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Magyar Hősök Emlékünnepe
Őrhalom Község Önkormányzata, és az Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete
május 28-án, immár harmadik alkalommal szervezte meg a Magyar Hősök Emlékünnepét. Ekkor azokra a magyar
katonákra emlékezünk, akik történelmünk
során az életüket áldozták a hazáért. A
szentmisét követően Horváth Bertalan plébániai kormányzó köszöntötte az egybegyűlteket, majd Farkas Egon polgármester
úr ünnepi beszédét hallhattuk, melyet az
alábbiakban idézünk:

Sírok, hantok
Hősök, sírok, horpadt hantok;
Málló betonkeresztek,
Korhadt, porló fejfák,
Föld, melyet szentelt véretek.
Rajta szegett fejjel botladozok,
Mint szimpla, földi halandó…
Vajon mit adhatnék néktek?
Főhajtás, tisztelet, lobogó fáklya?
Mert szótáramban nincs rá szó,
Hogy rekviemet, dicshimnuszt
Regéljek, hisz hazáért adtátok
Hősként, apai, s fiúi véretek
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RENDEZVÉNY

“Tisztelt Megemlékezők! Ezekkel a verssorokkal köszöntök minden kedves egybegyűltet,
emlékezőt,
gyászolót
az
Önkormányzat és az Egyházközség közös
Hősök vasárnapi megemlékezésén.
Külön
köszöntöm Horváth Bertalan
plébános urat,
Farkas Oszkár
egyházközségi
elnök
urat,
Kanyó
János alpolgármestert,
képviselőket. Bevezetésként, kérem, engedjék meg, hogy szokásomhoz híven
fölidézzem egy éppen 100 évvel ezelőtt
történt esemény emlékét, egy bátor magyar katona történetét az Első Világháborúból, úgy, ahogyan azt a Hősök Naptára
megörökítette az utókor számára:
A debreceni császári és királyi 39. gyalogezred IV. zászlóalja 1917. május 28-án
Görz környékén San Giovanninál harcolt,
ahol kiváló vitézségével kiváltképpen Birinyi János népfelkelő őrvezető tüntette ki magát. A fővédővonal
elé tolt egyik tábori őrsünknek volt a parancsnoka, és rajával 17
napon át, szakadatlan harcokban hősi elszántsággal védte meg azt
a fészket, amelyben tábori őrse meghúzódott, és amelyet az olasz
tüzérség jóformán romhalmazzá lőtt széjjel. Katonáit mindvégig
lankadatlan kitartásra ösztökélte, úgy, hogy bátorító biztatásaira
még a legnagyobb tűzben is kitartottak. Ez alkalommal tanúsított
kimagaslóan vitéz magatartását az I. osztályú Ezüst Vitézségi
Éremmel jutalmazták.
Tisztelt Megemlékezők! Hálás vagyok azért, hogy az én korosztályom
már csak a történelemkönyvek lapjaiból, filmekből ismeri a háború
borzalmait. Azt nem kellett átélnünk. A családtagjaink közül azonban még élnek azok, akik emlékeznek, és talán ijedten rezzennek
össze a repülőgépek erős hangjára, vagy egy sziréna süvítésére.
Minden évben a Hősök Vasárnapján megemlékezünk azokról, akik
a legdrágábbat – az életüket – adták azért, hogy mi most itt ünnepelhessünk, létezhessünk. Egy szabad, békés hazában.
Régen dédelgetett álmom, hogy egyszer elutazzak és felkeressem
azt a talán jeltelen sírt, ahol az én nagyapám is nyugszik, valahol
a mai Lengyelország területén.
Ő is azok közé tartozott, akinek a neve sajnos felkerült az emléktáblák-emlékművek hőseinek listájára. A II. világháborúban DélLengyelországban harcolt jelentős túlerővel szemben, míg egy
golyó ki nem oltotta az életét. Fiatal felesége, kisbabája hiába várta
haza a frontról.
A ma embere őszinte csodálattal tekint erre az áldozatra.
A mi életünkben eddig nem adódtak olyan helyzetek, amikor szükség lett volna megmutatni, hogy képesek vagyunk ekkora próbatételre. Remélem, nem is fognak. Minden nehézség, küzdelem,
probléma ellenére azt hiszem, hogy alapvetően nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hova születtünk. A jelenlévők többsége békében élte le életét. De, gondoljunk csak bele, még
egy évszázad sem választ el a legnagyobb világégéstől, a második
világháborútól! És a véráldozatokat követelő 56-os forradalomnak
is csak tavaly ünnepeltük a 60. évfordulóját. Mit tettünk volna, ha akkor
élünk, akkor vagyunk erős, áldozatkész felnőttek? Ha belegondolunk
abba, más országokban, kontinenseken mik zajlanak, most is, ebben a pillanatban,
tényleg
szerencsésnek
érezhetjük magunkat. Hiszen a mi
életünkben az a szó, hogy háború,
csak a múlt része, vagy mint az országunkon kívül eső területeken zajló
esemény létezett, amit csak a híradóban láttunk.
Milyen világ lehetett az, amikor a létbizonytalanság nem azt jelentette, hogy
nem lesz munkája az embernek, és
munkanélküli segélyen kell élni, vagy
más településre kell költöznie, mert ott
nagyobb az esélye a munkavállalásnak,

hanem azt, hogy egyik pillanatról a másikra
megnyomorodhat, árvává, özveggyé, gyermekét elvesztő szülővé válhat, vagy akár ő
maga is meghalhat?
Kedves Megemlékezők!
Községünk
a
templom falára
helyezett emléktáblára véste
azoknak
az
embereknek a
nevét, akik itt
születtek,
itt
éltek, de a két
nagy háború elragadta életüket. Hosszú a sor, és a nevek mögött
családok vannak, akiket érintett a háború
borzalma. Kiszolgáltatottak, áldozatok voltak. Megfélemlített nők, éhes gyermekek.
Gondoljunk rájuk is.
A háborús évek után nem volt olyan család,
akinek ne lett volna olyan hozzátartozója, aki
nem sebesült meg, nem halt meg a harcokban. Egyre kevesebben ülnek közöttünk itt
megemlékezve, akik részt vettek a háborúban. Az örökre eltávozott katonák nem kérnek egyebet, csupán annyit, hogy szívünkben örökre őrizzük meg
emléküket.
Tisztelt Emlékezők! Május utolsó vasárnapja nem csak a hősök emléke, de gyermeknap is. Összekapcsolódik a mai ünnepben a
múltra való megemlékezés és a jövő építése.
Ha igazán meg akarunk emlékezni a hősökről, meg kell tanulnunk
a leckét, amire ők tanítanak minket. Ők, az előttünk járók, figyelmeztetnek minket az ősi sírfelirat szavával: „Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.” Most rajtunk a sor: most mi élünk! Nekünk kell
szeretni, nekünk kell alkotni, nekünk kell építeni és mások gondját viselni. Nekünk kell élhető, szeretetteljes világot teremteni és
megélni. Olyat, amelyben jó élni, s amelynek van értelme. Az előttünk járók példája mutatja, hogy a legnehezebb életkörülmények
között is megtalálhatjuk az élet értelmét és szépségét.
Azt kívánom minden jelenlévőnek, hogy a mai közös ünneplés, az
emléktábla megkoszorúzása, a tavaly felújított Hősök Keresztje ma
és az év minden napján emlékeztessen minket azokra az őseinkre,
akik hősi vérüket áldozták az utódok szabadságáért. Merítsünk
példát hazaszeretetből, áldozatvállalásból, kitartásból azért, hogy
mi is szembe tudjunk nézni a mai kor sokszor embert próbáló feladataival, kihívásaival. Köszönöm a figyelmüket!”
A megemlékező műsoron közreműködtek templomunk énekkara és
Prevíz-Vetter Anita kántor. Verset mondott: Rados Zsófia és László
Péter, gitáron játszott Szolik Milán, végül Bacsa János tangóharmonikán katonadalokat adott elő. A műsort Bóta Bettina konferálta.
A műsor után a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából második
alkalommal szervezett egyházi és állami megemlékezésünket 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. Őrhalmi Óvoda: Pilisiné Varga Anna óvodavezető és a
kis óvodások. Őrhalmi Nyugdíjas Klub: Szolik Istvánné és Varga Józsefné. Őrhalomért Egyesület:
Baranyi Jenőné
és Varga József.
A megemlékezésen közreműködtek
az
őrhalmi népviseletbe öltözött
fiatalok.
Őrhalmi hőseink
fájó
emléke
örökké élni fog
szívünkben!
Tisztelettel emlékezzünk rájuk!
Nyugodjanak
FA
békében!
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Tánccal – zenével – szeretettel
Az őrhalmi Könyvtári Információs és Közösségi Hely a fenti címmel, az április 29-ei tánc világnapja alkalmából, a Balassi Bálin Megyei Könyvtár – Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával táncos rendezvényre várta a falu
lakóit.
A Nemzetközi Tánc Világnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános felfogásban, és hogy arra ösztönözzék a vezetőket, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak az oktatási rendszerben, az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig.
A tánc az emberi kultúra része. Ezen a napon, Őrhalomban a néptáncot népszerűsítettük. A néptánc szűkebb – tágabb hazánk szerves részét képezte régen, és szerencsére ma is egyre nagyobb teret hódit a fiatalok körében.
Rendezvényünk vendégei voltak a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes tagjai, Szabó János néptáncoktató vezetésével,
akik műsoruk mottójául G. Hajnóczy Rózsa idézetét választották: „A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden
forog, nincs megállás. De az örök mozgásnak rendszeres szabályai vannak, üteme van, a lélek adja.”
Hogy méltóképpen fogadjuk a fellépőket és a vendégeket, egy kis múltidézést varázsoltunk a program helyszínére,
a könyvtár szomszédos helyiségébe, a rendezvény terembe. Kiállítottuk a szépséges, őrhalmi népviseletbe öltöztetett babákat, a Nógrádikum díjas gyöngyös főkötővel, a rojtos nagykendővel és néhány régi fénykép kíséretében, melyeket az előadást követően meg lehetett tekinteni. A műsort eredeti, őrhalmi népviseletbe öltözött fiatal lány, Bóta
Bettina konferálta.
Szabó János néptáncos, néptáncoktató, koreográfus személye néptáncos berkekben fogalom. A benne rejlő néprajzi
tudás, és táncművészete mély tiszteletet ébreszt az emberben. A jelenlévők is csodálattal hallgatták előadását,
mind azt az ismeretanyagot, amit évtizedek alatt magába szívott, és élvezettel tovább adott. Egyaránt elvarázsolta
a rendetlen kis iskolást is, az érdeklődő felnőttet, és a sokat megélt nyugdíjast is. A programban hallhattunk lebilincselően szép népdalokat, láthattunk fergeteges
néptáncokat. A Nógrád Táncegyüttes fiatal tagjai
különböző tájegységek táncát hozták el nekünk. A
gyerekek kipróbálhattak különböző népi játékokat,
majd a bemutató után mindenki részt vett egy kis
rögtönzött táncházban is.
Őrhalom Község Önkormányzatának támogatásával
a program végén kakaós kaláccsal és teával kínáltuk vendégeinket.
FA
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Április 30-án, Ipolyvarbón megrendezték a Szent-Iványi Ferenc emléknapot, melynek keretében a templom kriptájában, Farkas Egon polgármester, Kanyó János alpolgármester és Farkas Oszkár egyházközségi elnök
megkoszorúzták a templomépítő országbíró síremlékét.

A nyár során két nagyobb beruházás folyik, illetve folytatódik településünkön. A sportpályán készülő szabadtéri színpadon már csak a burkolási

Tavasszal több száz virágot ültettünk el településünkön. Továbbra is szépítsük együtt lakóhelyünket!

munkálatok vannak hátra. A tájház tetőszerkezete elkészült, felújítása a
vakolásnál, belső építési munkálatoknál tart.

A Tánc Világnapja alkalmából könyvtárunk színes programot szervezett. (A rendezvényről készült beszámoló a 3.oldalon olvasható.)
Május 28-án megemlékezést szerveztünk a Magyar Hősök Emléknapja
alkalmából. A meghitt programon méltóképpen emlékeztünk településünk
hőseire. (Részletes leírás a 1-2. oldalon található.)
Június 10-én került megrendezésre a már hagyománnyá vált Nemzetközi Ifjúsági Találkozó. (Beszámoló a 16. oldalon olvasható.)
A játszótéren elhasználódott játék elemek javítása folyamatos. Ha meghibásodást észlelnek, kérjük, jelezzék önkormányzatunk felé.

ÖNKORMÁNYZAT
Dolgozóink folytatják a Művelődési ház udvarán a közösségi tér kialakítását.
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Martaszfalttal terítettük le a település nehezen járható útjait. ( Ifjúság és
Széchényi utakat összekötő földút, Polgármesteri Hivatal előtti parkoló,
vasútállomás, Ságvári út, Erzsébet tér, templomalatti parkoló, és a Rákóczi
út végével párhuzamos földút, Újárok híd le- és felhajtója.)

Dolgozóink kitisztították a Körpölyéből az odahordott szemetet, és növényi hulladékot is. Felhívjuk a Tisztelt lakók figyelmét, hogy ezen a területen mindenféle hulladék lerakása TILOS!
Őrhalom Község Önkormányzata augusztus 19-én színpadavató ünnepséggel egybekötött falunapot szervez a sportpályán.
Önkormányzatunk a nyár folyamán havonta fűnyírást végez a temetőben.
Amennyiben a tisztelt sírgondozók nem szeretnék, hogy az Önkormányzat
nagy gépeivel történjen a fűnyírás a síremlékek körül, úgy kérjük, hogy azt
mihamarabb végezzék el saját eszközeikkel. A sírhelyek környékének gondozása alapvetően a sír tulajdonosának feladata. Fás szárú növényt a sírhely környékére ültetni nem szabad.
Az Őrhalom-Ipolyvarbó híd tervezési munkálataihoz kapcsolódóan geológiai feltáró fúrásokat végeztek a tervezett nyomvonal több pontján.

Júliusban önkormányzatunk 11 fő diákmunkást foglalkoztat

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy Bárányné Márton Melinda jegyző
asszony június 1-jei távozását követően, a jegyzői feladatokat átmenetileg
Balla Tímea megbízott jegyző látja el.

Kanyó Mihályné Margit néni június 27-én töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból Balla Tímea megbízott jegyző asszony és Farkas Egon polgármester úr otthonában köszöntötte az ünnepeltet, akinek ajándékaik mellett
átadták Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt születésnapi emléklapot is.
FA
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SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

Kezdődik a nyári vakáció!
A nyári vakáció kezdetével fontos, hogy a szülők beszélgessenek
gyermekeikkel a biztonságról. Készítsék fel őket a veszélyekre,
elmondják nekik, hogyan tudják a baleseteket, bűncselekményeket elkerülni és mit tehetnek személyes biztonságuk, saját
vagyontárgyaik megóvása érdekében.
Figyelmeztessék őket, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül,
azokkal ne hivalkodjanak! Rendezvényeken, strandon is ügyeljenek táskájukra, személyes dolgaikra. Szórakozóhelyekről késő
este ne egyedül, hanem lehetőség szerint csoportosan induljanak haza! A szülő mindig tudjon arról, hogy kivel tölti gyermeke
az idejét, hová megy, kikkel találkozik. Legyenek tisztában a fiatalok a segélyhívó számokkal, és tanítsák meg őket annak használatára.
Lényeges felhívni a figyelmüket a kábítószerek és a különböző
tudatmódosító anyagok használatának következményeire és fontos, hogy tisztába legyenek az internet használatának veszélyeivel. Magyarázzák el nekik, hogy biztonsági okokból ne adják ki
idegeneknek személyes adataikat, és lehetőleg ne osszák meg közösségi oldalakon, hogy mikor mennek nyaralni, mikor nem lesz
otthon senki. Azt is érdemes mérlegelni, hogy milyen fotókat, videókat tesznek közzé magukról az interneten.
Tudatosítsák a gyerekekben, hogy idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, és a lakásba ne engedjék be őket! Ne bízzanak meg feltétel nélkül idegenekben és ne menjenek velük sehová!
A gyermekek életkorukból és tapasztalatlanságukból adódóan a
legveszélyeztetettebb résztvevői a közlekedésnek, hiszen gyakran
nem rendelkeznek még a biztonságos közlekedéshez szükséges
ismeretekkel. Éppen ezért beszélgessenek el velük a közlekedés
veszélyeiről is, és tanítsák meg nekik a gyalogos és kerékpáros
közlekedés legfontosabb szabályait.
A rendőrség munkatársai a nyári szünidő ideje alatt is odafigyelnek a fiatal korosztály biztonságára és az iskolák által szervezett programok, valamint a nyári táborok alkalmával hasznos
bűn- és baleset megelőzési tanácsokkal szolgálnak a diákoknak.
Még egy nagyon fontos dolog! Mikor kell hívni a 112-t?
A 112-t csak és kizárólag emberi életeket, környezetet veszélyeztető baj (tűz, baleset, bűncselekmény, természeti katasztrófa),
azaz veszélyhelyzet esetén szabad hívni. A 112 nem lép a meglévő
nemzeti segélyhívószámok helyébe, hanem a legtöbb országban
azok mellett működik. Magyarországon a nemzeti hívószámokat
egyelőre nem szüntetik meg, a távlati cél az, hogy mind a nemzeti segélyhívószámokat (104, 105 és 107), mind pedig a 112-t
ugyanazon a két hívásfogadó központon keresztül kezeljék az
operátorok.
Hívja a 112-t a mentők, tűzoltók vagy rendőrök beavatkozását
igénylő helyzetekben, például ha súlyos közlekedési baleset tanúja, lát egy lángokban álló épületet, vagy észreveszi, hogy épp
betörnek egy házba!
Ne hívja a 112-t, ha forgalmi információkat, időjárás-jelentést,
vagy egyéb, általános tájékoztatást szeretne kapni! Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segítségére
szorulnak. A készenléti szintet a fals hívások is rontják. Soha ne
hívja a 112-t beszélgetési célból vagy rosszindulatból! A 112 indokolatlan hívása szabálysértésnek minősül és pénzbírságot
vonhat maga után!
Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk a nyári időszakra!
Valah Zsolt r.törzszászlós és Urbán Gábor r. főtörzsőrmester
A cikk írója: Valah Zsolt r.törzszászlós

Biztonságunk érdekében

Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség tagjai az elmúlt hónapokban
két alkalommal, Húsvétkor és Úr napján működtek közre egyházi
körmenet közúti biztosításában, amelynek során a településünkön áthaladó 22-es számú főút forgalmának korlátozását végezték a rendőrség munkatársaival közösen. Emellett a tagok részt
vettek a Kaparóban megrendezett ifjúsági találkozón, az általános iskolai ballagás biztosításában, valamint az Őrhalomért Egyesület által szervezett III. Nyárköszöntő Mulatságon. A Nógrád
Megyei Polgárőr Szövetség április végén tartotta éves küldöttgyűlését, amelyen az egyesületet Bóta András elnök képviselte. A
szövetség anyagi támogatásban is részesítette az őrhalmi pol-

gárőrséget, amelyet működési költségekre fordíthat.
A magyar határ melletti Ipolyharasztiban rendezte meg a járási
tűzoltónapot a Nagykürtösi Járási Tűzoltó Szövetség, amelyen
meghívott vendégként az Őrhalom és Térsége Polgárőrség elnöke, valamint az önkéntes tűzoltó szakosztály vezetője, Bene István is részt vett. A szakosztály tagjai az óvodai családinapon, és
a nyárköszöntő rendezvényen is közreműködtek tűzoltós programmal, ahol a fiatalok kipróbálhatták a puttonyfecskendő használatát, és a Suzuki Vitara járművet.

Barátságos mérkőzések Ipolyvarbón
Június 24-én Ipolyvarbó polgármesterének meghívására részt vetünk
a már hagyományossá vált Öregﬁúk mérkőzésen. Idén először-a Polgármester Úr kérésére- szerveztünk a 14-15 éves korosztály részére
nagypályás futballmérkőzést. A varbói kissrácokat örvendetes módon
a Polgármester vete szárnyai alá, edzéseket tart, versenyeztei őket,
szervezi az utaztatásukat. Egy ilyen kis településen ez igen komoly
munkát igényel. Sajnos Őrhalomban egy csapatra való ilyen korú gyereket lehetetlen összehozni, ezért Farkas Szabolcs barátai és csapatársai segítségét kértük, kiegészítve őrhalmi és csitári gyerekekkel,
valamint Balla Daniellával. A srácok igazi „örömfocival” rukkoltak elő,
gyönyörű passzokkal, látványos cselekkel, rengeteg góllal. Élvezetes
volt a játékuk, nagy élmény volt számomra is. A mérkőzés végén a
vendéglátók meghívták őket egy ﬁnom gulyásra. Köszönöm a
szülőknek, hogy elengedték gyermekeiket.
Ezután került sor a jól előkészítet pályán az Öregﬁúk mérkőzésére.
Sajnos hamarosan kiderült, hogy ez nem egy barátságos meccs lesz.
Durva szabálytalanságok, veszekedések jellemezték az egész
„játékot”. Poziívumként említhető, hogy szép gólokat láthatunk
mindkét csapatól (5-5). Elkeserítő, hogy nyoma sincs a barái hangulatnak, önfeledt játéknak, az igazi szórakozásnak, amiről szólnia kellene egy ilyen barátságos találkozónak. Hiányoznak a meccs utáni
vendéglátásnál a közös, barái beszélgetések. Az én felelősségem is
megkérdőjelezhetetlen.
Számomra egyértelmű, hogy ezen változtatni kell, a Polgármester
Úrral átbeszélve, tapasztalatainkat megosztva. Ebben a formában
nem látom értelmét a további Öregﬁúk mérkőzéseknek.
Szeretném, ha megújult formában, tartalomban tovább vinnénk ezt
az éveken át jól működő, szép hagyományt!
Köszönetel tartozom a meghívásért Faggyas Marcell Polgármester
Úrnak, az általuk biztosítot játékvezetőnek, Farkas Ervinnek, aki sokat
segítet a szervezésben, a gyerekek irányításában és Bagyinszki Istvánnak a szállításban való közreműködésért.
Baráz László

MEGHÍVÓ
Őrhalom Község Önkormányzata szeretetel hívja és várja Őrhalom lakóit és barátait, valamint
az innen elszármazotakat

2017. augusztus 19‐én, szombaton
FALUNAPRA
ÉS SZÍNPAD AVATÓ ÜNNEPSÉGRE!

Az egész napos rendezvényen gyermek műsor,
sport – és ügyességi játékok, körhinta, vásári forgatag,
színes programok várják az érdeklődőket.
Bemutatkoznak helyi, és vendég amatőr csoportok.

A nap sztárvendége: Csepregi Éva

KÖZÖSSÉGEINK
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Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei
w2017. május 6-án környezetvédelmi
napot szervezett az Őrhalom-i Horgász
Egyesület. A meghirdetett társadalmi
munka keretében ismét a Kövecses–tó
(„Tökös”) vízpartjának rendbe tételére került sor. A résztvevők egész napos munkája
eredményeképpen a part menti horgászhelyek tiszta, gondozott képet kaptak, kiváló
helyszínül szolgálva a házi versenyhez.
wA 2017. május 13-án megrendezett házi
versenyen felnőtt, ifi, gyermek (fiú és lány)
kategóriában mérettették meg magukat
horgászaink. A versenyzők lelkesedése
határtalan volt, azonban a halak kapókedve a várakozásokat kissé alulmúlta.
Ennek köszönhetően szoros verseny alakult ki, ahol a fiúgyermekek között az első

helyezést Karvai Máté érte el, míg második helyen Kiss Ruben végzett. A lánygyermek kategóriában holtversenyben két 1.

magas győzelemmel 1. helyezést ért el. A
többi versenyszámmal összesítetten, a

helyezettet hirdettünk Szabó Szofi és Kovács Kata személyében. Az ifjúsági kategóriában 1. helyezett Okolenszki Patrik lett. A
felnőttek között Karvai Norbert érte el az
első helyezést - Gúth László (2. helyezett)
és Batta Imre (3. helyezett) előtt - így a vándorkupa egy évre az ő birtokába került.

A résztvevők egy finom ebéddel zárták a
rendezvényt.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak a
sportversenyünk támogatását!
w2017. május 20-án Szécsényben a Várkerti tónál került megtartásra a Megyei Ifjúsági Horgász Négytusa bajnokság. A
megmérettetés 4 versenyszámból állt: halfogó verseny, barkácsolás, célba dobás,
elméleti ismeretek. Ifi versenyzőnk, Karvai
Bence a halfogó versenyszámban torony-

„Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!”
Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a nógrádgárdonyi székhelyű
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünk, amelynek munkájában öt
őrhalmi szakember is részt vesz.
A tavaszi vegetációs tüzek időszakának elmúltával is akadt munkánk bőven:
Hugyagon egy kútba esett férfi holttestét hoztuk a felszínre alpintechnikai
módszerek alkalmazásával, amelyről az országos televíziós csatornák is
beszámoltak, Cserhátsurányban pedig hasonló módszerekkel egy macskát
mentettünk le egy 15 méter magas fenyőfáról, ahonnan önerejéből nem tudott lemászni. A Szent Flórián tiszteletére Endrefalván megrendezett megyei
tűzoltónapon sátortábort építettünk, felvonultunk, bográcsgulyást főztünk,
és legfőképpen jól éreztük magunkat, örültünk egymásnak és a többi
tűzoltókolléga társaságának. A fürdőzési szezon kezdetére a vízi mentéshez
készenlétbe állítottunk egy motorcsónakot, amely a vízi mentő eszközök
mellett a víz alatti felderítéshez szükséges szonárral is fel van szerelve,
valamint a közúti szállítása is megoldott. S ha már fürdőzés, akkor szezon-

nyitó vízi mentési gyakorlatot és bemutatót tartottunk a Nyírjesben, a Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
és az Országos Mentőszolgálat munkatársival közösen.

végeredmény alapján Bence a megyei verseny dobogójának 2. fokára állhatott fel,
amely eredménye alapján lehetőséget kapott az országos ifjúsági horgásztáborban
való ingyenes részvételre. Köszönjük Bartos József ifjúsági felelősnek, illetve egyesületünk másik ifi versenyzőjének: Virág
Máténak, a verseny során Bence számára
nyújtott háttértámogatást!
w2017. május 27-én Maconkán a megyei
csapatbajnokságon egyesületünk csapata
mellé idén nem szegődött túlságosan a
horgászszerencse - összesítésben a 8.
helyen végeztek!
w2017. június 24-en a horgászegyesület
részt vett az Őrhalomért Egyesület által
megszervezett nyárnyitó mulatság megrendezésében. A nagyon színvonalas rendezvényt korán reggel az ifjú horgászok
nyitották meg a Tormás tavon tartott horgászversenyen. A résztvevő fiatalokat a
programot szervező egyesület díjazásban
részesítette, melyhez a horgászegyesület
is támogatást nyújtott. A kitartó kis pecások szép eredményeket értek el a 3 órás
verseny alatt, a szervezőknek sok dolga
akadt a mérlegelés során. Köszönjük a tó
tulajdonosának, hogy lehetővé tette a versenyünk megrendezését!
Karvai Norbert, HE elnök

Gyermeknap alkalmából a legkisebbek számára tartottunk alpintechnikai bemutatót Balassagyarmaton a Nyitnikék Óvodában és a tűzoltó-parancsnokság udvarán,
valamint Nógrádsipeken, ahol a „mentési feladatok” végrehajtásába a gyerekek is bekapcsolódhattak. Rétságon,
a volt honvédségi laktanya területén megrendezett Extrém napon már a felnőttekre gondoltunk, akik számára öt emelet magasságban építettünk ki egy száz méter hosszú drótkötélpályát, amelyhez
autódaruval emeltük fel őket, hogy végigcsúszhassanak rajta. Mindemellett,
miközben kezdő búváraink az elméleti tanfolyam és a medencében végrehajtott gyakorlatok után megkezdték a nyíltvízi merüléseket, haladó
búváraink megtisztították a Salgótarján melletti Krakkópusztai vadászházhoz
tartozó tó fenekét a bedobált rengeteg fém, műanyag és üveg tárgytól, illetve
hasonló tisztítást végeztek a Nyírjesi tóban is. Egyesületünk nagy hangsúlyt
fektet az állandó tanulásra, a folyamatos képzésre, és ennek keretében egy
tagtársunk uszodamesteri végzettséget, egy másik tagtársunk pedig nehéz
pótkocsi vontatásához szükséges, „E”-kategóriás jogosítványt szerzett az
elmúlt hónapokban.
Benyújtott pályázatunk alapján a Nemzeti Együttműködési Alap 590.000.- Ft
működési támogatásban részesítette egyesületünket, és sikeresen szerepeltünk az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázaton is,
aminek eredményeképpen hamarosan egy 4 kW-os áramfejlesztő berendezéssel és egy felponyvázható utánfutóval leszünk gazdagabbak, valamint
újabb képzésekre nyílik majd lehetőségünk.
Ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az Ipoly-völgyi
Különleges Mentőegyesületnél; ha Téged is vonzanak a kihívások, ha szeretnél
extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tartozni, akkor közöttünk a
helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka Neked is bőven!
-RP-
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ŐRHALMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A húsvét utáni időszakban sok programon vehettek részt
diákjaink. Néhányat ezek közül ki is emelnék.
Április 21-én a „Szakmák éjszakája” című rendezvényen jelentünk meg nagy számban Balassagyarmaton, ahol a diáksereg számos szakmával ismerkedhetett meg.
Május 8-án a 3-4. osztály, valamint az 5-6. osztály jelen
volt a tánc világnapja alkalmából szervezett rendezvényen
az őrhalmi Községi Könyvtárban.
Május 30-án Hugyagon jártak, ahol Arany János 200. évfordulójáról emlékeztek meg tanulóink, melyet egy előadóművész előadásában hallgathattak meg a költő balladáiból.
Június 9-én Sportnapot rendeztünk a diákoknak. Ezen a
napon 9 állomáson mutathatták meg ügyességüket, tudásukat. Igazi versenyszellem mutatkozott náluk, melyet nagy
fegyelem és izgalom kísért.
Június 13-án néhány kollégával, a 7-8. osztállyal és még
néhány tanulóval elutaztunk Szentkútra, ahol felejthetetlen élményben volt részünk. Berci atya mesélt a település
kialakulásáról, a templom és a freskók érdekességéről. Ezt
követően megnéztük a kültéri oltárt, majd azután sétálni
indultunk, hogy megnézzük Szent László lovának patanyomát. A jövő tanévben szeretnénk még több ilyesfajta tanulmányi kirándulást szervezni.
A jó tanulóknak gratulálok a bizonyítványához, a többiektől pedig jövőre több szorgalmat, jobb eredményt várok!
Lakatos Tamásné Györgyi tanító néni 40 évet dolgozott az
iskolában. Ennek elismeréseként megkapta az Emberi Erőforrások Miniszterének elismerő oklevelét, a szülők pedig
gyönyörű csokrot és ajándékcsomagot készíttettek nyugdíjba vonulása alkalmából.
Június 16-ával lezártuk a 2016-2017-es tanévet. A nyolcadikosaink sikeresen elballagtak, a többi tanulónk pedig nagyon örült, hogy végre hivatalosan is élvezheti a vakációt!
A nevelőtestület nevében kellemes nyarat kívánok minden
Bozsonyik János igazgató
olvasónak!

Miniszteri
elismerő oklevél
a 40 éves
kiemelkedő szakmai
tevékenységért

Szentkúti kirándulás

Ballagó nyolcadik osztályosok és Benőczné Zachar Ágnes osztályfőnök

A tánc világnapján a Községi Könyvtárban

A 2016 - 17-es tanév tantestülete

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVI. évfolyam 2. szám * Megjelenik negyedévente * Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/370-144 * Felelős kiadó: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Csernyik Róbert
és Farkas Andrea. * Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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Óvodánk hírei
•Május 4-én, Szent Flórián napján lehetőségünk volt ellátogatni
Balassagyarmatra, a Tűzoltóságot megtekinteni. Óvodásaink bepillanthattak a tűzoltók életébe, kipróbálhatták a nagy tűzoltóautókat, a tűzoltók bemutatták mit csinálnak, amikor riasztást
kapnak. Mindezek után elmondtuk a kis verset, ami a tűzoltókról szól, majd átadtuk ajándékunkat, a tűzmanót, a gyerekek kézlenyomataival.
•8-án és 9-én tartottuk óvodánkban az Anyák napját. Az idén
rendhagyó módon szerveztük. Minden anyuka a megbeszélt időpontban bejött az óvodába és gyermeke elmondta neki a verset,
majd elénekelte az éneket és átadta ajándékát. Ez a szervezés illeszkedik a gyermekek életkori sajátosságához és sokkal személyesebb volt!
•12-én megtartottuk belső munkaközösségünk utolsó bemutató
foglalkozását itt az Őrhalmi Óvodában. A három pillangó című
mesét meséltük el bábok segítségével, így minden kisgyermek
bátran adta elő.
•Idén is felvirágoztuk óvodánkat, az Őrhalomért Egyesület támogatásával.
•19-én tartottuk meg a „Családi délutánt”. Volt hintózás, rendőrautó, tűzoltóautó és az idén Bene István egy új tűzoltó szerkezetet hozott, amivel a gyerekek célba spriccelhettek. Nagyon
ötletes volt. Hevér Istvánné, Marika néni sütött palacsintát, amit

a gyerekek jóízűen elfogyasztottak.
Sok élménnyel, ajándékkal mentek
haza a gyerekek. Ezeket az élményeket köszönöm Hevér Istvánnénak,
Gál Andornak és Bene Istvánnak,
mert szabadidejükben eljöttek óvodánkba!
•23-án reggel autóbusszal elutaztunk
Balassagyarmatra azért, hogy a 9.40es vonattal visszajöjjünk Őrhalomba.
A gyerekeknek maradandó élményt
szereztünk, mert volt olyan
gyermek a csoportban, aki
ezen a napon utazott először vonaton.
•24-én meseelőadáson vehettek részt a gyerekek.
Címe: Az aranyszőrű bárány. Minden gyermek aktív
részvevője volt a mesének,
a végén még
táncra is perdültek.
•Június 20-án kirándulni voltunk a
szülőkkel együtt.
Gyöngyösről induló kisvasúton
utaztunk, majd elmentünk a helyi állatkertbe, ahol a
gyerekek többször
is megnézték az állatokat, majd játszottak a játszótéren. Élményekkel gazdagodva
tértünk haza.
•Óvodánk az idei nyáron JÚLIUS 17-ÉN HÉTFŐN ZÁR
BE, ÉS AUGUSZTUS 14-ÉN HÉTFŐN NYIT KI!
A nyárra jó pihenést sok élmény teli programot kívánok!
Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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Településünkön hagyományainkhoz híven idén is Úrnapján, vagyis
Krisztus Szentséges Testének és Vérének főünnepén (06.18.) tartottuk
szentmise keretében az elsőáldozást. Ezen a napon kis
barátaink – Fülöp Kincső és
Molnár Péter – a szentáldozás által először találkoztak
az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Krisztussal.
Az ünnep fényét pedig
emelték az idén is gyönyörűen feldíszített gulyibák,
melyeket ezúton is hálás
szívvel köszönök. Különösen az első szentáldozásban,
de valójában minden egyes
szentáldozásban egy komoly ígéretet teszünk Jézusnak, hogy kapcsolatban
szeretnénk maradni Vele,
valamint az életünket a Vele
való rendszeres találkozásban kívánjuk kibontakoztatni, és egyre értékesebbé
tenni. Ő, aki egészen bensőséges módon akar velünk
élni, minden egyes szentáldozásban formálni, szelíden
alakítani szeretné a szívünket. Engedjük meg Neki. És biztos vagyok benne, hogy akkor leszünk
igazán boldogok már itt a földön, és majd egykor az Örökkévalóságban.
Imádkozzunk az elmúlt évek elsőáldozó gyermekeiért is, hogy komolyan vegyék az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal való találkozást,
az áldozás után is rendszeresen járjanak szentmisére, és szüleikkel együtt
hűséges tagjai maradjanak Egyházunknak.
Június utolsó szombatján szabadtéri szentmisére gyűltünk össze a
templomtéren, a Jézus Szíve kápolnánál. Mindig különösen bensőséges
számomra ez az ünnep, hiszen az Egyházát
éltető Krisztus szerető Szíve köt össze bennünket, az Ő nagy családját. Ezen a szép
ünnepen ezt a hatalmas titkot éltük át újra
a szentmiseáldozat ünneplésében. Krisztus
Földi Helytartójának, Szentatyánknak, Ferenc pápának a közelmúltban olvasott gondolatai jutottak eszembe, ahogyan Jézus Szentséges Szívéről elmélkedik:
„Június hagyományosan a Jézus Szíve tiszteletnek szentelt időszak, mely
az isteni szeretet legmagasabb rendű kifejezése. A népi vallásosság nagyon megbecsüli a szimbólumokat, Jézus Szíve pedig az Isten irgalmasságának legfőbb szimbóluma. De nem képzelt szimbólum, hanem
valóságos, mely a központot képviseli, a forrást, amiből az egész emberiség számára üdvösség fakad. Az evangéliumokban különféle hivatkozásokat találunk Jézus Szívére vonatkozóan. Jézus maga mondja: „Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, én felüdítelek benneteket. Vegyétek magatokra az igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. János evangélista tanúságot tesz Jézus haláláról a Kálvárián,
mert ő látta, hogy a katona lándzsadöfése után Jézus szívéből vér és víz
folyt ki. János ebben a jelben, ebben a mozzanatban felismeri a jövendölést: miszerint Jézusból, a kereszten feláldozott Bárányból fakad a megbocsátás és az élet, minden ember számára. Jézus irgalmassága azonban
nem csupán érzelem, hanem életet adó erő, mely feltámasztja az embert.
Erre emlékeztet bennünket a naimi ifjú feltámasztásának története. Jézus
éppen akkor érkezik meg ebbe a galileai faluba, amikor egy temetés zajlik.
Jézus, tekintetét a fiát sirató özvegyre szegezi és Lukács így mondja:
„Mikor az Úr meglátta, megesett rajta szíve”. Ez a „compassio”, együttérzés - az Isten szeretete az ember iránt - az az irgalom, mely Isten magatartása az emberi nyomorúság, a nélkülözés és a szenvedés iránt. A
„compassio” biblikus gyökere az anyaméhre utal, hisz az anya egészen sajátos reakciót érez gyerekei fájdalma esetén. De mi ennek az irgalomnak
a gyümölcse? - Az élet! Jézus azt mondta a naimi özvegynek: „Ne sírj!”,
aztán megszólította a halott fiatalembert és így felébresztette őt halálos ál-
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mából. Gondoljunk csak bele, milyen szép ez! Isten irgalmassága életet
ad az embernek, és feltámasztja a halálból. Isten irgalommal néz bennünket, irgalommal vár minket. Ne féljünk találkozni vele! Neki irgalmas a szíve! Ha megmutatjuk neki benső sebeinket, bűneinket, ő mindig
megbocsát nekünk. Tiszta irgalom! Menjünk hát Jézushoz! Ne feledjük az
Isten, Krisztus szeretetét. Ő néz, szeret és vár bennünket. Csupa szív és
csupa irgalom! Menjünk bizalommal Jézushoz! Ámen!”
Isten kegyelméből, és az őrhalmi nép összefogása révén templomunk
külső és belső felújítása után immár jó ideje a művészi munkára koncentrálhatunk. Festőművész barátaink (Lencsés Zsolt és Dávid Zsuzsanna) szorgalmas munkájának köszönhetően már a hetedik freskó
készül. A képek liturgikus helyhez méltó módon és stílusban ábrázolják
településünk védőszentjének, Szent István királynak és Krisztus Urunk
életének főbb mozzanatait, azokat mintegy párhuzamba állítva. Az első
párhuzam a keresztelkedés mozzanatát mutatja be: tanítói működése
kezdetén Jézus megkeresztelkedik a Jordán vizében, vele szemben pedig
Vajk keresztelkedik meg, jelezve ezzel is az irányt népe számára. A második párhuzam az uralkodást jeleníti meg: a már feltámadt Krisztus Király vértanú szentekkel körülvéve dicsőségesen bevonul a Mennyei
Jeruzsálembe, Szent István Király pedig erőskezű uralkodóként szilárdítja meg a keresztény államot, és vezeti népét. A harmadik párhuzam a
tanítást ábrázolja: Jézus Isten Országának titkaira tanítja az embereket a
Genezáreti tavon, Szent István pedig az Intelmeket adja Szent Imrének,
ami által Istennek tetsző, lelkiismeretes, alázatos uralkodóvá válhat. Az
éppen készülő, negyedik párhuzam az „alapítást” jeleníti meg: Jézus
megalapítja az Egyházat, miközben ilyen módon Péter apostolra bízza
annak szervezeti működését, Szent István Király pedig egyházmegyéket
alapít, köztük a miénket is, a Váci Egyházmegyét. Az utolsó párhuzam
pedig mindkettejük földi életének végét ábrázolják: Jézus a kereszten
Mennyei Atyja kezébe ajánlja lelkét, Szent István
pedig a koronájával együtt, országát, és népét Mária
oltalmába, és Isten gondviselő irgalmába ajánlja.
Mivel abszolút pozitív tapasztalatom, hogy az őrhalmi
nép támogatja az értékteremtést, és az értékmegőrzést,
ezért bátorkodom a munkálatok teljes körű megvalósításához nagylelkű anyagi segítségeteket, felajánlásaitokat kérni, amelyre ismét szükségünk van. Az
adományokat szeretettel várjuk a sekrestyébe, vagy az
egyházközség bankszámlájára (Szent István Király
Római Katolikus Plébánia 10103719-13336800-01001002) és előre is
hálás szívvel köszönjük! Isten fizesse meg százszorosan. Mindazoknak
kívánom, akik fontosnak tartják Isten házának szebbé tételét, hogy a Mindenható jutalmazza meg őket el nem múló, örök javakkal.
Már előre jelzem, hogy a bérmálás szentségének kiszolgáltatása idén
szeptember végén történik. Ehhez kapcsolódóan szeretném megemlíteni, hogy sajnálattal tapasztaltam az elmúlt évek bérmálkozóinak a lemorzsolódását. Közülük talán sokan úgy gondolták, hogy a bérmálás
valaminek a befejezése, lezárása. Pedig épp ellenkezőleg: ez a kezdet, a
felnőtt keresztény élethez való kegyelmek elnyerése a Szentlélektől. Komoly lelkipásztori kudarcként élem meg, amikor a fiatalok egy része
(sajnos nagy része) a bérmálás után egyszerűen megfeledkezik arról,
hogy mit ígért Jézus Krisztusnak, és csak nagyon ritkán jönnek el szentmisére, vagy többet a templom felé sem néznek. E miatt a szomorú tény
miatt döntöttem úgy, hogy a bérmálás után egy éven keresztül a vasárnapi szentmiséken „névsor-olvasást” tartok, hogy egyértelművé váljon,
kik gondolták komolyan a bérmálás szentségét, ill. ilyen módon kik vették komolyan az Istent. Az idén vasmisés (65 év papi szolgálat) Kerényi
Lajos atya szokta mondani: „Vállaltad vagy nem vállaltad? Ne legyél
lekvár-keresztény!” Úgy érzem, hogy a mai világban nem lehetünk lekvár keresztények. Komolyan kell vennünk az Istent, ez által vállalva a
vele való élet méltóságát, ugyanakkor felelősségét, és következményeit
is. Ha valaki az egyház közössége előtt a bérmálás szentségében részesül, valójában ezzel kifejezi, hogy Jézus Krisztus tanítása szerint kíván
élni, vallását rendszeresen akarja gyakorolni (szentmiséken való részvétel), és az Ő közösségéhez akar tartozni. Vagyis innentől kezdve az
egyházi vezető, Krisztus tekintélyével ezt az ígéretet számon kérheti.
Megértéseteket köszönöm. Imádkozzunk gyermekeinkért, fiataljainkért,
hogy megmaradjanak, valamint imádkozzunk szüleikért is, hogy a vallásgyakorlásban mutassanak nekik mindig jó példát, és aztán így váljanak mindnyájan egyre inkább az Egyház élő tagjaivá.
Berci atya
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Hagyományőrző hírcsokor
T Bertók Péter és Áron képviselték a hagyományőrzőket az ipolyvarbói XXV. Szent-Iványi Ferencz emléknapon, ahol zenés összeállítással színesítették az ünnepi műsort.
T A kis táncosok új koreográfiát tanultak a tavasSzentkúton
szal, melyet első alkalommal az Őrhalomért Egyesület által szervezett Nyárnyitó mulatságon
mutattak be, majd július 2-án a csitári Falunapon.
Ez úton is köszönöm a gyerekek kitartását, a szülők
segítségét, Kurucz Boglárka néptáncoktató lankaIpolyvarbón
datlan 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!
T A népviseletbe öltözött fiatalok közreműködtek a Hősök napi megemlékezésen,
a tánc világnapja alkalmából szervezett műsoron és a Nyárnyitó rendezvényen. Az
eredeti öltözetet viselő lányok Szentkúton is méltó képen képviselték Őrhalmot.
T Az Úrnapi körmeneten részt vettek a népviNyárnyitón
seletes kicsik, nagyok,szülők és fiatalok is.
T A tavalyi Hagyományőrző bálon bemutatkozott, felnőttekből álló tánccsoport idén tavasztól, két hetente, rendszeresen próbálnak, új
koreográfiát tanulnak Kurucz Boglárka néptáncoktató vezetésével. Az új táncot a varbói napon
mutatják be.
T Továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben,
eladó épületekben fellelhető, esetleg megunt,
kidobásra szánt régi tárgyakat, népviseleti ruhadarabokat, a készülő faluházba!
F.A.
Nyárnyitón

Úrnapján

E G É S Z S É G S A R O K
Kedves Olvasó
Néhány jó tanáccsal szolgálok a nyári étkezéseinkhez.
Az egyik leggyakoribb tévhitet oszlatom el, hiszen
az emberek melegben hideg folyadékot isznak. Ez nem
jó, mert a nagy hőkülönbség a fogat, és a torok
nyálkahártyáját károsítja. A fogzománc megrepedezik, és elindul a szuvasodás, a torok a hőingástól
meggyengül és sokszor begyullad. Azt javaslom hogy
szoba hőmérsékletű folyadékot igyunk .
Az ételekkel kapcsolatba javaslom ,nagyon figyeljünk oda az állandó hűtésre, el ne romoljon, amikor
pedig elkészítjük az ebédünket, alapos hőkezelésnek
tegyük ki a nyersanyagokat. Azt jelenti ez, hogy
forró olajban, vagy tűzön süssük meg a húsokat, sokáig forraljuk a leveseket, és fogyasztás után hűtsük le és tároljuk hűtőgépben. Ilyen formában is
csak két, maximum három napig tároljuk
Kiemelném az alkoholos italok fogyasztását: égetett
szeszekből csak napi 2-3 cl-t javaslok. Borokat
csak sok szódával és 2-3dl-t egy napra elosztva

Csitári falunapon

igyuk meg. Sörrel kapcsolatban már írtam, hogy a
túl hideg nem javasolt, és abból is napi szinten 2
üveggel hasznos. Mivel az alkohol vízhajtó hatású,
rendszeresen igyunk 2 liter vizet is naponta.
Jó egészséget, és szép nyarat kívánok mindenkinek!
Dr. Gúth Csaba háziorvos

SPORTEGYESÜLET HÍREI
Tisztelt Őrhalmiak!
Véget ért a 2016/2017-es labdarúgó bajnokság a Nógrád megyei II. osztály - nyugati csoportjában. Ifjúsági csapatunk a 12.
, míg a felnőttek a 9. helyen végeztek. Az ősszel elrontott szezonkezdést a tavaszi fordulókban kijavították a játékosok, az
eddigi 2017-es mutatott játékra lehet építkezni a jövőben. Mint
télen is úgy a nyári szünetben is várható játékos mozgás a
csaptoknál.
Itt szeretném felhívni a figyelmét, minden labdarúgás szerető fiatalnak, hogy az ifjúsági csapatunkban bátran jöjjenek!
Köszönjük szponzorainknak a támogatást, szurkolóinknak a
lelkes biztatást! Jó pihenést a nyárra, ősszel pedig várunk szeretettel mindenkit a 2017/2018-as bajnokság mérkőzéseire!
Tisztelettel: Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese
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Nyugdíjas Klub hírei
Áprilisban a Valériákat köszöntöttük, majd aznap még egy biotermékekről szóló előadást hallgattunk meg, amit a jegyzőasszony szervezett.
Május 08-án a tánc világnapja alkalmával egy színvonalas, néptáncos műsoron vettünk részt, Farkas Andrea könyvtáros meghívására.
Májusban bográcsoztunk , paprikás krumplit főztünk. A
Magdolnákat is szokás szerint megköszöntöttük, sütivel,
virággal.
Közben a dalkör tagjai folyamatosan készülnek, próbálnak Szilvi irányításával. Az ifjúsági találkozón is énekeltek. A nyárköszöntő műsorban is szerepelt a dalkör. Július
15-én a varbói falunapon lépnek fel énekeseink.
Június 15-én Poroszlóra kirándultunk. Megnéztük az
Ökocentrumot, a körülötte lévő állat parkot, majd egy hajóskiránduláson vettünk részt a Tisza tavon. Ebéd után a
A tánc világnapján
csoport fele Zsóry fürdőbe ment, a másik fele Mezőkövesden töltötte a maradék időt. A kirándulást az őrhalmi önkormányzat 50.000 Ft-tal, az Őrhalomért Egyesület 20.000
Ft-tal támogatta, amit ez úton is köszönünk!
Névnapozás
Július-augusztusban nyári
szünetet tartunk.
A Klub minden tagja, és a
magam nevében kívánok
Fellépés a Nyárnyitón
mindenkinek szép nyarat, a
nyaralóknak jó időt, szórakozást, kellemes pihenést!
Hevér Istvánné

Bográcsozás

Fellépés az Ifjúsági találkozón

Kiránduláson
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ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI

•Egyesületünk tagjai idén is részt vettek a település virágosításában. Hozzájárultunk az óvoda virágos megszépüléséhez, rendben tartjuk a kopjafa környékét, az 1904-es kőkereszt területét, és a szovjet síremléket.
•Április 30-án tartották Ipolyvarbón a XXV. Szent-Iványi Ferencz országbíró emléknapot. A szentmise után, koszorúzási ünnepség következett a templomkertben. Az Őrhalomért Egyesület képviseletében, a népviseletbe
öltözött Pilisiné Varga Anna és Farkas Andrea helyezték el a megemlékezés koszorúját az országbíró nyughelyén, a templom alatti kriptában.
•Májusban elszállítottunk 17 zsáknyi műanyag kupakot Rimócra a súlyos beteg Szita Jázminnak. A kupakokat
folyamatosan gyűjtjük, a Községi Könyvtárban lehet leadni!
•Május 26-án egyesületünk tagjai részt vettek az Ipolyvarbón megszervezett, jó hangulatú főzőversenyen, Baranyi Jenőné Ilonka néni vezetésével.
•Június 4-én szerény kis megemlékezést tartottunk a Trianoni emlékműnél.
•Június 21-én az Őrhalomért Egyesület és
az Őrhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás ruhagyűjtést
és osztást szervezett a hátrányos helyzetű
családok megsegítésére. Az összegyűlt,
közel 50 zsáknyi adományból ingyen válogathattak a rászorulók. Immár 9. alkalommal szerveztünk ilyen jellegű adománygyűjtést, amit nyár végén
folytatni fogunk. Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a hátrányos helyzetű családok megsegítéséhez! A megmaradt ruhaneműket a Vöröskeresztnek adományoztuk.
•Június 24-én egyesületünk nyárköszöntő családi napot szervezett a Kaparó udvarán. (Részletes leírás a 15- oldalon látható.)
• Az Ipoly folyón lévő fahíd javításánál szorgoskodó munkásoknak tagjaink frissítőt, szendvicset, és Járja Mihályné Kati által sütött pizzát, és pogáFarkas Andrea egyesületi elnök
csát kínálták.

Egy őrhalmi kötődésű, híres zenész család rövid bemutatása
Mindig jól eső érzéssel, büszkeséggel tölt el minket is, ha egy őrhalmi származású személy sikereiről, eredményeiről hallunk. Erdélyi Endréné Ilonka néni
méltán lehet büszke családjára. Zemlényi – született, Erdélyi – Katicát 2009ben a Trianoni megemlékezésen láthattuk, hallhattuk énekelni tehetséges lányaival közösen. Zemlényi Katica kórusvezető, kántor és hittantanár
Székesfehérváron, ott él férjével és három gyermekükkel. A székesfehérvári
Helyi Érték című közéleti magazin tavaly decemberi számában hét oldalas családtörténetet közölt róluk az Életpálya rovatban. Az alábbiakban ezt a folyóiratot használom forrásként.
Zemlényi Katica: „Édesapám sokat zongorázott otthon, a felmenőim között
van orgona és zongoraművész is, éppen ezért természetes dolog volt, hogy a
testvéreim és én is megtanultunk valamilyen hangszeren játszani. Egészen óvodás korunktól kezdve nagyon sokat énekeltünk, verseket zenésítgettünk meg a
testvéreimmel. Balassagyarmaton tanultam a zeneiskolában zongorázni, énekelni. Ekkor már nagyon komoly versenytáncos is voltam, és választanom kellett, hogy a zene vagy a tánc mellett döntök. A zenét választottam, jelentkeztem
Miskolcra a zeneművészetire karvezetés-zeneelmélet szakra. Később felvettem
a magánének szakot is. Amikor megszereztem a kántori diplomát, akkor adódott egy lehetőség Székesfehérváron, egy kántori állás. …A szentmiséken, a különböző szertartásokon orgonálok, esküvőkön, temetéseken, kereszteléseken,
házassági évforduló megáldásán énekelek. Hittant tanítok gyerekeknek, minden
alkalommal énekelünk, hogy megismerjék az egyházi népénekeket. Nagyon fontosnak tartom, hogy akik bejönnek a templomba, tudjanak együtt énekelni a kántorral. A Vox Mirabilis Kamarakórussal heti egyszer van kóruspróbánk, nagyon
komolyan vesszük a munkát. Legfontosabb, hogy a kántori és a hitoktatói hivatásomban helytálljak. Ahogy Kodály mondta, az anyaméhben kezdtem meg a
gyerekekkel megszerettetni a zenét. Nem volt kérdés, hogy ének tagozatos iskolába mentek. Az iskola nemcsak a zenében, hanem emberségben is nagyon komoly alapot adott nekik. Egy csodálatos férj áll mellettem”
Februárban a Pesti Vigadóban volt a Virtuózok újévi koncertje, melyre meghívást kapott a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus is. Virtuózok komolyzenei tehetségkutató győztesei, befutott nagy énekesek, zenészek, és a Vox
Mirabilis Kamarakórus egy színpadon szerepelt. Lesz folytatás, hiszen újabb
meghívást kaptak, ezzel is elismerve a székesfehérvári kórus, és Zemlényi Katica kórusvezető magas zenei értékét.
Zemlényi Eszter Fischer Annie Ösztöndíjas oratórium-és dalénekes. A Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, jelenleg a tanár mesterszakot végzi.
2013-ban szerezte második diplomáját. Kezdetben két zeneiskolában is dolgozott, de annyi koncertfelkérés érkezett, hogy nem győzte a tanítást. Most már
csak magánnövendékei vannak. 2016 márciusában debütált a Magyar Állami
Operaházban. Tavasszal két koncert körúton vett részt a Budapesti Fesztiválzenekarral, és együtt zenélt Vashegyi Györggyel és az Orfeo Zenekarral a
MÜPA-ban. A MÁV Szimfonikus Zenekarral volt nemrég egy DVD felvétele.
„Tatabányán pedig Rossini Stabat Materét énekeltem. Virág András Gábor fel-

kérésére a Zeneakadémia Solti termében fogom februárban énekelni a darabját. Szintén tavasszal fogom énekelni a Zeneakadémia nagytermében Bach János
passiója szoprán szerepét.”
Zemlényi Kinga tanító a Hétvezér Általános Iskolában. 2015 december óta vezeti az intézmény alsó tagozatának 35-40 fős gyermek kórusát. Ma is aktívan
énekel a Vox Mirabilis Kamarakórusban, ahol szólamvezető. Az érettségi után
marketinget tanult, de rájött, hogy nem az ő világa. „Szeretem a magyart, az
éneket, a matematikát, szeretek kézműveskedni, szeretem a nyelveket. Mindegyikben jó voltam, de egyikben sem kiemelkedő, viszont élvezettel csináltam
volna mindegyiket. Éneket is tanítok, több osztályban is az egyéb tantárgy mellett. A zene a mai napig nagyon fontos része az életemnek.”
Zemlényi Mihály a Magyar Állami Operaház ügyelője. Fehérváron énekelt a
Vörösmarty Színházban a testvéreivel. Fiatalabb korában több rock zenekarban is megcsillogtatta énekesi tehetségét. A sport is fontos szerepet tölt be az
életében, ugyanis négyszeres Iron man, az Operaház sportolói csapatának oszlopos tagja. ELTE földtudományi szakán végzett térképészként. Közben nyolc
évet töltött az operában, majd 2016 tavaszán kinevezték ügyelőnek. „Amit most
csinálok, az zenei-művészeti pálya is, mert az Operaházban az ügyelőknek tökéletesen kell tudniuk kottát olvasni. Egy előadás lebonyolítása az Operaházban
a technikai dolgokon kívül abból is áll, hogy az ügyelő olvassa a partitúrát és a
zenei jelekre pontosan indítja az embereket.”

Katica zenei tehetségét gyermekei is örökölték, akik folytatják ezt a hagyományt.
Az Őrhalmi Újság szerkesztősége nevében gratulálunk az elért eredményekhez,
és további sok sikert kívánunk az egész családnak! Reméljük hamarosan lehetőségünk adódik Őrhalomban is látni, hallani a Zemlényi családot!
Kinga kedves gondolatával zárom a család rövid bemutatását: „Valahogy úgy
hozta a sors, hogy ami édesanyánk és édesapánk talentumai, azokat testvéreimmel kiteljesítettük. Erre nem is lett volna elég egy vagy két gyermek, mind a
hárman kellettünk hozzá.”
FA
Forrás: Helyi Érték 2016. – III. évfolyam 4. szám
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Június 24-én Szent Iván-éji varázslatok - az év leghosszabb napjának legrövidebb éjszakáján címmel egyesületünk nyárköszöntő mulatságot szervezett a Kaparó udvarán, immár harmadik alkalommal. Az Őrhalomért Egyesület egy kis műsorral és vidám programokkal készült erre a családi rendezvényre.
A program reggelről gyermek horgászversennyel kezdődött a Tormás-tónál Széles Ferenc támogatásával. Tíz gyermek és családjuk érezte jól magát a hangulatos
kis tó partján. A délután első részében mesét láthattak a Paramisi Társulat előadásában, A macska és az egér barátsága címmel. Az interaktív mesejáték nagy tetszést aratott kicsik és nagyok körében egyaránt. A „Helyi tehetségeink” címmel meghirdetett műsorszámban a „Kis boszik tánca” következett. Az egyesület égisze alatt működő őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör gyermek tánccsoportja egy vidám tánccal készült a Szent Iván napi mulatságra, egy teljesen új
koreográfiával Kurucz Boglárka néptáncoktató veztésével, amit itt mutattak be először. A gyerekeket az őrhalmi Nyugdíjas klub dalköre követte, akik ismét színvonalas műsorral színesítették a programot. Majd két tehetséges fiatal lépett színpadra, Bódis Gábor és Kiss Noel, a Honest Crew énekes duó tagjai, akik, igaz nem
helyiek, de mégis őrhalmi kötődésűek, hiszen az Őrhalmi Sportegyesületnél fociznak. Majd ismét zenével folytattuk. Sztárvendégünk, Mulatós Petya egy kedves
fiatalember, aki a Fásy Mulató Tehetségkutatójában tűnt fel. Lakodalmas dalokkal országszerte, sőt határainkon túl is fellép, hiszen mi is Ipolyvarbón találkoztunk
vele először. Az est során többször is hallhattuk őt énekelni.
Háttérprogramként lehetett póni lovagolni és állatokat simogatni a szécsényi Annus Tanyáról, és hintózni a nógrádgárdonyi Gál Andor fogathajtó jóvoltából. Az
ügyesebbek célba lőttek, íjászkodtak az Ipoly Hagyományőrző Egylet segítségével. A 16-os Honvéd Katonai és Hagyományőrző Csoport tagjai világháborús öltözet és fegyverzet bemutatót tartottak. Ki lehetett próbálni fegyelmező és végrehajtási eszközöket a Balassagyarmati Fegyház és Börtön támogatásával. Viktor Bea csillámtetoválással díszített fel kicsiket és nagyokat, nála szebbnél szebb homokképek készültek. Az elmaradhatatlan
kedvenc, a tündérkoszorú fonással, és gyógynövények felismerésével Bozányné Valika néni várta az érdeklődőket idén is. Az őrhalmi önkéntes
tűzoltók segítségével-vízsugárral lehetett célba lőni, és az új Suzuki Vitara autót kipróbálni, de rendőrségi járművet is kipróbálhattak, abba is beülhettek. Az udvaron pedig egyesületünk saját fajátékaival ügyeskedhettek, melyek elkészítését Kertész Attilának ez úton is hálásan köszönjük!
Este felé meggyújtottuk az Örömtüzet, eljártuk a Szent Iván napi tűztáncot Kurucz Boglárka néptáncossal. A bátrabbak tüzet is ugrottak, az
ínyencek pedig almát süthettek a parázsban. Hét órakor vacsorával vártuk vendégeinket, majd utána kihirdettük a délelőtti horgászverseny eredményét, ahol minden kis horgász kapott ajándékot. Lányoknál 1. helyezést ért el Nagy Luca,
a fiúknál pedig Karvai Máté vitte el az első díjat. Majd az est zárásaként szabadtéri bállal vártuk vendégeinket. A talpalávalót Holecz Attila húzta.
Mulatós Petya varbói vendégeinkkel

Rendezvényünk támogatói: Őrhalom Község Önkormányzata, Széles Ferenc vállalkozó, Tóth Tamás vállalkozó, Fülöp Arnold vállalkozó, Kertész Attila fafaragó, Farkas György ács, Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Őrhalom-i
Horgászegyesület, Bagó László horgászbolt, Baráz László, Kordics Zoltán horgászbolt,valamint mind azok, akik a 2015. évi személyi jövedelmük adójának
1%-át egyesületünknek ajánlották! Hálás szívvel köszönjük támogatásukat!
Farkas Andrea egyesületi elnök

Mulatós Petya

Honest Crew
Díjátadó

Állatsimogató

Horgászverseny

Paramisi Társulat mesejátéka

Célbalövés vízsugárral

Tűztánc

Tűzugrás
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KÖZÖSSÉGEINK

Eső – Retro – és Motoros kaszkadőrök a 2003-tól évenként erősödő Nemzetközi ifjúsági találkozón

2017. június 10-én az eső nemigen akadályozta,
de 30 perc csúszásra késztette a motoros és quad
bemutató műsorunkat, amin a turai csapat remekelt, kb 100 fő előtt, majd a hastáncosok után
Kanyó Róbert nyerte a ping-pong versenyt, 2. díj
Kmetti Flóriánt illette. A vacsorát követően az
Őrhalmi nyugdíjas dalkör szórakoztatta a közönséget. 20 órától Kadlot Károly magyarnóta
énekes előadói estjét, a fiatalok örömére a
Nordton szabadtéri koncertje követte, az
Őrhalomban népszerű együttes után retro disco
következett
Dj
Vanília
lemezlovas
közreműködésével.
A Nemzetközi Ifjúsági Találkozó 3 község 3
ország ifjúságának kezdeményezésére jött létre
és 2003-tól működőképes. Őrhalomban, Ipolyvarbón (SK) és Jablonkán (PL)

Köszönjük a támogatásukat:

Őrhalom Község Önkormányzat –
Megyei Közgyűlés – Varga Béla – Széles Ferenc – Fábián
Istvánné – Rendőrség – Polgárőrség – Egyházközség
Kanyó Géza szervező

