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Pálosvörösmart 
 

    

 

PÁLOSVÖRÖSMART 
 

Tisztelt Pálosvörösmarti lakosok! 

Fogadják szeretettel tájékoztató kiadványunkat, amit félévente 

kívánunk eljuttatni Önökhöz, hogy ezzel is segítsük a lakossági 

ügyintézések menetét és értesüljenek a települést érintő 

eseményekről, hírekről!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  

   Kedves Olvasó! 

Tisztelettel köszöntöm 
kiadványunk minden 
kedves olvasóját! 
Immáron második 
alkalommal jelentkezünk 
a település életével 
kapcsolatos hírekkel az 
elmúlt félévről. Nem 
teltek tétlenül a hetek, 
hónapok, ezt 
remélhetőleg Önök is 
tapasztalták. Kérem, 
fogadják lapunkat nagy 
szeretettel, olvasgassák 
figyelemmel! 

Nagyon nehéz napokat élünk, 
egy emberi kapcsolatokat 
próbára tevő, pandémiás 
időszakban kell helyt állnunk 
a mindennapok sűrűjében, 
amikor vészhelyzetet hirdetett 
a kormány. 

 

 

 

Nincs könnyű helyzet, talán 
sosem volt ilyen nehéz még a 
település történetében. 

Sokat gondolkodtam azon, hogy 
szükséges-e helyben 
szigorításokat hozzak, ám az 
Önök fegyelmezettsége arra 
engedett következtetni, hogy 
elég, ha a személyes ügyek 
intézését korlátozom a 
polgármesteri hivatalban. 
Helyzetünket nehezíti, hogy az 
első hullámmal, illetve a 
második hullám kezdeti 
stádiumával ellentétben, nem 
kapunk adatokat a karanténban 
lévőkről, a megbetegedettekről. 
Ez nem teszi könnyűvé a járvány 
okozta problémák megoldását, 
ami jelenleg az elsődleges 
feladatunk. 

Állandó optimizmusom és 
pozitív beállítottságom azonban 
már látja az alagút végét, 
hiszem, hogy visszatérnek azok a 
közösségépítő programok, 
amelyekre óriási szükség van. 
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Ezt kiválóan megmutatta az 
augusztusi utolsó szombaton 
megrendezett főzőnapunk, 
amely rég nem látott létszámban 
mozgatta meg Pálosvörösmart 
apraját-nagyját. 

Igyekszünk pótolni az elmaradt 
Pálos Ádvent okozta hiányt is, a 
járványügyi előírásoknak 
megfelelően a Pálos Mikulás 
idén sem hagyta üresen a 
kisgyermekek csizmáit. 

Szerettem volna, ha a település 
lakói érzik azt, hogy nincsenek 
egyedül: azok, akik tettek a 
közterületek virágosításáért, 
karbantartásáért, 
meglepetésben részesültek 
december 5-én. Talán sikerült 
mosolyt csalni sokuk arcára, de 
könnycseppeket is felfedezni 
véltem. Az a közhely, amit 
sokszor elcsépelten hallunk, 
aznap este valósággá vált 
számomra: adni jó! 

Egy kicsit előre szaladtam az 
időben, nézzük mi történt az 
előző kiadványunk megjelenése 
óta eltelt időszakban! 

Június 26-án derült ki, hogy 
sikeres pályázatot nyújtottunk 
be orvosi eszköz beszerzésre, 
majdnem 3 millió forint 
értékben. Az eszközök 
beszerzése jelenleg is tart, 
néhányat már átvett dr. Faragó 
Tibor háziorvos, a járvány most 
ezt is nehezíti kissé. 

A júniusi képviselő-testületi 
ülésen szavaztunk arról, hogy 
újra rendelkezésre fog állni az 
általános- és középiskolás 
tanulóink számára az egykor 
hagyománynak mondható 
iskolakezdési támogatás, 
amelyet idén kibővítettünk a 
Pálos oviba járó 
pálosvörösmartiaknak is. 

Július első hetében került 
megrendezésre az első nyári 
táborunk, amelyen 11 gyermek 
vett részt. Itt szeretném 
megköszönni a tábor vezetőinek, 
pedagógusainak lelkes 
munkáját! Jó lenne, ha jövőre ez 
a program folytatódhatna, 
örömmel láttam, hogy a 
mobiltelefonok csapatépítésre is 
szolgálhatnak megfelelő 
irányítás mellett! 

Kevés programunk mellett az 
egyik már hagyománnyá vált 
került megrendezésre július 
harmadik szombatján. Az 
időjárás kegyes volt hozzánk és 
tökéletes körülményeket 
biztosított a Mária-parki 
szabadtéri mise megrendezésé-
hez. Az embereknek szükségük 
van a lelki töltekezésre, ezt 
bizonyította a rendezvény, 
nagyon sokan megjelentek a 
járványügyi előírásoknak 
megfelelően. Pálos tradícióink 
megőrzése nagyon fontos 
feladat, szeretném őrizni ezt, 
amíg csak lehet. 
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Július végén látogatott el idén 
először településünkre Horváth 
László országgyűlési képviselő, 
és ünnepélyes keretek között 
adta át azt a VW Transporter 
buszt, amely a Magyar Falu 
program keretein belül érkezett 
Pálosvörösmartra. A 
gépjárművel kirándultak a Pálos 
ovisok, a Pálos Mikulás is ezzel 
érkezett és jelentős segítség a 
napi feladatok megoldásában. 

 

A település életében 
meghatározó dátum 
2020.szeptember 30. Ezen a 
napon adtuk át a Pálos Fogadót 
és Tanösvényt, amelyet 
nyugalmazott polgármester 
elődöm Dobróka László 
álmodott meg, még 2013-ban. A 
fogadó átadása egy olyan 
volumenű esemény volt, 
amelynek mindenképp egy 
külön cikket szentelek a 
program szervezője tollából. 

Jelenleg folynak a fogadó 
használatbavételi 
engedélyezései, rövidesen 

pályázat kerül kiírásra a 
megfelelő üzemeltető 
megtalálása érdekében. 

Ez a település eddigi legnagyobb 
beruházása, óriási feladat volt a 
kivitelezés, úgy érzem 
maximális segítséget kaptam a 
projekt egykori megálmodójától 
és képviselőtársamtól. Ezúton is 
szeretném köszönetem kifejezni 
érte, és mindenkinek, akik 
segítették, hogy ezen a sok 
álmatlan éjszakával járó úton 
célba érjünk és megépülhessen 
településünk újabb szimbóluma, 
amely Pálosvörösmartot beköti 
a Dél-Mátra vérkeringésébe. A 
tanösvény egy olyan turisztikai 
célpont lehet fekvésének és 
kivitelezésének köszönhetően, 
amelyre méltán lehetünk 
büszkék, egy óriási álom valósult 
meg. 

A fogadó és tanösvény átadása 
előtt maroknyi önkéntessel és a 
Polgárőrség tagjaival együtt 
megtisztítottuk a területet. 
Nagyon hálás vagyok ezeknek az 
embereknek, akik időt nem 
kímélve, bármikor felállnak a 
fotelből és dolgoznak 
településünkért. Hálám jeléül a 
munka elvégeztével meghívtam 
őket egy saját készítésű 
bográcsosra, ez a legkevesebb, 
amit megérdemelnek 
munkájukért. 

Itt kell megemlítenem azokat az 
önzetlen felajánlásokat, 
amelyeket a fogadó 
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környezetének szebbé tételéhez 
kaptunk: Bodócs Jánosné és 
Bernáth Attila nevéhez fűződnek 
azok a gyönyörű szobanövények, 
amelyeket jelenleg az épületben 
gondozunk. 

A következő esemény szintén 
ezen a héten, október első 
vasárnapján került 
megrendezésre, szintén olyan 
volumenű, amelyről nem lehet 
pár szóban írni. Hatalmas 
megtiszteltetés, ha egy ilyen kis 
településre egy ekkora 
jelentőséggel bíró szent tárgyi 
emlék kerül elhelyezésre, mint 
amely október 4-től, a mi 
templomunkban található: 
Szent II. János Pál pápa 
vérereklyéje. A világban alig száz 
helyen látható ez a különleges 
ereklye, ezen kevés hely egyike 
Pálosvörösmart. A szentmise 
celebrálásában és 
megszervezésben minden 
résztvevőnek tisztelettel 
mondok köszönetet, bízom 
benne, hogy sok helyre eljut a 
híre, és emberek életei változnak 
meg gyógyító hatásának 
köszönhetően. 

Október 7-én lobogott először 
Pálosvörösmarton a babazászló 
Wiszler-Magyari Lilla 
tiszteletére. Településünk 2020-
ban csatlakozott ahhoz a 
programhoz, amely 2011 óta 
létezik az országban. Ennek 
célja, hogy szeretettel fogadjuk a 

település újszülöttjeit. Jövőre 
szeretném, ha ezt a zászlót minél 
több alkalommal ki tudnánk 
tűzni. 

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából 
érte a következő hatalmas 
megtiszteltetés 
Pálosvörösmartot: polgárőreink 
elnyerték az Év Polgárőr 
Egyesülete elismerést. 
Kilencvenhárom megyei 
egyesület közül javasolta őket a 
megyei szövetség az Országos 
Polgárőr Szövetség felé, erre a 
rangos elismerésre. 

Méltán vagyok büszke a 
munkájukra, hisz óriási támaszt 
jelentenek a járványügyi 
védekezésben, a falu 
biztonságos voltának 
megőrzésében. Szeretném, ha az 
elismerés rangos körülmények 
között is átadásra kerülhetne. A 
díjról, a polgárőrök munkájáról, 
a polgárőr parancsnok, 
alpolgármester Repa József 
tollából is olvashatnak. 
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Régi álmom vált valóra a hónap 
utolsó napjaiban: elültetésre 
kerültek azok a hársfacsemeték, 
amelyek az Újszülöttek 
sétányának fasorát fogják 
alkotni. Tavasszal a pandémia 
miatt a fák elültetése csak terv 
maradt, most elültettük ugyan, 
de a fasor és a sétány ünnepélyes 
átadása a november 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
ismét tavaszra csúszik. 

Ebben a hónapban emlékeztünk 
meg elhunyt önkormányzati 
dolgozóinkról is, akiknek a 
száma idén sajnos ismét 
növekedett. Munkájuk a 
település múltjának a része, 
emlékük megőrzése 
kötelességünk. 

Örömmel számolhatunk be 
arról, hogy képviselő-
testületünk hosszú idő óta 
először döntött újabb 
díszpolgári cím 
adományozásáról is: Prof. Dr. 
Dobróka Mihály 
személyében, nemzetközi és 
hazai tudományos munkássága 
elismeréseként 2020-ban kapott 
díszdoktori címet a miskolci 
egyetemen, ahol 48 éve végzi 
tudományos munkáját, 
eredményei öregbítik 
szülőfaluja hírnevét. Az 
elismerést a vészhelyzet 
elmúlása után a címhez és 
személyhez méltó módon 
szeretném személyesen átadni 
részére. 

Bizonyára észrevették, hogy 
lakóparkunkban elindultak az 
építkezések. Óriási az 
érdeklődés az ingatlanok iránt, 
az érdeklődők fiatalok, akik úgy 
döntenek, hogy ezen a gyönyörű 
településen vernek gyökeret. A 
folyamat a lakosság életkorának 
a szempontjából döntő lehet, a 
lakók átlagéletkorának 
csökkenése várható rövidtávon. 
Hosszútávú céljainkat ennek 
megfelelően alakítjuk, merünk 
nagyot álmodni. Az építkezések 
azonban a kiépített utak 
teherbírásának romlását vonták 
maguk után, az övárok 
átereszének beszakadása 
következett be. Az útellenőr 
javaslatának megfelelően az út 
átmenetileg járhatóvá vált, 
végleges megoldás az áteresz 
újjáépítése lesz, amelyre a 
szerződést megkötöttük 
vállalkozóval, reményeink 
szerint elkészül tavasszal. 
Azonban arról is kell 
tájékoztatnom Önöket, hogy a 
település egyetlen fahídja felett 
is eljárt az idő: felújítása a 
közeljövőben elkerülhetetlen, a 
faszerkezet életveszélyessé vált. 

Munkánkat jelentősen segíti a 
november óta nálunk dolgozó új 
falugondnokunk illetve 
közmunkásunk is. 

Bizonyára feltűnt Önöknek, 
hogy az óvoda udvarán is 
változások kezdődtek. Az előző 
vezetéstől örökölt pályázatot 
módosítanunk kellett, és ennek 
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megfelelően került kialakításra 
egy filagória, mozgássérült 
rámpa és térköves járda. Arról is 
örömmel számolok be, hogy a 
Hagyóka út végén található, 
szintén életveszélyesnek 
minősített játszótér részlegesen 
felújításra került, jövőre 
szeretném ezt befejezni, olyan 
eszközökkel felszerelni, amelyek 
a tanösvény melletti játszótéren 
nem találhatók meg. 

A napokban a tanösvény melletti 
iszaptározó évek óta először 
kitisztításra került. Óriási 
mennyiségű üledéket 
szállítottak el. Sajnálattal 
tapasztalom, hogy már az eltelt 
rövid időben ismét 
megkezdődött a hulladék 
felhalmozódása. Tisztelettel 
kérem Önöket, hogy vigyázzunk 
környezetünk tisztaságára, nem 
mindenkinek adatik meg, hogy 
ilyen természeti kincsek között 
élheti a mindennapokat, 
vigyázzunk rá! Itt mondok 
köszönetet Koncz Ferenc úrnak, 
aki a tanösvény melletti 
fémhidat, saját erejét és idejét 
nem kímélve, kitakarította, és az 
ő nevéhez köthető a meredek 
hegyoldalban néhány lépcső 
elkészítése, a biztonságos 
túrázásért. 

Sikerült megtalálnunk azt a 
szakembert, aki megfelelően 
tudja kezelni és karbantartani 
honlapunkat. Ennek köszönhe-

tően naprakész az oldal, jól és 
gyorsan áramlanak az 
információk. Szintén megoldó-
dik a kamerarendszer bővítése a 
községben, erről a napokban 
írjuk alá a szerződést. 

Idén is sikeresen pályáztunk a 
szociális tűzifa programban és a 
napokban került kiszállításra a 
fűtőanyag. 

Azt gondolom, hogy Önök 
számára is egyértelműen kiderül 
a fentiekből, annak ellenére, 
hogy világjárvány van, - és ez 
Pálosvörösmartnak is nagy 
anyagi terhet jelent - nagyon 
tartalmas év van mögöttünk. 

Az élet nem áll meg. 
Munkatársaimmal együtt 
továbbra is azon dolgozunk, 
hogy a település élete 
zökkenőmentesen, a tőlünk 
elvárható, legmagasabb szinten 
folyjon tovább, Pálosvörösmart 
a fejlődés útján maradjon. 
Szeretném még egyszer 
megköszönni Önöknek az idei 
évben nyújtott segítségüket, 
fegyelmezettségüket, a közterek 
ápolásáért bizonyított áldozatos 
munkájukat! 

Nem maradhatnak szó és 
köszönet nélkül képviselő-
társaim sem. A rendszeres 
testületi üléseken nyújtott, 
sokszor késő estig tartó mun-
kájuk mellett nem mehetek el 
szó nélkül! Olyan emberekkel 
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dolgozhatom együtt, akikkel bár 
nem mindig értünk egyet, egy 
célért dolgozunk, ez pedig a 
település hosszú távú 
előrehaladása, fejlődése. 

Köszönöm, hogy vállalták a 
velem való együttműködést, 
áldozatos feladatvállalásuk, 
lelkesedésük, Pálosvörösmartért 
érzett elkötelezettségük pedig 
példa lehet mindenki számára. 
Önkormányzatunk dolgozóinak 
is nagyon köszönöm, hogy velük 
dolgozhatom a mindennapok 
sokszor embert próbáló 
feladataiban. Gondolok itt a 
közös hivatal munkatársaira is 
Gyöngyösről, akik mindig 
készségesen állnak 
rendelkezésemre a napi 
ügyintézésben. 

Kívánok mindannyiunknak egy 
nagyon boldog, öröm- és 
reményteli, egészségben 
gazdag 2021-es évet! 

 

Bodócs Attila           
polgármester 

 

 
 
 
 
 
 

PÁLOSOK ÚTJÁN 
TEMATIKUS TANÖSVÉNY 

FEJLESZTÉSE 
PÁLOSVÖRÖSMARTON 

PROJEKTZÁRÓ ESEMÉNY 
2020.09.30. 

 
Ünnepélyes keretek között 
adták át a Pálos Fogadót és a 
hozzá tartozó Pálos tanösvényt 
Pálosvörösmarton. A 195 millió 
forintos EU pályázati forrásból 
elkészült egy hét táblából álló 
tematikus tanösvény, mely 
egyben kerékpárút is. 
Kialakítottak itt pihenőhelyet 
kerékpáros tárolóval, 
játszótérrel és 16 elemből álló 
mezítlábas ösvénnyel. A 
projekt központi eleme a Pálos 
Fogadó épülete, ahol két 
szinten mintegy 100 
négyzetméter várja a 
látogatókat. 
 
2020 szeptember 30-án adták át a 
mátraalji településen, Pálosvö-
rösmarton a Pálos fogadót és 
hozzá tartozó Pálos tanösvényt és 
Meditációs sétányt. Az 
ünnepélyes átadón Bodócs Attila 
a település polgármestere többek 
között arról beszélt, hogy régi 
álom valósult meg a fejlesztéssel, 
ami még Dobróka László nyu-
galmazott polgármester hat évvel 
ezelőtti ötlete volt. 
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2019-ben kezdődött a kivitelezés, 
amelynek ünnepélyes átadásával 
megbízott az önkormányzat, ez 
örömömre szolgált, mert bízunk 
benne, hogy a Dél-Mátra 
fogadókapuja lehet az épület. 
Reményeink szerint a mátrai 
turizmusban meghatározó 
szerepet töltenek majd be, hiszen 
már az 1897-es első Mátrai kalauz 
is említést tett a pálosokról, az 
1929-es Mátra kalauz pedig egy 
egész oldalt szentelt a 
településnek. 
Horváth László, a térség 
országgyűlési képviselője 
köszöntőjében elmondta, 
megnyugtató, gyarapodó, 
harmonikus hely Pálosvörösmart, 
ahol jó lenni, ahová jó jönni. A 
Mátra újabb attrakcióval lett 
gazdagabb, amely az egyetlen 
magyar szerzetesrend, a pálosok 
eszméjét viszi tovább. Az itteni táj 
szépsége és a lelki tartalom együtt 
adja azt, amit ma a pálosok 

jelentenek nekünk fűzte hozzá 
Horváth László. 
Minden olyan hellyel igyekszünk a 
kapcsolatot tartani, ahol egykor 
pálosok éltek - mondta Puskás 
Antal a Magyar Pálos Rend 
tartományfőnöke, aki az 
ünnepélyes szalagátvágás után 
megáldotta az épületet, ami a 
mátrai szakrális turizmus újabb 
fontos helyszíne. A mátrafüredi 
24-es úttól alig két kilométerre 
található kétszintes épület ideális 
helyen van ahhoz, hogy a 
Gyöngyös felől és a Dél-Mátra 
felé indulók itt kezdjék a 
kirándulást, ugyanakkor építenek 
a Felső Mátra felől érkezőkre is. 
Terveik szerint a fogadó ötvözi 
mindazokat a klasszikus 
értékeket, amit egy fogadó 
képvisel. A vendégeket 
információkkal várják, lehetőség 
lesz a turistáknak arra is, hogy 
útközben megpihenve egy üdítő, 
szendvics mellett tervezzék 
további útjukat. A kétszintes 
épület állandó és időszaki 
kiállításoknak is helyet ad a 
jövőben, előtérben a pálosok 
életét, történetét bemutató 
állandó tárlattal. Az épület sok 
funkcióra alkalmas. A fogadóban 
lehetőség lesz borvacsorákra is, 
hiszen egy befejező konyha is 
helyet kapott. A meglévő értékek 
mellett olyan újdonságokkal 
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bővült a település kínálata a 
projekt eredményeképpen, mint a 
Pálos tanösvény, ahol hét tábla 
mutatja be a Magyar Pálos Rend 
kialakulását, fejlődésüket, külön 
ismertető szól a pálos rend 
címeréről és hazai emlékeikről. A 
tanösvény mezítlábas ösvénye 
egyedülálló, hiszen Észak- 
Magyarországon ingyenesen lehet 
kipróbálni olyan különleges 
környezetben, melynek tövében a 
patak csörgedez. Mindezeket 
meditációs sétaút egészíti ki, 
melyen a Pálos fogadótól a Holló-
kőig lehet eljutni, itt Szent 
Ágoston reguláit lehet a séta 
közben olvasni és elmélyülni 
jelentésükben. 
Az alig 700 lelkes település 
történelmi múltja, pálos gyökerei 
önmagában is értékesek, a 
meglévő Mária park, ahol Remete 
Szent Pál domborműve látható 
Boldog Özséb szobrával, 
önmagában is különleges érték. A 
parkban a központi elem az a 
szoboregyüttes, ahol Szent István 
felajánlja a koronát Szűz 
Máriának. A parkban ismertető 
táblák segítik az eligazodást. 

Mindezek mellett tűzrakóhely és 
fedett pihenő is várja a turistákat. 
Innen kiváló túralehetőségek 
adódnak, jelzett turistaút vezet a 
Hollókőn át a Tekeres-kőre. 
Mindkét helyről mesés panoráma 
várja a vendégeket. 
Mindazok, akik további 
információkat szeretnének a 
településről, azoknak egy letépős, 
grafikus térkép, és igényes 
kiadvány segíti a tájékozódást a 
kirándulások tervezésében 
különleges atmoszférájú helyen, 
ahol találkozik a jó levegő egy 
szakrális hellyel. 
 

Kápolnai Nagy Ágnes 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________ 

 

Pálosvörösmarti egyházi események 2020 második félévében 

 

Annak ellenére, hogy a járvány miatt korlátozások vannak és voltak, azt 

gondolom, hogy ettől tartalmasabb évünk vallási szempontból nem is 

lehetett volna! 
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Hagyomány már településünkön a szabadtéri Mária parki mise, ami idén 

július 18-án került megrendezésre. Az időjárás nekünk kedvezett: 

hosszan tartó esőzés után a mise napján ideális körülmények fogadták a 

faluba látogatókat. Sokunk véleménye alapján, soha ennyien nem 

látogatták meg ezt a különleges eseményt, amiből mindenkinek sikerült 

töltekezni. Mise végén pálos szerzetesek megáldották a gyermekeinket 

és ismét erőt adtak mindennapjainkhoz, erre most igazán szükségünk 

volt (van). 

Talán egyháztörténeti szempontból a legnagyobb esemény következett 

be október első vasárnapján, amikor is helyére került a várva várt SzentII. 

János Pál pápa vérereklyéje. A vérereklye Dobróka László pálos 

konfráter és családja közbenjárásával került Pálosvörösmartra. A misét 

eredetileg az egri érsek celebrálta volna, aki azonban megbetegedése 

miatt nem tudott jelen lenni, helyette Juhász Ferenc az egri 

Főegyházmegye pasztorális helynöke tartotta meg az ereklyeátadót. 

Óriási tisztelettel és szeretettel láttuk vendégül Mariann Waligórát, a 

czestochowai pálos kolostor korábbi perjelét, Puskás Antal 

tartományfőnök atyát, aki azon a héten már másodszor jött közénk 

Pécsről dr. Szentirmay Tamással, Bátor Botond hargitafürdői atyát, 

mindannyiunk szeretett József atyáját, Borsos Józsefet Márianosztráról, 

valamint Iváncsy Balázs helyi plébános atyát. 

Hatalmas elismerésben volt része egyház-

közösségünknek, a mise elején egyenesen a 

vatikáni bíborostól kapott, nekünk szóló 

levelet olvasta fel Botond atya: 
 

„Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Pálos 

Atyák, vendégek, hívek, mindazok, akik a 

mai napon eljöttetek Pálosvörösmarton az 

Abasári Plébániához tartozó Keresztelő 

Szent János templomba, amely Szent II. 

János Pál pápa által oly nagyon szeretett 

magyar földön van! Kéréseteknek és 

főtisztelendő Marian Waligóra házfőnök 

atya kérésének eleget téve, aki elkötelezettje a Boldogságos Szűz 

Máriának és a magyar nemzetnek, az ő kezei által átadom nektek Szent 
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II. János Pál pápa vérereklyéjét, aki 29 évvel ezelőtt ezen a szent magyar 

földön zarándokolt, megtekintve Budapestet, Esztergomot, Pécset, 

Máriapócsot, Debrecent és Szombathelyet. Ma eljött hozzátok vérereklye 

formájában és veletek marad mindig azért, hogy tudjatok hozzá 

imádkozni és az ő közbenjárása által kieszközölni Istennél és a 

Boldogságos Szűz Máriánál egészséget és jólétet családjaitok, 

önmagatok és hazátok számára jó- és balsors idején egyaránt. 

Oltalmazzon benneteket együtt és külön-külön is Szent II. János Pál pápa 

és szeretett magyar hazátok védelmezője, Szent István király! 

Imádságaimban mindig hűségesen megemlékezek rólatok és egyúttal 

fogadjátok pásztori áldásomon ajándékát. .Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében. Ámen. Stanislaw Dziwisz bíboros” 
 

A szent ereklye felbecsülhetetlen erővel és értékkel bír bárhol a világon. 

Büszkének kell lennünk arra, hogy olyan helyen élhetünk, ahol egy ilyen 

különleges erejű vallásos szent tárgyat őriz a község temploma. 

Vigyáznunk kell nemcsak tárgyi értékeinkre, óvni pálos tradícióinkat, 

mert ettől nagyobb értéket nem őrizhet egy pálos településen lakó szíve. 

Áldott ünnepeket kívánok! 
 

                                                                    Bodócs Erika egyháztanács 

           ________________________________________________________ 
 

        Pálos ovi röviden      
 

Óvodánk egy vegyes csoporttal 

működik, gyermekeink helyből és a 

szomszéd településről érkeznek. 

Alacsony létszámunk lehetővé 

teszi, hogy családias, meleg 

légkörben tölthessék a gyermekek 

napjaikat. 

Nagyon jó érzés, mikor azt látom, 

hogy a kicsik csillogó szemmel, 

örömet sugárzó arccal lépnek be 

intézményünkbe, ahol egy 

meghatározott és kialakított 

napirend szerint folyik a 

mindennapi élet. 

A játék, a játékba ágyazott 

fejlesztőmunka nagyban elősegíti a 

gyermekek személyiségének sokol- 

 

 

dalú fejlődését. 

Az ünnepek, az ünnepvárás 

izgalma, a közös élmény még in-

kább elmélyíti a gyermekek és 

felnőttek közötti egymásra 

odafigyelést, kapcsolatot. 

A Télapót már nagyon vártuk, 

levelet is „írt”, rajzolt neki 

mindenki. 

Nagy meglepetésünkre az 

ablakba tett kicsi horgolt 

csizmácskákba minden nap kis 

ajándékokat (édesség, játék) 

találnak a kicsik advent első 

napjától kezdve. 

Legnagyobb örömük az volt, 

amikor a  Mikulás  személyesen 
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látogatott el hozzánk. A közös 

verseken, énekeken kívül 

önállóan is szerepeltek a 

gyerekek, mert mindenki 

szeretett volna egyedül is 

szerepelni. 

Ám nem csak a kicsik, hanem a 

Télapó is készült verssel. 

A karácsonyi készülődés szintén 

nagy izgalommal történik, szinte 

minden nap készítenek 

dekorációt, ajándékot a 

gyerekek, melyeket ki is 

függesztünk, hogy 

gyönyörködhessenek egymás és 

saját alkotásaikban. 

Nagy buzgalommal készülünk 

erre a szép ünnepre is. A dalok, 

mondókák mellett, regös jelene- 

 
 

 
 

tet is eljátszunk, így ismerkedve 

a népi hagyományokkal, 

szokásokkal. 

 

Makkai Sándor szavait idézem: 

„Gyerekként a karácsonyi 

időszak maga a csoda, 

csúcspontja pedig a szeretet és 

az ajándékbontogatás a fa 

alatt.” 

 

Ennek jegyében kívánok 

Pálosvörösmart minden kedves 

lakójának áldott, békés, 

egészségben eltöltött ünnepeket 

a Pálos óvoda gyermekei és 

dolgozói nevében: 

 

Nagy Zoltánné intézményvezető 
 

 

 
 

A polgárőrök munkája a pandémia második 
hullámának idején 

 
A 2012-től önálló civil szervezetként működő egyesületünk a 
járvány jelenlegi időszakában sem tétlenkedett. Ez a feladat 
plusz feladatokat ró egyesületünkre, és ezt nem azért írom, mert 
megijedünk a plusz terhektől. Mivel az önkormányzat jelenleg 
semmilyen adatokat nem kap a járvány érintettjeiről, ezért 
hivatali feladataim kiegészülnek az ezekben történő 
feladatvállalással is. 
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A nyár folyamán az enyhítések következtében ismét szerepet 
vállaltunk a Decathlon túra illetve a Tour de Hongrie 
biztosításában. Fontos és nagyszerű feladat volt a Pálos mise és 
fogadó átadásának biztosítása is, ezek a helyi jellegű események 
erőt és lelkesedést adnak a mindennapok feladataihoz. Ezt 
követően sajnos nem adódott több ilyen alkalom, a 
rendezvények elmaradtak, ilyen jellegű feladatainkat a 

járványügyi védekezés váltotta fel. 
Feladatot vállaltunk a település 
kamerarendszerének kialakításában 
is, anyagilag is támogattuk a 
rendszer bővítését. Az 
önkormányzattal való kiváló 
kapcsolatunk alapja a település 
biztonságának megteremtéséhez. 
Együttműködtünk a tavaszi 
fertőtlenítés idején, de a hivatali 
intézmények fertőtlenítőszer 
beszerzésénél vagy akár a hársfasor 
elültetésénél is lehetett ránk 
számítani. 

Óriási elismerést jelent számunkra az Év Polgárőr Egyesülete 
rangos díj. 93 megyei szervezet közül lettünk az idén kiemelve. 
Tagjaink tudják, hogy amit vállaltak, azt teljesíteni kell: magas 
éves óraszámban teljesítünk, szabadidőt, családot nem kímélve. 
Szabadidőnket is sokszor töltjük együtt, nyugodtan írhatom, 
hogy úgy működünk együtt, mint egy igazi nagy család. 
Szívesen vállaltuk az Ajándékdoboz Alapítvány általi megbízást 
is, örömmel tölt el bennünket, ha segíthetünk, pláne egy ilyen 
nagyon nehéz, emberi kapcsolatokat felőrlő időszakban. 
Reméljük, hogy jövőre is tudjuk a település biztonságát 
szolgálni, bízunk abban, hogy visszatérnek a rendezvények és 
újra mosoly költözik a település minden lakójának arcára! 
Békés ünnepeket kívánunk! 
 

Repa József polgárőr parancsnok 
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Újszülöttek sétánya 

 
A sétány terve egy baráti beszélgetés folyamán 

fogalmazódott meg bennem. Néztem a fotókat, ahol 

a szülők, majd egy másikon a nagyszülők mögött is 

ugyanaz a ház látható. Ekkor gondolkodtam el, hogy 

egy növekvő fa is, lehetne ilyen szimbólum. A 

növekvő fák árnyékában készülhessen fotó, akár 

évtizedekkel később is, az akkor már szülővé váló 

gyermekről. Szimbólum abból a szempontból is, mert 

a település azon a részén kapta a nevét, ahol az új 

generáció ver gyökeret. Fogadják szeretettel az első 

hársfa gazdájának illetve szüleinek a gondolatait! 

 

Örömmel vettük a 

megkeresést a Polgármester 

úr részéről, miszerint tavaly 

decemberben született 

kislányunk is kap egy 

facsemetét születése 

alkalmából a faluban. 

Szülőként úgy gondoljuk, 

hogy a legfontosabb dolgok, 

amiket gyermekünknek 

adhatunk, azok a jó gyökerek 

és szárnyak, melyek alapja a 

boldog, békés gyermekkor. 

Pálosvörösmart ideális 

környezet. Ettől a gyönyörű 

erdős völgytől, távol a 

várostól, de mégis elég közel, 

keresve sem találhattunk 

volna alkalmasabb helyet a 

családalapításhoz.  

Az embert élete során a jó 

szerencséje vagy a 

kötelesség igen sokféle helyre 
 

 

 

eljuttatja, 

de jó érzéssel tölti el, ha van 

hova visszatérnie. Akárhol is 

találja meg ez a most még 

kicsi lány életében a 

boldogságot felnőttként, ide 

bármikor visszatérhet majd 

felidézni az itt eltöltött éveket, 

melyekre reményeink szerint 

mindig örömmel emlékszik 

majd vissza. A facsemete 

együtt nő majd vele, s míg 

csak áll, szép emléke lesz 

annak, hogy egy új élet indult 

innen. Az Ő élete. 

Köszönjük a településnek, 

hogy ezzel a kedves 

gesztussal támogat 

bennünket a minél erősebb 

gyökerek növesztésében! 
 

Orincsay Sarolta és 

Ócsai Viktor

A harmadik csemete 
tulajdonosai: Marsi 
Gábor és családja 
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Közösségi megmozdulások 2020-ban 

A 2020-as év sok tekintetben rendhagyó volt. Azonban a 

váratlan helyzet és az abból adódó korlátozások ellenére, a 

klubtevékenységeken túl, idén is részt vehettek az érdeklődők 

közösségi rendezvényeken is. 

A falu fiataljai egyhetes nyári tábor keretében kipróbálhatták 

az agyagozást; készíthettek pl. fonalkarkötőt, csapatzászlót; saját 

maguknak tervezhettek pólót; de szórakozásban és jókedvben sem 

volt hiány. 

Idén is elkészíthették kedvenc bográcsos ételüket a vállalkozó 

kedvű csapatok a Főzőnap alkalmával. A Pokorny Aurél 

mesterszakács által vezetett zsűri a Koncz Ferenc által sütött mátrai 

favágópecsenyét találta a legízletesebbnek, ami mátrai 

sütődiszkoszban készült, így a 2021-es Főzőnapig ismét az ő 

szobafalát díszíti a Vándor Fakanál. A finom ételek kóstolása 

mellett sporttevékenységek is várták az érdeklődőket. A 

legkisebbek a Galagonya Bábszínház előadásában bábelőadást 

tekinthettek meg; a nagyobb gyerekek eközben sporthoz 

kapcsolódó logikai feladatokban próbálhatták ki magukat; a Bene 

Íjászai jóvoltából kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták az 

íjászatot. Az Élhető Mátráért Környezettudatos Egyesület egészség- 

és környezettudatos programján, valamint a Bródy Sándor Városi 

és Megyei Könyvtár szervezésében lezajlott előadáson a 

környezettudatosságról sajátíthattak el ismereteket a téma iránt 

érdeklődők. 

Ősszel már érződött a világjárvány újabb hulláma, sajnos az 

Idősek Napja várt programjai már nem kerülhettek megrendezésre. 

„Pálosvörösmart kincsei” elnevezéssel öt alkalmas értékőr 

programsorozat zajlott a kultúrházban, ahol értéktári és 

településtörténeti ismeretekre tehettek szert a jelenlévők. A 

település életét ábrázoló régi fényképekből készült videó zárta ezt a 

programsorozatot, de 2021 tavaszán „Szívvel, lélekkel, saját kézzel” 

címmel, helyi lakosok kézműves munkáiból kiállítás lesz 

megtekinthető a nagyteremben, ügyes kezű alkotók jelentkezését 

még várjuk! 
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Októberben Nagy Henrik és Nagyné Orosz Anna kitartó 

munkájának köszönhetően megvalósulhatott a Véradás, ahol ez 

alkalommal is szép számú véradó volt jelen. Vass György immár 

160. alkalommal járult hozzá véradásával egy ember 

gyógyulásához! 

Ez az év sok szempontból egyedi volt mindannyiunk számára, 

de az év hátralévő szakasza lehet az elcsendesedés időszaka; a 

tervek és célok kigondolásának időszaka, hogy 2021 tervek valóra 

váltásának és a célok elérésének éve lehessen! 
 

 Valiskó Terézia 

 Közösségi Színtér 
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