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Szent István király, falunk védőszentjének ünnepén - 2017. augusztus 20.

László Péter: A kőszobor
Kelet szülte ősi vérünk
ezredéve esdekel,
s mint a Nap, majd a népünk
is nyugaton tűnik el,
hisz nincs már nekünk
Szent királyunk,
a csodákra is hiába várunk,
de egy kőszoborból még hit árad:
Szeresd az Istent, s védd hazádat!
Vedd észre végre a tájban,
hogy abban, szép hazád van…
És nyár időben, téli fagyban
a szobor csak áll mozdulatlan.
Dacolva esővel, és a széllel,
kőszemével messze kémlel,
s csillagos nyári éjszakákon,
míg békésen alszik Őrhalom,
keletre néz és merengve őrt áll
a hófehér Szent István szobor.
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Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr augusztus 20-án elhangzott ünnepi beszédét idézzük:
“Az ősi himnusz szavaival köszöntök minden helybélit és vendéget templomunk búcsúnapján, Szent
István Király, falunk védőszentjének ünnepén.
Ismét együtt ünnepelhetünk falunk jelképe, a Szent
István kápolna körül, ahová körmenetben érkeztünk első Szent Királyunk csontereklyéjével.
Külön köszöntöm főtisztelendő Dóbiás Zalán atyát
és köszönöm, hogy elfogadta Berci atya meghívását.
Még előjáróban szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, aki valamilyen formában hozzájárult a mai ünnepünk szebbé tételéhez.
Köszönöm a lakóknak, hogy szépen rendbe tették
házaik környékét.
Isten éltesse az Istvánokat!
Tisztelt Ünneplők! Nagyszerű ajándékkal gazdagodott a templombúcsú napjára az őrhalmi egyházközség és ezáltal az egész falu. A templomunk
felújításának újabb mérföldkövéhez érkeztünk. Lencsés Zsolt művész úr hónapok óta tartó kiváló munkájának köszönhetően elkészültek a templom főhajó
freskói. Ahogyan többen megjegyezték: templomunk
egyre inkább egy kis bazilikává kezd válni.
A mennyezet bal oldalán Jézus életének egyes állomásai láthatók, velük szemben pedig Szent István
életének
hasonló
eseményei
vannak
párhuzamba állítva:
-Ahogyan Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, úgy vált a pogány Vajk a keresztség által
az Egyház tagjává.
-Krisztus Király szamárháton bevonul Jeruzsálembe, István király lován ül királyi díszbe öltözve.
-Jézus a Genezáreti tavon úszó csónakból tanítja
a hozzá kitódult népet, István király tanítja fiát,
Imrét, átadva neki az Intelmek tekercsét.
-Jézus egyházat alapít, Péter apostolra bízza a
kulcsokat, Szent István pedig megalapítja a magyar egyházmegyéket, melyeket a székesegyházak
jelképeznek.
Sokat lehet majd még gondolkodni a freskóink mély
szimbolikájáról, de most az a legfontosabb üzenet
számunkra, hogy Szent István élete Jézus Krisztus
életének tükörképe. Az Isten fiának követése által
vált első királyunk szentté, ország építővé.
Tisztelt Ünneplők! Idén rendhagyó módon ünnepeljük Szent Istvánt Őrhalomban. A mai ünnep
mintegy előzményeként, tegnap falunapot tartottunk, melyen felavattuk és Berci atya megáldotta
az újonnan elkészült szabadtéri színpadunkat.
Szent István Királyunk, falunk védőszentjének
napja előtt, aligha lehetne méltóbb ünnepi eseményt elképzelni egy, a közösséget szolgáló létesítmény átadásánál.
Nemzetalapító, országépítő királyunk a fejlődés, a
gyarapodás, az építés példáját adta az élet minden területén.
Ez a példa él tovább, sokszorozódik meg, szolgálja
a közösség minden tagját azóta is, minden felújításban, fejlesztésben, minden olyan cselekedetben,
amely a közösség gyarapodása érdekében történik.
Ezt a példát követve az elmúlt évben a sport és
szabadidő központ fejlesztése mellett egy régi,
romos házból tájházat, közösségi házat építünk, a
Művelődési ház mögött bográcsozó helyet alakítunk ki, megújítottuk a földútjainkat mart aszfalt
burkolattal.
A Széchenyi 20-20, Területfejlesztési Operatív
Program pályázatain is sikeresen szerepelt Őrhalom. Két nyertes támogatásnak köszönhetően a közeljövőben felújítjuk az Orvosi rendelőnket és rendbe
tesszük a csapadékvíz elvezető rendszerünket.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Ünneplők! Szent István követése, országának építése nem csak infrastruktúra;
épületek,
utak,
intézmények
építéséből áll. Mindezek a fejlesztések az ország
népét, az embereket, a közösséget kell, hogy szolgálják. Összefogásunk eredményeként gyarapodik
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Őrhalom. A tegnapi nap mindannyiunk sikere.
Ismét megmutattuk, hogy mi őrhalmiak nagy
dolgokra vagyunk képesek, és hogy milyen nagy
erő lakozik bennünk.
A fölavatásra, megáldásra kerülő szabadtéri színpaddal megteremtettük a feltételeket nagyszabású közösségi rendezvények lebonyolításához. A
korábbi rétegrendezvények; sportnap, családi nap,
főzőversen stb. után Falunapot szerveztünk. Az a
célunk, hogy összehozzuk az őrhalmi embereket,
közösséget építsünk a kulturális, hagyományőrző,
zenei és sport programokon keresztül. Ezen túlmenően, ha a környező települések lakói is részt
vesznek a programjainkon, jól érzik nálunk magukat, biztosan öregbíteni fogják majd településünk jó hírét.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Ünneplők! Mi őrhalmiak tudjuk, templomunkkal is hirdetjük, hogy
Szent István példája a kereszténységet, Krisztus
követését jelenti ebben a világban.
A mai napon hálát adhatunk mindazért az égi
közbenjárásért, aminek a segítségével fejlődik,
gyarapodik településünk, közösségünk. Valamint
kérjük is Őrhalom patrónusát, hogy a jövőben is
segítsen legyőzni a számtalan nehézséget, mellyel
szembe kell néznünk, kapjunk elég erőt, kegyelmet, kitartást az előttünk álló feladatokhoz.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves
Jelenlévőnek és minden őrhalmi kötődésű embernek további tartalmas, szép ünneplést, békében
elköltött, ízletes közös családi ebédet.
Köszönöm a figyelmüket.”

Dr. Tanács Péter Zsolt
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tisztelt Őrhalmi Lakosok ! Kedves Olvasó !
1970-ben születtem Rákospalotán, ahol azóta is családommal, feleségemmel és két gyermekemmel élek.
Az Államigazgatási Főiskolán szereztem Igazgatás-Szervező Diplomát 1997-ben, majd ezt követően a Budapesti ELTE Állam és Jogtudományi
Kar hallgatójaként kaptam kézhez 2004-ben Jogász Diplomámat.
Az állam és közigazgatásban 2005 óta dolgozom.
Tíz évet meghaladó jegyzői, aljegyzői gyakorlatomat a Pest megyei Nagykáta városban, Tök községben,
illetőleg
a
Heves
megyei
Gyöngyössolymos és Mátraszentimre községek
közös hivatalában szereztem.
2017 augusztusa óta töltöm be a jegyzői tisztséget az
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban, ahol Őrhalom Község jegyzői teendői mellett Hugyag Község, Csitár Község és Iliny Község
államigazgatási-közigazgatási hatósági feladatai tartoznak hozzám.
Munkám során arra törekszem, hogy mind a Közös
Hivatal köztisztviselői, mind jómagam tökéletesen
felkészülten, az ügyfelek javára lássuk el feladatainkat, ugyanis a modern helyi-közigazgatás legfontosabb
kötelezettsége a
jogszerűség,
szabályszerűség és eljárási rend betartása mellett,
az őrhalmi, hugyagi, csitári és ilinyi lakosok közösségének lelkiismeretes szolgálata.

Falunap
Hosszú szünet után ismét egy Falunapi nagyrendezvényre hívta a falu lakóit Őrhalom Község Önkormányzata. A Falunap keretében átadásra került
a sportpályán a színvonalasan kivitelezett szabadtéri színpad, melyet Balla Mihály országgyűlési
képviselő és Farkas Egon polgármester urak adtak
át rendeltetésszerű használatára. Ezt követően
Horváth Bertalan plébániai kormányzó megáldotta
az átadott létesítményt. A színpad megvalósulásával egy régóta felmerülő jogos lakossági igényt sikerült az önkormányzatnak megvalósítani.
A falunapi műsorokat nagy érdeklődés kísérte az
egész napos rendezvény ideje alatt. A helyi csoportok - fiatalok zenés humoros előadása, hagyományőrzők, hastáncosok, Nyugdíjas klub
énekkara - jó színvonalú fellépésükkel szórakoztatták a közönséget. A rendezvényen két sztárvendég Csepregi Éva, valamint Bunyós Pityu
színpadra lépése nagy sikert aratott a jelenlévők
körében. A helyieket az önkormányzat egy adag
gulyással vendégelte meg. A nap folyamán sok
program várta a gyerekeket is: arcfestés, csillámtetoválás, sorversenyek, ugrálóvár, hintózás, íjászat, lovaglás.
Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket Csik
Csaba balassagyarmati rendőrkapitány, Vass Miklós Nógrád Megyei Polgárőr parancsnok, Faggyas
Marcell Ipolyvarbó – szlovákiai testvértelepülésünk
- polgármestere, Komjáti István Csitár község polgármestere, Tácsik Bálint a Nórád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztályvezetője.
Őrhalom Község Önkormányzata nevében megköszönöm mindenkinek a segítségét, aki a falunap sikeres megrendezésében közreműködött.
Kanyó János alpolgármester

A következőkben Farkas Egon polgármester
úr színpad avató ünnepi beszédét olvashatják:
“Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden
kedves résztvevőt az Őrhalmi falunapon.
Köszönöm, hogy megtisztel jelenlétével Balla Mihály országgyűlési képviselőnk, megyei fejlesztési biztos; plébánosunk, Horváth Bertalan atya,
Tácsik Bálint a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi osztályvezetője, Csík Csaba
rendőr kapitány, Vass Mikós a Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, Fagyas Marcel Ipolyvarbó testvértelepülésünk polgármestere, Fekete Tibor
Patak község polgármestere, és Komjáti István,
Csitár község polgármestere.
A most jelenlévők közül jó néhányan jelenvoltak
3 évvel ezelőtt is, itt az őrhalmi sporttelepen a
sportpálya és sportöltöző felújítása alkalmából
rendezett ünnepségen, és az azt követő sport, és
családi napon. Talán emlékeznek még arra, hogy
arról beszéltünk, az akkori beruházásunk eredményeként jelentősen javulnak a labdarúgás tárgyi
feltételei Őrhalomban. Azonban a fejlesztésekkel
a végső célunk egy többfunkciós sport és szabad-
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idő központot kialakítása, mely a foci mellett alkalmas más egyéb sporttevékenységek kiszolgálására is, valamint kisebb baráti/társasági, és
nagyobb közösségi események rendezésére.
A mai napra terveinket megvalósítottuk, valóra
vált álmunk, Őrhalom egy szabadtéri színpaddal
gazdagodott. Lehetővé vált számunkra nagyobb
szabású rendezvények lebonyolítása.
Sokat kellett dolgoznunk céljaink eléréséért az
elmúlt években. Köztudott volt, hogy a sportöltöző áramellátása, még a meleg víz előállításához is gyenge volt. Ezért a tavalyi évben új
földkábel fektetésével megerősítettük az intézmény villamos energia ellátását. Idén pedig fölépítettük a színpadot. A beruházásokat saját
költségvetési forrásainkból, a villanyszerelő és
ácsmester mellett jórészt saját szakembereink és
a közfoglalkoztatottak munkájával valósítottuk
meg. Ezúton is megköszönöm minden kollégám
segítségét, áldozatos munkáját, külön kiemelve
Kanyó Richárdot és Bagyinszki Istvánt.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Ünneplők!
Szent István Királyunk, falunk védőszentjének
napja előtt, aligha lehetne méltóbb ünnepi eseményt elképzelni egy, a közösséget szolgáló létesítmény átadásánál.

Nemzetalapító, országépítő királyunk a fejlődés,
a gyarapodás, az építés példáját adta az élet minden területén.
Ez a példa él tovább, sokszorozódik meg, szolgálja a közösség minden tagját azóta is, minden
felújításban, fejlesztésben, minden olyan cselekedetben, amely a közösség gyarapodása érdekében történik.
Ezt a példát követve az elmúlt évben a sport és
szabadidő központ fejlesztése mellett a Start
mintaprogram keretében egy régi, romos házból
tájházat, közösségi házat építünk, a Művelődési
ház mögött bográcsozó helyet alakítunk ki, megújítottuk a földútjainkat mart aszfalt burkolattal,
valamint szépen halad templomunk belsőjének
művészi freskókkal való díszítése is.
A Széchenyi 2020, Területfejlesztési Operatív
Program pályázatain is sikeresen szerepelt Őrhalom. Két nyertes támogatásnak köszönhetően
a közeljövőben felújítjuk az Orvosi rendelőnket
és rendbe tesszük a csapadékvíz elvezető rendszerünket. A mostani alkalommal is szeretném
megköszönni országgyűlési képviselőnknek,
Nógrád megyefejlesztési biztosának, Balla Mihály úrnak az őrhalmi embereknek nyújtott különleges támogatását. Köszönöm, hogy

megtisztelt minket, érezze jól magát nálunk, és
további sok sikert kívánok munkájához.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Ünneplők!
Összefogásunk eredményeként gyarapodik Őrhalom, a mai nap mindannyiunk sikere. A fölavatásra, megáldásra kerülő szabadtéri
színpaddal megteremtettük a feltételeket nagyszabású közösségi rendezvények lebonyolításához. A korábbi rétegrendezvények; sportnap,
családi nap, főzőversen stb. után, mára Falunapot szerveztünk. Az a célunk, hogy összehozzuk
az őrhalmi embereket, közösséget építsünk a kulturális, hagyományőrző, zenei és sport programokon keresztül. Ezen túlmenően, ha a környező
települések lakói is részt vesznek a programjainkon, jól érzik nálunk magukat, biztosan öregbíteni fogják majd településünk jó hírét.
Végezetül, szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját, aki részt vett a mai
nap szervezésében, kiemelve Farkas Andrea kolléganőmet. Minden kedves vendégünknek egy
szép napot, jó szórakozást kívánok.
Mindenkit szeretettel hívok és várok a holnapi
templombúcsúba is.
Hajrá Őrhalom! Köszönöm a figyelmüket.”

Mivel a nyár agy részében „szabadságon” voltunk, nem sok esemény történt nálunk. A fontosabbakról azért írnék pár szóban.
Július 15-én a dalegylet fellépett az Ipolyvarbói Falunapon, előtte is és utána is gyakoroltak Hajdúné Szilvi irányításával. Majd az Őrhalmi Falunapon szintén előadtak egy szép dalcsokrot.
Csak augusztus végén folytattuk a klubot, az Ilona és Ernesztin nevű társaink köszöntésével.
Szeptember elején volt egy termék bemutató, ami kissé hosszúra, és nem kellemes
hangulatúra sikeredett, amiből levontuk a tanulságot.
Szeptemberben a főzőversenyen is részt vettünk. Erről mást nem is jegyzek meg.
Szeptember végén a Rozália és Mária nevű társainkat köszöntöttük meg, szokásunk
szerint.
Október 1-jén van az idősek világnapja. Az alkalomból Farkas Andrea művelődés
szervező októberre minden klubnapra programot szervezett nekünk. Első hétfőn
Dr.Gúth Csaba tartott előadást, ez a könyvtári héttel egybeesett, így a könyvtárban
volt megtartva. A második hétfőn rendbiztonsági tájékoztatót hallgattunk meg, Kobl
Gábor rendőr őrnagy előadásában. A harmadik héten Berci atya és polgármester úr
járt nálunk.
Hevér Istvánné
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Július hónapban Önkormányzatunk 11 fő, augusztusban 6 fő diákmunkást foglalkoztatott.

Július 13-án Köztisztviselők Napja alkalmából kiránduláson vettek részt a Polgármesteri Hivatal dolgozói.

zett Őrhalomban, a hivatal rendezvénytermében.
Augusztus 31-én, idén másodszor kirándultunk
Egerbe.

Október 1-jén rendeztük meg a hatodik főzőversenyt.
(Az eseményről készült írás a 8- 9. oldalon látható.)
Október 2-án Farkas Egon polgármester úr 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Nagy Istvánné Gizi

Július 15-én az ipolyvarbói Falunap keretében került sor az I. és II. világháborúban elhunyt hősök emléktáblájának megkoszorúzására. Az Önkormányzat

nevében Kanyó János alpolgármester rótta le kegyeletét. A falunapi műsorban láthattuk a Nyugdíjas
klub énekkarát, Csicsókák Felnőtt Tánccsoportot és
Sahar lányai hastánccsoportot.
Július 27-én, immár ötödik alkalommal szervezett
Önkormányzatunk kirándulást Egerbe.
Augusztus 7-étől az Őrhalmi Közös Önkormányzati
Hivatal élén új jegyzőt köszönthetünk, dr. Tanács
Péter Zsolt személyében. Rövid, személyes bemutatkozását a 2. oldalon olvashatják.
Augusztus 19-én Falunapot tartottunk. (Részletes
beszámolót a 4- 5. oldalakon találnak.)
Augusztus 20-án volt településünk búcsúnapja.
(Képes összeállításunk az 1 oldalon található.)
Augusztus 22-én a Vöröskereszt véradást szerve-

nénit, akinek az önkormányzat ajándékai mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt születésnapi emléklapot.
Rövid tájékoztatás arról, hogy milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a szépkorúakat megillető juttatáshoz, személyes, hivatalos köszöntéshez, a
255/2008. (X. 21) Korm. rendelet alapján: Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal - a
lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi
meg a szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra
rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be azt a
lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető. A szépkorú személy, illetve hozzátartozója
eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a BFKH által megküldött, a BFKH-nak visszaküldendő űrlapon
rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés
és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat
jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és
a juttatás folyósítása céljából. Tehát, ha így rendelkeznek, akkor a helyi Polgármesteri Hivatalba, postai úton
érkező oklevelet a polgármester személyesen viszi el a
szépkorú személynek.

ÖNKORMÁNYZAT
Október első hetében került megrendezésre az Országos Könyvtári Napok, melyhez csatlakozott intézményünk is. (A programokról készült cikk a 14.
oldalon olvasható.)
Október 5-én volt az Őrhalmiak szokásos Szentkúti
zarándoklata.

Október 14-én a Mária kápolnánál tartottuk a Magyarok Nagyasszonya napi szabadtéri szentmisét, melyet Horváth Bertalan plébániai kormányzó celebrált.
Október az idősek hónapja. Polgármester úr virággal
és süteménnyel köszöntötte a Nyugdíjas klub tagjait.

Október 17-én a Belügyminisztérium ellenőrzést tartott az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási programok megvalósítása kapcsán, és mindent rendben talált.
Önkormányzatunk kitisztította a Körpölyéből az
odahordott szemetet, és az ott lerakott növényi hulladékot.
A nyár során egy nagyobb beruházás, a szabadtéri
színpad elkészült. Jövőre folytatódik a kuturális és
sport rendezvények helyszínéül szolgáló sportpálya
felújítása. A tájház felújítása a belső munkálatoknál
tart. Folyamatban van a víz- és villamossági hálózat

kiépítése, és a kerítés kialakítása. Az elmúlt negyedévben a közhasznú foglalkoztatottak, és a település
karbantartói – a fent említett, két nagy beruházás
munkálatain túl – újra festették a Mária kápolna lábazatát, és a 11 éve oda helyezett „káponka” területét zúzott kővel terítették le.
FA
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Őrhalom Község Önkormányzata idén is megszervezte, a hagyományosan jó hangulatú őszi főzőversenyt. Október 1-jén színes rendezvénnyel várta az őrhalmiakat, és vendégeiket a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Az egész napos főzőverseny résztvevőinek gyermek és felnőtt programokkal kedveskedtek a szervezők. Elsőként az Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör gyermek csoportja lépett fel. Későbbiekben láthattuk a Legényfaragó című interaktív mesét a Palóc Virtus KSE előadásában, majd
Fábián Balázs zenész húzta a talpalávalót.
A főzőversenyen 12 csapat vett részt. Őrhalom Község Önkormányzat csapattagjai vendégvárónak
szüreti falatokat készítettek grillen pirított kenyéren, sajttal, szőlővel és sonkával, majd ebédre két katlan hamis sóletet főztek. Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói desszertként palacsintát kínáltak. Ezzel a menüvel vendégelték meg a falu azon lakóit, akik nem vettek részt a versenyen,
de a programokon megjelentek.
A szoros versenyben első helyen végzett Őrhalom Község Önkormányzat csapata, Szolikné Bogdány Mónika vezetésével. Ez az „Őrhalmi, szüreti puﬀogtató” fantázia nevet viselő babétel kapta a
legtöbb pontszámot a zsűritagoktól. A második díjat a Csitári Hagyományőrzők nyerték el a marhahúsból készült gulyással. A megtisztelő harmadik hely a Csicsókák Tánccsoporté lett, akik harcsapaprikást főztek juhtúrós sztrapacskával és túrós
csuszával. A dobogóról lemaradt csapatok (abc sorrendben), és az elkészített ételek az alábbiak voltak:
Diákmunkások csapata: gulyásleves fiatalosan – deszszert: gofri; Éden Vendéglő (Ipolyvarbó): füstölt csülkös babgulyás gazdagon; Jablonkáért
csapat: magyaros gulyás; Őrhalmi Egyházközség: csülök pörkölt
körömmel; Őrhalmi Nyugdíjas Klub: pacalpörkölt; Őrhalomért
Egyesület: vadas zsemlegombóccal, mellyel szintén vendégül látták
a főzőverseny összes résztvevőjét; Polgárőr - rendőr csapat: birkapörölt; Szabó Sándor és barátai (Ipolyvarbó): füstölt hal; Varbói alvégi betyár (Fagyas Csaba Ipolyvarbó): alvégi, vörösboros,
tejfölös nyúl.
A gyerekek Izolda népi játékaival ügyeskedhettek, és arcfestést is
kérhettek. Az eredményhirdetés során minden csapat részesült az
önkormányzat ajándékaiból. Az egész napos program szabadtéri
bállal zárult. Ezen a napsütéses szép napon több száz ember fordult meg a rendezett hivatal
udvaron.
FA
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Önkormányzat csapata

Zsűrizés

Éden
Csitár

Csicsókák

Diákok
Egyházközség

Nyugdíjas klub

Fagyas Csaba

Diákmunkások

Szabó Sándor

Őrhalomért
Egyesület

Polgárőr - Rendőr
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INTÉZMÉNYEINK

A 2017/2018-as tanévet 8 kis elsőssel kezdtük, akik izgatottan készülődtek az új tanító bácsival.
A tanévnyitó ünnepséget a 6-osok vidám kis műsora
tette emlékezetessé.
Szeptember 7-én az Őrhalmi könyvtár meghívására az
alsósok a Micimackó mesejátékot nézhették meg majd
utána könyvtárlátogatáson vettek részt.
Egyik délután a 6-osok osztályprogram keretében egy
jót nyársaltak.
Nem feledkeztünk meg a Zene Világnapjáról sem.
Október 4-én kiállítást rendeztünk az Állatok világnapja
alkalmából. Könyveket, tablókat, képeket nézegethettek a
gyerekek. Élő állataink is voltak, Medvegy Alex nyuszit hozott, Benőczné Ági tanító néni pedig papagájokat. A tanórákon a felelős állattartás volt a téma, játékos formában
is mélyítettük a gyerekek ismereteit.
A magyar népmese napját, 2005 óta Benedek Elek születésnapján tartjuk. Az alsós munkaközösség Benőczné Zachar Ágnes, Járja Zita, Barázné Takács Ágnes színvonalas,
interaktív, tanórát tartott.
„ Jézus tanítványa voltam:
Gyermekekhez lehajoltam
A szívemhez felemeltem:
Szeretetre így neveltem”
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Az Óvoda meghívására Mihály napi vásáron vettünk
részt.

INTÉZMÉNYEINK

•Négy hét szünet után, augusztus 14-én, hé őn újra kinyito uk az óvodát! A gyermekek örültek rég láto pajtásaiknak. Szünet után 1-2 hét
arra szolgál, hogy a gyerekek visszaszokjanak a megszoko óvodai
életbe. Új óvodások is érkeztek, nekik sokat segítenek a nagyobb gyermekek elfogadni az i eni szokásokat.
•Szeptember 07-én az őrhalmi könyvtár szervezésében megnézhe ük
a Micimackó c mesét, interak v előadásban, a hivatalban.
•Szeptember 14-én megtarto uk a tanévnyitó értekezletünket, amin
megbeszéltük az elő ünk álló nevelési év fontos feladatait, programjait,
elfogadtuk a 2017/2018 nevelési év munkatervét. Ebben a nevelési
évben a Helyi nevelési programunk hatékony működtetése érdekében
különös hangsúlyt helyezünk az alábbi területre: Egészséges táplálkozás
megvalósításának lehetőségei az óvodában. Elhatároztuk, hogy lehetőségeink szerint új ízeket kóstoltatunk meg a gyerekekkel az intézményekben. Ezzel is gazdagítani szeretnénk íz világukat
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•Szeptember 20-án megtarto uk az első szülői értekezletünket. Ilyenkor, év elején mindig sok az ismertetni és a megbeszélni való, többek
közö a házirend, a munkaterv és az elő ünk álló programok.
•Október elején tarto uk óvodánk hagyományos programját, a Mihálynapi vásárt. A gyerekekkel együ , már napokkal elő e készülődtünk a
neves eseményre. Ez a program hagyományőrző jellegű szoko lenni,
a gyerekek és felnő ek ilyenkor népviseletbe öltöznek. Műsorral kezdődö a program, majd lehete vásárﬁát vásárolni, enni, inni, a végén
pedig tombolahúzással zárult a nap. Mindenki több- kevesebb nyereménnyel tért haza. A befolyt összeg egy részét karácsonykor, a maradék
részét pedig kiránduláskor használjuk föl. Az idén is érződö a szülők
összefogása gyermekük érdekében! Köszönöm mindenki
támogatását,
munkáját!
•Október 11-én zenés
műsor volt óvodánkban. Az
előadó őszi dalokat válogato , amelyeket különféle
játékos feladatokkal szinesíte , igazodva a gyermekek eddig megszerze
ismereteihez, így mindenkinek volt sikerélménye!
Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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A polgárőrség tagjai az augusztusban megrendezett falunapon teljesítettek szolgálatot, valamint a vendégségi körmenet közúti biztonságában vettek részt. Mindezek a
feladatok a rendőrség együttműködésével történtek.
Iskola kezdés alkalmával polgárőreink a helyi általános iskola
diákjai biztonságos közlekedésére ügyeltek több napon át.
Szeptember 2-án Bátonyterenyén rendezték meg a 10.
Megyei Polgárőr napot, melyen egyesületünk is képviseltette magát. Ugyanezen a napon a Tűzoltó Szakosztály tag-

jai részt vettek a Pősténypusztán megrendezett szlovák-magyar tűzoltó találkozón.
Október elején, az őrhalmi önkormányzat által szervezett
főzőversenyen is részt vettek polgárőreink.
A Tűzoltó Szakosztály pályázat során új utánfutóhoz jutott, valamint sor került a régi utánfutó vizsgáztatására is.
Vass Miklós a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke által
újabb anyagi támogatáshoz jutott az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség, amit nagy tisztelettel köszönünk!
Ez úton mondunk köszönetet azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 % - ával támogatták egyesületünket!
Bóta András elnök

Itt van az ősz, itt van újra
Az ősz beköszöntével egyre több esős nap lesz. A csapadékos
időjárás csúszóssá változtatja az úttesteket. Mind a járművezetők,
mind a gyalogosok felelősek azért, hogy a megromlott út- és látási viszonyok közepette is úgy közlekedjünk, hogy a közlekedés
többi résztvevője időben észlelhessen minket. A gyalogosoknak is
tenniük kell ezért, de a járművezetőknek is oda kell figyelniük a
sebesség helyes megválasztására.
„Látni és látszani!” Ennek szükségszerű az alkalmazása ahhoz,
hogy megjelenjen a láthatóság, amely –jó esetben- az észlelést,
majd az elkerülést eredményezi. Az elkerülést, a baleset elkerülését, ami mindannyiunk érdeke. Az autós (a járművezető), a gyalogos, az utas, mindenki ugyanazt szeretné, baleset nélkül hazaérni.
A cél eléréséhez kell a gondolkodásunkat fejleszteni. Úgy kell gondolkodnunk, hogy közlekedési előrelátásunkkal elősegítsük azt a
magatartást, amellyel –akár a másik fél mulasztása, figyelmetlensége miatt kialakult vészhelyzetet ki tudjuk védeni.
A nappali időszakban jól látható gyalogosok is könnyen kerülnek
veszélybe, ha éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között
gyalogolnak. Nem véletlen, hogy ilyen esetekben lakott területen
kívül fényvisszaverő mellényt kötelesek viselni. De ez vonatkozik
mindenkire, aki lakott területen kívül, éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok közepette, az úttesten tartózkodik. Ha nem gyalogos az illető, hanem egy műszaki hiba miatt megálló járműből
száll ki, a fényvisszaverő mellény használata, akkor is kötelező.
Kérjük az autósokat, motorosokat, hogy olyan sebességgel köz-

lekedjenek, hogy az úttest szélén álló gyalogost időben felismerjék, észrevegyék. Kérjük a gyalogosokat, hogy mielőtt lelépnek
az úttestre, győződjenek meg a lelépés veszélytelenségéről.
Saját biztonságunk, mások biztonsága érdekében össze kell fognunk, figyelnünk kell egymásra. A gyalogosoknak, a közlekedés
legvédtelenebb résztvevőinek a téli, szürkületi időszakban történő
közlekedése nagyobb kockázatot jelent, mint az év egyéb időszakaiban. A fényvisszaverő mellény nélküli gyalogos, hasonlóan
a kivilágítatlan kerékpároshoz, beleolvad a környezetébe, beleolvad a szürkületbe. Saját biztonságunk, a közlekedés biztonsága
érdekében tennünk kell valamit: a láthatóságot kell növelnünk.
A balesetek nem történnek, azokat okozzák. A kedvezőtlen időjárási viszonyok, a láthatósági körülmények adott jelenségek, változtatni rajtuk nem tudunk. A figyelmetlen, felelőtlen, agresszív
magatartás, a nemtörődömség, a kockáztatás eredménye a baleset. Amelynek bekövetkezése nem válogat, nem lehet eltűnni
akkor, amikor már kialakult a veszélyhelyzet.
Tudatos, megelőző közlekedési gondolkodással, annak állandó
alakításával, fejlesztésével lehet céltudatosan tenni a „LÁTNI és
LÁTSZANI, ÉSZLELNI, MEGELŐZNI, ELKERÜLNI” gondolatok
jegyében.
Biztonságos, balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek:
Az Őrhalmi KMB csoport nevében: Valah Zsolt r. törzszászlós
Lakossági fogadó óra időpontja: minden hónap első hetének
keddi napján 09:00 órától- 10:00 óráig van az Őrhalmi Polgármesteri Hivatalban.

Kedves olvasó! A közelgő, hosszú téli esték és egyre több
sötétség miatt jutott eszembe, hogy alvási szokásainkról
még keveset szóltam. Az alvás során agyunk felfrissül
újabb energiát kap a testünk, megpihen és a következő napi
terhelésre készen áll. Életkoronként változó alvásigényünk, minél idősebbek vagyunk annál kevesebbet kell aludnunk. Fiatalabb korban 8-10 órát pihenjünk, ennyire szükség
van, de többet ne töltsünk ágyban. A sok felesleges alvással töltött időtől csak ellustulunk, izületeink többet fájnak, és az agyunk működése is jobban meglassul, mint
kellene. Felnőtt korunkban a gyakoribb túlterhelés miatt
inkább a kevés alvással töltött idő hibájába esünk. Mondanom sem kell, de ilyen esetben a fáradtság egyre több hi-

bához vezet nap, mint nap. Időseknél az alvászavarok fokozottabban jelentkeznek. Mind az elalvás hibás lehet, de az
átalvással is panaszkodnak. Tisztában kell lennünk az idősember alvási igényeivel, és akkor sokat javíthatunk a hibákon. Mivel a 24 óra alatt 5-6 óra alvásra van szükségük
ezt soha ne is lépjük át. Napközben ne is aludjon, és az
esti lefekvése legyen mindig rituálészerű. Azaz lefekvés
előtt egy jót sétáljunk, utána szellőztessük át a szobát.
10-11 óra körül feküdjön le, és kora reggel, ha megéred,
keljen fel és legyen aktív. Ha éjjel megébred, sokáig ne
vergődjön az ágyban, kellejen fel, mozgassa meg csontjait,
igyon meleg folyadékot, és ha újra álmosodik, akkor feküdjön vissza aludni.
Ha alvászavar komolyabb panaszokat okoz, kérem, nálam jelezze!Jó pihenést kívánok!
Dr. Gúth Csaba háziorvos

SPORTEGYESÜLET HÍREI
Megkezdődö az őszi szezon, melynek közepén
járunk. Az i úsági csapatunk jelenleg a 6. helyet
foglalja el, felnő csaptunk a 11. helyen áll.
Az átigazolások mind két csapatba jó időben érkeztek, így az iﬁstákhoz 2 fő, a nagy csapatba
pedig 1 fő őrhalmi játékost is tudtunk igazolni.
Igaz, hogy még a csapatoknak szükségük van az
összeszokásra, a közös jó játékra, de reméljük, az
akarat meghozza a siker gyümölcsét.
Köszönjük a szurkolók támogatását, és az önkormányzat segítségét!
Várjuk továbbra is a focit szerető, őrhalmi szurkolókat mérkőzéseinkre! Hajrá Őrhalom!
Varga József vezetőségi tag

KÖZÖSSÉGEINK
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2017. szeptember 28-án telepítés történt az
Ipoly folyóba, amely az Őrhalom-i Horgász
Egyesület folyószakaszát is érintette Őrhalom térségében. A telepítés alkalmával területünkön 5 mázsa 1,5 -2 kg egyedsúlyú
ponty került behelyezésre.
A tavalyi évben az Új-ároknál bekövetkezett probléma miatt az Őrhalom-i Horgász
Egyesület elnöksége ismételten felhívja a
figyelmet az alábbiakra:
Az elmúlt évben a réten levágott fű sajnálatos módon nem került összegyűjtésre a kezelők vagy tulajdonosok által, majd a
tavasszal hirtelen felolvadó hó több köbméternyi szénát az Új-árokba hordott. Az
egyesület tagjai társadalmi munka keretében több hétvégéjüket feláldozva próbálták
megtisztítani a vízterületet, azonban teljes
mértékben már sajnos nem lehetett.
Az egyesület vezetősége ismételten megkéri a vizeink környékén lévő rétek és kaszálók kezelőit és tulajdonosait, hogy a
jövőben körültekintőbben végezzék tevékenységüket, legyenek figyelemmel természeti és környezeti értékeinkre, a levágott
növényzetet lehetőség szerint az őszi időszakban gyűjtsék össze, és ne veszélyeztessék a tavaink vízminőségét, élővilágát és
halállományát!
Az elmúlt időszakban is szép eredmények

születtek az egyesület háza táján. Ifjúsági
versenyzőnk Karvai Bence részt vett az Országos Ifjúsági Horgászviadalon. A MOHOSZ szervezésében tartott rendezvényre
a megyei válogatón elért helyezések alapján lehetett kijutni. Az egyhetes megmérettetés Gödöllőn a Carplove horgásztáborban
került megtartásra. Az ország 30 legjobb
versenyzője vett részt a 4 versenyszámból
álló viadalon (kétfordulós halfogó verseny,
elméleti teszt, barkácsolás, célba dobás). A
versenyzőnk a halfogó versenyen a két forduló helyezési számai alapján holtversenyben 1., majd a súly alapján csupán 7
dkg-mal alulmaradva, végül 2. helyezést ért
el. Az elméleti teszten a 3. legjobb eredményt érte el. A négy versenyszámot összesítve a harminc versenyző között az előkelő
6. helyen végzett. A viadal részleteiről a
Magyar Horgász havilap is tudósított, valamint a Pecatúra című televíziós műsorban
is látható volt.
Egyesületünk részt vett az augusztus 19-ei
őrhalmi falunap megrendezésében. Nyitórendezvényként
horgászversenyt
tartottunk a Kövecses-tavon, melyen
6 felnőtt, 2 ifjúsági
és 5 gyermek versenyző vett részt. A
felnőtt kategóriá-

ban 1. helyen Bertók Richárd, 2. helyen Pilisi Péter, 3. helyen Bóta András végzett. Ifjúsági kategóriában két induló volt, melyből
1. helyezett Karvai Bence lett, míg 2. helyen Okolenszki Patrik végzett. A gyermekek között a dobogó 1. fokára - egyben
az egész mezőnyben a verseny legtöbb és a
legnagyobb halát is kifogó – Karvai Máté
állhatott fel. 2. helyezett Győri Virág és a 3.
helyezett pedig Kelemen Márk lett.
2017. szeptember 30-án került megrendezésre Vámosmikolán az Ipoly menti egyesületek vezetőségi versenye, melyen

„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 sok-sok vízi és
búvárfeladat mellett részt vettünk Budapesten a
„Vizes VB” és a bánki tereptriatlon-verseny biztosításában, jártunk az Adrián, tartottunk látványos alpintechnikai bemutatókat és közreműködtünk a
Palóc Mentőcsoport sikeres nemzeti minősítő gyakorlatának végrehajtásában is.
Egyesületünk tizennégy fővel vett részt június
végén az „V. BÁNK - X2S Terepfesztivál” Tereptriatlon Országos Bajnokság biztosításában. A több
körös úszást két búvárral, két vízimentővel és egy
kisgéphajóval, a szintén több körös, rendkívül
nehéz terepviszonyok között haladó kerékpáros
pályát, valamint a futópályát hordággyal és egészségügyi szakszemélyzettel felszerelt terepjáró gépkocsival biztosítottuk.
Júliusban Horvátországban, az Adriai-tengeren
folytatták felkészülésüket búváraink; a gyönyörű
természeti környezetben, Pag szigeténél végrehajtott merülésekre családtagjaik is elkísérték tagtársainkat, közöttük egyik őrhalmi tagunkat is. Az
elméleti tanfolyam és a gyakorlati képzés sikeres
elvégzése után, a nyár folyamán újabb három tagunk szerezte meg a Nemzetközi Búvár Szakszövetség (CMAS) könnyűbúvári minősítését; velük
együtt immár nyolc tagtársunk rendelkezik különböző szintű búvári minősítéssel, amely a vízi mentési szaktevékenységünk egyik fontos alappillére.
Mindemellett júliusban részt vettünk viharkárok felszámolásában Mohorán, Szécsénke határában
egy sárba ragadt terepjáró-gépkocsit, és az abban
rekedt kisgyermekes holland családot szabadítottuk ki az éjszaka közepén, a szlovákiai Ipolyvarbón
pedig a falunap keretében igyekeztünk bepillantást
engedni a fiataloknak a különleges mentés nehéz,
kihívásokkal teli világába.
A Budapesten megrendezett 17. FINA Világbajnokság, közismertebb nevén a "Vizes VB" lebo-

nyolításából egyesületünk tagjai is kivették a részüket. A rendezvény központi helyszínének, a
Duna Arénának az előkészítését ipari alpintechnikai
szaktudásunkkal, az óriás toronyugrás mentő-biztosítását a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálatának keretében vizimentőinkkel és búvárainkkal,
a földkerekség többmilliárd nézőjéhez eljutó televíziós közvetítést pedig hírközlési szakismeretünkkel
segítettük. Mindez óriási kihívás, egyben életre
szóló élmény is volt a számunkra.
Augusztusban a Heves megyei Verpeléten egy
tóba hajtott gépkocsi és utasainak felkutatásában
vettünk részt, majd itthon, a Nyírjesben szervezett
háromnapos, összetett katasztrófavédelmi gyakorlat lebonyolításában működtek közre búváraink és
vizimentőink, egyik tagtársunk pedig Budapesten
megszerezte a legmagasabb búvár-képesítést, a
vezetőbúvári minősítést.
Szeptemberben a Szécsény- Pösténypusztán
megrendezett szlovák-magyar tűzoltótalálkozón alpintechnikai bemutatóval igyekeztünk hozzájárulni
a színvonalas rendezvény sikeréhez, illetve részt
vettünk Budapesten, a Műegyetem és a Közgáz
között lebonyolított Duna- átúszás vizimentő-biztosításában is. Mivel egyesületünk működésének
alapja az állandó tanulás, ezért egy egyhetes képzés keretében újabb három tagtársunk szerezte
meg az alpintechnikai mentés végrehajtásához
szükséges jogosítást Miskolcon, egy erre szakosodott kiképző központban.
Szeptember végén tartotta ötévente esedékes
nemzeti minősítő gyakorlatát a Nógrád megyei
Palóc Mentőcsoport, aminek immár a mi egyesületünk is a tagja lett, így
megszereztük a jogosítást
az ország területén bárhol
bekövetkező balesetek,
katasztrófák felszámolá-

sában történő részvételre.
Október elején sikeresen megújította ötévente lejáró, a megkülönböztető jelzésekkel (kékfénnyel és
szirénával) felszerelt gépkocsik vezetéséhez szükséges pályaalkalmassági minősítését (PÁV-I.) két
tagtársunk, így továbbra is kilenc tagunk, közöttük
két őrhalmi társunk rendelkezik ezzel a jogosítással.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az
önkéntes mentőszervezetek számára kiírt pályázati
programjának keretében közel másfélmillió forintos
támogatásban részesítette egyesületünket. A támogatásnak köszönhetően meg tudjuk kezdeni
azoknak a speciális búvárfelszereléseknek a beszerzését (száraz búvárruhák, fagyásbiztos légzőkészülékek, stb.), amelyek lehetővé teszik arra
felkészített tagjaink számára, hogy télen, akár a
jeges vízben is biztonsággal és hosszú időn át tudjanak dolgozni, menteni. A napokban megérkezett
egyesületünkhöz az a vadonatúj utánfutó is, amit
az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt
pályázaton nyertünk el.
Talán 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-

A Őrhalom- i Horgász Egyesület hirei

egyesületünk is egy 4 fős csapattal képviseltette magát. A mérlegelést követően az
őrhalmi csapat a dobogó 2. fokára állhatott
fel. A csapat tagjai Karvai Norbert, Kovács
Gábor, Bóta András és Bertók Richárd voltak, akik közül a legfőbb elismerés az
utóbbi két versenyzőnek jár a versenyen
nyújtott kimagasló eredménye miatt.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Karvai Norbert, HE elnök
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Az őrhalmi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely programjai
Szeptember második hetében Benőczné Zachar Ágnes tanárnő könyvtári
órára hozta tanítványait intézményünkbe. A diákok mindig gyorsan birtokba veszik a könyvtárat, és sok
könyvet kikölcsönöznek a napközis foglalkozásokra.
Szeptember 7-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával Tanévnyitó
– Könyvtárváró programmal kedveskedhettünk a gyerekeknek. Kisteleki Zoltán
vándorszínész Micimackó című mesejátéka magával ragadta óvodásainkat, és
iskolásainkat.
Könyvtárunk is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, ahol öt témakör köré lehetett
programot szervezni. Élet-, tudás-, boldogság-, múltunk-, és a természet forrása címmel.
Október 2-án, hétfőn délután Az élet
forrása - Egészségtudatos életmód az
időskorban címmel Dr. Gúth Csaba

című mesejáték részesei lehettek azok a
kedves szülők, akik vették a fáradtságot,
és elhozták a gyermeküket az ingyenes
előadásra, melyet az Ákom-Bákom Bábcsoport színvonalas prezentálásában láthattunk, a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár - Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer jóvoltából.
Október 5-én, csütörtökön este a Múltunk forrásai témakörben író – olvasó találkozót szerveztem. Vendégünk volt

sok: Fiatalok a könyvtárban internet nélkül, avagy Ismerkedés egy kis könyvtár
előnyeivel, egy kis falu értékeivel címen,
a helyi fiatalokat vártam intézményünkbe. Az est során sokat beszélgettünk Őrhalomról, az ő jelenükről és
tervezett jövőjükről. Játékos formában
ismerkedtünk a falu múltjával, majd activity-vel és csocsóval zártuk a jó hangulatú estét.
„A könyv a legnagyobb varázslat, minden
csoda benne van, ami eddig volt s ami ezután lesz... mert aki olvas, az szabad
lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a saját
gondolatait, összemérheti őket, veszthet
és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy
méltó az emberhez. Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, és
olvasni kell.” Csukás István gondolatával
köszönöm meg a közreműködők, és a
vendégek részvételét.
Ellátónk, a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár évente 3-4 alkalommal új
könyveket hoz a könyvtárba. A következő
csere könyvek október 25-én érkeznek.
Farkas Andrea könyvtáros

háziorvos tartott előadást a könyvtárban. Az idősebb korosztály figyelmesen
hallgatta,
majd
érdeklődő
kérdésekkel halmozta el doktor urat.
Az előadás kellemes hangulatú beszélgetéssé kerekedett.
Október 4-én, szerdán az esti órákban a
könyvtári nap témája volt: A boldogság
forrása - a mese. A Csizmás Kandúr

Lőrincz Sarolta Aranka a felvidéki Ipolybalogon élő, immár nyugalmazott óvónő,
nótafa, hagyománykutató, néprajzgyűjtő, szépíró, helytörténeti kutató,
költő. Ötödik kötetét, a Mesekosár csudakosár – Palóchoni mesék, versek,
dalok című könyvét mutatta be. Munkásságát méltatta, könyvét ajánlotta:
Bozány Istvánné volt óvodavezető. A bemutató alatt hangszeren közreműködtek: Bertók Péter és Áron.
Október 6-án, pénteken a Tudásforrá-

Egyházi
Idei templombúcsúnk ünnepi szentmiséjét
Főtisztelendő Dóbiás Zalán plébános úr celebrálta, aki a Balassagyarmat-Szalézi plébániáról
látogatott el hozzánk, és derűs személyiségével, tartalmas, mély gondolataival ajándékozott
meg bennünket. Isten kegyelméből templomunk védőszentjét, Szent István Királyt ábrázoló freskó párhuzam végére értünk. Hálás
szívvel köszönöm mindazok felajánlását, akik
ezt lehetővé tették. Isten fizesse meg bőségesen el nem múló örök javakkal. A keresztény
ember mindenkori feladata, hogy párhuzamot
vonjon a saját élete, és Krisztus élete között,
valamint azon munkálkodjon, hogy minél több
legyen a hasonlóság.
Szeptember 16-án az őrhalmi önkormányzat
és egyházközség kilencfős zarándok-csoporttal
képviseltette magát a Felvidéki Alsóbodokon,
ahol halála után hatvan évvel végső nyugalomra helyezték gróf Esterházy János földi maradványait, az erre a célra emelt Szent Kereszt
Felmagasztalása templomban. A szentéletű,
mártír politikus volt az egyetlen magyar a szlovák parlamentben, aki 1942-ben nem szavazta

hírek

meg a zsidók kitelepítéséről szóló törvényt,
mondván: „azért nem szavazok a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint magyar és keresztény, a javaslatot istentelennek és
embertelennek tartom.” Az élet védelmében
Esterházy János 1944-ben lengyel, szlovák és
cseh zsidók százainak segített a szökésben. Tetteiért meghurcolták, koholt vádak alapján tíz év
kényszermunkára ítélték, és a Gulágra küldték.
Visszatérte után életfogytiglani börtönbüntetést
kapott, ahonnan lett volna lehetősége megszökni, de ezt elutasította, mondván ő nem
bűnös, tehát nincs miért szöknie. Csehszlovákia szinte minden börtönében raboskodott,
mígnem 1957-ben a morvaországi Mírov börtönében halt meg. Hamvait a börtönparancsnok
nem adta ki a családnak… Rehabilitációja
Csehországban és Szlovákiában mind a mai
napig nem történt meg, hivatalosan továbbra is
háborús bűnös.
Az ünnepi szabadtéri szentmisén jelenlévő egyházfők (krakkói érsek, szlovák és magyar tábori püspökök) méltatták Esterházy életét, és
kihangsúlyozták mély hitét, amelyet még a bör-

tönévek és a börtönőrök kegyetlenkedései sem
tudtak megingatni. A liturgián jelen volt és tanúságot tett az a cseh szerzetes is, aki Esterházy
János közbenjárására gyógyult meg súlyos betegségéből. Felemelő pillanat volt jelen lenni
ezen a történelmi eseményen. Hamarosan kezdeményezik boldoggá avatását. Gyógyíthatatlan, súlyos betegségben imádkozzunk bátran a
mártír politikus közbenjárásáért, aki „tudta mi
a szenvedés”.
Idén szeptember 24-én Csitár községben volt
a bérmálás, mely során ünnepi szentmise keretében, dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök Úr
közreműködésével részesültek fiataljaink a
Szentlélek különleges kegyelmeiben. A megbérmáltak névsora a következő. Őrhalom:
Balla Balázs, Kárász Henrietta, Valah Barnabás. Csitár: Gál Zsófia, Keresztúri Máté, Keresztúri Roland, Medvegy Krisztián, Mihály
Dániel, Várkonyi Dávid. Az elmúlt évek tapasztalata lehangoló, hiszen a bérmálás után
sokan úgy gondolják, hogy most valamit letudtak, valami befejeződött, és hátat fordítanak
az Istennek, az Egyháznak. Pedig ez éppenség-

EGYHÁZI HÍREK
gel a kezdet, amikor erőt és kegyelmeket kapunk a Szentlélektől arra, hogy tanúságtevő,
hiteles keresztény életet élhessünk a mindennapokban. (ehhez pedig szervesen hozzá tartozik a vasárnapi szentmisén való részvétel,
vagyis a tanúságtétel az Egyházban kezdődik)
Imádkozzunk fiataljainkért, hogy ne vegyék
könnyelműen bérmálási ígéretüket, és hűségesek maradjanak Krisztus Egyházához.
Az őrhalmiak Szentkúti zarándoklatára október 5-én került sor, melynek keretében idén
is két busszal látogattuk meg a Nemzeti Kegyhelyet, ahol a szentmise előtt gyónási lehetőség volt, majd orgonás-énekes Mária
köszöntővel hangolódtunk a liturgikus eseményre. A bensőséges hangulatú szentmisén a
ferences atya hangsúlyozta: a Szentkúti Szűzanya mindig hazavárja az ő gyermekeit. Hűséges magyar fiaiként ragaszkodnunk kell
keresztény hagyományainkhoz Szent István
országában, hogy aztán hitelesen építhessük itt
a földön Szent Fia Országát is. A szentmise
után lehetőség nyílt egy kis sétára a kegyhely
szabadtéri részén, ahol újra megcsodálhattuk
a Mária életét ábrázoló mozaikokat, egy szlovén jezsuita szerzetes alkotását. Településünkért imádkozva, lelkileg feltöltődve folytattuk
utunkat, amely a már jól ismert szekér fogadóba vezetett, ahol mindig nagy szeretettel és
finom étkekkel várják az éhes zarándokot. A
lelki töltekezés után a testi töltekezés következett, amely idén is jó hangulatban telt. Úgy
érzem mindnyájan szép élményekkel gazdagodva, az együttlét örömével szívünkben, és a
Szűzanya áldását hozva tértünk haza. Ezúton
is köszönöm az Önkormányzat támogatását, és
szervezői fáradozását. Isten áldása kísérje továbbra is településünkért végzett munkátokat!
Hagyományos szabadtéri szentmisénket Magyarok Nagyasszonya tiszteletére október 14én tartottuk meg településünk Mária szobránál.
A szép őszi idő különleges hangulatot varázsolt a liturgiához. A szentmiseáldozatban, melyet minden őrhalmi lakosért, és családért
felajánlottam, a Boldogságos Szűzanyáról elmélkedtünk: „Mária egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy "kegyelemmel teljes." Ez a cím
azért illeti meg Jézus édesanyját, mert tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel,
szíve soha nem távolodott el Isten akaratától
és mindenben engedelmesnek bizonyult. Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem
Istené, aki elhalmozta őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív
szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen
vele, amit akar. Emberi akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből történjen vele bármi, hanem Isten
kegyelméből. Isten általunk is nagy dolgokat
képes véghezvinni, ha együttműködünk vele,
és engedjük, hogy kegyelme hatékony legyen
általunk. A kezdeti csodálkozás és megdöbbenés után Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba, az Úr
alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a
lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a félelem,
hogy Mária iránti tiszteletünk elhomályosítja

Krisztus dicsőségét, hiszen soha nem magára
akarja irányítani figyelmünket, hanem Fiára és
az Ő üdvözítő tetteire. Mária mindig azt
mondja nekünk, amit egykor a kánai menyegzőn a szolgáknak is: tegyük azt, amit Jézus
mond nekünk! Szent István király országfelajánlása óta Mária népe, Mária országa vagyunk, és tapasztaljuk az ő szeretetét, oltalmát
és közbenjárását. Ugyanakkor mindig érdemes
Máriától tanulnunk. Aki Krisztushoz tartozik,
annak szeretettel kell fordulnia embertársa
felé. Észre kell vennünk az emberi szükséghelyzetet, ahogyan Mária is észrevette azt a
kánai házaspár ünnepén. És rögtön cselekednünk kell, fel kell ismernünk, hogy az adott
helyzetben mit tehetünk, mire van erőnk, mi
az, amivel valóban használni tudunk a rászorulóknak. Készen kell lennünk arra, hogy önmagunkat adjuk a másik embernek, szeretetből
tegyük ezt, mert ez a segítségnyújtásnak a leghatékonyabb módja és ez minősül hiteles tanúságtételnek Isten szeretetéről, amely
általunk árad ki a segítségre szoruló ember
felé. Ha a nem hívők azt látják, hogy a keresztény emberek nem maradnak tétlenek
mások nyomorúsága láttán, hanem tudnak önzetlenül segíteni, tudnak valóban jót tenni, tudnak
szeretetből
cselekedni,
akkor
cselekvésünk valóban Krisztusról szóló tanúságtétel lesz. Ez a szeretetteljes szolgálat pedig
nem csak az egyes személyek életét teszi
szebbé, hanem az országét, a nemzetét is.
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Szolgálatunk során örömmel tapasztaljuk meg,
hogy jobbá tudjuk tenni a világot, jobbá tudjuk
tenni országunkat. És ha sokan vannak olyanok, akik ezt a szolgálatot felvállalják és a
maguk környezetébe, az országnak abba a kis
részébe, ahol élnek, egy kis békességet visznek, szeretetet adnak, fényt gyújtanak és reményt ébresztenek, akkor jócselekedeteik
fénye távolabbról is látszani fog. Tegyünk
minden jót Isten dicsőségére és annak reményében, hogy tőle kapunk majd jutalmat! Magyarok Nagyasszonya, és pátrónája –
Könyörögj érettünk! Ámen
Akik szeretnék, hogy gyermekük itt Őrhalomban legyen elsőáldozó, kérem, hogy október végéig jelentkezzenek nálam a
sekrestyében. Csak azokat a gyermekeket
tudom jövőre első szentáldozáshoz engedni,
akik ebben az időszakban jelentkeznek. Köszönöm megértésüket. Berci atya
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Ha gy omán y őrz ő hí rc sok or
Július 15-én az Ipolyvarbói Falunapon
rimóci táncokkal színesítették a programot a Csicsókák felnőtt tánccsoport tagjai, Kurucz Boglárka néptáncoktatóval.
Falunapunkon - az új szabadtéri színpad
felavatásán - a gyermek és a felnőtt csoport új koreográfiával mutatkozott be.
Augusztus 20-án, Szent István király
ünnepén a hagyományőrzők is részt vettek a körmeneten, és a búcsúi szentmisén. Kicsik és nagyok népviseletben
ünnepeltek.
Népviseletünk két fő darabját, a gyöngyös főkötőt és a rojtos nagykendőt a

templomban fotózta Dávid Zsuzsanna
festőművész, melyeket Bóta Bettina és
Rados Zsófia viseltek.
Október 1-jén a főzőversenyen fellépett a hagyományőrző kör gyermek csoportja. A Felnőtt táncosok csapata a
verseny során a megtisztelő 3. helyezést
érte el a finom harcsapaprikással, melyhez túrós sztrapacskát készítettek.
Szintén ezen a napon Varga-Bárány
Anikó és Varga Balázs őrhalmi népviseletben vettek részt a varsányi szüreti
felvonuláson. Köszönjük Marton Jánosné Juliska néni és Bóta Andrásné
Vali segítségét!
Az
Országos
Könyvtári Napok
keretén
belül

szervezett
könyvbemutatón
zenéltek a Bertók fiúk. Áron
furulya-, Péter
citera játékával
színesítette
a
programot.
Október 14-én
a
Magyarok
Nagyasszonya
tiszteletére,
a
Mária kápolnánál
celebrált szentmisén hagyományőrzőink
is
közreműködtek.
FA

Ez úton is köszönjük mind azok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk
javára fordították!
Július 15-én az Ipolyvarbói Falunap keretében megrendezett, II. világháborúban elesett katonák hősi emlékhelyének koszorúzási ünnepségén, egyesületünket Farkas Andrea képviselte.
Július 28-án a fiatalokkal elszállítottunk 18 zsáknyi műanyag kupakot Rimócra Szita Jázminkának. A műanyag kupakokat folyamatosan gyűjtjük a könyvtárban.
Az október 1-jén megrendezett főzőversenyen egyesületünk csapata Baranyiné Ilonka nénivel
az élen, vadast készített, mellyel megvendégeltük a rendezvényre érkező vendégeket, résztvevőket.
Az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás október végén ruhaosztást szervez a hátrányos helyzetű családok megsegítésére. A nyári
nagytakarítás, átpakolás során kiselejtezett ruhákat, kiegészítőket, konyhai eszközöket, lakás textíliákat, fölöslegessé vált, de még mások számára
hasznosítható tárgyakat szívesen fogadjuk a Családsegítő irodában. Az osztás
után megmaradt ruha-darabokat a Vöröskereszt területi szerveze-tének adományozzuk.
Mindenszentek előtt rendbe tettük a
szov-jet síremléket és a kőkereszt környékét.
Farkas Andrea egyesületi elnök

