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„…a szívnek és a testnek tisztaságát…”
Tisztelt olvasók, kedves testvérek!
Rohanó világunkban eléggé elsikkadnak a szent idők, sokszor még a magukat hívőnek valló emberek életében is,
vagy pedig nem tulajdonítunk kellő fontosságot nekik, és ez nagy kár. Hisz az tud igazán ünnepelni, aki felkészült
egy-egy ünnepre. Húsvétra a nagyböjti szent idő készít fel bennünket, ami hamvazószerdával kezdődött. A
vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő időszakot az önfeledt mulatozás, a farsangi bálok, kikapcsolódások jellemezték. Viszont hamvazószerdától húsvétig az öntudatos, hívő, gyakorló katolikus ember mindezt megszakítja,
mert a nagyböjt az Isten felé fordulás, a csend, az elmélyedés, és a bűnbánattartás időszaka. Ezért illik, hogy ezt az
időszakot komolyan vegyük, illik, hogy szerényebben éljünk, több önmegtagadást végezzünk, böjtöt tartsunk, de
ne csak az evésben-ivásban, hanem a bűnök elkövetésében is. Illik, hogy az ima csendjében felnézzünk a keresztrefeszített Krisztusra, illik, hogy bűnbánatot tartsunk, és ez által tökéletesedjék Ist en és e mb er társa ink
ir ánt i szeretetünk. A nagy egyházatyák elmélkedéseiben a böjt mindig olyan értelmezésben szerepel, amely eleve
feltételezi a test és a lélek egységét. Sohasem csak a test egészsége vagy csak a lélek gyógyulása fontos számukra,
hanem mindig a teljes ember. Ha az ember helyesen él, ha megfelelően odafigyel testére és lelkére, akkor egyben
egészségesen is él. Ezért a böjt az egyházatyák számára sohasem pusztán külsődleges fegyelem, nem valami teljesítmény, amit felmutathatunk Istennek, hanem olyan gyakorlat, amely által az egész embernek kell megfelelő állapotba kerülnie. Ezért, „Ha olyan önmegtartóztatást és böjtöt akarsz gyakorolni, amely Istennek tetszik, akkor
óvakodj minden rossz gondolattól és szótól, minden gonosz rágalomtól, minden ítélkezéstől, és ne nyisd meg
füledet a gonosz beszédnek. Tisztítsd meg szívedet a test és a lélek minden szennyfoltjától, minden haragtól és
irigységtől”- tanácsolja az öreg szerzetes. Így a testi böjtölést szellemi böjtölésnek kell kísérnie, jobban mondva: a
helyesen értelmezett testi böjt egyben mindig szellemi böjt
is, azaz a rossz gondolatoktól, szavaktól, rágalmazástól,
pletykától, ítélkezéstől, haragtól – vagy rövidebben a bűntől való tartózkodást is jelenti. A szerzetesek a rossz gondolatok elleni küzdelmet értik szellemi böjt alatt. Ebben a harcban a szerzetes az aszkézis bevált fegyvereit veti be:
a hallgatást, a kétkezi munkát, az imát, a bibliai és lelki olvasmányt, az elmélkedést és a testi böjtöt. Itt szeretném
idézni a nyugalomba vonult Szentatyát, Benedek pápát a már mondottakkal kapcsolatosan: szerinte az igazi böjt
célja, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem, hogy megnyissuk szívünket Istennek és testvéreinknek. Fedezzük fel
a keresztény böjt értékét és mély értelmét. Jézus így válaszolt a sátánnak: "nem csak kenyérrel él az ember, hanem
minden Igével, amely Isten ajkáról való". Az igazi böjt tehát a valódi táplálékra irányul, ami azt jelenti, hogy a Mennyei
Atya akaratát tesszük. A testi böjt Isten utáni éhséggé és szomjúsággá alakul át. Segít abban, hogy kerüljük a bűnt
és megedződjünk a saját rendetlen vágyaink elleni küzdelemben. Befejezésül leszögezhetjük, hogy a nagyböjt
legigazibb célja előkészíteni a lelkeket Krisztus halála és feltámadása titkainak megünneplésére. A húsvét, amikor
is ezt a nagy titkot ünnepeljük, jelentőségében felülmúl minden más ünnepet a liturgikus évben, és nagyon szigorú
tisztasággal kell ünnepelni, mert nemcsak megváltásunk évi megünnepléséről van szó, hanem a misztériumban
való részesedésről is. A nagyböjt éppen a „szívnek és a testnek” tisztaságát igyekszik kialakítani minden keresztényben, azt a tisztaságot, amely egyedül alkalmas a húsvéti titok befogadására. Krisztus lett a mi példaképünk és
vezetőnk a nagyböjt folyamán, amikor a Jordánban történt megkeresztelkedése után negyven napra visszavonult
Húsvéti miserend:
a pusztába. Számára a negyvennapi pusztai visszavonulás valóban arra a műre való előkészület volt, amelyet a - NAGYCSÜTÖRTÖKI SZENTMISE – 18.00
Kálvárián kellett befejeznie. Ennek a műnek, vagyis a megváltás művének a kivitelezését akarta a Sátán az ő hár- NAGYPÉNTEKI LITURGIA – 17.00
mas kísértésével megakadályozni. Valami olyasmit akart kivitelezni, ami az első emberpár bukásához,
bűnbeeséséhez vezetett. Azonban Jézus, belépve az eredeti isteni tervbe, megbirkózott a Sátánnal, és győzelmével - NAGYSZOMBATI VIGÍLIA (körmenettel) –
kijavította az első ember bukását. Az Úr pusztai visszavonulása példája lett a keresztény nagyböjtnek, amely annak 18.00
misztériumát magában újra és újra át akarja élni. A keresztény tehát Jézust választja eszményképül és vezérül, és - HÚSVÉTVASÁRNAP – 10.30
a szent negyven nap misztériumába arra készül, hogy Vele együtt belépjen a kereszt titkába. Pontosan ezért kértük - HÚSVÉTHÉTFŐ – 10.00
a nagyböjti szent idő kezdetén a szentmise bevezető könyörgésében: „Mindenható Istenünk, add kegyelmedet,
hogy a nagyböjti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá”.
Ezekkel a gondolatokkal a jó szándékú embereknek kívánok békés ünnepeket.
Horváth Bertalan Plébániai Kormányzó

Községünk minden lakójának áldott szép húsvéti ünnepeket kíván Őrhalom Község Önkormányzata nevében:
Farkas Egon polgármester

Húsvét 2015

Húsvét 1961
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NEK RO L ÓG
Kanyó Géza (1954-2019)

2019 nagyböjtje szép tavaszi időjárást hozott Őrhalomba. A meleg napsütéses
idő sokakat kicsalogatott az udvarra, a kertekbe vagy az utcára. Az elmúlt
két hétben, akik a szabadban tartózkodtak napközben, nagyon sokszor hallhatták búsan zengeni az őrhalmi templom harangjait. Nem a nagyharang
imára hívó hangját, hanem azt, amikor egyszerre két harang szólal meg. Mi
őrhalmiak úgy mondjuk ezt, hogy csendítenek. Ilyenkor az ember mindig
megáll és mélyről felsóhajt egy pillanatra, mert tudja, hogy egy lélek eltávozott közülünk, a földi világból visszatért a teremtőjéhez. Az elmúlt két hétben sokkal többször és búsabban zengtek a harangjaink, azért, mert az
Egyházközségnek, a templomnak a saját halottját gyászolták. Tragikus hirtelenséggel elhunyt az őrhalmi templom harangozója, Teremtőjének adta lelkét
2 évtizedes templomszolgálat után Kanyó Géza barátunk. Tisztelt GyásFőzőverseny a barátokkal
zolók!
A mai napon Géza özvegye, árván maradt 3, nagyon szeretett leánya és rokonai mellett együtt gyászol az Egyházközség, az Önkormányzat és bátran mondhatom az egész falu, barátok határon innen és túl. Géza élete szorosan kötődött Őrhalomhoz, itt született 65 évvel
ezelőtt, 1954-ben, szülei egyetlen gyermekeként abban a házban, melyben aztán leélte egész életét. Az egészségével mindig voltak
problémák, talán ezért választott a vízvezeték szerelő szakma megszerzése
után fizikailag könnyebb munkát a balassagyarmati Kórházban, aztán a
Postán, majd a Gyógyszertár központban. Minden munkahelyén emberek
között, társaságban érezte jól magát. Talán a társaság igénye és a félretett
műszaki tevékenység hiánya vezette arra, hogy ellássa az őrhalmi kultúrház
mozigépészi feladatait a 70-es, 80-as években. Itt mutatkozott meg igazán
szenvedélyes szervező készsége. Nem egy hétköznapi mozigépész volt.
Sokan emlékezünk még, a különleges plakátjaira, a közönségtalálkozókra
Magyarok Nagyasszonya ünnepén
meghívott színészekre, vagy a filmvetítések szünetében tartott nyereményjátékaira.
Számos őrhalmi fiatal szobájának a falát díszítették a nyereményként kapott filmplakátok, olyan híres színészek képeivel, mint, (ahogyan
Ő mondta) Bud Spencer és Terence Hill. Tudtuk, hogy addig talpalt, addig kilincselt, míg valamely nagyon vágyott mozifilmet meg nem
szerezte, és le nem vetíthette nekünk. Nem véletlen, hogy a filmterjesztésben végzett munkáját miniszteri dicsérettel is elismerték. A
mozi bezárása után is életének szerves része maradt a különféle közösségi programok szervezése. Filmvetítéseket tartott itthon a kocsmában és filmnézést külföldön is. Az Ő nevéhez fűződik a nemzetközi ifjúsági
találkozók megálmodása és lebonyolítása Őrhalom, Ipolyvarbó és Jablonka lakosaival, mindhárom helyszínen. Egy felnövő generációt ajándékoztak meg ezek a
rendezvények zenei, kulturális és sport élményekkel, erősítették az emberi kapcsolatokat itthon és a határok között. Sokan emlékezhetnek szívesen vissza a Norton koncertekre, vagy Szandi fellépésére, a motoros bemutatókra, vagy az Európai
Szentkúti zarándoklat uniós vetélkedőkre. Géza időt, energiát és nyelvi, valamint egyéb akadályokat nem
ismerve teremtette elő a szükséges anyagi és emberi erőforrásokat, támogatásokat
a rendezvények megvalósításához. Meggyőződésem, hogy emberek iránti jóindulata, társaságszeretete vallási meggyőződésében, a
Jóisten iránti szeretetében és Szűz Mária iránti tiszteletében gyökerezett. Mindig érdeklődött a vallási dolgok iránt, közel állt az Egyházhoz. Ezért vállalta el bő két évtizeddel ezelőtt a sekrestyés-harangozó feladatok ellátását is. Hivatásának tekintette az Egyházközség,
az Önkormányzat az egész falu szolgálatát. Szívügye volt a templom, a papság,
a pontos szép liturgia, az egyházi ünnepek méltó ünneplése.
Emlékezetes zarándokutakat is
szervezett bel-, és külföldön
egyaránt. Aki ismerte, jól tudja
milyen rajongás fűzte a
Lengyelországhoz. Különösen
szerette a lengyel pápát, a
lengyel kultúrát. Lengyel barátokra tett szert akár kézzel,
Lengyel fiatalokkal
lábbal magyarázva, vagy egy
Ifjúsági találkozó
derűs mosollyal koccintva. Emlékezetes történetünk volt, amikor egyik közös
Lengyelországi utazásunk alatt a Szlovák hegyi utakon kacskaringózva nagyon beteg volt végig. Sokszor meg kellett állnunk, már azt fontolgattuk, hogy visszafordulunk. De Ő határozottan kérte, hogy mindenképp menjünk tovább. Majd amikor átléptünk a lengyel határon és
megálltunk az első pihenőnél, akkor kiszállt, jó mélyet szippantott a levegőből és onnantól kezdve már semmi baja sem volt. Mikor
csodálkozva néztünk rá, kis mosollyal az arcán csak annyit mondott: Lengyelországban jobb a levegő. Tisztelt Gyászolók! Ha visszagondolok az elmúlt évek közösségi eseményeire Őrhalomban, nem is tudnék olyat említeni, melyben Kanyó Géza tevékenyen nem
vett volna részt. Őrhalom, az őrhalmiak voltak az élete. Leveleket hordott, aláírást gyűjtött, sokat járt a faluban, csak hogy emberek között
lehessen. Sokan szerették barátságos, jó szándékú természete miatt. Folyton szervezett és tervezett nagy lelkesedéssel. Amikor a balassagyarmati kórházban meglátogattam a betegágyánál, akkor is a közelgő ifjúsági találkozóról, a közelgő lengyel útról, a templomunkról beszélgettem vele, de sajnos már nem bírt szólni, csak messze, a távolba nézett. Pár nap múlva pedig jött a megdöbbentő,
fájdalmas gyászhír. Kedves Géza! Jó és hű barát voltál. Őrhalom egy jó embert veszített el benned. Hiszem, hogy most már ott vagy,
ahová legjobban vágytál, a Szűzanya karjaiban, édesanyád, Margit néni mellett. Nyugodj Békében!
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•Január 3-án véradás volt községünkben. Köszönet a megjelent
28 véradóknak!
•Őrhalom Község Önkormányzata immár hetedik alkalommal
sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pályázatán. A pályázati összegből és az önkormányzati
önrészből idén 57 erdei m3 tűzifát sikerült megvásárolni. A tüzelő
kiszállítását és külön-külön háztartásokhoz történő elszállítását
az Önkormányzat finanszírozta. Őrhalomban 87 fő, 0.65 m3
erdei keményfa jutott. Az Önkormányzat ennyivel tudott hozzájárulni az erre vonatkozó törvényben előírt jogosultsági körbe
tartozók fűtési gondjainak enyhítéséhez.
•Február elején, a hagyományokhoz hűen megrendeztük a
farsangi teremfocit, amelyről a 12. oldalon olvashatnak.
•Március 15-én, az Őrhalomért Egyesület által a templomtéren
állított kopjafánál Farkas Egon polgármester, Kanyó János alpolgármester és Orosz János önkormányzati képviselő helyezték
el az önkormányzat koszorúját.

•Március 14-én az ipolyvarbói ünnepségen Őrhalom Község
Önkormányzata nevében Farkas Egon polgármester, Kanyó
János alpolgármester és Balla Tímea megbízott jegyző
helyezték el a megemlékezés koszorúját Erdélyi János honvéd
sírjánál.
•Őrhalom Község Önkormányzata március 1-jétől 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, valamint a Start Munkaprogram
keretében pedig 10 fő állhatott munkába, egy év időtartamra.
•Az Orvosi rendelő felújítása a tervezettek szerint halad. Az
épület átadására május hónapban kerül sor.

•A település belterületi vízelvezető hálózat fejlesztése pályázati
projekt kivitelezése elindult. A munkálatokat az Alkotmány úton
kezdték meg.

• Önkormányzatunk 2019. május 25-én, szombaton tartja a
Vidám Lurkók Napja elnevezésű gyermeknapi programot.
• A 2019. augusztus 17-ei falunap sztárvendégei lesznek: Márió,
a harmonikás és a Dolly Plusssz zenekar. A rendezvény részletes programjáról későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
• Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Őrhalmi Újság
szerkesztősége szívesen fogadja a település életét érintő
témákat feldolgozó cikkeket, jó minőségű fotókat.
FA

MEGHÍVÓ
ŐRHALMI

FALUNAP

2019. augusztus 17-én, szombaton
Sztárvendég:

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVIII. évfolyam 1. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/570-013 * Felelős kiadó: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Járja Tamás,
Farkas Andrea * Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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INTÉZMÉNYEINK
A Földforgatók Iskolakert Program keretében megkezdődtek a tavaszi munkálatok az iskola
kertjében. Köszönjük a segítséget Mohácsi Gábornak, aki felszántotta a kertünket!
A Honvédelmi Sportszövetség pályázatának keretében iskolánk tanulói hét napon keresztül
színes programokon vettek részt és sok élményt szereztek honvédelmi ismeretekből és
hazafiasságból.
Március 15 alkalmából diákjaink méltó megemlékezést tartottak az iskolában és Hugyagon.
Március 21-én az iskolában a Komplex Alapprogram keretében látogatónk volt, aki megtekintett
néhány tanórát és beszélgetett tanárokkal, diákokkal és szülőkkel az iskolai szakmai munka
megújulásáról.
Az első osztályosok beiratkozásának az időpontja 2019. 04. 11-12-én volt.
Szeretettel várjuk a leendő tanulóinkat!
Az intézmény minden diákja és dolgozója nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Bozsonyik János intézményvezető

Farsangi bál

Március 15-ei műsor

Kedves Olvasó!
Most a nyár, a hőség és a szárazság közeledtével egy általános problémára hívom
fel a figyelmeteket, a VÍZ értékére. Az emberi test 70-80 százaléka víz, attól függ
milyen korú emberről van szó. A sejtjeink belsejében és körülötte is az éltető nedű
mennyisége, ha lecsökken, elpusztulunk. Hétköznapjainkban fel sem fogjuk mennyi vizet pazarolunk, amire a jövőben még az "aranyárat" is megadnánk. Hála Istennek Magyarország a világon az egyik legnagyobb vízkészlettel rendelkezik. A
földünk alatt millió kis patak folyik, amit kútjainkkal lassan elfogyasztunk - minden
mennyiség elpazarolható. Gondoljatok unokáitokra, és minél kevesebb "fehéraranyat" pazaroljunk. Hajlamosak vagyunk folyóvízben mosogatni, az udvaron
autót mosni, a kertet folyamatosan locsolni, a csapot nyitva felejteni és még sorolhatnám, amikor a víz pazarlásra kerül. Járjatok nyitott szemmel és vegyétek észre,
ha elpazaroljuk a sejtjeink éltető elemét, mert ha nem lesz víz a sejtjeinkkel együtt
mi is itt hagyjuk ezt a "poros", száraz világot.
Dr. Gúth Csaba háziorvos

Kopjafánál

INTÉZMÉNYEINK
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Óvodánk hírei
•Év elején játék konyhaszekrényt kaptunk az Őrhalomért Egyesülettől, és az Őrhalom-i Horgász Egyesülettől.
•Január 28-február 01-ig egészség hetet tartottunk az óvodában. Kiemelt téma a tej és tejtermékek fontossága. Mivel településünkön sajnos már senki
nem tart tehenet, így a - támogatóinktól kapott- okos TV segítségével mutattuk meg a gyerekeknek a tej útját.
•31-én délután a szülőket is meghívtuk egészségnapi programunkra. Varga Mónika védőnő tartott egy kis előadást kiemelve a tejben található vitaminok
hatásáról szervezetünkre, majd mindenki elkészíthette tejesdobozból a saját tehenét, ezután tejből készült termékeket kóstoltunk.
•Február 6-án tartottuk a 2018-2019-es év második szülői értekezletét. Tájékoztattuk a szülőket az előttünk álló időszak programjairól.
•12-én újra zenés műsort adott óvodánkban Áprily Géza. A gyerekek élvezték az előadást, mert aktív részesei lehettek a műsornak.
•15-én, pénteken délután tartottuk óvodánk FARSANGI BÁLJÁT a kultúrházban. Az idén is Szolik Istvánné, Rózsi néni sütötte a fánkot. Köszönjük, hogy
szabadidejében végzett munkájával megtámogatta rendezvényünket! A gyerekek különféle ötletes jelmezbe öltöztek. A bált a szülőkkel közösen előadott
kis műsorunkkal nyitottuk. Voltak vetélkedők szülőknek gyerekekkel együtt, volt tombolasorsolás, minden gyerek nyereménnyel térhetett haza. Az idén
is jó hangulatban telt a bál, mindenki jól érezte magát, mert sokáig beszélgettek róla a gyerekek.
•Március 07-én Balassagyarmatra utaztunk a nagycsoportosokkal az önkormányzat kisbuszán a fogászatra. Megmutatták a helyes fogmosás technikáját
és megvizsgálták mindenkinek a fogát.
•14-én tartottunk óvodánkban megemlékezést az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról. Ezen a héten sokat beszéltünk
a huszárokról, hogyan harcoltak a hazáért. Készítettünk
kokárdát is, amit kiraktunk a faliújságra.
•15-én délután részt vettünk az Őrhalomért Egyesület által szervezett
ünnepségen, ahol óvodásaink verset mondtak, majd a koszorúzáson
elhelyeztük a saját készítésű kis madarat, melyet nemzeti
színűre színeztünk.
•A 2019-2020 nevelési évre beíratkozás lesz óvodánkban!
A beíratkozás időpontjai:
2019. április 25-én csütörtökön 8-17-ig,
április 26-án pénteken 8-16-ig
Szeretettel várjuk a jövendőbeli kis óvodásokat!
Szép húsvéti készülődést, és áldott ünnepeket kívánok!
Pilisiné Varga Anna óvodavezető

Áprily Géza műsora

Az új konyhaszekrény

SPORTEGYESÜLET HÍREI
Tisztelt Őrhalmiak!
Elkezdődtek a Nógrád Megyei II. o s z t á l y nyugati osztályának küzdelmei. Ifjúsági csapatunk
magabiztos győzelemmel kezdett hazai pályán.
Felnőtt csapatunk pedig, már két találkozón van
túl, egy idegenben elért döntetlen u t á n , h a z a i
p á l y á n megszerezte tavaszi első győzelmét.
Nagyon jó volt látni a szép számú nézőközönséget a
hazai bajnokin, köszönjük a buzdítást. Várjuk
továb bra is sok szeretettel szu rkolóinkat,
hazai és idegenbeli mérkőzéseinkre is egyaránt,
hogy együtt érjünk el sikereket!
Hajrá Őrhalom!
Tisztelettel: Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese
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RENDEZVÉNY
MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉS
ÉS KOSZORÚZÁS A KOPJAFÁNÁL
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
Az Őrhalomért Egyesület nevében Bóta Bettina Széchenyi István
gondolatával köszöntötte az egybegyűlteket, az 1848 - 49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából szervezett
megemlékezésen a templom melletti kopjafánál. A koszorúzási ünnepségen közreműködtek hagyományőrzőink, óvodásaink, Menyhárt Éva és a Gyarmati Színkör tagjai (Garamvölgyiné Cinege
Anikó, Cseriné Csáki Erika, Fábri István, Sztancsik József). Ünnepi
köszöntőt mondott Farkas Andrea egyesületi elnök, aki rövid
történelmi betekintést követően ismertette a Március 15-ei park
kialakulásának körülményeit.
„2016-ban ilyenkor 19 név felolvasásával kezdődött programunk.
Azoknak az őrhalmi, egykori trási lakosú honvédeknek a nevét hallhattuk, akik hősiesen harcoltak hazánkért az 1848-49-es szabadságharcban. Nevük itt olvasható a kopjafán, emlékük tisztelete pedig a
szívünkben él. ……Egyesületünk úgy gondolta, hogy egy kopjafa
méltó képen képviselné, a forradalomban és az azt követő szabadságharcban harcolt, őrhalmi (trási) honvédek emlékét. Rövid
egyeztetéseket követően, az elképzelést tett követte, így Kertész Attila
fafaragó elkészítette a kopjafát. Három éve ilyenkor ünnepélyes keretek
között lelepleztük, majd Horváth Bertalan plébániai kormányzó felszentelte településünk új emlékhelyét. Ezt az emlékhelyet az
Őrhalomért Egyesület tovább szépítette három virágládával, melyet
szintén Kertész Attila készített, majd idén egy paddal, melynek alapját
a Sportegyesülettől kaptuk, és melyet Farkas György készített el. Mára
ez a hely, a kopjafával, a virágos ládákkal, a paddal, egy nyugalmat
árasztó, kis parkká nőtte ki magát, itt a templomunk tövében.
... Az ünneplés során összekötjük a múltat a jelennel, és megpróbáljuk
kiolvasni belőle a nemzeti ünnep jelentőségét, a mának szóló üzenetet.
És mi az üzenete számunkra, itt Őrhalomban? Valamennyi hősünk,
ők, akiknek neve a kopjafán szerepel, példaként állíthatók gyermekeink,
fiataljaink elé, és megérdemlik, hogy március 15-én róluk is megemlékezzünk! Emlékezzünk rájuk! Neveikből merítsünk erőt, kitartást
mindennapi munkánkhoz, országunk, településünk fejlődéséhez! Ők
erősíthetik meg hitünket, nemzeti önbecsülésünket, hazaszeretetünket! …. Soha sem szabad megfeledkeznünk múltunkról, fontos annak
megismerése, mert így lehetünk erősek, így leszünk hitelesek a jelenben, és így leszünk képesek a termékeny jövő tervezésére, építésére.”
Az Őrhalomért Egyesület részéről, három éve hagyományteremtő
kezdeményezéssé vált a kopjafa megkoszorúzása, helyi hőseink
előtti tiszteletünk jeléül. A megemlékezés koszorúit elhelyező szervezetek:
Őrhalom Község Önkormányzata, Ipolyvarbó Község Önkormányzata, Őrhalmi Egyházközség, Őrhalmi Óvoda, Őrhalmi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör, Néptánccsoportjaink tagjai,
Őrhalomért Egyesület. Az Őrhalomért Egyesület nevében
köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk, és leróttuk tiszteletünket
hőseink előtt.
A koszorúzást követően a hűvös, rossz idő ellenére is szép számban összegyűlt tömeg átvonult a Polgármesteri Hivatalba, ahol az
egyesület által szervezett uzsonna mellett folytattuk a műsor előtt
megkezdett baráti beszélgetéseket.
Farkas Andrea egyesületi elnök
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Óvoda

Ipolyvarbó önkormányzata

Hagyományőrzők
Táncosok

Őrhalomért egyesület

Biztonságunk érdekében
Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség 2019. március 9-én szombaton 16.00 órai kezdettel tartotta éves közgyűlését az Őrhalmi Polgármesteri Hivatalban. Karvai Norbert elnökségi tag
köszöntőjét követően a 2. napirend keretében Bóta András elnök beszámolt a polgárőrség
2018. évi tevékenységéről, majd Bene István szakosztály vezető a tűzoltó szakosztály elmúlt
évi tevékenységéről tájékoztatta a jelenlévő tagságot. A következő napirendek keretében
Kanyó János az egyesület titkára beszámolt az egyesület 2018. évi pénzügyi helyzetéről,
közhasznúsági jelentésről. Az 5. napirendben Varga Zoltán az ellenőrző bizottság elnöke tette
meg észrevételeit az elmúlt év gazdálkodása vonatkozásában. Elmondta, hogy az ellenőrző
bizottság az ellenőrzés során mindent rendben talált, így a tagság az ellenőrzésről szóló
beszámolót elfogadta. A 6. és 7. napirendben Kanyó János titkár ismertette a 2019. évi költségvetés tervezetét, majd az egyesület előtt álló feladatokról tájékoztatott. A tagfelvétel
napirend keretében 1 új tag került felvételre Dékány András csitári lakos nyugalmazott rendőr személyében. A tisztújítás során Karvai Norbert elnökségi tag lemondott, munkahelyi összeférhetetlenség miatt. Az egyesület Karvai Norbert helyére Kállai Péter elnökségi tagot választotta meg polgárőr
szakosztály vezetőnek. A megüresedett elnökségi tagságba az egyesület egyhangúan Dékány Andrást választotta meg. Egyebek napirendben az
egyesület tagsága elfogadta gépkocsi használati szabályzatát. A Balassagyarmati Rendőrkapitányságról érkezett Fábián Bertold őrnagy, Salgótarjánból, a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól érkezett Bakos Krisztián tűzoltó alezredes, megyei iparbiztonsági főfelügyelő hozzászólásukban megköszönték az egyesület munkáját, és továbbra is támogatásukról biztosították őket. A későbbiekben csatlakozott Seres Tibor tűzoltó ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Farkas Egon
Őrhalom Község Polgármestere és Komjáti István Csitár Község Polgármestere is elfogadta az egyesület közgyűlésére szóló meghívást. Farkas Egon polgármester elmondta,
hogy az egyesületet az önkormányzat anyagilag és erkölcsileg egyaránt támogatja. Örül annak, hogy a településen működik egy ilyen egyesület, aki a rendőrség mellett vigyázza
a településen a közrendet és a közbiztonságot, valamint szükség szerint segíti azok
munkáját. Megköszöni az elnök úr, elnökség és a tagság munkáját, további kitartást és
problémamentes munkavégzést kíván. Vass Miklós a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is megtisztelte a tagságot a közgyűlésen való részvételével. A közgyűlés
keretében három tagnak – Bóta Andrásnak, Bene Istvánnak és Farkas Andreának - tárgyi jutalmat adományozott, kiváló polgárőr munkájukért. A közgyűlés végén az elnökség
nőnap alkalmából virággal köszöntötte a jelenlévő hölgyeket. A polgárőr közgyűlés egy
közös, jó hangulatú vacsorával zárult, melyet önkormányzatunk biztosított.
A polgárőr szolgálat minden hétvégén folyamatos, és önkéntes tűzoltóink is állandó
készenlétben állnak.
Kérjük támogassa adója 1%-ával a Polgárőrséget: 18638882-1-12
Kanyó János titkár
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Az Őrhalom-i Horgász Egyesület a 2018-as
esztendőt kiváló eredményekkel zárta, amely a
működési feltételek javulásával, a közösségi
élet fellendítésével is teljes mértékben alátámasztható. A pozitív tendenciát a taglétszámban
bekövetkezett 35%-os emelkedés is alátámasztja. Egyesületünk ismét lehetőséget kapott,
hogy az Őrhalomért Egyesülettel megszervezze a
nagy hírnévnek örvendő és immár hagyo-mánnyá váló Szilveszteri Bált. A két egyesület a
kiváló együttműködésnek köszönhetően a
közös rendezvénnyel sikerrel zárta az évet. 220
fő résztvevője volt a mulatságnak, amelyről
tavaly a Nógrád Megyei Hírlap adott hírt, most
pedig a M1 televízió készített felvételt.2019.
január 26-án az egyesület megtartotta éves közgyűlését. Az előző évben végzett tevékenységről szóló
beszámolók kivétel nélkül elfogadásra kerültek. A 2019. fő feladatok kapcsán az Ipoly folyó és a tavaink
partjának megtisztítását, a Kövecses-tó és az Új-árok telepítéseinek további folytatását, a vízpart fejlesztését, valamint több közösségi rendezvény és verseny megtartását tűzte ki célul a tagság.Fontos döntés született a társadalmi munka megváltása kapcsán. A tagság egybehangzóan amellett döntött, hogy a Kövecses-tóra és Új-árokra
kiegészítő területi engedélyt váltók számára évente egy alkalommal részt kell vennie a társadalmi munkán. A részvételt az egyesület vezetése nyilván fogja tartani az év
során, amelyet követően a társadalmi munkákról egész évben távolmaradóknak a 2020.évre kiváltandó engedélyek kapcsán további 1.000 Ft-ot kell megfizetnie.A telepítések, illetve a vízbe helyezett halak mennyiségének növelése érdekében a közgyűlés döntést hozott a kiegészítő területi engedélyek (Kövecses-tó, Új-árok)
árának megemeléséről. A saját egyesületi tagok számára a felnőtt éves kiegészítő területi engedély ára 7.000 Ftra, ifjúsági horgász esetében 4.500 Ft-re emelkedett. Ezen döntésnek köszönhetően – a kiváltott engedélyek
számának függvényében - a tavaszi telepítéshez hasonló mennyiségű hal behelyezésére lesz lehetőség az őszi
telepítés során is. A tavaszi telepítés várható időpontja 2019. május hónap első hete lesz. A közgyűlés fontos
napirendi pontja volt a tisztújítás. A jelenlévő tagság egybehangzóan megerősítette az egyesület valamennyi
tisztségviselőjét és bizalmat szavazott számukra további 5 éves időtartamra. Egyesületünk 2019. február 2-án
társadalmi munkát tartott, amely a Kövecses-tavon a téli nádvágás elvégzésére irányult, továbbá a vízpart tisztasága érdekében összegyűjtöttük a parton elhagyott szemetet. A munkálatoknak köszönhetően a tavunk mindkét partról jól horgászható és gondozott lett. A teljes tagság nevében köszönjük a résztvevők áldozatos munkáját!
A hivatalosan is meghirdetett tavaszi társadalmi munkát 2019. május 4-én tervezzük megtartani, amelyre kérjük minél több
horgásztársunk jelenjen meg. Többen többet tudunk csinálni! A házi versenyünk tervezett időpontja 2019. május 11.
Az Őrhalom-i Horgász Egyesület teljes tagsága nevében kívánok jó tavaszi horgászszezont és élményekkel teli horgászatot!
Karvai Norbert HE elnök

Őrhalomért Egyesület hírei
- Az óévet jó hangulatú szilveszteri bállal zártuk, melyet a helyi horgász egyesülettel közösen szerveztünk.
A két civil szervezet civil összefogást kezdeményezve településünkön, már az elmúlt két év során, több
program lebonyolításában is közös erővel munkálkodtunk.
- Együttműködésünknek köszönhetően, közösen megajándékoztuk óvodánkat egy játék konyhaszekrénnyel és kis
székkel, melyeket a gyerekek rögtön nagy örömmel vetek birtokba.
- A téli ünnepek elmúltával a Csicsókák Tánccsoport tagjai lebontották a díszkivilágítást a Szent István
kápolnáról.
- A településünk intézményeiben megszervezett farsangi rendezvényeket tombolatárgyakkal támogattuk.
- Tavasszal rendbe tettük a temetőben található 1904-es kőkereszt területét, a szovjet hősök síremlékét,
valamint virágokat ültettünk a kopjafához, valamint a világháborúkban elesett hőseink emléktáblájához.
- Március 14-én az Ipolyvarbón rendezett ünnepségen egyesületünk nevében Farkas Andrea és Bernáth
Richárd helyezte el a megemlékezés koszorúját Erdélyi János honvéd sírjánál.
-Március 15-én megemlékező, koszorúzási műsort szerveztünk a templom melletti, 1848-49-es szabadságharcban részt vett hőseink emlékre állított kopjafánál.
- Pünkösd után ismét ruhaosztást szervezünk. Kedves háziasszonyok! A tavaszi nagytakarítás során kiselejtezett ruhaneműket, használati eszközöket ne
dobják ki! Vigyék el a Családsegítő irodába!
- Folyamatosan gyűjtjük a műanyag kupakokat a súlyos beteg rimóci Szita Jázminkának.
- November 13-án a Fradi Suli Program elnevezésű iskolalátogatási rendezvény volt az
Őrhalmi József Attila Általános Iskola vendége, az Őrhalomért Egyesület támogatásával,
Varga József Öcsi kitartó munkájának köszönhetően. A kapott ajándék, mérkőzés
belépőjegyekkel november 25-én két kis busszal, majd április 6-án három kis busszal vittünk őrhalmi és Őrhalomban tanuló gyerekeket, hozzátartozóikat, valamint egyesületünkhöz
közelálló személyeket Fradi meccsre.
- Egyesületünk rendezvényeire sok szeretettel várjuk településünk valamennyi mai és egykori
lakóját és a távolabbról érkezőket egyaránt! Mint ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is,
akik részt vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják és akarják civil szervezetünk
tevékenységét. Kérjük, támogassa szervezetünket adója 1%-ával! Adószám:
18334478-1-12. Köszönjük! Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kíván:

Meghívó!
V. NYÁRKÖSZÖNTŐ MULATSÁG
2019. JÚNIUS 29-ÉN, szombaton
a Sportpályán
Az egész napos, hagyományőrző és családi programokkal
színesített rendezvény sztárvendége a
Megasztár 4. évadából megismert Ásós Attila (Pacsirta)
magyar zenész, énekes dalszerző lesz.
Mindenkit szeretettel vár: az Őrhalomért Egyesület!
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Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydús hónapokkal kezdődött az idei év az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél,
amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz: a képzések, gyakorlatok mellett
megtartottuk évértékelő rendezvényünket, részt vettünk a jeges Nyírjesi-tó átúszásának mentőbiztosításában, emeltünk ki alpintechnikával hídon függő holttestet, és gazdagabbak lettünk
egy új szivattyúval és egy áramfejlesztő berendezéssel is.
Civitas Fortissima, avagy a Legbátrabb Város centenáriumi ünnepségsorozatának részeként,
immár második alkalommal ereszkedtek a Nyírjesi-tó jeges vizébe január végén a város legbátrabb lakói, hogy teljesítményükkel tisztelegjenek a várost száz éve visszafoglaló elődeik
emléke előtt. A pálya kialakítását, valamint az úszók biztosítását idén is egyesületünk
vízimentői és búvárai végezték a 4 fokos vízben. A rajthoz álló sportemberek nem csak bátrak,
hanem edzettek is voltak, így mindenki baj nélkül teljesíteni tudta a távot.voltak, így mindenki
teljesíteteni tudta a távot. Február közepén tartottuk immár hagyományos évértékelő rendezvényünket ezúttal Ilinyben, a rendezvényházban, ahol nem csak a mögöttünk hagyott
esztendő legérdekesebb pillanatait elevenítettük fel, hanem az ez évi célokat is kitűztük, majd pedig
jó hangulatú vacsorával és késő estig tartó baráti beszélgetéssel zártuk a napot. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével többek között Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke, valamint Seres Tibor tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is. Újabb eszközökkel gazdagodott egyesületünk az elmúlt hónapokban: a Belügyminisztériumnak az önkéntes mentőszervezetek fejlesztését célzó központi
programja keretében egy nagyteljesítményű zagyszivattyúnak és egy 5 kW-os áramfejlesztő berendezésnek lettünk a boldog tulajdonosai. Kigyulladt egy garázsban álló gépjármű egy februári délutánon
Balassagyarmaton, majd a lángok a garázsról az azzal egybeépített lakóépületre is átterjedtek. A tűz
oltásában a balassagyarmati és a szécsényi hivatásos tűzoltók, valamint egyesületünk tagjai vettek
részt. Az oltás idején a város határában egy személygépkocsi az árokba csúszott a havas úton, így mindeközben még egy műszaki mentéshez is kellett vonulnunk.Egyesületünk alapelvei közé tartozik tagjaink folyamatos és magas szintű szakmai képzése. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy alpintechnikai
végzettséggel rendelkező munkatársaink
megfelelő felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezzenek, hiszen az általuk végrehajtott
beavatkozások a legösszetettebb és legkockázatosabb műveletek közé tartoznak. Ennek
szellemében a tél folyamán három tagtársunk OKJ-s ipari alpinista végzettséget szerzett, négy
tagunk pedig ismeret-felfrissítő képzés keretében megújította a korábban megszerzett ipari
alpinista végzettségét.
Egy februári napon kérte egyesületünk segítségét a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyelete egy, a Nógrádszakál és a szlovákiai Bušince (Bussa) közötti
Ipoly-hídon függő holttest kiemeléséhez. Munkatársaink alpintecnhikai biztosítás mellett
közelítették meg az elhunytat, majd a szlovák rendőrség koordinálásával, a szécsényi és a
szlovákiai hivatásos tűzoltók segítségével a hídra emelték a holttestet.
Az elmúlt két hónapban számos alkalommal siettünk hivatásos tűzoltó bajtársaink segítségére
a megye területén jelentkező, nagyszámú vegetációs tűz miatt. A balassagyarmati, a szécsényi és a berceli hivatásos tűzoltókkal elsősorban szabadtéri tüzesetekhez vonultunk, gyakran
lakott területektől távoli, nehezen megközelíthető helyekre. A legkomolyabb káresetünk Mohora községben volt, ahol mintegy tíz hektárnyi nádas
gyulladt ki, és az erős szélben a gyorsan terjedő tűz lakóházakat is veszélyeztetett. Egy épület tetőszerkezete ki is gyulladt, azonban azt sikerült még
időben eloltani, mielőtt a tűz komolyabb kárt tett volna az épületben.
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!
Kérjük, támogasd Te is egyesületünk munkáját személyi jövedelemadód egy százalékának felajánlásával! Adószámunk: 18649019-1-12.
Köszönjük szépen!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván az Őrhalmi Újság valamennyi olvasójának az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület!
-RP-

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK
Közeleg a Húsvét! Közeleg a Hosszú Hétvége!
Az ünnepek előtti napokban megtelnek az üzletek, piacok, bevásárlóközpontok vásárlókkal, nézelődő emberekkel. A tömegben ott vannak a bűnelkövetők is, akik nem bevásárlási céllal mennek ezekre a helyekre, hanem azért, hogy az óvatlan, figyelmetlen embereket megszabadítsák értékeiktől. Kérjük, legyenek nagyon óvatosak a fent említett helyeken, értékeiket,
pénztárcájukat tegyék olyan helyre, ahol mások nem látják, nem férnek hozzá! A bankkártyás fizetésnél vigyázzanak, ne lássa senki a beütött PIN kódot. Sajnálatos, de előfordul még
mindig, hogy a kódot a bankkártya mellett tárolják, ezzel a sértett segít a kártyáját megszerző bűnözőnek abban, hogy a pénzt is minden nehézség nélkül le tudja venni a kártyáról.
Próbálják megjegyezni azt a négyjegyű számot, vagy olyan helyre írják fel, ahol idegen személy nem láthatja.Bevásárlást követően a parkolóban is legyenek elővigyázatosak, a gépkocsijuk utasterét ne hagyják nyitva, miközben a csomagtartóba pakolnak. Ne hagyjanak értéket a parkoló autóban, s a gépkocsit mindig zárják le! A kéregetőkkel, adománygyűjtőkkel
is vigyázzanak, sajnos nagyon gyakran kihasználják, megkárosítják a jószándékú embereket. Utazásaik alkalmával fokozottan ügyeljenek értékeikre, csomagjaikra. Vonaton, buszon
tartsák szemmel a csomagtartóra helyezett táskáikat, azt ne hagyják őrizetlenül egy pillanatra sem. Kérjük a gépjárművezetőket, hogy szeszesital fogyasztását követően ne vegyenek
részt a közúti forgalomban, ne veszélyeztessék saját maguk és mások testi épségét! Az alkoholtilalom nemcsak a gépkocsit vezetőkre, hanem a motorosokra, kerékpárosokra is
vonatkozik. A felnőttek figyelmét felhívjuk arra, hogy a locsolásra érkező gyerekeket, fiatalokat ne kínálják alkohollal, hiszen az alkohol nagyon veszélyes a fiatal szervezet számára!Magyarországon is átalakultak a Húsvéti szokások. Az ünnep kapcsán sok család nagyobb bevásárlást tart, kirándulással köti össze a szabadnapokat. Ezeket a változásokat a bűnelkövetők
is követik: a figyelmetlenül tartott pénztárcák, a bevásárlóközpont zsúfolt parkolóban álló gépkocsik, az üresen maradt lakások a bűnözők célkeresztjébe kerülhetnek.
A bűncselekmények megelőzése érdekében fogadják meg tanácsainkat: Bevásárlás során pénzüket tartsák rejtve az illetéktelen szemek elől. Érezzék, lássák pénzünket, pénztárcájukat.
Ha lehet, ne egyedül vásároljanak. A nagyobb bevásárlóközpontokban fizessenek bankkártyával! Készpénzfizetés esetén tervezzék meg még otthon, hogy milyen értékben fognak
vásárolni, és csak a szükséges összeget vigyék magunkkal. Jól ismertek a zsebtolvajok lökdösődős, eltakarós módszerei, ezért ne essenek bele ósdi, elavult csapdáikba. A bevásárlások során szinte elengedhetetlen a gépkocsi használata. Mindig gondoljanak arra, hogy a gépkocsiban hagyott –akár egy üres – táska miatt is feltörhetik azt. A gépkocsit nem tudja
mindenki biztonságosan tárolni, őrizni. Egy kis odafigyeléssel azonban megelőzhető a gépkocsik rongálásos feltörése oly módon, ha abban semmilyen érték nem marad láthatóan.
Ne gondolják, hogy– akár az üres– doboz, táska nem figyelem-felkeltő! Ne adjanak esélyt a tolvajoknak!Vigyázzanak, figyeljenek magukra és embertársaikra! A téli időszak elmúlásával megjelenik a tavasz és ez az az időszak, mikor emelkedik az átlaghőmérséklet és szeszélyessé válik az időjárás. Ebben az évszakban esik a legtöbb eső, ezért időben kell a
gépjárművekkel kapcsolatban elvégezni pár dolgot amit szeretnék megosztani és az önök biztonságát előtérbe helyezni. Gumicsere és abroncsnyomás-ellenőrzés Tavasszal az első
és legfontosabb az abroncsok cseréje, azonban mielőtt a téli gumiabroncsot nyárira cserélné, mindenképpen érdemes ellenőrizni a felszerelendő abroncsban lévő nyomást. Egy lapos
kerék akár 3,3 százalékkal is megnövelheti az üzem anyag-fogyasztást, ráadásul a gumiabroncs is gyorsabban használódik el és a féktávolság is meghosszabbodik. Lásson tisztán!
A tavasz beköszöntével fel kell mérni, milyen kárt tettek a téli fagyok a szélvédőmosó lapátokban. A gumiélek gyakran berepedeznek, megkeményednek, a csere pedig igencsak
kifizetődik a tavaszi esők idején.Ne felejtse el azt sem, hogy a fagyok elmúltával már nincs szükség a téli fagyálló ablakmosó folyadékra! A nyári folyadék zsíroldó és bogároldó adaléktartalmának köszönhetően gyorsan feloldja és eltávolítja a szélvédőre tapadt rovar,- olaj,- szilikon,- és egyéb szennyeződéseket, ezáltal megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a közlekedést.
Végezetül Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Csoportja: Valah Zsolt rendőr törzszászlós és Urbán
Gábor rendőr főtörzsőrmester.
A cikk írója: Valah Zsolt rendőr törzszászlós
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H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő

H Í R C S O K O R

- Január 13-án, a salgótarjáni
ban ismét Bóta Bettina és Rados Zsófia
őrhalmi népviseletben segédkeztek.
- Február 17-én a Csicsókák bontották le a Szent István
ünnepi
díszítését. Kisegítve ezzel az Őrhalomért Egyesületet.
- Február 23-án a
fennállásának 70.évfordulója alkalmából, az ipolyvarbói szervezet által szervezett évzáró ünnepségén szatmári táncokat jártak a
Csicsókák, és palóc dalokat játszottak a Bertók testvérek citerán és furulyán.
- Március 2-án, immár harmadik alkalommal, a Csicsókák jótékonysági
szerveztek. A Farsangi bálon a táncosok bemutatták az
új koreográfiát, az eszközös somogyi táncot, melyet Kurucz Boglárka tanított
be. A táncosok az est során vidám meglepetés műsorral is megörvendeztették
vendégeiket. Farsang lévén a tombolasorsolás előtt, jelmezes felvonuláson mutathatták be ötletes jelmezeiket a bálon résztvevők.

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
ünnepségen felléptek hagyományőrzőink is. A gyerekek külön, erre az alkalomra tanult új koreográfiát adtak elő, a varbóiak nagy örömére. A Csicsóka
Tánccsoport az új somogyi táncokkal léptek fel. Majd részt vettek a fáklyás
felvonuláson is.
- Az Őrhalomért Egyesület által megrendezett
-ei koszorúzási ünnepségre kicsik és nagyok vegyes kórusa énekekkel készült. Népviseletes és
huszár ruhás fiatalok közreműködtek a kopjafánál. A táncosok saját készítésű
virágokkal emlékeztek a kopjafánál. A hagyományőrzők nevében Kállainé
Bodor Marianna és Bernáth Richárd helyezték el a megemlékezés koszorúját.
- Ez úton is köszönöm a gyerekek, a táncosok kitartását, a szülők segítségét,
Kurucz Boglárka néptáncoktató lankadatlan lelkesedését! Továbbra is szeretettel várjuk táncolni szerető, szorgalmas gyerekek jelentkezését!
- Folyamatosan gyűjtjük a padlásokon, pincékben, eladó épületekben
fellelhető, esetleg megunt, kidobásra szánt régi tárgyakat, népviseleti
ruhadarabokat a készülő faluházunkba.

Somogyi tánc

Ipolyvarbón

Hivatal dolgozói jelmezben

Ipolyvarbón

Csemadok gyűlésen

Farsangi jelmezben
A meglepetés műsor fellépő ruháiban

Ipolyvarbón
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Ismerik őt? Tudták róla, hog y…?
2013 óta időnként felbukkanó rovatunkban olyan személyeket mutatunk be, akik valamikor itt éltek Őrhalomban, vagy ma is velünk élnek, illetve valamilyen módon ide kötődnek, és olyan érdekes,
izgalmas pályát, szakmát hobbit választottak, különleges dolgokat visznek véghez, melyek nincsenek a köztudatban, amiket csak kevesen tudnak róluk, de mégis mindannyian büszkék lehetünk rájuk.
Idén ismét útjára indítjuk ezt a kedves rovatot. Elsőként egy olyan fiatal hölgy mutatkozik be, aki gyermekkorát Őrhalomban töltötte. Fiatal felnőttként ő és a testvére is máshol találta meg számítását,
boldogulását. A gyermekeikre büszke szülők, a pedagógus anyuka és az autószerelő apuka ma is itt élnek és dolgoznak Őrhalomban. Amikor csak tehetik, elutaznak gyermekeikhez. Ezzel a tehetséges, sokoldalú fiatal hölggyel Kanyó János alpolgármester úr beszélgetett. A beszélgetésből az alábbiakban olvasható bemutatkozó írás született.
(FA)

Őrdarutól őrdaruig
1990. október 27-én születtem Salgótarjánban, Szécsényben jártam óvodába, de 1996ban Őrhalomba költöztünk. Itt kezdtem az általános iskolát, ahol megtanultam az írásolvasás tudományát és megszerettem a tanulást. A felső tagozatot már a Balassi Bálint
Gimnáziumban végeztem, ahol 2009-ben érettségiztem. Mindig a humán tárgyak álltak
hozzám a legközelebb, így bölcsészettudományi karra jelentkeztem. Az égiek úgy rendezték, hogy Palócországtól igen távol, Pécsett indultam el a felsőoktatási intézmények
és a már majdnem nagybetűs élet útján. Szlavisztika – horvát szakirányos hallgatóként
egy másik nyelvvel, kultúrával, világgal
kerültem szoros kapcsolatba. Mivel mindig
erős nemzeti identitásom volt, így a magyar
nyelv és irodalom minor mellett döntöttem.
Az alapképzésem alatt alakult ki az a
határozott vágyam, hogy a magyar nyelvet
Testvérével, Debórával
és kultúrát szeretném tanítani, közvetíteni
külföldiek számára. Fél éves ösztöndíjjal Zágrábban tanultam, egy olyan csoportban, ahol horvát származásúak
tanultak horvát nyelvet – a csoporttársaim Kanadába, Amerikába, Venezuelába települt horvátok leszármazottai
voltak, ez a tapasztalat megerősítette azt az elképzelésemet, hogy ilyen pályát válasszak. Ezért a mesterszakot az
Eötvös Loránd Tudományegyetem hungarológia – magyar mint idegen nyelv szakán végeztem. 2014-ben újabb
ösztöndíjjal kerültem a Zágrábi Egyetemre, ezúttal azonban már a szakdolgozatomhoz végzett kutatásomhoz gyakornokként kerültem a Hungarológia Tanszékre. Az ottani lektorral a közös szakmai érdeklődésünk hamar barátokká kovácsolt, így helyettesíteni is visszahívtak. Budapesten az egyetem mellett külföldieknek tanítottam magyar
nyelvet – brazil, iráni, lengyel, ukrán, macedón, kanadai diákjaim voltak. Nagyon izgalmas és kulturálisan is rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem. 2015-ben, friss diplomásként ért az a megtiszteltetés, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor Programjának ösztöndíjasa lehettem. A Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor
Prog-ram ösztöndíjasai – előbbiek a diaszpórában, utóbbiak a kárpát-medencei szórványban – a magyar
közösségek hagyomány- és értékőrző, a magyar identitás megerősítésére irányuló tevékenységeiben nyújtanak
segítséget. Az ösztöndíjasok a világ minden pontján a közösségek igényeinek megfelelő képességekkel vannak
kiválasztva, így néptáncosok, operaénekesek, történelemtanárok ... indulnak egy 9 hónapig tartó kiküldetésre a
Program szellemében. A szakmai tapasztalataim és képzettségem miatt engem Horvátországba, Daruvárra küldtek.
Daruvár Nyugat-Szlavóniában, a barcsi határátkelőtől 60 kilométerre található. Aqua Balissae – gyógyvizét már a
A büszke szülők
rómaiak is ismerték. A város a horvát – magyar történelemben is jelen volt, nevét Jankovics gróf adta, akinek Csepregen is voltak birtokai. Mária Terézia korában történt
a vidék nemzetiségi sokszínűségének kialakulása,
ekkor települtek ide meghívásra magyarok, csehek, olaszok, németek és o s z t r á k o k . M i n d
e g y - e g y m e s t e r s é g képviselőjeként, másmás településre. Ezek a nemzetiségek ma is őrzik
identitásukat, bár erőteljes az asszimiláció, és
nyelvüket ma már szinte csak a csehek őrzik.
Egymás kulturális és nemzetiségi érzelmeit
tisztelik, értékként tartják számon a vidék, város
sokszínűségét. A beilleszkedésem a Daruvári Magyarok Közösségébe rendkívül gyorsan ment,
Sabo Snježana, aki a program során a mentorom
volt, nagy segítséget nyújtott. A daruvári magyarok
mellett a pakraci és nagypiszanicai magyarokkal
is együtt dolgoztam. Nyelvtanfolyamokat tartottam,
pályázatokat írtam, fordítottam, tolmácsoltam, rendezvényeket szerveztem. Az együttműködés olyan
jól sikerült, és annyira megszerettem itt, hogy a
2016-os Program ösztöndíjasának is engem választottak. A Program után úgy döntöttem,
hogy maradok. Rendkívül szerencsés vagyok, hogy ebben a döntésemben és egész utamon a családom maximálisan támogatott. Édesapám, édesanyám és a húgom is velem volt
az első napomon Daruváron. Már ekkor megtetszett nekünk a város barátságos, szeretetteljes légköre. A városka szívében egy csodálatos park, tó és mellette egy erdő fekszik. Az emberek hihetetlenül segítőkészek és kedvesek, mentalitásban a nyitottságuk a
legnagyobb különbség a magyarokhoz képest. Szülőföldem, legfőképpen anyanyelvem mindennap hiányzik, de abban a tudatban lehetek itt, hogy „magyarnak lenni büszke gyönyörűség”,
amit az itteni közösség megerősít. A családom támogatásával bioboltot nyitottam, és továbbra
is részt veszek a magyar egyesületek munkájában. Egyelőre nem tudom, merre visz még Isten
útja, de Daruvár mindenképpen otthonom lesz, ahová a messzi Őrhalomból is gyakran ellátogat hozzám a családom – az őrdarutól az őrdaruig.

Európai nap az iskolában, a magyar zászlóval

Daruvár és Őrhalom címerei
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FARSANGI TEREMLABDARÚGÓ TORNA
Őrhalom Község Önkormányzata idén is megszervezte a Farsangi Teremlabdarúgó Tornát gyermekeknek (február 22-én) és felnőtteknek (február
9-én) egyaránt, Baráz László koordinálásával. Ez úton is köszönjük Laci önzetlen segítségét! Továbbá minden közreműködő támogatását! A bíróknak: Bozány István, Béres Krisztián és Varga József (Öcsi), az irnokoknak: Huszár Krisztának és Huty ánszki Edinának. A résztvevőket önkormányzatunk támogatásával, mind két alkalommal megvendégeltük, valamint a csapatokat és az eredményes játékosokat díjakkal jutalmaztuk.
Ez úton is köszönjük varbói vendégeink részvételét.
FA

Így látták a farsangi gyermek tornát
az eseményen részt vevő ötödikes ifjú futballisták
„Egy februári pénteken farsangi focit rendeztek a gyerekek számára. Délután kezdődött 6 csapat részvételével. Sorsolás után izgalmas meccseket
játszottunk. Sokan szereztek közülünk gólt, de Vígh Csaba volt a legeredményesebb a kicsik közül. A nagyobbak játékából sokat tanultunk, mert
ügyesebbek voltak, mint mi.
Az eredmények alapján díjazásban részesültünk. Az ajándékoknak nagyon
örültünk, mert szépek és hasznosak voltak. Olyan uzsonnát kaptunk, amit
a gyerekek szeretnek (hot dog, csoki, banán, üdítő). Megdicsértek a
felnőttek, mert ügyesek voltunk. Mivel jól sike-rült a torna és jól éreztük
magunkat, jövőre is szívesen focizunk farsangkor.”

