazt játszák (csak váltakozó
ütemben), a verselők is ugyanazt a verset szavalják, de
saját ízlésvilágukhoz igazítva. A szállóigékből néhány:
Molnár Katalint én neveztem el: „Hídasszonynak”,
Zsolti „Cicaszeműnek” becézett egy lányt (azóta többet is), amit azóta is használ. A „Varbó, ha hív, Varbó ha
vár, nincs folyó, és nics határ” c. versrészletem is szállóigévé vált, akárcsak „az őrhalmi lányok, a legszebb
virágok”.
-Mi a különbség az egyéni és társaságbeli szereplés között?
-Mindkettőnek megvan a maga előnye, és hátránya. Ha
egyedül szerepel az ember, akkor csak önmagáért felel,
vagy jól sikerül neki vagy nem. A társaságnál, ha csak
egy ember hibázik a többire is rávetül az árnyék. Itt, oda
kell figyelni a többiekre, ha mindenki jól szerepel, megdicsőül a csapat. Egymásért jó aggódni, drukkolni. Én
ezt szeretem jobban. De a magányos
régi szerepléseim abban sokat segítettek,
hogy olyan falvakba, ahol már jártam, s
ismertek, könnyedebben eljuthattunk
csoportosan. A Tormay Társaságban
egyébként profik és bájos amatőrök szerepelnek. Egy nagy család vagyunk
nagyszülőktől kezdve az unokákig. Időseknek, gyermekeknek is egyaránt megadom a lehetőséget, de őket nem szabad
túl szigorúan értékelni, nagy nevekhez
hasonlítani, hiszen korukból kifolyólag,
nagyobb a hibázási lehetőség, a gyerekek pedig folyamatosan fejlődnek.
-Szereplések, előadások időtartama?
-Amennyit a megrendelők kérnek. 10,
20, 30, 45 perces, ill 1 órás zenés-verses
szerepléseink is vannak, de életrajzi, falutörténeti vetítettképes előadásokat
másfél órában is tartunk.
-Jövőbeli tervek?
-Mindenki mást szeretne, ami reményeink szerint idővel teljesül. Kazi bácsi
Kassára, Nagyi Fülekre, Sopronba, PistiLaci a Tiszántúlra, Zsolti Délvidékre,
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Évikéék Zamárdiba, én Révkomáromba, Bátorkeszibe
(Csallóköz) szeretnék eljutni. De bejárjuk majd a Tormay Céciles emlékhelyeket (Szügy, Bercel, Mátraháza,
Daruvár, Nádudvar), lecsorgunk majd a Dunán hajóval,
jön a trianoni, majd drégelyvári szereplés, az októberi
szabadságharc 100 éves évfordulója, Budapestre is
visszatérünk, illetve 2019-ben a Csehkiverés szintén
kerek évfordulóján is ott leszünk, ha a sors úgy akarja.
-Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok
nektek!
-Ugyanezt kívánjuk mi is az Őrhalomért Egyesületnek!
A beszélgetés után folytatódott a Tormay Társaság színes és változatos műsora. Vallásos dallal köszöntötték
Horváth Bertalan atyát, majd gyermek-, vidám-, szerelmes versek és dalok következtek. A finálé előtt
László Péter vette át a konferálást, és megköszönte a
helyi Önkormányzatnak, az Őrhalomért Egyesületnek,
az őrhalmi Általános Iskolának a támogotást, ami nélkül, nem jöhetett volna létre ez a rendezvény. Kiemelte
Menyhárt Gáborné érdemeit, hogy 2001-ben megalapította és 10 éven át szívvel-lélekkel vezette az Őrhalmi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kört. Farkas Andreának pedig azt köszönte meg, hogy nem engedte szétesni a csoportot, s így most 15 éves a Gyöngyösbokréta
Őrhalomban. Ezután nem kellett sokat várni a virágoskertet is túlragyogó őrhalmi menyecskékre, akik Huszár Krisztina néptáncoktató szakavatott munkájának
köszönhetően a Gyöngyösbokréta-dalra táncra perdültek, és a közönség vastapsa mellett zárták az ünnepi
műsort, majd közismert fotósunk Sümegi Tamás elkészítette a csoportképeket. Ezt követően vendéglátásra
és jó hangulatú kötetlen beszélgetésekre került sor a kisteremben, piros Pünkösd szép napján.
László Péter
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KÖZÖSSÉGEINK
ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI

LEgyesületünk tagjai idén is részt vettek a település virágosítási akciójában. Ebben az évben is kifüggesztettük a muskátlikat a faluközpont villanyoszlopaira, és hozzájárultunk az óvoda, és az iskola virágosításához.
LÁprilis 1-jén, községünk jelenlegi nevének 110. évfordulója alkalmából az Őrhalomért Egyesület ünnepi műsort szervezett a zsúfolásig megtelt Művelődési házban.
LÁprilis 23-án elszállítottunk 14 zsáknyi műanyag kupakot Rimócra a súlyos beteg Szita Jázminnak. Elkísért minket Gál Anita a magyargéci általános iskola pedagógusa, hiszen az ottani diákok is gyűjtik a kupakokat. A kupakokat folyamatosan gyűjtjük, a Községi
Könyvtárban lehet leadni!
LÁprilis 24-én tartották Ipolyvarbón a XXIV. Szent-Iványi Ferencz országbíró emléknapot. A szentmise után, koszorúzási ünnepség következett a templomkertben. Az Őrhalomért Egyesület képviseletében Farkas Andrea helyezte el a megemlékezés koszorúját az országbíró nyughelyén, a templom alatti kriptában.
LTagjaink ebben az évben is rendbe tették a szovjet hősök sírját.
LMájus 1-jén reggelről egyesületünk férfi tagjai - a hagyomány felelevenítése céljából – májusfát állítottak.
LMájus 25-én 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 6.
alkalommal szerveztünk ilyen jellegű adománygyűjtést, amit nyár végén folytatni fogunk. Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a gyűjtéshez!
LA Magyar Hősök Napja alkalmából szervezett megemlékezésen az egyesület nevében koszorúzott Gyalog Ella és Varga József.
LSzervezetünk ajándéktárgyakkal támogatta a gyereknap versenyszámainak díjazását.
LJúnius 24-én Szent Iván-éji varázslatok - az év leghosszabb napjának legrövidebb éjszakáján címmel egyesületünk nyárköszöntő mulatságot szervezett a Kaparó udvarán. A program a MiaManó Színház: Lúdas Matyi című mesejátékával kezdődött az őrhalmi Községi
Könyvtár jóvoltából a Balassi Bálint Megyei Könyvtár- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával. Majd a kis néptáncosok nyitották meg a rendezvényt az új koreográfiával, melyet Kurucz Boglárka néptáncoktató
tanított be. Menyhárt Éva énekesünk mai slágerekkel örvendeztette meg a jelenlévőket, majd a Dallamos együttes színvonalas műsorát láthattuk, hallhattuk. Háttér programként lehetett pónilovagolni, íjászkodni a Cseháti Hiúzok tagjaival, arcfestést
készíttetni, trambulinon ugrálni, kézműveskedni és virágkoszorút fonni, valamint rekeszekből épített tornyot mászni az Ipoly-völgyi Különleges Mentők segítségével. Esti
órákban meggyújtottuk a Szent Iván-napi tüzet, tűztáncot jártunk, a bátrabbak tüzet
ugrottak, majd a parázsban almát sütöttünk. Vendégeinket limonádéval, valamint zsíros kenyérrel kínáltuk. A nyárnyitó mulatság szabadtéri bállal zárult.
LTámogatóinknak ez úton is köszönjük segítő szándékú
együttműködésüket!
F.A.

TELEPÜLÉSÜNK NEVÉNEK 110 ÉVES ÉVFORDULÓJA
Farkas Andrea egyesületi elnök rövid köszöntőjében elmondta,
hogy az Őrhalomért Egyesület fontosnak tartotta ennek a kerek
évfordulónak a megünneplését. Erre az alkalomra, helyi tehetségeink előadásából állítottak össze egy ünnepi műsort, valamint a klub helyiségben kialakítottak egy kis múltidéző kiállítást
régi fotókból és használati eszközökből. Köszönte, hogy ennyien
eljöttek az évforduló közös ünneplésére.
Kanyó János alpolgármester úr ünnepi beszédében levezette a
település nevének változásait a Zólyomi József: Őrhalom története című könyv alapján. „ A község nevének első említésével
az 1327- május 21-én Visegrádon kelt oklevélben találkozhatunk, melyben I. Károly király a hűtlenséggel vádolt Vrbou (Varbói) család Vrbou és Zuraas birtokát Szécsényi Tamás erdélyi
vajdának adományozza. A szláv eredetű név jelentése: őrség,
őr, őrhely… Egy 1787-es dokumentum szerint Trázs volt a település neve. Innentől kezdve az iratok többségén a község neve
ebben az alakban fordul elő a leggyakrabban a Tras, Tráss mellett. A 134179-1905. számú belügyminisztériumi rendelettel a
község nevét Őrhalomra változtatták. A községi iratokban és az
anyakönyvekben 1906. április 1-jétől a község Őrhalom néven
szerepel.”
Az ünnepi műsor László Péter Őrhalom himnusza című versével kezdődött, melyet Balla Péter mondott el. Az őrhalmi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör Gyermek
Tánccsoportja
Kurucz
Boglárka néptáncoktató
vezetésével somogyi játékokat és táncokat adott
elő. Csécsei Sarolta saját,
külön erre az alkalomra írt
versét mondta el, Szeretlek Őrhalom címmel. Mesemondásáról már jól

15

ismert Bertók Pétertől Kányádi Sándor: Kecske című versét hallhattuk, majd az őrhalmi óvodások 110 éves évfordulóra készült
műsora következett.
A szécsényi Palóc Tánccsoport képviseletében őrhalmi kötődésű menyecskék: Huszár Kriszta, Sándor / Hanzel / Éva, és a
tiszteletbeli őrhalmivá fogadott, Kurucz Boglárka üveges táncot
jártak.
A délután során hangszeres előadásokat is hallhattunk. Hegedűs Lili fuvolajátékát, Szolik Milán gitár szólója követte.
Jacsjanszki Dórától Az öregasszony és a halál című népmesét
hallhattuk, míg Jacsjanszki Klára a Honfoglalás című film betétdalát, Demjén Ferenctől a Kell még egy szó címmel énekelte.
Mint azt szoktuk mondani, Őrhalomban nem múlhat el ünnepi
műsor László Péter költőnk nélkül. A legszebb virágok című
művét adta elő.
Műsorunkat megtisztelték jelenlétükkel az egy éve alakult Nyugdíjas Klub tagjai is, akik szorgalmasan gyakorolnak Hajdúné Hegedűs Szilvia vezetésével. Erre az ünnepségre egy
népdalcsokorral készültek.
Az általános iskola képviseletében Benőczné Zachar Ágnes tanárnő, László Péter Őrhalom című versével színesítette az ünnepi műsort.
A rendezvény zárásaként a népviseletbe öltözött fiatalok behozták a színpadra a hatalmas -150 szeletes - születésnapi tortát, melyet Szolikné Bogdány
Mónika készített. A torta és a
Baranyi Jenőné Ilonka néni
által sütött sós sütik elfogyasztása közben a műsor
adta pozitív élményekről, Őrhalom múltjáról, jelenéről beszélgetett az ünneplésre
összegyűlt tömeg.
FA
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A 2003-tól évente népszerű Nemzetközi Ifjúsági találkozó 2016-ban
Az időjárásra igazán nem panaszkodhatott a mintegy 85 fő aki évek óta mindig várja
a kaszkadőr motoros show műsorát a törökszentmiklósi csapat bemutatóján, az őrhalmi
ifjúsági találkozó keretében. A program az ún. létrás bemutatóval emelte a délután fénypontját, amit a felvidéki Zsélyből érkezett csajok tánca követett.
A programot követő ping-pong versenyt Csábi Dávid nyerte, a díja pedig egy EB csomag
volt. Kora este a Swords of Doom kiskoncertje szórakoztatta a közönséget.
Az esti programban a Retro Rock Band szabadtéri koncertje emelte a hangulatot, szólót
énekelt Menyhárt Éva.
Az éjszakában diszkó volt.
A szűnni nem akaró hangulatról Szalai József gondoskodott.
A rendezvényen a mulató és szórakozni
vágyó közönség 04-ig mulatott.
Az Őrhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó
2017-ben 14 éves jubileumi találkozón,
csúcsrendezvénnyel rukkol elő, melyre ismét
várjuk az érdeklődőket Őrhalomból, IpolyFotó: Hege
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Az esztendő mindennapján, de különösen most a nyári időszakban ki vagyunk téve a különböző rovarok csípésének.
A leggyakoribb állatka, amely a vérünket szívja, a szúnyog. Hála Istennek, a mi éghajlatunkban szúrásuk nem veszélyes, halálos betegséget nem terjesztenek. A szúrás nyoma esetleg pár napig viszket, ég, de ne vakarjuk, és fertőzzük el a bőrünket. A fentiekhez hasonló ártalmatlan csípések a pókok és bolhák csípései, ne féljünk tőlük, rövid idő
alatt meggyógyulnak.
Sok veszélyt és bajt rejthetnek a méhek és darazsak marásai, különösen azoknál, akik allergiásak a mérgükre. Onnan
tudjuk ezt, ha már korábbi csípésnél testszerte csalánkiütések, fulladás jött közvetlenül a fullánk döfése után néhány
perccel. Aki tudja ezt magáról, az mindenképpen keressen meg, és én felkészítem a következő mérges csípés ellen.
Még egy fontos élősködőre hívom fel figyelmeteket, a kullancsokra. Lombos – cserjés - füves részeken járva könnyen
ránk találhat egy kis kullancs. A bőrünket átszúrva vérünkből táplálkozik, és a nyálában az emberre veszélyes kórokozókat hordozhat. Nem gyakori a fertőzött állat, de akit az szúr meg annak súlyos, akár életveszélyes fertőzést okozhat. Gyakoribb betegség a Lyme-kór, ami a csípés után 3-4 héttel jelentkezik, és felismerve jól kezelhető
gyógyszerekkel. Ritkább, de annál veszélyesebb a kullancs okozta agyhártya - és agyvelőgyulladás - ebbe a betegségbe
sokan lenyomorodtak, vagy meghaltak. Csak egy ellenszere van: a védőoltás.
Valamennyi csípés ellen a védekezés a legjobb módszer. Ha tudjuk, hogy ilyen helyekre megyünk, fújjuk be magunkat
riasztó spray-vel. A szúnyogok ellen hálóval, a pókok ellen rendszeres takarítással, irtással tehetünk a legtöbbet.
Boldog, egészségben töltött, szép nyarat kívánok minden olvasónak!
Dr. Gúth Csaba háziorvos
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