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Szabadtéri szentmise
Hagyományainkhoz hűen a búcsú
napját megelőzően, szabadtéri szentmisén vehettünk részt a 130 éves
Szent István kápolnánál, melyet Marton Zoltán káplán celebrált.

Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr augusztus 20-án, a Szent
István kápolnánál elhangzott ünnepi
beszédét idézzük:
„Magyarok fénye, Ország reménye,
Légy áldott, szent István király,
Szép magyar néped Krisztushoz vitted,
Légy áldott, szent István király,
Szent hitben tarts meg,
Jézusnál áldj meg!
Légy áldott, szent István király!
Tisztelt Ünneplő Őrhalmiak, Kedves
Vendégek!
Főtisztelendő Plébános Úr, Tisztelt egyházi
elnök úr, Képviselők!
Mai, rohanó világunk talán legjellemzőbb tulajdonsága, hogy minden gyorsan változik.
Például mindennapi használati eszközeink
néhány év alatt teljesen elavulnak, de a változás kikezdett már olyan ősi intézményeket
is, mint amilyen a házasság, a család. De
azért még mindig vannak életünknek olyan
fontos részei, melyek szilárdan ellen tudnak
állni a változó időnek.
1888-ban, 130 évvel ezelőtt ezen a szent
helyen, a Szent István kápolna előtt, a
bevezetőmben idézett himnusz szavaival
köszöntötték az őrhalmi emberek falunk
védőszentjét, épp úgy, ahogy ma 2018-ban
mi is tesszük.

Ipoly vizeként örvénylik a múltunk
Hej, amikor még dicső nemzet voltunk
Akadt bőven szőlő, omlós-lágy kenyérrel,
és Vajkot keresztelték Jézus szent hitével
Emelkedtek akkor a templomok sorban
Legendás nagy hitünk, azóta már hol van?
A régi templomok, kopár pusztává váltak
A régi emberek, a föld alá szálltak…
Minden, ami érték, föld alatt van régen
Sodródunk az árral, egy létnélküli létben
Ősi földjeinken, hol harci lovak jártak
ma a Pénzistennel vívjuk a csatánkat
Eladó az ember, eladó az ország
Eladó a lélek, a rideg valóság:
az anyagi jólét, csupa mulandóság!
A pokoli világban szép lassan kiégünk,
és a szentek fentről imádkoznak értünk.
De szülőfalumban szólnak a harangok
Az emberi kéz maradandót alkot
István király büszkén tekint falujára
Őrhalomnak gyönyörű templomára
Díszes freskók alatt misézik a papság
Itt töretlen a hit, és örök a magyarság,
mert lángbetűkkel áll a Legendárium előszavába:
„Sohase feledje senki, hogy magyar volt
a világnak első szent királya.”
László Péter, 2016. augusztus 18.

130 évvel ezelőtt egy buzgó hívő őrhalmi
lakosnak, Kanyó Mihálynak egy szentkúti
zarándoklat alkalmával fölébredt a szívében
a vágy arra, hogy a szentkúti kegyhely
gyóntató udvarán álló áldoztató kápolnához
hasonló kápolnát építtessen szülőfalujában
az Úr Isten nagyobb dicsőségére. Az elhatározást tett követte, és Kanyó Mihály a
Balassagyarmat-Losonc országút mellé, a
templommal szemközti oldalra a Csórés
dűlőben lévő földtulajdonára megépíttette a
kápolnát kő és tégla anyagból, oldalán két
kis ablakkal, oltárral és toronnyal. A
toronyba 25 kg súlyú érc harangot vásárolt,
az oltárra pedig a Boldogságos Szűz Máriát
a gyermek Jézussal a karján ábrázoló festett oltárképet.
A kápolna felszentelését Mohári Gyula
ipolyvarbói plébános végezte, pontosan 130
évvel ezelőtt, 1888. augusztus 20-án. A
szentelésre Szent napján, a 10 órai ünnepi
szentmise végén került sor. A kelet felé
néző kis trázsi templomba nem fért be a 900
lelkes falu lakosságának ünneplésre
összegyűlt apraja nagyja, ezért sokan a
templomtér fái alatt álltak meg. A templomból a hívek ünnepélyes körmenet keretében
vonultak ki a kápolnához. A körmenet elején egy fiú vitte a feszületet, mögötte az
Oltári Szentséget tartó plébános haladt, akit
négy fiatalember fogott közre, ők tartották
ugyanis a pap fölé a „supellátot”. Mögöttük

mentek csengőszóval a ministránsok, akiket
a kislányok és kisfiúk kísértek. Utánuk hat
tiszta fehér ruhába öltözött fiatal leány vitte
a Szűz Mária szobrot. Mögéjük pedig felsorakozott a falu népe, akik közül sokan
lobogókat vittek. A templomot megkerülve a
Szent István kápolnához értek, ahol a szentelést követően az új kenyér áldása is sorra
került, amit már az az évben aratott búza
terméséből készítettek. A friss sütésű áldott
kenyérből kis falatokat osztogattak a hívő
népnek, majd imádkozás és éneklés után
visszatértek, hogy befejezzék a misét, amit
a Pápai és a Magyar Himnusszal zártak.
Tisztelt Ünneplők! 130 év alatt sok minden
megváltozott körülöttünk, de vannak élő
hagyományaink, amelyek szilárd alapot jelentenek életünkben, vannak gyökereink,
melyekkel erősen megkapaszkodhatunk.
A mai ünnepen, úgy ahogyan apáink,
nagyapáink, dédapáink és ükapáink tették
130 év óta minden évben, ünnepi szentmisével és körmenettel fejezzük ki
tiszteletünket országalapító királyunk, falunk
védőszentje, Szent István előtt. Töretlen hittel és buzgalommal Neki ajánljuk
településünket és országunkat, kérjük
közbenjárását életünk minden viszontagságai között.
Isten éltesse Őrhalmot, Isten éltesse az
őrhalmiakat! Köszönöm a figyelmüket!”
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ÖNKORMÁNYZAT
•Július hónapban Önkormányzatunk 6 fő, augusztusban 4 fő diákmunkást foglalkoztatott.

•Köztisztviselők Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal dolgozói
Egerbe kirándultak.
•Augusztus 18-án Falunapot tartottunk. (Részletes beszámolót a 3-5.
oldalakon találnak.)
•Augusztus 20-án volt településünk búcsúnapja. (Képes összeállításunk
az 1. oldalon látható.)
•Augusztus 21-én a Vöröskereszt véradást szervezett Őrhalomban, a hivatal rendezvénytermében.
•Az SE a 2017-18 – as
TAO pályázaton sikeresen pályázott.
A pályázat 30%-os önrészét Őrhalom Község
Önkormányzata biztosította. Szeptember 1-jén
Farkas
Egon
polgármester úr és Baranyi
Zsolt egyesületi elnök
ünnepélyes
keretek
között adták át a
játékosok részére a pályázati keretből vásárolt
személyre szóló sportfelszereléseket.

•Szeptember 29-én rendeztük meg a hetedik főzőversenyt.
(Az eseményről készült írás a 8-9. oldalon olvasható.)
•Október 1-jén Farkas Egon polgármester úr idősek hónapja alkalmából
köszöntötte a nyugdíjas klub tagjait, és a 80. születésnapját ünneplő
Hegedűs Istvánné Magdi nénit.

•Október első hetében került megrendezésre az Országos Könyvtári

Napok, melyhez csatlakozott intézményünk is.
(A programokról készült cikk a 10. oldalon látható.)
•Október 3-án volt az Őrhalmiak szokásos Szentkúti zarándoklata,
melyről Berci atya ír az egyházi hírekben a 7. oldalon.
•Október 4-én a Mária kápolnánál tartottuk a Magyarok Nagyasszonya
napi szabadtéri szentmisét, melyet Horváth Bertalan plébániai kormányzó celebrált.

•A tájház körüli munkálatok folytatódtak.
•A játszótéren elhasználódott játék elemek javítása folyamatos. Ha
meghibásodást észlelnek, kérjük, jelezzék önkormányzatunk felé.
•Tisztelettel kérjük a lakókat, hogy ne vigyenek a Körpölyébe semmilyen
hulladékot, annak lerakása tilos!
•Őrhalom Község Önkormányzata november 9-én tartja a szokásos
Idősek napi rendezvényét.
FA
FALUNAP

Őrhalom Község Önkormányzata ismét nagyszabású falunapot
rendezett 2018. augusztus 18-án a sportpályán. A kora reggeli
órákban a horgászok kezdték a versenyzést. 10 órakor a kispályás labdarúgással folytatódott. Délben a finom ebéd elfogyasztására lettek hivatalosak a vendégek. A délutáni programok
gyermekműsorral kezdődtek, majd bemutatkoztak a helyi csoportok: Nyugdíjas Dalkör, Csicsóka Tánccsoport és a gyermek néptáncsoport. Fellépett a csitári hagyományőrző csoport, Györgyik
Bianka ipolyvarbói énekes és Schottnerné Monori Zsuzsanna
nógrádi népdalénekes.
A kora délutáni programokat követően került sor a rendezvény ünnepélyes megnyitójára. Farkas Egon polgármester megnyitó
beszédét követően Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A falunap vendégei voltak Dr. Szabó Sándor a Nógrád Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint Balla Mihály
országgyűlési képviselő úr is. Az ünnepi megnyitót a sztárvendégek fellépése követte: Szűcs Judit, Dorisz és Tilinger Attila.
Az est folyamán Kökény Ági és zenekara adott koncertet, majd a
falunap záróprogramja a szabadtéri bál volt, ahol a KA-SZA duó
szolgáltatta a zenét. A rendezvény ideje alatt ingyenes háttérprogramok voltak, mint arcfestés, bungee jumping, gyermekkörhinta,
játszóház, légvár, csillámtetoválás, fajátékok, hintóztatás, pónilovaglás, íjászat, állatsimogató, rendőrségi bemutató, trambulin,
tűzoltóautó, valamint büfé szolgáltatás is biztosított volt.A rendezvényen minden résztvevő nagyon jól érezhette magát, hiszen
minden korosztály számára biztosítva voltak a programok,
szórakozhatott mindenki kedvére. Az idő csodálatos volt a programok színesek. A szervezők megköszönik a segítő személyzet
munkáját, valamint a résztvevők megjelenését a falunapon. Bízunk
benne, hogy jövőre szintén egy jó hangulatú, színvonalas rendezvényen vehetünk részt az önkormányzat jóvoltából.
B.T.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

„Amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét!” - avagy a válás nem szerepel Isten tervében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt olvasók, kedves testvérek! A mindenható Istennek hála, idén kimagasló volt a házasságkötések száma az
általam ellátott egyházközségekben, aminek nagyon örültem. Ehhez kapcsolódóan szeretnék most elmélkedni a házasság szentségéről, valamint
annak felbonthatatlanságáról. Míg világ a világ, örök téma lesz ez. Már abban az időben is bizonytalankodtak az emberek ezzel kapcsolatban, és
bizony ma sincs másképp. Be kell vallanunk, hogy valamilyen szinten mindnyájunkat érint. Közeli vagy távoli rokonságban, vagy ismeretségi
körben mindenkinek van elvált, vagy válni szándékozó ismerőse. Éppen ezért jogosan tesszük fel a kérdést: Mi a helyes? Mit gondoljunk a válásról?
Lehet, vagy nem lehet? Talán a leghelyesebben tesszük, ha mint mindenben, így ezzel is Jézushoz fordulunk segítségért, és figyelmesen
hallgatunk a szavára, hiszen az Isten Fia nem vezet félre minket, és mindig a legjobbat akarja nekünk. Szent Márk evangéliumából (Mk 10,1-12)
pedig kiderül, hogy Jézus nem finomkodik, hanem határozottan elutasítja a válást. De vajon mi a farizeusok, és Jézus véleménye közötti különbség? A különbség lényege abban van, hogy a farizeusok az emberi törvényre hivatkoznak, amit emberek alkottak, és ami az idők során változhat,
Jézus ezzel szemben viszont az isteni törvényre, és Isten eredeti szándékára hivatkozik a házassággal kapcsolatban. Látjuk, hogy az emberi
törvények - miközben változnak és igazodnak a kor követelményeihez - sajnálatos módon sokszor eltérnek Isten törvényétől. Az emberiség nagy
része sajnos mindig is kereste a kiskapukat, mindig is igyekezett kijátszani az Isten parancsait. Jézus ellenfelei nagyon jól ismerik a mózesi
törvényeket, és sokszor ezek megtartását kérik számon tőle és tanítványaitól. Természetesen Jézus is jól ismeri a törvényt, és éppen ennek
köszönhetően tud válaszolni az írástudóknak. Azonban Ő nem csak a törvény írott betűjét ismeri, hanem a mögötte lévő isteni szándékot is!
A házasság kérdésében is a Teremtő Isten eredeti szándékát tárja fel. Tehát nem a törvény betűje a végső alap, hanem az embernek törvényt adó
Isten, és az Ő szándéka. Mi tehát akkor Isten eredeti szándéka? A szentírás megadja erre a feleletet: Isten saját képére és hasonlatosságára
teremtette az embert, és annak szívébe írta törvényét. Ezért minden ember elsődleges kötelessége, hogy keresse Teremtőjét, felfedezze a szívébe
vésett törvényeket, és azok szerint alakítsa az életét. Isten azért alkotta meg az embert férfinak és nőnek, hogy egymást boldogítsák, egymás
segítőtársai legyenek, mégpedig elsősorban abban, hogy az Isten képmása minél jobban felszínre kerüljön bennük. Az első emberpár
megteremtésével maga Isten alapította a házasságot. Jézus Krisztus pedig a házasságot visszahelyezte az
Isten akarta eredeti tisztaságába, és szentségi rangra emelte. A megkereszteltek házasságáról mondja Szent
Pál: „Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.” A szentségeket, és ezzel a házasságot is
Krisztus az Ő Egyházára bízta. Az Egyháznak ezért joga és kötelessége, hogy Isten törvényeit a
házasságról az embereknek hirdesse. Azonban minden egyes keresztény saját kötelessége is, hogy az
Egyház hangjára hallgasson, és Isten, valamint az Egyház törvényeit lelkiismeretesen betartsa.
Ha belegondolunk, azzal, hogy Krisztus a házasság egységét újra isteni törvényként hirdette ki, visszaadta
az ember méltóságát. A házasság egysége által a házasfelek olyan szorosan vannak egymással összekötve,
hogy ezen egység bármiféle megsértése házasságtörésnek minősül. „Amit Isten egybekötött, ember ne
válassza szét!” Az Egyház a legkeményebb támadások dacára ősidők óta rendíthetetlenül ragaszkodott a
házasság felbonthatatlanságához. Látjuk, hogy már a farizeusok is próbálkoznak Jézusnál, és sorra teszik
fel alattomos kérdéseiket. Jézus azonban nem a farizeusok szintjén szemléli a problémát. Számára nem az
az első és döntő kérdés, hogy: "mi megengedett?", hanem az hogy: "mi az Isten szándéka?". Jézus a lényegre irányítja az emberek figyelmét: a
férfi és nő összetartozására és egységére, amelyet Isten a teremtés kezdetétől akart. Jézusnak mindig Isten eredeti akarata a mérvadó, amely a
teremtésben rejlik. Elhangzik tehát a kérdés: "Szabad-e elbocsátani a feleséget?" Csak olyan ember teszi fel ezt a kérdést, aki nem fogja fel, vagy
akinek teljesen mindegy, mi az Isten szándéka a teremtéssel. A férfi és a nő mivel kölcsönösen ajándék egymásnak, nem válhatnak el, vagy idézhetnek elő meghasonlottságot és botrányt. Amennyiben mégis megteszik, akkor felrúgják azt az ígéretet, amelyet az Isten színe előtt, az oltárnál, a
házasságkötés során tettek. Amely ígéretnek pedig nagyon komoly súlya van, és nem lehet csak úgy félvállról venni. A házassági eskü, amelyet a
házasfelek a megfeszített Krisztusra, a feszületre tesznek, így kezdődik: Isten engem úgy segéljen! …hogy nem hagyom el a másikat semmiféle
bajában, és szeretni fogom holtomiglan-holtáiglan. Isten engem úgy segéljen! Mit jelent ez valójában? Hogy azt kérem az Istentől, hogy úgy
segítsen engem életem során, ahogyan azt megérdemlem, mégpedig a házasságban tanúsított hűségem alapján. Úgy tapasztaljam meg az Isten
segítségét életem során, ahogyan én betartom a házassági eskümet, és ígéretemet! Ő ezt nagyon komolyan veszi, és komolyan vesz bennünket
is. Vagyis annyi támogatást és segítséget kapunk tőle, amennyire megtartjuk ezt az ígéretet. „Az ember elhagyja apját, és anyját, a feleségéhez
ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test.” Egyek lesznek tehát, és ebben a kapcsolatban nincs helye az
egységgel ellentétes mai engedményeknek, az önző szokásoknak és a függetlenség hangoztatásának. Jézus nem beszél mellé, nem szépíti a
dolgot, hanem konkrétan megmondja, hogy mi az Isten eredeti szándéka. Hogy mi a Teremtő Isten akarata: „Amit Isten egybekötött, azt ember ne
válassza szét!” Vegyük hát komolyan az Ő akaratát, és imádkozzunk a házastársakért, hogy Isten segítségével hűségben, és tökéletes
szeretetben éljék meg a házasság szent kötelékét, egy életen keresztül! Mert a tökéletes szeretet olyan, mint Jézusé: halálig tartó és hűséges.
„Urunk, Istenünk! Bár napjainkban egyesek azt hangoztatják, hogy a házasság intézménye elavult, és idejétmúlt dolog, mi hisszük, hogy a te
akaratod valósul meg akkor, amikor egy férfi és egy nő szeretetben elkötelezi magát egymás mellett. Hisszük, hogy a házasságban, és a családban
találjuk meg az igazi boldogságot. Hisszük, hogy a házasság, és a család az új élet forrása. Hisszük, hogy a házasság és a család szent, amely a
családtagok szentté válását is szolgálja. Segítsd a házasságra készülőket, és a házasságban élőket, hogy komolyan vegyék az életszentség
megvalósítását, és napról-napra növekedjenek az egymás iránti hűségben, és szeretetben. Ámen!”
Horváth Bertalan plébániai kormányzó
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Augusztus 20.-án, templomunk búcsúján, ünnepi szentmise keretében
Szent István Királyunk közbenjáró oltalmát kértem a jó szándékú őrhalmi lakosok
életére. Akinek fontos településünk múltja, jelene, és jövője, az jelen volt és együtt
imádkozott velünk. Szentéletű királyunk munkásságát méltatva elmélkedtünk
arról, hogy ő ezer évvel ezelőtt a hit útján indította el a magyar nemzetet.
Egy olyan úton, amelyen a becsületesen végzett munka, a felelősségvállalás,
mások szolgálata, az előrelátás számítanak mérföldköveknek. Egy olyan úton indította el népünket, amelyen a krisztusi tanítás senki számára nem maradhat elmélet, hanem életvitelünket és mindennapi cselekvésünket meghatározó erővé
kell, hogy váljék. Egy olyan úton, amelyen az Istenbe vetett hit ösztönöz minket
arra, hogy levessük az önzés köntösét, és a szeretet új ruhájába öltözzünk. Egy
olyan úton, amelyen egymást erősítjük a hitben és segíthetjük a továbbhaladásban. Ezt a krisztusi igazságot, az evangéliumi értékrendet nem lehet a templomok falai közé szorítani, bár erre a történelem során már számos próbálkozás
történt... A keresztény ember számára a hitélet nem korlátozódhat a vasárnapi
szentmisén való részvételre, mert a hívő arra törekszik, hogy a Krisztustól tanultakat a mindennapi élet során is megvalósítsa.
A keresztény értékrend, amely hosszú évszázadokon keresztül meghatározta Európa és Magyarország életét, ma is biztos utat jelöl ki
számunkra. Katolikus Egyházunk Magyarországon, Szűz Mária országában mindig ezt az evangéliumi értékrendet hirdette. Ez a Jézus
Krisztustól kapott keresztény értékrend az a szikla alap, amelyre; ha bölcs emberek vagyunk mi is építeni akarjuk életünket és országunkat.
Ezúton is köszönöm mindazok áldozatos munkáját, és fáradozását, akik széppé, emlékezetessé tették ezt a magasztos alkalmat!

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megtartottuk az őrhalmiak Szentkúti zarándoklatát.
Úgy érzem, elengedhetetlen, hogy évről-évre ebben a formában is imádkozzunk településünk békéjéért,
amelyet törékeny kincsként kell őriznünk és egyre jobban megbecsülnünk. A gyönyörű, napsütéses őszi
időben mindenki feltöltődhetett lelkiekben, hogy aztán ezeket a kegyelmeket hazahozva, családja körében is
tovább sugározhassa a Szűzanya békéjét és gondoskodó szeretetét. Ezúton is hálás szívvel köszönöm
Polgármester Úr aktív részvételét, és támogatását, amelyen egyértelműen érződött, hogy mennyire szívén
viseli Őrhalom település, és az őrhalmi családok sorsát. Életére, és további áldozatos munkájára a mindenható Isten bőséges áldását kérem és kívánom!
Október 4.-én délután szentmisét celebráltam a község ikonikus Mária szobránál, ahol Égi Édesanyánkat,
mint Magyarok Nagyasszonyát ünnepeltük. Nagyon szép összefüggés ez településünk védőszentjének
személyével, hiszen Máriát azért tiszteljük nemzetünk Nagyasszonyaként, mert első Szent Királyunk neki
ajánlotta fel koronájával együtt a hazát, a magyar népet. Mi is akkor cselekszünk helyesen, ha a Boldogságos
Szűzanyán, Magyarok Nagyasszonyán keresztül Isten kezébe ajánljuk és tesszük le életünket, jövőnket,
minden egyes napunkat!Minden esztendőben beárnyékolja Mindenszentek gyönyörű ünnepét az úgynevezett
Halloween. Sajnos, mint annyi mindent, ezt a pogány szokást is átvettük.
Számomra megdöbbentő, hogy egyes szülők
megengedik gyermekeiknek, hogy ilyenkor mindenféle torz, groteszk jelmezbe bújjanak,csontváznak, vámpírnak, bomló hullának öltözzenek,
ami valljuk be, roppant méltatlan a Mindenszentek ünnepéhez, és elhunyt szeretteink emlékéhez. Nekünk, ma élő keresztényeknek
óriási a felelősségünk. Tudunk-e nemet
mondani ezekre a balgaságokra? Megakarjuk-e óvni gyermekeinket az ilyen lélekromboló
ostobaságoktól? És tudunk-e határozottan
Krisztus mellett dönteni? Mert ezeken a döntéseken múlik keresztény életünk hitelessége.
Komoly, Krisztus-követő keresztény ember nem
vesz részt ilyen mulatságokon, és rendezvényeken. Ha részt vesz, akkor viszont nem nevezheti
magát
Krisztushoz
tartozónak…
Szükséges, hogy figyelmeztessük embertársainkat, adott esetben még hívő testvéreinket is - az
ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot az ártatlannak tűnő, de nagy ve-

szélyt hordozó babonákról és pogány szokásokról. Senki sem szolgálhat két úrnak – mondja Jézus. Döntenünk kell! Az Úr adjon ehhez
bölcsességet és erőt mindnyájunknak!
A legnagyobb tisztelettel kérem a kedves szülőket, hogy csak azok hozzák első-áldozásra, és bérmálásra a gyermekeiket, akik komolyan
veszik Jézus Krisztust, ezáltal a kereszténységet, és arra, mint életformára tekintenek. Kérem, hogy csak azok jelentkezzenek, akik nem csak
addig járnak szentmisére, amíg megáldoznak, vagy megbérmálkoznak, hiszen ez egyfajta képmutatás volna, ami által ráadásul becsapjuk
az Istent, az Egyházat, és a plébánost is. (De talán leginkább önmagukat csapják be ilyenkor… amire lehet, hogy rá sem döbbennek.)
Az első szentáldozás és a bérmálás alkalmával arra teszünk ígéretet, hogy szeretni fogjuk azt a Jézus Krisztust, akivel a szentségekben
találkozunk, és mindhalálig hűségesek leszünk Hozzá. Az elmúlt évek nagyon szomorú tapasztalata, hogy az elsőáldozó és bérmálkozó
gyerekek, a szentségben való részesülés után egycsapásra eltűnnek, hátat fordítva mindennek, ami addig „fontos” volt. Ennek kapcsán
óriási a szülők felelőssége, hiszen ha a gyermek azt látja, hogy a szüleinek valóban fontos a rendszeres szentmise, akkor neki is az lesz.
És ennek az ellenkezője is igaz. Nyilván mindig felmerülnek különféle kifogások, hogy éppen miért nem érünk rá misére menni, de ha nem
kezdünk el végre Krisztus tanítása szerint élni, és nem tartjuk fontosnak a Vele való találkozást a szentmisében, akkor ne csodálkozzunk
azon, hogy a gyermekeink és a fiataljaink olyanok amilyenek, a világ pedig egyre sötétebb és hidegebb hely lesz… Nekem úgy tűnik, hogy
sokszor már a szentségek vétele előtti, kötelező szentmisére járás is kész kín a fiataljaink számára, és nagyon elszomorító látni, hogy se
testük se lelkük nem kívánja az egészet. (Tisztelet a maroknyi kivételnek, akik rendszeresen járnak szentmisére, és akiket szó szerint, egy
kezemen meg tudok számolni.) Úgy gondolom, hogy nagyon súlyos bűn, ha valaki megáldozik és megbérmálkozik, utána pedig hűtlenül
elhagyja az Istent, és felé se néz. Azt az Istent, aki viszont minden szentmisében ugyanolyan szeretettel várja vissza… Sajnos manapság
olyan világot élünk, amelyben nem kell az Isten, és borzasztó vallási közömbösség, valamint újpogányság uralkodik, de pontosan ezért nem
kell erőltetni a szentségekhez való járulást, abban az esetben, ha az nem őszinte meggyőződésből, hanem csak kényszerből, vagy csupán
szokásból fakad. Vagy éppenséggel a kilátásba helyezett ajándékért… Az ilyen szentség-felvételnek semmi értelme, és ezentúl nem
kívánok az efféle hűtlenkedéshez asszisztálni. Köszönöm szíves megértésüket!
Horváth Bertalan plébániai kormányzó
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Szüret ízei Őrhalomban

Őrhalom Község Önkormányzata idén is megszervezte, a hagyományosan jó hangulatú őszi főzőversenyt, szeptember 29-én színes
rendezvénnyel várta az őrhalmiakat, és vendégeiket a Polgármesteri Hivatal udvarán. A főzőversenyen 8 csapat vett részt. A
szervezők, Őrhalom Község Önkormányzat csapattagjai vendégvárónak „szüreti falatokat” készítettek kenyérből, sajttal és szőlővel,
majd ebédre két katlan sertéstokányt főztek. A Közös Hivatal dolgozói, Varga – Tóth Bernadett irányításával desszertként kürtős
kalácsot készítettek és kínáltak. Ezzel a menüvel vendégelték meg a főzőversenyre érkezőket. Az elkészült ételeket a hat tagú,
független zsűri kóstolta és bírálta, majd nehéz döntést hozott. A szoros versenyben első helyen végzett Őrhalom Község Önkormányzat és az Őrhalmi Közös Hivatal csapata, Szolikné Bogdány Mónika vezetésével. A sertéstokány jóasszony módra kapta a
legtöbb pontszámot a zsűritagoktól. A második díjat a Sportegyesület nevében főző Járja Istvánné Rozika néni nyerte el a gazdag
babgulyással. A megtisztelő harmadik hely a Csicsókák Tánccsoporté lett, akik csirkepaprikást főztek nokedlivel. A dobogóról
lemaradt csapatok (abc sorrendben), és az elkészített ételek az alábbiak voltak:Éden Vendéglő (Ipolyvarbó) az őrhalmi Kertész
családdal kiegészülve: vörösboros marhalábszár pörkölt; Őrhalmi Nyugdíjas Klub: székelykáposzta; Őrhalomért Egyesület: csülök
pörkölt főtt burgonyával, mellyel szintén vendégül látták a főzőverseny összes résztvevőjét; Őrhalom és Térsége Polgárőrség: gulyásleves Zsuzsi mama módra, desszert: almás pite; Őrhalomi Fiatalok: kaszás pecsenye. Egy rendkívül kedves gesztusnak és példamutató összefogásnak lehettünk tanúi a főzőversenyen. A nyugdíjas klub tagjai nemcsak saját maguknak főztek, hanem a
sportegyesület focistáinak is. A gyerekeket Hrubecs Sándor népi játékaival ügyeskedhettek, valamint trambulinon ugrálhattak.
Az ügyesebbek kézműveskedhettek Talpai Zsanett vezetésével. Lehetett csillámtetoválást kérni és homokképet készíteni.
Az eredményhirdetésnél Fábián Istvánné Magdi néni összegezte a zsűri munkáját, és kiemelte a rendezvény hangulatát, a csapatok munkáját, és a programok…… Minden csapat részesült az önkormányzat ajándékaiból. Az egész napos program szabadtéri bállal zárult, a talpalávalót a Ka-Sza Duó szolgáltatta. Ezen a napsütéses szép napon több száz ember fordult meg a hangulatosan
berendezett hivatal udvaron.
FA

Önkormányzat csapata

Éden csapata

Őrhalomi fiatalok

Szüret ízei Őrhalomban
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Betti kürtőskalács

Nyugdíjas klub

Őrhalomért Egyesület

Őrhalomért Egyesület

Polgárőrség csapata

Csicsóka tánccsoport

Nyugdíjas klub

Zsűrizés
Reggeli készítés

Csicsóka tánccsoport
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Szakmák bemutatkozása Budapesten
2018.szeptember 27-én autóbusz állt meg az iskolánk előtt. A kirándulást és a külön buszt a Nógrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezte. Fél nyolckor indultunk Budapestre. A BNV területén a szakmák Európa bajnoksága zajlott. A bejáratnál
kaptunk egy vázlatos térképet, hogy el ne tévedjünk. Sok ezer hozzánk hasonló diák volt, a tömegben el lehetett keveredni, ezért
kis csoportokban mentünk. Mi, kb. öten Viki nénivel tartottunk. Láttunk asztalost, kőműveseket verseny közben.
A szakácsok, felszolgálók versenyén nagy volt a csend, és minden versenyző mellett állt egy versenybíró jegyzetfüzettel.
Nekem az tetszett, ahogy az autószerelők kamiont javítottak.
A lányok a leginkább a ruhakészítőknél és a fodrászoknál álltak
sorban. Virágkötőkből egy egész utca volt, és nagyon szép
csokrokat készítettek. A lányok beültek a piros Audiba és
fényképeket készítettek. Egy órára, a látogatás befejezésére egy
kicsit elfáradtunk, de senki se hiányzott a megbeszélt
találkozóhelyről. Jólesett a hideg ebéd, amit szintén a Kamara
adott nekünk. Fél négyre itthon is voltunk, a busz a hugyagiakat
haza
is
szállította.
Berki Szabolcs-Váradi Zsaklin

Az őrhalmi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
programjai
Szeptember 10-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával az Olvasás világnapja
alkalmából irodalmi műsorral kedveskedhettünk a gyerekeknek.
A Szabad Ötletek Színháza Iskolai csalafintaságok című előadásával.

Könyvtárunk is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz, ahol öt témakör köré lehetett programot
szervezni: Családbarát könyvtár, Tudásátadás – tudásegyesítés, Könyvtári
kreatívok,
Olvasó
–
sokk,
Örökség
és
emlékezet
Október 3-án, szerdán délután Tudásátadás – tudásegyesítés Bolla
Katalin természetgyógyász, akupresszőr, alternatív masszázsterapeuta
előadására vártam az érdeklődőket. Az előadás címe: Így is lehet?
A magyar családokban előforduló leggyakoribb betegségek és
megelőzésük - gyógyításuk természetgyógyászat segítségével.
A lebilincselő előadás kellemes hangulatú beszélgetéssé kerekedett.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer jóvoltából.

Október 6-án, pénteken a Könyvtári kreatívok - Fiatalok a könyvtárban internet nélkül, avagy Ismerkedés egy kis könyvtár előnyeivel,
Benőczné Zachar Ágnes és Járja Zita tanárnők könyvtári órára hozták

tanítványaikat intézményünkbe. A diákok mindig gyorsan birtokba
veszik a könyvtárat, és sok könyvet kikölcsönöznek a napközis
foglalkozásokra.
„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.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár évente 3-4 alkalommal új könyveket hoz
a könyvtárba. A legutóbbi csere könyvek szeptember 19-én érkeztek.
Mindenkit vár a könyvtár!
Farkas Andrea könyvtáros
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Óvodánk hírei
• Öt hetes nyári pihenő után augusztus 21-én nyitott ki újra óvodánk.
Sok szülő és gyermek ekkor látta meg az új járdát és a színesre
lefestett kerítést. A gyerekek gyorsan visszaszoktak az óvodai életbe
sokat játszottak rég nem látott pajtásaikkal.
• Szeptember 12-én tartottuk a 2018-2019 nevelési év első

szülőértekezletét. Minden szülő részt
vett. Nagyon fontos, hogy mindenki itt
legyen, hiszen ezen a szülőin tájékoztatjuk a szülőket az év eseményéről és
megbeszéljük, min változtassunk, mindenki elmondhatja véleményét, hiszen
azon dolgozunk, hogy a gyerekek jól
érezzék
magukat
az
óvodában.
• Szeptember 28-án tartottuk óvodánk
hagyományos rendezvényét a Mihálynapi vásárt. A program gyerekek

műsorával
kezdődött.
Ezután mindenki vásárolhatott vásárfiát, mézeskalács
szívet, amit az óvodában
sütöttünk és díszítettünk. A
vásár ideje alatt ovi konyha működött. A napot tombolasorsolással fejeztük be. Rendezvényünkön részt vettek a Csitári Tagóvoda gyermekei
és dolgozói is. Fontosnak
tartjuk a tagóvodával a
kapcsolattartást.
A vásár bevételéből és a
csoport pénzmaradványából okosTV-t
szeretnénk venni, ezt a tervet a szülők is támogatják.
Mindenkinek köszönjük,
aki anyagilag támogatott és
így lehetőségünk nyílik a
terv megvalósítására!
• Október 10-én, szerdán
délelőtt Hugyagra mentünk
az egyik óvodásunk szüleinek a tökföldjére tököt
gyűjteni, amit szeretnénk
elvinni és oda adni olyan
lakosnak, aki az állataival
megeteti majd.
A gyerekek örültek, amikor rátaláltak a tökre és szaladva hozták a
gyűjtőládába. Köszönjük a lehetőséget jól érezték magukat a gyerekek.
Sokáig beszéltek élményeikről.
• Október 12-én délelőtt zenés
műsor volt óvodánkban. Áprily
Géza már nem először jár
óvodánkban. A műsort élvezettel
hallgatták a gyerekek és bátran
jelentkeztek szerepelni.
• 12-én délután szüreti redezvény
volt. Gyerekek szüleikkel papírból készítettek szőlőfürtöt, amit
haza vihettek, majd az otthonról
hozott szőlőt leszemeztük és egy
kedves őrhalmi lakos kölcsön
adott szőlőprésének segítségével mustot készítettünk,
amit elfogyasztottunk.
Jó hangulatban telt a délután.
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Biztonságunk érdekében
Ebben az esztendőben Romhány, a nyugat-nógrádi nagyközség adott otthont a megye polgárőreinek
hagyományos találkozójához. A Laszkáry kastély kertjében szeptember 15-én egész nap különféle programok szórakoztatták az önkéntes szolgálatot teljesítő férfiakat és hölgyeket, családtagjaikat és barátaikat.
A rendezvény megnyitóján Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke
köszöntőjében rövid kitekintést tett a közelmúlt fejleményeire, hangsúlyozva, hogy szerencsés módon egyre
nagyobb a lefedettség a megyében, szinte minden településen működik csoport, amely ellátja a közrendvédelmi szolgálatokat. Mint mondta: A Polgárőrség 2018-as évet a család, a gyermek és ifjúságvédelem
évének hirdette, ezért célszerű lenne a lakossággal még közvetlenebb kapcsolattartás, ahogy a Polgárőrség
megalakulásakor volt. "Ez a nap pedig nem csak a szórakozásé legyen, hanem a tartalmas együttlété, a
kapcsolatok bővítésé, és bízom benne, hogy a hasznos megbeszélések és tapasztalatcserék is előtérbe kerülnek." Vezér Attila, a házigazda polgármester kifejtette:
Komoly megtiszteltetésként fogadták, hogy a nógrádi polgárőr napot 2018-ban épp Romhányban tarthatják
meg, ahol a lakosság nagyfokú bizalmát élvezve hatékonyan működik a polgárőr szervezet. Skuczi Nándor, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Becsó Zsolt országgyűlési képviselő egyaránt arra tért ki, milyen
fontos, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a polgárőrök az egyes települése életében. Skuczi Nándor a
kiváló munka elismeréseként „Nógrád Megyéértdíjjal tüntettte ki Vass Miklóst. Dr. Hatala József ny. altábornagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke kiemelte
a bűnmegelőzés jelentőségét. Példaértékűnek tartja a Megyei Polgárőrség és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közti együttműködést a társszervekkel és a
lakossággal való kapcsolatot. „Míg a legtöbb helyen, az USA-tól az európai államokig, lényegében hivatásrendként működik a fegyveres szolgálatokat ellátó
polgárőrség, addig hazánkban minden önkéntes alapon megy, saját szabadidejük terhére vállalják a személyek, hogy önállóan, vagy a rendőrökkel közösen
járőröznek a települések utcáin. Ez mindenképpen méltányolandó tevékenység, és ha közmegbecsüléssel találkozik, akkor a hatékonysága is kiemelkedő. Érezzék, lássák, különösen a kis falvakban élő, magányosan lakó emberek, hogy törődnek velük, biztonságban vannak, vagy a diákok, akiknek iskolába járását az intézmények környékén reggelenként felügyelik a polgárőrök. A kiépítettség magas foka, széles hálózata bizonyíték
arra, a szervezet megalakításának ötlete nem volt hiábavaló elképzelés.”A hivatalos megnyitó részeként Vass Miklós jutalmakat és elismeréseket nyújtott át az arra érdemes személyeknek: települési polgárőr vezetőknek, polgárőr
polgármestereknek, a hivatalos szervek polgárőreinek, rendőrség, katasztrófavédelem összekötő tisztjeinek, illetve
parancsnokainak. Arany fokozatú kitüntetést Karvai Norbert rendőr alezredes, a Nógrád megyei rendőr-főkapitányság
polgárőr összekötője érdemelt ki. 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 előtt a biztonságos közlekedésére ügyeltek több
napon át.
Szeptember végén az őrhalmi önkormányzat által szervezett főzőversenyen is részt vettek polgárőreink.
Ez úton mondunk köszönetet azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 % - ával támogatták egyesületünket!
Balla Tímea egyesületi tag
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Augusztusban elkezdődött a 2018-2019-es szezon. Mindkét
csapatunk a tabella 10. helyét foglalja el.
Sajnos egyik csapatunk sem tudta hozni az elvártakat, de a mai
helyzetben nehéz, hiszen több játékosunk is más
csapatban kezdte el a szezont, (jobb élet reményében) és nekünk
pótolni kellet a hiányt, de még nem sikerült
összeszokniuk. Több új játékos van mind az ifjúsági, mind a felnőtt
csapatban.
Az SE a 2017-18 –
as TAO pályázaton
sikeresen pályázott.
Mint arról már az előző
újságban is beszámoltunk, összesen közel 4 millió Ft-ot nyert,
2 millió utánpótlás fejlesztésre, 2 milliót tárgyi eszköz beszerzésre. A pályázat 30%-os önrészét Őrhalom Község Önkormányzata biztosította. Megvásárolt eszközök: pálya vonalzó kocsi, játèkosok részére melegítő, póló, mez,
cipő és sporttáska. Valamint fűnyíró traktor, önjáró fűnyíró, mosógèp, szarítógèp, labdák, szöglet zászló, kapuháló.
Szeptember 1-jén Farkas Egon polgármester úr és Baranyi Zsolt egyesületi elnök ünnepélyes keretek között adták át a játékosok részére a személyre szóló sportfelszereléseket. A falunkban mennek téves információk, hogy a pályázatból mi is (Baranyi Zsolt, Varga József) részesültünk. Ez nem
igaz! Aki ilyen információt terjeszt, az biztos még nem volt egy helyi civil szervezet aktív tagja sem, valamint nem volt még hazai labdarúgó mérkőzésen
sem, de nagyon szívesen látjuk, és válaszolunk a felmerülő
kérdésekre!
Szeptember 29-én a Sportegyesület együttműködési megállapodást kötött az Őrhalomért Egyesülettel. A dokumentumokat a
két egyesületi elnök
írta alá.
Köszönjük
Őrhalom Község
Önkormányzatának
a támogatást!
További jó
szurkolást!
Hajrá Őrhalom!
Varga József
(Öcsi)
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Hírek az Őrhalom-i Horgász Egyesület életéből
Az elmúlt időszak rendkívüli meleg időjárása sajnálatosan több horgászvízen is komoly gondokat okozott mind a vízminőségben
és mind az oxigén-ellátottságban, amely miatt a vizek halállománya is jelentős veszélybe került, sőt helyenként megtizedelődött.
A mi tavaink és halaink ezen oxigénhiányos időszakot átvészelték, köszönhetően a gyors reagálásnak, szakszerű beavatkozásnak.
A teljes tagság nevében köszönet jár azoknak, akik szabadidejüket feláldozva segítették a víz oxigén-ellátottságának javítását, a
napokig üzemelő szivattyú őrzését. Ezen tevékenységüknek köszönhetően a rendkívüli meleg ellenére nem alakult ki vizeink és
halaink tekintetében probléma. A megelőzési feladatokban kiemelt szerepet vállaltak az alábbi tagjaink: Bóta András, Imre Zsolt,
Batta Imre, Reményi József, Bertók Richárd, Bartos József, Bunder Tamás. Ezúton is köszönjük az Őrhalom és Térsége Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségét, akik a közelmúltban velünk kötött együttműködési megállapodás alapján eszközöket
(szivattyút) bocsátott a rendelkezésünkre a megelőzési tevékenység végrehajtásához.
-Tagságunk az elmúlt időszakban is folytatta környezetszépítő munkáját. Egyesületünk idén is részt vett
a falunapi program megszervezésében. A településünk életben jeles rendezvényt idén is horgászversennyel
indítottuk. A verseny helyszínének előkészítése érdekében a tagság társadalmi munka keretében
megszépítette a Kövecses-tó partját. A két kategóriában indított verseny eredményei az alábbiak szerint
alakultak: gyermek kategóriában - 1. Dervadeli Valter, 2. Győri Virág, 3. Bunder Janka, míg felnőtt
kategóriában - 1. Karvai Bence, 2. Csábi Anikó, 3. Faggyas Marcell.
-2018. szeptember 15-én egyesületünk is csatlakozott az Ipoly parti szemétgyűjtési akcióhoz, amely
szintén nemes célt szolgált, valamennyi Ipoly menti egyesület részt vett a kezdeményezésben.
-2018. szeptember 7-8-án rendezték meg az egyesületi elnökök és titkárok két napos rendezvényét
Bánkon. Az első nap szakmai tájékoztatóit követően másnap délelőtt az egyesületi vezetők horgászverseny
keretében mérhették össze tudásukat. Egyesületünk vezetősége szép eredménnyel zárta a versenyt – 3.
és 6. helyen végeztünk a megye egyesületei által felvonultatott igen népes mezőnyben.
-Egyesületünk részt vett 2018. október 7-én az Ipoly menti egyesületek vezetőinek
versenyén, amelyet immár második alkalommal rendeztek meg Vámosmikolán. 4 fős
vezetőségi csapatunk ugyan helyt állt a versenyben,
azonban a dobogóról lecsúszott és a 4. helyen
végzett.
-Horgászaink örömére 2018. október 9-én ismételten
telepítés történt a Kövecses-tavon. A tavasszal telepített 5
mázsa háromnyaras ponty után a kivátott kiegészítő területi
engedélyekből befolyt összegből - ismét 3 mázsa hasonló
egyedsúlyú ponty került behelyezésre.
A telepítést követően elrendelt , néhány napos általános horgászati tilalommal biztosítottuk, hogy új halaink
békében elfoglalhassák új életterüket.
Kérem a tagságot a jövőbeni telepítések során hasonló toleranciával és fegyelmezettséggel várják meg
a tilalom feloldását, hiszen közös célokat szolgál.
-Végezetül felhívom a horgásztársak figyelmét, hogy 2019.évtől változás lép életbe az engedélyek kiváltási
feltételrendszerében. Új elemként megjelenik az egységes, plasztikalapú horgászkártya, amely
előfeltétele lesz az engedélyek kiváltásának.
A horgászkártyák kiváltása és az azzal kapcsolatos regisztráció elvégezhető az engedélykiadó helyünkön.
A kártya kiváltásával horgász-balesetbiztosítás is jár mind amellett, hogy a 2018.december 31-ig
kiváltók között értékes nyereményeket sorsol ki a MOHOSZ – fődíjként egy Toyota Rav4 Hibrid járművet és egy kétszemélyes
floridai horgászüdülést is. A horgászkártya kiváltásával és funkcióival kapcsolatos tájékoztatás elérhető az alábbi link segítségével
a MOHOSZ honlapján: https://nyito.mohosz.hu/index.php/szovetsegi-iroda/kozerdeku/hireink/893-mit-kell-tudni-a-horgasz-regisztraciorol-es-a-magyar-horgaszkartyarol
Végezetül mindenkinek az őszi időszakra kellemes időtöltést és jó horgászatot kíván az Őrhalom-i Horgász Egyesület vezetősége!
Bár időjárásunk hűvösebbre fordul és vizeink lehűlnek, de azért még ne tegyük el a felszerelést!
Ne feledjük el, hogy pontyok és csukák időszaka következik!
Karvai Norbert
HE elnök
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Ipoly Menti Különleges Mentők
Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydúsan telt a nyár az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz: a képzések, gyakorlatok mellett részt vettünk viharkárok felszámolásában, vízben elsüllyedt
horgász kiemelésében, balesetet szenvedett túrázó mentésében, eltűnt idős emberek felkutatásában, három tagtársunk pedig, -közöttük egy őrhalmi tagunk- sikeres könnyűbúvári vizsgát tett.
Közös, nagyon látványos magasból mentési gyakorlaton vettünk részt nyár elején a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának állományával. A feltételezés szerint
két szerelő munka közben balesetet szenvedett a városi víztornyon, amelynek következtében csak hordágyon
lehetett mozgatni őket. Mivel a hivatásos kollégák magasból mentő gépkocsija csak korlátozottan tudta megközelíteni
a helyszínt, ezért a sérültek lementését közös erővel, alpintechnika alkalmazásával kellett megoldanunk.
Óriási vihar pusztított egy július végi délutánon Balassagyarmaton, amelynek következtében több középület
tetőszerkezete megrongálódott, sok fa kidőlt vagy lehasadtak az ágai, villany- és telefonvezetékek szakadtak le. A
zivatarlánc elvonulása után két óra alatt mintegy harminc bejelentést kapott a katasztrófavédelem a különböző káresetekről, amelyeknek felszámolásában
a balassagyarmati, a szécsényi, a rétsági, a berceli és a salgótarjáni hivatásos, valamint az érsekvadkerti és az őrhalmi önkéntes tűzoltók mellett
egyesületünk tagjai is részt vettek.
Egyesületünk a megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a szomszédos szlovákiai önkéntes tűzoltó szervezetekkel történő minél szorosabb
határmenti együttműködés kialakítására. Ennek keretében augusztusban Balassagyarmaton, a város közkedvelt üdülőövezetében, a Nyírjesi-tavaknál
hajtottunk végre közös vízimentési gyakorlatot, amelynek folyamán a zsélyi (Želovce) és a bussai (Bušince) önkéntes tűzoltókkal sorra végig próbáltuk
az eszközös és az eszköz nélküli vízimentés, valamint a csónakba történő kiemelés fogásait.
A szeptember első napján Balassagyarmaton megrendezett „Ipoly Hidak IX. Nemzetközi Szlovák- Magyar Tűzoltó-találkozó” sikeres lebonyolításából
egyesületünk tagjai is kivették részüket:
az előkészítésben éppúgy közreműködtünk, mint a mentési bemutatók végrehajtásában, majd este
a felszerelések visszaszállításában. A Nagykürtösi Járási Önkéntes Tűzoltó Szövetséggel az idei
évben megkezdett, határon átnyúló mentési felkészülésünk keretében közös árvízvédelmi és alpintechnikai gyakorlatot is végrehajtottunk, amelynek során a homokzsákos védekezést, a mobilgátak
telepítését, illetve az ártérből alpintechnikával történő kiemelés fogásait gyakoroltuk.
Egyesületünk egyik alapelve a folyamatos tanulás, mivel így, a tagjaink állandó képzésével tudjuk
biztosítani, hogy szervezetünk minél több, specális tudással rendelkező szakemberrel szolgálhassa
megyénk polgárait -sőt, már a szomszédos megyék lakóit is.
Ennek keretében az idén -többek között- újabb három tagtársunk, közöttük egy őrhalmi tagunk szerzett könnyűbúvári képesítést.
Egyesületünk az idei évtől vált jogosulttá arra, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadójának az adózó rendelkezése szerint felajánlható 1%-át gyűjtse, fogadja. Az idén összen
272.400.- forintot ajánlottak fel az adózók a számunkra, amit szeptember végén utalt át
bankszámlánkra az adóhatóság, és amit a mentési tevékenységünkre, képességeink fejlesztésére fogunk fordítani.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ebben a formában támogatta egyesületünket, és kérjük, gondoljatok ránk jövőre is!
Átfogó polgári-katonai egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot tartott Szécsényben a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Honvédség. A rendezvényre együttműködő partnereinkkel együtt
egyesületünk is meghívást kapott. Balassagyarmat üdülő-övezetében, a Nyírjesi-tóban elmerült személy mentéséhez kérte egyesületünk segítségét a
rendőrség egy októberi éjjelen. A szerencsétlenül járt ember felkutatását még az éjszaka folyamán megkezdtük búvárok és szonárberendezés
segítségével, ami másnap délben vezetett eredményre, és így ki tudtuk emelni a tóból az elhunytat.
Mindemellett az elmúlt hónapokban részt vettünk Sirokon terepkerékpár-verseny biztosításában, Drégely-váránál megsérült túrázó lementésében,
Felsőpetényben és Diósjenön eltűnt idős emberek felkutatásában, Hugyagon egy kútba esett kutya kiemelésében.
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

Ez úton is köszönjük mind azok segítségét, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk javára fordították! A befolyt
összeget a jövő évi rendezvényeink lebonyolítására fordítjuk.
Nyáron két alkalommal szállítottunk műanyag kupakot Rimócra
Szita Jázminkának. A műanyag kupakokat folyamatosan gyűjtjük a
könyvtárban.
Falunapunk lebonyolításában egyesületünk tagjai is aktívan
résztvettek.
Az október 1-jén megrendezett főzőversenyen csapatunk Baranyi
Jenőné Ilonka nénivel az élen, csülökpörköltet készített, mellyel
megvendégeltük a rendezvényre érkezőket, résztvevőket.
Szeptember 29-én az Őrhalomért Egyesület együttműködési
megállapodást kötött a Sportegyesülettel. A dokumentumokat a két
egyesületi elnök írta alá.
Az
Őrhalomért
Egyesület és az
Őrhalmi Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás október 30-án 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 ruhadarabokat a
Vöröskereszt területi szervezetének adományozzuk. Ez úton is köszönjük a felajánlásokat!
Mindenszentek előtt rendbe tettük a szovjet síremléket és a kőkereszt környékét.
A szilveszteri bált, a tavalyi szervezéshez hasonlóan, két helyi civil szervezet, az Őrhalomért
Egyesület és az Őrhalom-i Horgász Egyesület közösen rendezi. A bál részleteiről a későbbiekben részletes információkkal szolgálunk. Mindenkit szeretettel várunk!
Farkas Andrea egyesületi elnök
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Júliusban és augusztusban már hagyományosan nyári szünetet tartottunk a klubban, de a Dalkör tagjai folyamatosan jártak próbára.
Az augusztusi falunapon a dalkör fellépett Szilvi irányításával.
Augusztus végén, a szünet utáni első klubnapon köszöntöttük az
Ilonákat és Ernesztin nevü társainkat.
A szeptember csendesen, telt gyakran csak fél létszámmal voltunk az
őszi munkák miatt.
Rozália és Mária névnapot tartottunk szokásaink szerint. A klub részt
vett a főzőversenyen is. Az októbert szép ünneppel kezdtük. Ismét 80
éves lett egy tagunk. Hegedűsné Magdit köszönthettük ez alkalomból. Magdi megvendégelt minket - virslivel, pogácsával, tortával - Polgámester Urat és Farkas Andikát is megtisztelte, meghívta az
összejövetelre.
Az ünnepelt virágokat kapott a meghívottaktól is, és a klub szokásos 80
gyertyás kis tortácskáját.
Októberben egy társunk unokájának volt lakodalma.
Magdi ránk is gondolt kóstolóval. Köszönjük! Hevér Istvánné klubvezető
Sajnos az október nagyon szomorú eseménnyel indult. Elment végleg Bodorné
Erzsike társunk. (A klub életében ez az első
ilyen szomorú esemény). Ő később csatlakozott hozzánk, mivel nem itt lakott. Szeretettel fogadtuk Őt is, mint bárki mást is.
Úgy gondoljuk, hogy jól érezte magát közöttünk, rendszeresen járt a klubba, barátságos
jó természetével gyorsan beilleszkedett a
faluba is és közénk is. Sajnos az élet eddig
tartott számára. A családjának Őszinte
részvétet kíván a klub minden tagja.
Elbúcsúztunk Tőle mécsessel, ide való idézetekkel.
A novemberi névnapi köszöntés sajnos egy
személlyel kevesebbnek szól majd. Lánya eljött a klubba megköszönte hogy
köztünk lehetett. Emlékét megőrizzük, midig szeretettel fogunk rá gondolni.

Arany okleveles óvónéni
Nyarat idéző, verőfényes kora őszi idő fogadta 2018. szeptember
20-án Kecskeméten a Neumann János Egyetem Pedagógusképző
Karának Kaszap utcai főépületébe érkezőket. A jogelőd intézmény, az egykori Óvónőképző Intézet patinás épületében vehette át Dr. Ailer Piroskától, a Neumann János Egyetem rektorától
és Dr. Fülöp Tamástól, a Pedagógusképző Kar dékánjától arany
díszoklevelét - több, egykori évfolyamtársával együtt - Hegedűs
Gézáné, „Hegedűs óvónéni” a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben
50 éve szerzett oklevele, és a pedagógus pályán eltöltött több évtizedes munkája elismerése okán.
Az őrhalmi óvoda egykori vezetője 1964-ben, a balassagyarmati
Balassi Bálint Gimnáziumban frissen megszerzett érettségi bizonyítványával a zsebében azonnal a pedagógus pályára lépett,
az akkor még községi státuszban lévő Szécsény óvodájában,
képesítés nélküli óvónőként. Itt sajátította el az óvodai nevelés
alapvető ismereteit, gyakorlati alkalmazásait. Hamarosan
felsőfokú tanulmányait is megkezdte a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, ahol 1968 januárjában vehette át óvónő
oklevelét. Az oklevél megszerzését követő évben már Hugyag község óvodáját
vezette, majd 1972 augusztusától a szülőfalu, Őrhalom óvodájának vezetője lett,
kerek harminc éven keresztül. Valódi, családias közösséget hozott létre, főleg
helybéli kollégákkal, ahol az óvónőktől, a dajkától a konyhai dolgozókig a rájuk
bízott gyerekek nevelését-oktatását mindenki szívvel-lélekkel végezte.
Valószínűleg sokan vannak e sorok olvasói közt, akiknek óvodáskori emlékei
közt meghatározó szerepet tölt be Hegedűs Gézáné „Hegedűs óvónéni” személye… Szakmai tevékenysége számtalan elismeréseinek egyik legmaradandóbb
epizódja a kor talán legnagyobb zenepedagógusának, Forrai Katalinnak az őrhalmi óvodában tett látogatása 1975ben. 2002-ben történt nyugdíjba vonulását követően unokái fejlődését kíséri óvó szemeivel és tevékeny segítségével.
Külön öröm számára, hogy mindkét gyermeke pedagógus végzettséget szerzett, Szilvia lánya jelenleg is aktív
pedagógus, Andor fia a pedagógus pályán szerzett sokéves tapasztalatait is felhasználva a tanügy-igazgatásban dolgozik. Nyugdíjasként is aktív életet él, az őrhalmi óvoda rendezvényeinek állandó meghívottja, az Őrhalmi Nyugdíjas
Klub tagjaként több volt munkatársával együtt vesz részt a település kulturális életében.
Az arany díszoklevél kecskeméti gyakorló általános iskolások és egyetemi hallgatók részvételével történő ünnepélyes átadása méltó elismerése volt egy aktív értelmiségi életpálya jelentős mérföldkövének.
További információk megtalálhatóak a NJE honlapján: https://pk.uni-neumann.hu/60-illetve-50-eve-vegeztekHegedűs Andor
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Július 21-én az Ipolyvarbói Falunapon szatmári táncokkal színesítették a programot a Csicsókák felnőtt tánccsoport tagjai.
Falunapunkon láthattuk a gyermek és a felnőtt csoport új koreográfiáját egyaránt.
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyományőrzők is részt vettek a körmeneten, és a búcsúi szentmisén. Kicsik és
nagyok egyaránt népviseletben ünnepeltek.
A nyári szünet elteltével ismét megkezdődtek a próbák, kedd esténként Kurucz Boglárka „Bogi néni” vezetésével. Továbbra is szeretettel várjuk táncolni szerető, szorgalmas gyerekek jelentkezését!
Szeptember 22-én a szügyi hagyományőrzők vendégei voltunk a szüreti felvonuláson és mulatságon.
Szeptember 29-én, a főzőversenyen a felnőtt táncosok csapata a verseny során a megtisztelő 3. helyezést érte el a finom csirke paprikással, melyhez nokedlit készítettek.Továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben, eladó épületekben fellelhető, esetleg megunt, kidobásra szánt régi tárgyakat, népviseleti ruhadarabokat, a folyamatosan megújuló faluházba!
FA

2018. november 13-án a Fradi Suli Program elnevezésű
iskolalátogatási rendezvény lesz az Őrhalmi József Attila Általános
Iskola vendége, az Őrhalomért Egyesület jóvoltából.
A program keretében elhoznak hozzánk két élsportolót, NB I.-es
labdarúgó csapat valamelyik játékosát, valamint egy másik
szakosztály szintén élvonalbeli, válogatott sportolóját.
A rendezvény végén lehetőség lesz dedikálásra, közös fényképek készítésére a sportolókkal. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az iskolában a Ferencvárosi Torna Club hivatalos médiacsatornájának
munkatársai fénykép-, és video felvételeket készítenek az eseményen résztvevő gyerekekről, amelyeket
a Ferencváros különböző hivatalos kommunikációs csatornáin (honlap, Facebook oldal, Twitter, Instagram, etc.) nyilvánosan publikál.
Az iskolalátogatáson 6 éves kortól 18 éves korig mindenkit szeretettel vár az Őrhalomért Egyesület!
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