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Idén, október első szombatján tartottuk meg immár hagyományosnak
mondható szabadtéri szentmisénket a település szélén lévő Mária szo-
bornál. A templomtól indultunk néhány buzgó hívővel, majd útközben is
csatlakoztak testvérek, akikkel körmenetben érkeztünk a szépen felújí-
tott imahelyhez, hogy Égi Édesanyánkat, Magyarok Nagyasszonyát 
ünnepeljük. 
A szentmisét azzal kezdtük, hogy megáldottam, szentelt vízzel meghin-
tettem a helyet. Valamit megszentelni, azt jelenti, hogy az adott helyet,
személyt, házat, járművet stb. kiragadom a profán világból, és Isten ol-
talmába ajánlom. Felajánlom annak az Istennek, aki
végtelenül Szent, maga a Szentség, és megkérem Őt,
hogy kegyelmével, erejével töltse el, valamint je-
lenlétével szakralizálja.
Szentmisénk keretében azt a Máriát ünnepeltük, aki
elfogadta Isten akaratát, felajánlotta a szívét, életét
az Úrnak, és engedte, hogy megszentelje, lefoglalja
őt. Mária engedte, hogy az Isten kiemelje a profán
világból, megáldja, és felszentelje arra a gyönyörű
küldetésre, mely a megváltásunkat készítette elő. A
Szűzanya teljesen rábízta magát Istenre, hogy aztán
a Mindenható a legtöbbet hozhassa ki ebből az oda-
adott, megszentelt, megáldott, kegyelemmel 
teljes életből. 
Ha továbbgondoljuk a szentelést, mint valaminek
a felajánlását, akkor egyértelművé válik, hogy ami-
kor Szent István Királyunk felajánlotta a koronáját,
hazáját, magyar népét Máriának, akkor valójában ezzel
a mozzanattal kiragadta a profán világból Magyarországot,
és a Szűzanyán keresztül Isten kezébe tette, az Úr oltalmába ajánlotta,
megszentelte, szakralizálta azt.
Éppen ezért bátran állítom, hogy Mária Országa, Magyarország: szent!
Szent, mert Istennek lett felajánlva. Szent, mert Isten oltalma alatt áll.
Szent, mert a Szűzanya pártfogását élvezi. A kérdés csak az: hogy vajon
mi akarunk-e szentté válni ebben a szakralizált országban? Törekszünk-
e tudatosan az életszentség megvalósítására? Merünk-e, és akarunk-e
szentként, keresztényként, magyarként élni Őrhalomban, Magyarorszá-
gon, Európában?
Mert ezen áll vagy bukik minden. Rajtunk is áll, vagy bukik Magyaror-
szág szent mivoltának hitelessége. Ha Jézus Krisztussal éljük a minden-
napjainkat, és az Ő tanítása szerint rendezzük be az életünket, akkor
számunkra a kereszténység valóban életforma lesz, és nem csak egy
szép szokás.

Ha napról-napra hitelesen és hűségesen élünk keresztény magyarként,
akkor, és csak akkor tudjuk Magyarország szent mivoltát őrizni, és kép-
viselni ebben a széthulló, elpogányosodó Európában.
Mária példáján keresztül látjuk igazán, hogy a porszem, gyenge ember
igenis szentté válhat, amennyiben az Istenben bízva, önmagát teljesen át-
adva, akaratát és vágyait az Ő akaratának alárendelve éli mindennapjait. 
Égi Édesanyánk, Mária oltalmát kérve, tegyünk komoly elhatározást az
életszentség megvalósítására! Ajánljuk, szenteljük életünket Istennek, és
merjünk keresztény magyarként élni a Szent Magyarországon!

Berci atya

„Hozzád fordulunk könyörgő imánkkal, Isten dicsőséges
Anyja, Magyarok Nagyasszonya, Szentséges Szűz Mária.
Ezer éven át élvezett pártfogásodat megköszönve ké-
rünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai jóságodat.
Első Szent Királyunk előre látta népe árvaságát, és
neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félel-
mével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád,
mert tudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat,
akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak. Hatalmas
szószólónk voltál Szent Fiadnál a letűnt századok alatt,
csak így maradhattunk meg tengernyi ellenség között is
kereszténynek és magyarnak. Anyai oltalmadban bí-
zunk most is, az új idők viharaiban, amikor ellenségek
vesznek körül és egyfelől az istentelenség, másfelől az új
pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket. Kelj, Nagy-

asszonyunk néped védelmére, és eszközöld ki nekünk
szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez,

amelyért ha kellett, életüket is feláldozták apáink. Hűséget
Szent Fiadhoz, és az Anyaszentegyházhoz, amely mint őseinket, minket is
elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk,
akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtlen tisztasága minden idők ma-
gyarjának örök eszményképe. Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy
keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet
terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyá-
kat, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anya-
szentegyháznak és drága magyar hazánknak. Terjeszd ki anyai oltalmadat
hazánk i�úságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel minden ma-
gyar szem feléjük tekint. Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés
keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan is megérdemeltünk, de mégis
bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg Fiadat, és kérjed, hogy de-
rítse ránk mielőbb a feltámadás napját, hogy minden magyar szív egye-
sülhessen majd szent Fiad és a mennyei Atya dicséretében. Ámen.”
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Július hónapban Önkormányzatunk 12 fő diákmunkást foglalkoztatott.

Az Európa Bajnokság ideje alatt Foci Klubot szerveztünk a hivatal rendezvény termébe, ahol közösen néztük meg, és ér-
tékeltük ki az aktuális mérkőzés eredményét.

Július 16-án az ipolyvarbói Falunap keretében került sor az I. és II. világháborúban elhunyt hősök emléktáblájának meg-
koszorúzására. Az Önkormányzat nevében Kanyó János alpolgármester rótta le kegyeletét. A műsorban felléptek hastánco-
saink, és a Nyugdíjas klub énekkara.

Július 28-án, immár harmadik alkalommal szervezett Önkormányzatunk kirándulást Egerbe.

Augusztus 20-án volt településünk búcsúnapja. (Képes összeállításunk a 4-5. oldalon látható.) 

Augusztus 23-án véradás volt Őrhalomban, a hivatal rendezvénytermében. 

Augusztus 25-én már negyedszer kirándultunk közösen Egerbe.

Szeptember 17-én rendezték meg a X. Megyenapot, ahol Őrhalom is képviselte magát. (A rendezvényről készült beszámoló
a 7. oldalon olvasható.)

Szeptember 20-án az Őrhalom-Ipolyvarbó híd megépítéséről tanácskoztak az őrhalmi Polgármesteri Hivatalban. Vendé-
geink voltak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nógrád és Besztercebánya megye és intézményeik, a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. képviselői, valamint Ipolyvarbó polgármestere.

Szeptember 25-én rendeztük meg az ötödik főzőversenyt. (Az eseményről készült írás a 8-9. oldalon látható.)

Október 1-jén a hagyománnyá vált körmenettel kezdődött, majd a Mária kápolnánál folytatódott a Magyarok Nagyasz-
szonya napi szabadtéri szentmise, melyet Horváth Bertalan plébániai kormányzó celebrált. A káponka idén tíz éve került
jelenlegi helyére, egykor a Mária majorban állt. 1907-ben Gróf Mailáth Géza építtette.

Október első hetében került megrendezésre az Országos Könyvtári Napok, melyhez csatlakozott intézményünk is. (A prog-
ramokról készült cikk a 6. oldalon olvasható.)

Október 6-án volt az Őrhalmiak Szentkúti zarándoklata. Immár 3. alkalommal jártunk közös zarándoklaton.

Október 12-én Farkas Egon polgármester úr születésnapja alkalmából köszöntötte a 90 éves Laza Gyuri bácsit, akinek az
önkormányzat ajándékai mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt születésnapi emléklapot.

Az elmúlt negyedévben a közhasznú foglalkoztatottak és a település karbantartó az alábbi munkákat végezték Őrhalom-
ban: készítettek egy asztalt két paddal, melyet a Milleniumi emlékparkba helyeztek el. Az új plébánia épületében víz- és
szennyvíz hálózat felújítás történt. A Varbói tér pihenőhelyén megrongált táblát és virágosládát kijavították és visszahe-
lyezték. Burkolatjavítást végeztek a Varbói úton. Járdajavítás történt a Kossuth úton. Bojlert cseréltek az óvodában. A Ság-
vári úton vízelvezetés céljából 10 m3 követ terítettek szét és dolgoztak be. A Kossuth úton, a volt tejcsarnok előtt korlátot
helyeztek ki a mély beton árok mellé. A Dózsa és fő út sarkán lévő korlátra fényvisszaverő jelzést ragasztottak fel. Kijaví-
tották a templomtéri szobrok lábazatait. Földkábel fektetést végeztek a focipályához vezető úton, ez által hálózatbővítést
tudtunk kiépíteni a sportöltöző épületében. A hivatal udvarán lévő garázssorból két helyiséget zárható tárolónak alakítot-
tak ki. Kivakolták az épületet, és ajtót építettek rá. Tavasszal elkezdték a Mária kápolna környékét felújítani: új padokat rak-

tak ki, új korlátot
építettek. Ősszel foly-
tatódtak a munkála-
tok: a kápolna lába-
zata teljesen új burko-
latot, és festést kapott.

Önkormányzatunk a
Kossuth és Varbói utak
területére sebesség
korlátozást vezetett be.
Kihelyezték a 30-as se-
besség korlátozásra
felszólító táblákat. A
közeljövőben forgalom-
lassító küszöb (fekvő-
rendőr) kiépítése is
megtörténik.            FA
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Szent István Király, falunk védőszentjének ünnepén
A vendégségi szentmisét főtisztelendő Kardos Csongor ferences
atya és Horváth Bertalan plébániai kormányzó celebrálta. Meg-
tisztelte jelenlétével rendezvényünket Kosik Szilvia Ipolykeszi
polgármester asszonya, Bárányné Márton Melinda jegyző asz-
szony, és Lencsés Zsolt művész úr.
A településünk jelképévé vált Szent István kápolnánál László
Péter elmondta, külön erre az alkalomra írt A Szent király című
versét, templomunk énekkara és a nyugdíjas klub énekkara gyö-
nyörű énekekkel tisztelegtek Szent István emléke előtt. Halasi
Bianka az Operett színház művésze az Ave Mariat és a Kormo-
rántól Ki szívét osztja szét című dalokat adta elő.
Ünnepi beszédet mondott Farkas Egon polgármester úr. Az aláb-
biakban a beszédből idézünk:
„Magyarország történetének hajnalán, államalapításunk idején
már Géza fejedelem fiának, Istvánnak is a legnagyobb problé-
mát a belső rend kiépítése jelentette. A fiatal Magyar államot tá-
madó külső erőket gyorsan sikerült visszavernie, viszont a belső
széthúzás sokáig megnehezítette az országépítés munkáját. Szent
István király azonban nem csak a kard erejében bízott. Országát
sziklaszilárd, keresztény alapokra építette. Ezt fejezi ki az őrhalmi
templomban Lencsés Zsolt művész úr által elkészített legelső
freskó: Vajk megkeresztelkedése. A kereszténység az a belső lelki
és külső társadalmi erő, mely egy nemzetté képes összefogni az
ezerfelé húzó embereket, amely képes erőt adni az országépítés
hatalmas feladatához, és amely felemeli nemzetünket.
Mi magyarok erős, páratlanul tehetséges nemzet vagyunk. Ezer
éve a keresztény Európa védőbástyái. A Riói olimpián úszásban,
az USA és Ausztrália mögött a harmadik helyen végeztünk. Mégis
azt írja egy internetes kommentező, hogy unja már a 3-szoros
aranyérmes Hosszú Katinkát. Sajnos mindig akadnak közöttünk
ma is olyanok, akik még a legnagyszerűbb emberi teljesítménye-
ket is megszólják.
Tisztelt Őrhalmiak! Abban hiszek, hogy nagy dolgokat véghez-
vinni, országot, falut, közösséget építeni csak hittel, szakértő
munkával és összefogással lehet. 
Mi őrhalmiak képesek vagyunk erre! Széleskörű összefogással 3
éve felújítottuk kívülről a templomunkat, majd tavaly, újabb nagy
áldozatot vállalva gyönyörűen kifestettük belülről. Idén pedig
már megvalósulni látszik álmunk, elkészültek az első freskók is;
Jézus megkeresztelkedése és Vajk keresztelése. Munkánk gyü-
mölcseként szépen gyarapszik a falu, térfigyelő kamerarendszer
által biztonságosabbá vált településünk, új falubuszaink vannak
és a sportolás és közösségi élet lehetőségei javultak a felújított
tornacsarnokban, hogy csak a legjelentősebbeket említsem.
Egy héttel ezelőtt, múlt szombaton falunk lakói közül is sokan el-
zarándokoltak Szentkútra, imádkozni Szent királyunk dicső
jobbja előtt. Ma az ő imáikat folytatva kérjük mindannyian Szent
István közbenjárását falunkért! 
Azért, hogy kerüljön el minket minden, ami rossz, erősödjön a
békesség, az összefogás, a faluért való tenni akarás közössé-
günkben, hogy a nehézségek dacára tovább tudjuk folytatni Szent
István ország építő művét.” 
A búcsúról készült képes összeállításunkat a 4-5. oldalon láthatják.

László Péter: 

Ipoly vizeként ör�énylik a múlt�nk
Hej, amikor még dicső nemzet volt�nk
Akadt bőven szőlő, omlós-lág� kenyér�el, 
és Vajkot keresztelték Jézus szent hitével
Emelkedtek akkor a templomok sorban
Legendás nag� hit�nk, azóta már hol van?
A régi templomok, kopár pusztává váltak
A régi emberek, a föld alá szálltak…

Minden, ami ér�ék, föld ala� van régen
Sodródunk az ár�al, eg� lét�élküli létben
Ősi földjeinken, hol harci lovak jár�ak
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 kiég�nk,
és a szentek fent�ől imádkoznak ér��nk.

De szülőfalumban szólnak a harangok
Az emberi kéz maradandót alkot
Ist�án király büszkén tekint falujára
Őrhalomnak g�önyör� templomára
Díszes �eskók ala� misézik a papság
I� töretlen a hit, és örök a mag�arság,
mer� lángbet�kkel áll a Legendárium előszavába:
„Sohase feledje senki, hog� mag�ar volt 
a világ�ak első szent királya.”

Szentkúti zarándoklat

Egri kirándulás júliusban

Egri kirándulás augusztusban

EB foci klub

Ipoly-hidas megbeszélés Koszorúzás Ipolyvarbón
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Könyvtárunk is csatlakozott az
Országos Könyvtári Napok ren-
dezvénysorozathoz, ahol öt féle
témakör köré lehetett programot
szervezni. Zöld könyvtár, Könyv-
választó, Múltidéző, Mozdulj ki!,
és Könyvtári legek címmel.
Október 3-án, hétfőn este a ha-
gyományőrzés iránt érdeklődőket
vártam a Múltidéző: A „Nógrádi-
kum” őrhalmi gyöngyös főkötő,
és az őrhalmi népviselet bemuta-
tása című programra. Bóta Bet-
tina felöltözött őrhalmi viseletbe,
rajta bemutattam az öltözetet. Is-
mertettem a megyenapon átadott
Nógrádikum oklevél tartalmát, és
ismét kihangsúlyoztam Marton
Jánosné Juliska néni hagyomá-
nyaink iránti tiszteletét, hiszen
neki köszönhető, hogy van a falu-
nak Nógrádi-
kum főkötője.
Ő az egyetlen,
aki megőrizte a
régi, eredeti
gyöngyös fő-

kötőt. Majd Kanyó Ferencné Juliska néni
segítségével beszélgettünk az újonnan ké-
szült főkötő részleteiről, az elkészítés fo-
lyamatáról. Ő volt az, aki az egészet
levezényelte, és a munka oroszlán részét
elvégezte. A bemutató után a felnőttek
régi fényképeket nézegettek, a gyerekek
a népviseletes babákkal játszottak.
Október 04-én, kedden délelőtt a gye-
rekeket vártam a Mozdulj ki! – Zene-
mese-játék a könyvtárban című
programmal. Ember István és kis lánya
Lili, versekkel, és gyermekdalokkal szó-
rakoztatták a kicsiket, a furulya és gitár
hangja elvarázsolta őket. Műsor után
egy kis tízórai csemegével és teával kí-
náltam a kis vendégeimet. A lelki, majd

testi töltődés után, jöhetett a "játék" a könyvekkel, és a fo-
tózkodás. Kicsik és nagyok szívesen fényképezkedtek Filu-
val, a könyvtár kutyusával és a népviseletes babákkal.
Kedden délután a Mozdulj ki! – Jó étvágyat! – egészséges táp-
lálkozás címmel Siposné Pál Gabriella dietetikus előadására
vártam az érdeklődőket. Az előadás a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatá-
sával valósult meg. A részt vevők nagy részét az őrhalmi
nyugdíjas klub tagjai tették ki.
Október 5-én, szerdán Könyvtári legek! – Legkedvesebb vers
elnevezésű esttel zártuk az országos programsorozat őrhalmi
rendezvényeit. Író – olvasó találkozón, Ember István költő-
vel Hazám, féltelek című kötetéről László Péter költőnk, kró-
nikásunk beszélgetett. Fábri
István és Majer Zsolt a Tor-
may Irodalmi Társaság tagjai
versekkel, dalokkal színesí-
tették hangulatos záró estet.
Köszönöm a közreműködők,
és a vendégek részvételét! 

Farkas Andrea könyvtáros

Országos Könyvtári Napok
az őrhalmi Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen

Megjött az ősz,
búcsút int a nyárnak,
lassan ideje lesz
a meleg ruhának.

Szomorú, esős napok,
ködös, nyirkos reggelek,
búcsúznak a fáktól
a hulló levelek.

Színük zöldből sárga,
erejük egyre fogy,
bágyadtan integetve
várják a holnapot.

Már nem sokáig,
végzetük közeleg,
egyre deresebbek
már a reggelek.

Feltámad a szél,
a fa megremeg,
hullanak már róla
a sárga falevelek.

Utolsó útjukon
illegnek-billegnek,
szél szárnyán röpködnek,
amíg földet érnek.

Viszlát, öreg fa,
jó utat levelek!
Csupasz karjaival
egyre csak integet.

Álmotok legyen szép,
mint volt létetek,
az élet körforgás,
Isten véletek.
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2016. szeptember 17-én, szombaton Balassagyarmaton ke-
rült megrendezésre a X. Nógrádi Megyenap. A szervezők szí-
nes kulturális programokkal várták a megye minden lakóját.
Településünk is képviseltette magát az egész napos rendez-
vényen. Elfoglaltunk két pavilont, ahol Baranyi Jenőné
Ilonka néni, és Szolik Istvánné Rózsi néni egész nap készí-
tették az őrhalmi krumpliból gyúrt mákos és prézlis nudli-
kat, valamint az ízletes krumplibabákat, Benőczné Zachar
Ágnes tanárnő és Lajkóné Csernyik Ibolya hivatali dolgozó
segítségével. A kínálgatásból kivette részét Farkas Egon pol-
gármester úr, és a népviseletbe öltözött Valah Dorina is, akik
a finomságok mellett házi pálinkával, és Fagyas Róbert ipoly-
varbói grafikus által készített, új, Őrhalomról összeállított ké-
peslapokkal is várták az érdeklődőket.
Nógrád megye egyik legfontosabb eseményén, az Ünnepi
közgyűlésen adták át a megyei kitüntetéseket, és az új díja-
zottaknak az elismerő címet. Ezen a közgyűlésen kapta meg
Marton Jánosné és Farkas Andrea a Nógrádikum díjat. Ju-
liska néni azért, mert megőrizte és az utókornak tovább adta
a gyöngyös főkötőt, én pedig azért, mert úgy gondoltam, hogy
ez a fejdísz nem csak Őrhalomnak, de az egész megyének is
értéket jelent, ezért terjesztettem fel javaslatomat a Nógrád
Megyei Értéktár Bizottság elé. A bizottság a 2015. december
17-ei ülésén döntött arról, hogy ezt az értéket felveszi a Nóg-
rád Megyei Értéktárba. E döntés alapján adták át az okleve-
leket a szeptemberi megyenap közgyűlésén. A közgyűlésre,
és az ünnepi szentmisére elkísért minket Rados Zsófia ere-
deti népviseletben, fején a régi, Nógrádikum főkötővel, és
Bóta Bettina az idén varratott ruhában és az új főkötőben,
amely Kanyó Ferencné Juliska néni vezetésével készült. Se-
gítői voltak: Farkasné Marton Éva, Hevér Istvánné Marika,
Slezákné Varga Tímea.
Legyen büszke rá minden, hagyomá-
nyainkat tisztelő és szerető őrhalmi,
hogy a gyöngyös főkötőnk a Nógrádi-
kumok közé tartozik.                        FA
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Őrhalom Község Önkormányzata idén is megszervezte az „Itthon vagy! Őrhalom szeretlek!” elnevezésű programját, melynek keretében főzőversennyel, és színes
rendezvénnyel várta az őrhalmiakat, és vendégeiket szeptember 25-én, vasárnap.
Az egész napos főzőverseny résztvevőinek gyermek és felnőtt programokkal kedveskedtek a szervezők. Láthattuk A kiskakas gyémánt félkrajcárja című népmese
zenés-táncos feldolgozását a Paramisi Társulat előadásában, majd az Iglice Néptáncegyüttes tagjai őrhalmi és varbói táncokat jártak Oláhné Csercsics Ivett és Oláh
József  vezetésével. Menyhárt Éva énekes mai slágerekkel szórakoztatta a kicsiket, és a nagyokat. 
A főzőversenyen 11 csapat vett részt. Őrhalom Önkormányzata és a Közös Hivatal dolgozói két katlan székelykáposztát készítettek, melyet frissen pirított cipóban
tálaltak, desszertként palacsintát kínáltak. Ezzel a menüvel vendégelték meg a falu azon lakóit, akik nem vettek részt a versenyen, de a programokon megjelentek. 
A szoros versenyben első helyen végzett Csitár Község Önkormányzata, akik „Erdőtúrót” készítettek túrós csuszával. Ez a vadpörkölt kapta a legtöbb pontszámot
a zsűritagoktól.  A második díjat a polgárőrség csapata nyerte el a csülök pörkölttel, melyhez tócsnit tálaltak, ráadásként csirkemellet grilleztek, és halszeleteket füs-
töltek. A megtisztelő harmadik hely holtversenyben az önkormányzatunknál dolgozó fiúké, a „Bad Boys” csapaté, akik különleges fűszerezésű sertés pörköltet főz-
tek, és az Önkormányzat - Közös Hivatal csapatáé lett. A dobogóról lemaradt csapatok, és az elkészített ételek az alábbiak voltak: Őrhalomért Egyesület: sült csülök
szuszogóval, párolt káposzta ágyon Ilonka néni módra, Őrhalmi Nyugdíjas Klub: palóc gulyásleves nyugdíjas módra, Ipolyvarbó csapata: káposztaleves gazdagon,
Diákmunkások csapata: chilis bab fiatalosan, Jablonkáért csapat: lengyel gulyás, Őrhalmi Egyházközség: szalon belső hentes módra, Nógrádgárdonyért Egyesület:
bableves laskával. 
A pálinka mustrán Merica Zoltán varbói vegyes pálinkája győzedelmeskedett. Az otthon készült krumplis sütemények versenyére 3fő nevezett. Első helyezést ért el
Kürtösi Gyuláné burgonya krémesével. Holt versenyben két második helyezett született: Hevér Istvánné Marika krumplis fánkja, és Merica Mária varbói szőlő lek-
város krumplis süteménye.  Őrhalom Község Önkormányzata minden csapatot, és versenybe benevezőt oklevéllel és díjban részesített. 
A gyerekek Izolda népi játékaival ügyeskedhettek, köthintázhattak és arcfestést is kérhettek. Az eredményhirdetés után, Fábián Balázs zenélt. Az egész napos prog-
ram szabadtéri bállal zárult. Ezen a napsütéses szép napon több száz ember fordult meg a szépen feldíszített és rendezett hivatal udvarán, és ugyanennyi személyt
látott vendégül az önkormányzat és a közös hivatal csapata. FA
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Már javában benne vagyunk az őszben, de szeretnék visszapil-
lantani a nyárra.
Júliusban Barázné Takács Ágnes tanítónő vezetésével valamint
Járja Zita tanítónő, Menyhárt Éva tanítónő és jómagam segítsé-
gével kétszer ötnapos Erzsébet-napközitábor volt iskolánkban 28
diák bevonásával. Minden nap élményekkel telt: a fiúknak focied-
zések voltak, a lányoknak kézműves foglalkozások. Volt mozilá-
togatás, kirándulás kisvasúttal Királyrétre, hajózás a Dunán.
Örömhír, hogy az iskola felújítására 285110Ft értékben PVC-t kap-
tunk, továbbá festékekre (radiátorzománc, korróziógátló, belső
falfesték, parkettalakk) és egyéb kiegészítő anyagokra vásárlási
lehetőséget 269880Ft értékben. Új székek, padok és tábla is ér-
kezett hozzánk. Köszönet érte a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Balassagyarmati Tankerületének.
Az egyik már felújított osztályban - közönet érte: Kovács Zoltán
csitári festőnek - egy kis diák azt mondta, hogy ”Olyan a termünk,
mint egy szoba.”
Az előttünk álló tanév sok élményt és tudást tartogat a számunkra.
Ezek közül most kettőt említenék: szeretnénk ismét Erzsébet-tá-
bort a diákoknak, a tanárokkal pedig Hejőkeresztúrra fogunk uta-
zni a csodaiskolának nevezett IV. Béla Általános Iskolába.

5. osztályos tanuló élmény beszámolója a Rárósi táborról
Nagyon jó volt ez a tábor, mert sok élményben volt részünk.
Amikor megérkeztünk, a szobák kiosztásával kezdtünk, én a 2-es szo-
bát kaptam. A szobatársaim: Linda, Carolina, Dorina, Zsaklin és Eszti
lettek, és ennek nagyon örültem, mert kedvesek voltak hozzám. Ezt
követően megmondták, ki melyik csoportba fog tartozni, én a kék
csoportba kerültem, ezáltal sok barátom lett. Megismerkedtem a csa-
patvezetőkkel is.
A tábor ideje alatt találkozhattunk rendőrökkel és mentősökkel, akik
bemutatót jöttek tartani. Kipróbáltam a részeg szemüveget és az
öregszimulátort is. Ezek a dolgok nagyon érdekesek voltak. Majd ezt
követően elmentünk a játszótérre.
Este bekentük magunkat szúnyogirtóval, mert tábortüzet raktunk,
majd csapatonként elindultunk a sötétben nyomozni. A felnőttek

sokat ijesztgettek
bennünket.
Másnap Oláh Ger-
gővel találkozhat-
tunk, aki nagyon jól
énekelt, és autogra-
mot kaptunk tőle.
Bunyós Pityu is fel-
lépett, nagyon tet-
szett. Ezen kívül
még más progra-
mokban is volt ré-
szünk. Ellátogat-
tunk a nápolyi-
gyárba, ahol meg-
tudhattuk, hogyan
készítik a finomsá-
gokat. A vadaspark-
ban is voltunk.
Az utolsó napunk
azzal telt, hogy ösz-
szepakoltunk és
mindenki autogra-
mot kéregetett egy-
mástól. A tábor
végén vásár volt,
ahol sok-sok játékot
vettem.
Örülök, hogy
elmehettem a
táborba, remé-
lem jövőre is
részt vehetek,
ha lesz rá lehe-
tőség.
Jónás Kamilla
5. oszt. tanuló
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•Öt hét szünet után július 25-én nyílt ki az óvoda újra. A nyári
zárva tartás alatt a gyermekmosdóban kicserélték az elkorro-
dálódott vízcsöveket, majd a mosdó és a gyermek WC új
csempeborítást kapott, így a gyerekeket felújított helyiségek
várták.
•Augusztus 15-én megtartottuk a tanévnyitó értekezletünket,
amin megbeszéltük az előttünk álló nevelési év fontos felada-
tait, programjait, elfogadtuk a 2016/2017 nevelési év munka-
tervét. Igyekeztünk olyan programokat beépíteni a gyermekek
részére, melyek személyiségük fejlesztését szolgálják. A szü-
net óta eltelt időszak azzal telt, hogy a gyerekeket visz-
szaszoktattuk az óvodai közösségbe, szokásokba.
•A gyerekek új építőjátékot, és mesekönyvet kaptak az Őrha-
lomért Egyesülettől, amit ismételten köszönünk!
•Szeptember 13-án megtartottuk első szülőértekezletünket.
Ilyenkor, év elején mindig sok az ismertetni való, a megbeszélni
való többek között a házirend, a munkaterv programokat.
•Október 04-én az őrhalmi könyvtárban voltunk a könyvtár
szervezésében megtartott: Mozdulj ki! zene-mese- játék elő-
adáson. A gyerekek az új dalokat hallgatták, a régieket együtt
énekelték.
•Október 07-én tartottuk óvodánk hagyományos programját, a
Mihály-napi vásárt. A gyerekek szerep szerint árultak majd:
csizmát, kalapot, trombitát. Igazi vásári hangulatot idéztünk föl.

Pilisiné Varga Anna óvodavezető 
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Tiszteletadás a szent jobb előtt
Augusztus 13-án országjáró körútja során Mátraverebély Szent-
kútra érkezett a „Szent Jobb”.
Az Őrhalmi Egyházközség is tisztelgett a közelgő Szent István ün-
nepe előtt, szent királyunk ereklyéje előtt. Autóbuszunk 50 fővel a
Mária kegyhelyre érkezett 9 órakor.
A szentgyónást a 11 órakor kezdődő püspöki szentmise követte,
majd a lobogók, Máriás lányok és a zászlókat, pompával, a Szent
Jobb követte, és a több ezer fős tömeg. Őrhalom községet a  ha-
gyományőrző kör, eredeti őrhalmi viseletbe öltözött fiataljai is szí-
nesítették. Délután 3 órakor lelki élményekkel gazdagodva
hazaindultunk nyári zarándok utunkról.        Kanyó Géza sekrestyés

Az őrhalmiak kedves zarándoklata
„Van édesanyánk ki gondot visel ránk, a szentkúti templomban 
kivirágoztál”
Az őrhalmi hívek az Egyházközség zarándoklata után 2 busszal, 100
fővel ismét köszönthették a nemzeti Kegyhely királynőjét.
A megfeszített Krisztus Keresztje alatt érkeztünk, és összetartó kö-
zösségünkkel vonultunk be a Szentkúti Szűzanyához, és kértük a
Szűzanya közbenjáró segítségét családunkért, községünkért, a békés
és szeretetteljes együttélésért, az egyházközségünkért, 
plébánosunkért. 
Érkezésünket követően, gyónásra került sor.
Délelőtt 11 órakor a ferences atya és plébánosunk szentmisét muta-
tott be értünk, és Őrhalom lakóiért. Az ünnepi szentmisét követően
a persely adományunkat és a hívek 500 Ft-os felajánlását polgár-
mesterünk adta át Peregrin OFM Ferences kegyhely igazgatónak.
A szentmise után kegytárgy vásárlásra volt lehetőség, valamint ugyanott melegedésre is, hiszen Szentkút völgyeiben hideg és
nyirkos idő volt. Akik a templomban maradtak, megismerkedhettek Szentkút történelmével Szent Lászlótól napjainkig.
Kora délután kis kávézás után a felújított liturgikus térrel ismerkedhettünk meg a szabadprogram keretében. Fél-2-kor indul-
tunk a befejező programhoz a Szekér fogadóba, ami egy háromfogásos ízletes ebéd volt. A hangulatos és lelkiekben gazdag za-
rándoklatot köszönjük a résztvevők nevében az Őrhalmi Önkormányzatnak, valamint plébános atyánknak, aki vezette az őszi
zarándoklatot.                                                                                                                            Kanyó Géza Sekrestyés, egyházi képviselő

A csapatépítés jegyében három közösségi rendezvényen is részt vett az elmúlt hónapokban az Őrhalom és Térsége Polgárőrség. Július ele-
jén Héhalomban, a Nógrád megyei tűzoltó és polgárőrnapon, szeptember közepén Szécsény-Pöstény-
pusztán, a szlovák-magyar találkozón, valamint szeptember végén, a Szeretlek Magyarország
rendezvénysorozat keretében az őrhalmi polgármesteri hivatalban tartott főzőversenyen vett részt az
egyesület. 
Minden évben visszatérő feladatként, a szeptemberi iskolakezdés idején, reggelente ez évben is polgá-
rőrök segítették a szünidőről visszatérő kisdiákok közlekedését, a forgalmas főúton való átkelését az őr-
halmi általános iskola előtt. Hasonlóan, a rendőrség munkatársai mellett az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség tagjai működtek közre az augusztus 20.-i körmenet, valamint a szeptember végi, Magyarok
Nagyasszonya ünnepén tartott gyalogos zarándoklat közúti biztosításában is. 
Eszközökben is gazdagodott az elmúlt hónapokban az egyesület, ugyanis a Nógrád Megyei Polgárőr
Szövetség támogatásának köszönhetően, tíz darab nagy fényerejű akkumulátoros lámpát tudott besze-
rezni a polgárőrség.
A nyár folyamán egy lakástűznél segítették a hivatásos tűzoltók munkáját az egyesület keretein belül mű-
ködő önkéntes tűzoltó szakosztály tagjai. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar
Tűzoltó Szövetség közös pályázatán nyert támogatásból a napokban történik meg az egyesület tulajdo-
nában lévő Suzuki Vitara gépkocsira a vonóhorog felszerelésére, valamint a tűzoltási és műszaki men-
tési szakfelszerelések felülvizsgálata. 



Üdvözlet a szurkolóknak!
Az őszi szezon közepén járunk, mind két csapatunk több,
kevesebb sikerrel próbál tisztességes helytállást mutatni,
vannak nehézségek, de ennek ellenére megpróbálunk
mindent. Sokan tudják, de mégis leírom, hogy ez a kis csa-
pat nem tudna létezni, ha nem lenne három olyan sze-
mély, akik szabadidejüket arra áldozzák, hogy a csapatok
körüli dolgokat koordinálják. Hétről hétre megfelelő kö-
rülményeket biztosítanak a játékosoknak, fenn tartják a
focisták lelkesedését, és megadják nekik a bizalmat. Ez a
három személy: Baranyi Zsolt, Tolnai Tamás, Varga József. 
Most vissza a csapathoz. Az i�úsági csapat a 12. helyet fog-
lalja el, a felnőtt pedig a 8. helyen van, mind két csapat bi-
zakodik az előre haladásban. Az i�úsági csapat megkapta
az új mezeket, ez úton is köszönjük a támogatóknak.
Külön köszönet Őrhalom Község Önkormányzatának!

Továbbra is várjuk a szurkolókat, 
hogy közösen biztassuk csapatunkat.

HAJRÁ ŐRHALOM !!!
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Tisztelt Lakók!
Szeretném Önökkel megismertetni az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság pályázatát a Ké-
szenléti Rendőrség Határvadász Bevetési
Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás
betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket be-
töltött, a felvételi követelményeknek megfelelő
magyar állampolgárok jelentkezését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtar-
tamú moduláris képzésben vesznek részt,
amelyet követően –sikeres vizsga esetén– őr-
járőrtárs rész – szakképesítést (OKJ 51 861
03) szereznek. A résztvevők a képzés első két
hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a
második hónap végén–sikeres modulzáró
vizsga letétele esetén a Készenléti Rendőrség
hivatásos állományába 12 hónap próbaidő ki-
kötésével kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok: 
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendel-
kező hivatásos állományú járőrtársak a Ha-
tárvadász Bevetési Osztályok feladatainak
ellátásában vesznek részt.
Illetmény:
- a képzés első két hónapjában a modulzáró
vizsgáig bruttó 150.000 Ft/hó munkabér, 
- a vizsga sikeres letétele után,a hivatásos
szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó
220.300 Ft/hó alapilletmény,
Egyéb pótlékok: a) az angol, német, francia,
kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelke-
zők nyelvvizsga típusától, szintjétől függően
alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-
tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege
havi 5.796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet,
b) éjszakai pótlék:teljesített óránként a rend-
védelmi illetményalap 0,5 %-a,
c) készenléti pótlék:teljesített óránként a
rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
- teljesítmény juttatás –az előző év egyéni tel-
jesítményértékelésétől függően –évente két
részletben, azonos mértékben (a 2016. évben
a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg
bruttó 140.000 Ft),
-a túlszolgálat ellentételezése –a hivatásos ál-
lomány tagjának választása szerint –pénzben
vagy szabadidőben.
Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer

által garantálva négy évenként emelkedik. A
rendvédelmi életpályamodell keretei között a
magasabb iskolai végzettség, illetve szakkép-
zettség megszerzését követően magasabb beosz-
tásba történő kinevezés lehetősége biztosított.
Illetményen kívüli juttatások:
-cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft),
-lakhatási támogatás:
a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamat-
mentes munkáltatói kölcsönnel,
c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
- természetbeni ellátások (a rendőrség feladata-
inak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
- évente ruházati utánpótlási ellátmány,
amelynek összege a rendvédelmi illetmény-
alap 250%-a (96625 Ft),
- munkába járással kapcsolatos utazási költ-
ségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
- egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente
12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz me-
netjegyárának 50%-a),
- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó
napidíjak és költségtérítések,
- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok
igénybevétele,
- támogatások:
a) üdülési támogatás,
b) családalapítási támogatás,
c) illetményelőleg,
d tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbkép-
zési támogatás, 
- szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
- egészségügyi ellátás és költségtérítések (lá-
tásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős
szemüveg, fogászati ellátás),
- folyószámla költségtérítés (4.000 Ft/év),
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan hasz-
nálata, 
- hivatásos állománycsoportos élet-és bal-
esetbiztosítása.
Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmen-
tes étkezés és szállás biztosított.
Munkavégzés helye:
- a képzés időtartama alatt a jelentkezők lét-
számától függően, a leendő szolgálati hely kör-
zetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,
- a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti
Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori,
debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi,

pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi,
győri székhelyű osztályainál.
Felvételi követelmények:
• betöltött 18. életév,cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely,
• érettségi bizonyítvány,
• büntetlen előélet,
• fizikai alkalmasság,
• pszichológiai alkalmasság,
• egészségügyi alkalmasság,
• pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes
minősítése,
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás
annak a szolgálati viszony létesítése előtti, va-
lamint a szolgálati viszony fennállása alatti el-
lenőrzéséhez.
Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhe-
lye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gépjárművezetői engedélymegléte,
• angol, német, francia, kínai,arab, orosz-
nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
• harcművészeti jártasság, évek óta folytatott
sport tevékenység, jelentős sporteredmények
A pályázatra a közzététel napjától lehet je-
lentkezni. A képzések –több helyszínen –vár-
hatóan 2016. novemberétől indulnak, a
későbbiekben a jelentkezők létszámától füg-
gően folyamatosan.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
- a pályázó részletes,fényképes önéletrajzát (el-
érhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, tele-
fonszám),
- a végzettséget, szakképzettséget igazoló bi-
zonyítványok másolatát,
- az érvényes, 90 napnál nem régebb iható-
sági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igény-
léséről kiállított igazolást (az igénylőlapon
kézbesítési címként az Országos Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell
megjelölni).
A jelentkezési lap és annak mellékletei, vala-
mint a fizikai alkalmassági vizsga követelmé-
nyei a rendőrség www.police.hu honlapján a
Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.
Balesetmentes közlekedést kíván az őrhalmi
Körzeti Megbízott Csoport: Valah Zsolt r.zász-
lós és Urbán Gábor r.törzsőrmester!

S P O R T E G Y E S Ü L E T  H Í R E IS P O R T E G Y E S Ü L E T  H Í R E I
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Legutóbb a nyár kellős közepén írtam a Klub életéről, s ott foly-
tatnám, ahol abba hagytam. Azóta a nyárból már ősz lett. Tar-
tottunk egy pár hét nyári szünetet.

Júliusban meghívást kaptunk a varbói falunapra. Sajnos
hideg, esős nap volt, de a szereplés ennek ellenére jól sikerült.

Augusztus 20-án is énekelt az énekkar a Szent István kápol-
nánál tartott ünnepségen. 

Szokásunk szerint megtartottuk az Ilona és Ernesztin név-
napokat. A köszöntésre önként jelentkező Nagy Luca szép vers-
sel örvendeztette meg az ünnepelteket.

Szeptemberben a jó időt kihasználva egy alkalommal nyár-
saltunk, egy másik alkalommal paprikás krumplit készítettünk
bográcsban. 

Köszöntöttük a Rozália és Mária nevű társainkat. 
Az ipolyszögi falunapra is hivatalosak voltunk, jól sikerült a

fellépés, és jól is éreztük magunkat. Közben Hajdúné Hegedűs
Szilvia irányításával folyik a felkészülés a különböző alkal-
makra, és a fellépéseket is erősíti a részvételével. 

A klub tagjai a főzőversenyen is derekasan helytálltak. 
Az egri kirándulásokon, és a Szentkútra szervezett zarán-

doklaton is szép számmal részt vettünk.
Hevér Istvánné



2016. augusztus 5-én délután Kisterenyén is megcsodálhat-
ták a Nógrádikummá vált őrhalmi népviseletünket gyönyörű
leányainkon, akik a nagy múltú Solymossy-kastély előtt nép-
szerűsítették őseink hagyományait, Szilvási Adrienn által be-
mutatva. Kattogtak is a felvevő-; illetve fényképezőgépek,
hogy megörökítsék az utókornak a régi és a Kanyó Ferencné
által elkészített reprodukált gyöngyösfőkötő-varázslatot, és
természetesen a hagyományőrző lányok bájos szépségét. 

Utánuk a Tormay Cécile Irodalmi és Történelmi Társaság
zenés-irodalmi műsora következett, akik másnap újra visz-
szatértek Kisterenyére, hogy a 2014-es Csemadok Aranyok-
levelük után, idén átvehessék a Szeder Fábián Palóc
Közösségért díjat és díszoklevelet, a palóc kultúra, hagyo-
mányápolás és átadás céljainak megvalósításában nyújtott
kiemelkedő szakmai tevékenységükért.            /László Péter/
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Őrhalmi évfordulók 2016-ban
Telnek az esztendők, és észre sem vesszük az igazán fontos dolgokat. Őr-
halom idén számos kerek évfordulóval büszkélkedhet. Falunk mai neve
1906-tól létezik, tehát 110 éve le� Trázsból Őrhalom, amikor is rende-
let által előírták, hogy a falvak elnevezését tudatosan magyarosítani
kell. Történt mindez Bertók Ignác (járja) falubíró ideje ala�, aki 1900-
1918-ig volt községünk vezetője. Tovább haladva az időutazásunkban,
85 éve, 1931-ben alakult meg az Őrhalmi Gyöngyösbokréta, Havassy
László (kántortanító, majd iskolaigazgató, levente-; tűzoltóparancsnok)

vezetésével. Az
őrhalmi népvise-
letet népszerű-
sítő, énekekkel,
táncokkal színes
műsorukkal, nem-
csak Nógrád vár-
megyében ara�ak
hatalmas sikere-
ket, de Budapes-
ten is. Ekkor a
falubíró Balla
Ignác volt, egé-
szen 1949-ig. Az
őrhalmi Gyön-
g y ö s b o k r é t a

utódszervezete, az őrhalmi Hagyományőrző Kör megalakulása Meny-
hárt Gábornénak (néptáncoktató, vezető óvónő) köszönhető, aki 2001-
től 2011-ig veze�e a szintén komoly sikereket elérő néptánc-; és
énekcsoportot. 2011-től falunk könyvtárosa, az Őrhalomért Egyesület
elnöke Farkas Andrea ve�e át a stafétabotot, mindent elkövetve a nagy
múltú szervezet továbbéltetéséért, az őrhalmi viselet népszerűsítésé-
ért. Az alapítás évében falunk polgármestere Kanyó János volt, aki
1994-2010-ig veze�e településünket. Idén 15 éves a hagyományőrző
kör. Sőt, jövőre sem maradunk kerek évfordulók nélkül, hiszen 1937-
ben épült fel az új iskola, o�, ahol napjainkban is áll, közelítve a 80. ju-
bileumi évéhez. A hab a születésnapi tortán pedig az, hogy az első
hiteles adat Trázsról 1327-ből való, tehát 690 évvel ezelő� már egészen
biztosan léteze� szülőfalunk.                                                /László Péter/

L Ez úton is köszönjük mind azok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk

1%-át egyesületünk javára fordították!

L Július 29-én a fiatalokkal elszállítottunk több, mint 30 zsáknyi műanyag

kupakot Rimócra Szita Jázminkának. A műanyag kupakokat folyamatosan

gyűjtjük a könyvtárban.

L Szeptember elején megjelent a civil szervezet szokásos éves tájékoztatója, az

Egyesületi Hírmondó, amelyben röviden visszaemlékezünk az elmúlt egy év

eseményeire, és felelevenítjük a legemlékezetesebb pillanatokat. Ezt a füzetet

eljuttattuk minden őrhalmi lakoshoz, és támogatónkhoz. 

L Az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti In-

tézményfenntartó Társulás szeptember közepén ruha-

gyűjtést és osztást szervezett a hátrányos helyzetű

családok megsegítésére. A rengeteg összegyűlt adomány-

ból immár 7. alkalommal ingyen válogathattak a rászo-

rulók. Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a

gyűjtéshez! A megmaradt ruhadarabokat a Vöröskereszt

területi szervezetének adományoztuk.

L Október 15-én megrendeztük a 15. Hagyományőrző,

jótékonysági bált  a helyi hagyományőrzők javára. (Az

eseményről készült képes beszámoló a következő újságban

látható.)                     
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RAugusztus 5-én hat fiatal képviselte Őrhalmot a IV. Palóc Világ-
találkozón Bátonyterenyén. Az őrhalmi főkötő Nógrádikumok közé
kerülése adta azt az ötletet, hogy idén a helyi női népviseletet mu-
tassuk be. Volt ott menyecske kendős asszony (Rados Zsófia),
gyöngyös főkötős fiatalasszony (Bóta Bettina), brokát selyem
(Csernyik Éva) és vastag bársony (Csécsei Sarolta) viseletes leány

is. A bemutató szöveget Szilvási Adrienn mondta, kihangsúlyozva
a régi főkötő fontosságát, és az új gyöngyös főkötő elkészítésének
körülményeit. A hölgykoszorút egy legény kísérte el, Nagy Tamás
személyében.

RAugusztus 13-án az egyházközség által szervezett szentkúti za-

rándoklaton hagyományőrzőink is részt vettek. A Szent Jobb fo-

gadására sorfalat álltak a többi népviseletes fiatallal együtt.

RAugusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyományőr-
zők is részt vettek a körmeneten, és a búcsúi szentmisén. Kicsik és
nagyok egyaránt népviseletben ünnepeltek.

RSzeptember 17-én a Balassagyarmaton megrendezett megyena-
pon Valah Dorina eredeti népviseletben fogadta az őrhalmi pavilon
vendégeit.

ROktóber 1-jén a Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletére szervezett
körmeneten, és a Mária kápolnánál
celebrált szentmisén a hagyományőr-
zők is közreműködtek.

ROktóber 3-án, az Országos Könyv-
tári Napok keretében megrendezett
Múltidéző: A „Nógrádikum” őrhalmi
gyöngyös főkötő és az őrhalmi népvi-
selet bemutatása című programon
Bóta Bettina segítségével bemutat-
tuk az őrhalmi népviseletet.         FA

Felhívom a figyelmeteket a téli időszakban a vitaminok pótlására.
A vitamin szó azt jelenti, hogy az életműködéséhez nélkülözhetet-
len vegyületek. Különösen abban az időszakban van pótlásukra
szükségük, amikor étkezéssel  nem tudjuk bevinni őket (kevés a
friss zöldség és gyümölcs). Az immunrendszerünk (a betegségek
elleni védekező rendszer) jó működéséhez van szükség a vitami-
nokra. A legjobb, és természetes módja a pótlásnak, ha friss zöld-
séget és gyümölcsöt, húsfélékből halat, májat is fogyasztunk. Ha
nem tudjuk megoldani a vegyes étkezést ma már korszerű multi-
vitaminokat kaphatunk a patikában. Hogy melyiket vegyük, azt
kérdezzétek meg a gyógyszerésztől, mert egy útvesztőbe kerülhe-
tünk. A vitaminokat ritkán tudjuk túladagolni, mert nagyrészük
a vesén keresztül kiürül. Néhány zsírban oldódó formája csak
orvos ellenőrzése mellett szedhető, recepthez kötött készítmény.
Ezek után azt javaslom mindenkinek, hogy  ősztől tavaszig napi
szinten vegyetek be multivitamint, és ha ezek mellett  is megje-
lennek panaszok, azzal engem keressetek fel.

Dr. Gúth Csaba háziorvos

Hagyományőrző hírcsokor


