Őrhalom község független lapja

XX. évfolyam 2. szám

Kedves Olvasó!
Amikor felkérést kaptam, hogy írjak néhány karácsonyi gondolatot
lapunk ünnepi számába, törni kezdtem a fejem, mit lenne érdemes
közzétenni, amivel nem a sokszor ismételgetett, érzelmeket ugyan
megmozgató, de már unalmasnak ható közhelyek számát szaporítom. Ekkor elmémbe villant egy régi prédikáció, mely több mint
másfélezer éves mivolta ellenére mindmáig időtálló, eleven és tanulságos.
Nagy Szent Leó pápának /440-461/ az Úr születése napján mondott beszédéből való, és azért merem ajánlani, mert rám mindig is
nagy hatást gyakorolt. Ráadásul, ha az ókorban úgy megmozgatta az
embereket, hogy rögtön leírták, majd másolatokban terjesztették,
akkor a 21. század keresztényét is képes elgondolkodtatni, s ha kell,
felrázni. Szabadjon tehát idéznem ebből az igehirdetésből.
"Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem
szabad szomorkodnunk ak kor, amikor az élet születését ün nepeljük ; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk
a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja
belénk . Senk i sincs ebből az örömből k izárva, egyform án
m indannyiunk nak m egvan a közös okunk arra, hogy örven dezzünk. A mi Urunk ugyanis mint a bűnnek és a halálnak a le győzője jött közénk , hogy miként senk it sem talált köztünk
bűntelennek , ugyanúgy mindnyájunk at megváltson. Vigadjon
a szent, mert közeleg győzelmi pálm ája. Örüljön a bűnös, m ert
megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert
őt is az életre hívják!
Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének k ifürkészhetetlen m élysége rendelt el, felvette
em beri term észetünket, hogy kibékítsen minket annak Alko tójával, és legyőzze a halált hozó sátánt, azzal az em beri ter mészettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett.
Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik :
Dicsőség a magasságban Istennek , és a földön békesség a jó ak aratú emberek nek! Mintegy előre látják, hogy felépül az új
m ennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily k i mondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell,
hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor eny nyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok is.
Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlé lekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amely lyel szeretett m inket, és bár bűneink m iatt holtak voltunk ,
Krisztussal életre keltett minket (Ef 2,5), hogy őbenne új te remtmény legyünk , és új alkotás.
Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születé sében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak!

2021. december 20.

Ismerd fel, ó keresztény, nagy m éltóságodat! Az isteni termé szet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan
régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél
tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába.
A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fön séges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, ne hogy ismét a sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te
nagy váltságdíjad! "
Miután ezt a részletet elolvastuk, szépen kérem, ne úgy tegyünk,
mint a karácsonyi üdvözlőlapok unalomig ismert szövegeivel, amelyeket perceken belül elfelejtünk, hanem fussunk neki még egyszer,
minden egyes mondat üzenetét átgondolva, megértve, komolyan
véve. Tapasztalatból tudom, nagyon megéri. Aki már belekóstolt az
igazi keresztény ünnepbe, tehát nem csupán egy langyos, szentimentális folklór Karácsonyt ízlelgetett, az tanúsíthatja e szavak igazságát. Mindaz, aki az ádventben alapos szentgyónással, rendszeres
imával és áldozással, valamint a Jézusra való mély sóvárgással készült a nagy napra, továbbá az evangélium tanítása szerint rendezte
életét, részesülni fog annak páratlan örömében.
Kívánom ezt az örömöt minden kedves őrhalm i lakosnak és
családnak!
Őrhalom, 2021. Jézus születése ünnepén
Kovács Kornél plébános

„ Ó e m b e r e k , go n d o l j a t o k m a r á ,
S go n d o l j a to k r á h o l n a p é s m i n d e n á l d o t t
Nap ján e m ú l ó é l e tn e k s l e gye n
A b e tle he m i é n e k b ő l ö rö m ,
A k arác s o ny i ál o m b ó l v al ó s ág
É s b é k e s s é ge m á r a z e m b e r e k n e k ! ”
( J u h ás z G y u l a)

Minden kedves őrhalminak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván
Őrhalom Község Képviselő-testülete, és az önkormányzat minden
dolgozója nevében Farkas Egon polgármester!
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MIKULÁS

NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS
Hagyományainkhoz hűen, december 5-én a Mikulás és két segítője házhoz vitte a családok által megvásárolt, és előzetesen a Polgármesteri Hivatalban leadott csomagokat. A Mikulás járat összesen 70 gyermekhez jutott el. Mára már hagyománnyá vált a helyi Mikulás járat, hiszen akikhez évek óta jár, azokhoz nagyobb korban is szívesen hívják. A gyerekek versekkel, dalokkal, rajzokkal köszöntötték a Télapót, vannak akik süteménnyel is várták őt. A szülők
elmondása szerint nagy öröm a gyermekek arcán a boldogságot látni az otthonukhoz érkező Mikulás láttán. (Nem minden helyszínen készült fotó)
Őrhalom Község Önkormányzata nevében köszönöm a mindig kedves Öcsi Mikulás kitartó munkáját, és a vidám Krampuszok (Csernyik Éva és Balla Daniella) segítségét. Az idei Mikulás fogatot Gál Andor biztosította. Ez úton is köszönjük támogatását! A biztonságos hintózás nem jött volna létre a „szarvasokat” karbantartó Gyalog Bálint és Bence szakszerű segítsége nélkül. Köszönjük a munkájukat!
FA

KÖZÖSSÉGEINK
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Akire büszkék lehetünk: Imre Roland
Akikre büszkék lehetünk című rovatunk egy ideje eltűnt, de ismét megérett az életre
keltésre. Él Őrhalomban egy nagytermetű, erős, helyes fiatalember, aki korát meghazudtoló komolysággal, és egyre szebb eredményekkel űz egy nem hétköznapi
sportágat. Imre Roland a Balassagyarmati Vitalitás SE Atlétikai Szakosztályának,
Dobó Szakágának sikeres kalapácsvető tagja.
Elmondása szerint még hatodik osztályos korában figyelt fel rá az akkori iskolaigazgató Fábián Gábor, aki elhívta őt egy edzésre, és Rolandnak annyira megtetszett
a kalapácsvetés, hogy immáron négy éve aktív sportoló. Hetente öt edzés, napi két
órában. Egy edzés háromnegyedét általában a súlyemelő edzés teszi ki, a maradékát
pedig technikai feladatok.
Laikus kérdésemre, mely szerint az étkezésre mennyire kell gondot fordítani, és egyegy nagyobb verseny előtt mire kell figyelni, azt válaszolta, hogy a táplálkozásra nem
olyan szigorúan figyel, de próbál a legjobb minőségű ételeket fogyasztani. Egy nagyobb verseny előtt az edzés intenzitása csökken, és inkább a technikai gyakorlatból
végeznek több feladatot.
A családja jól fogadta, hogy ezzel a sportággal foglalkozik, és mindenben támogatják.
Szülei büszkék rá, és két kisebb testvérének követendő példát mutat, hiszen a sport
mellett a tanulásban is szép eredményeket ér el. Roland jelenleg a Balassi Bálint Gimnázium 10. osztályos tanulója. Aktív civil életet is él településünkön, hiszen tagja a
Horgász Egyesületnek és ifjú polgárőrként az Őrhalom és Térsége Polgárőrségnek.
Első kimagasló eredményei a 4 kg-os szernél jelentek meg, ekkor országos 2. helyezést ért el, és Nógrád megyei csúcsot is dobott, 69,98 méterrel.
A Dobó Szakág Facebook oldalát pörgetve rengeteg versenyről olvashatunk, éves
szinten rengeteg alkalommal megmérettetik magukat a szakág sportolói.
Néhány versenyt és eredményt kiemelve láthatjuk e remek fiatal sportoló emelkedő
eredményeit.

Június végén Szombathelyen a XIII. Németh Pál Emlékversenyen Imre Roland saját
korosztályában, Ifjúsági férfi kalapácsvetés +1 kg-os szerrel (ami 6 kg-os kalapácsot
jelent) magabiztosan nyerte a versenyt 52,61 m-rel, 5 kg-os szerrel szintén az első
helyen végzett 61,43 m-rel, 4 méterrel megelőzve a második helyezettet.
Október 9-én Székesfehérváron állt dobókörbe Roland 71,17 méterre dobta az 5 kgos szert, ezüst érmet szerezve ezzel az Ifjúsági fiú kalapácsvetésben. Ezzel az eredménnyel a világranglista 13. helyezettje. Férfi kalapácsvetés 6 kg-os kalapáccsal 60
méter fölött dobott, ez is egyéni csúcsot jelent.
Október végén Veszprémben egyéni Országos Bajnokságon korosztályában, azaz ifjúsági fiú kalapácsvetésben harmadik helyezett lett 64,38 m, két olyan kiváló atléta
mögött, akik idén világversenyen is részt vettek. Férfi kalapácsvetésben 6 kg-mal a
megtisztelő 4. helyet érte el.
Meg kell említeni, hogy csapatban is szép eredményeket érnek el a balassagyarmati
dobók. 1994 óta először, újra van Balassagyarmatnak kalapácsvető magyar bajnok
csapata, hiszen az ifjúsági fiú csapat (Imre Roland, az őrhalmi gyökerekkel rendelkező Csernyik Benjámin és Bíró Benjámin) október elején, maguk mögé utasítva a
mezőnyt, megnyerték az idei Országos Csapatbajnokságot Székesfehérváron. Roland
egyéniben is első helyen végzett, 67,79-es dobással.
Így vall minderről és további terveiről a fiatal sportoló: ”Ebben az évben vetettem be
magam az 5 kilós szerrel, és Nógrád megyei csúcsot dobtam, valamint országos 3. lettem, tehát 71,17 métert dobtam, ami bebiztosította az Európa bajnokságra való kijutást is, de a covid járvány miatt lehetséges, hogy elmarad. Következő években
célom az országos 1. hely, valamint a világranglistán minél előkelőbb hely elfoglalása.
Az álmom, hogy amíg tudom, csináljam és nyilván minél jobb eredményeket érjek el.”
Szívből gratulálok az eddigi csodás eredményekhez, és további sok sikert, kitartást
és jó egészséget kívánok!
FA

ŐRHALOM ÉS TÉRSÉGE POLGÁRŐRSÉG
A Szent István Kápolnánál megrendezett Adventi
ünnepi műsorokból kivette részét a Polgárőrség
csapata is. A 2. vasárnapon rövid, de tartalmas és
megható műsorral kedveskedtek polgárőreink a
résztvevőknek. A műsorban Kanyó János alpolgármester, egyesületi titkár köszöntötte a jelenlévőket
és gyújtotta meg a 2. gyertyát. Műsorunk a négy
Adventi gyertya történetét mutatta be, majd karácsonyi versek és dalok hangzottak el. A műsort
közös imával zártuk.
Legfontosabb feladatunk természetesen, mint mindig a település közrend és közbiztonságának elősegítése,
védelme.
Ezért
egyesületünk
folyamatosan végzi szolgálati tevékenységét a településen. Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel.
Advent négy vasárnapján a Szent István kápolnánál megtartott műsorok alkalmával is polgárőreink biztosították a rendezvényt.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz pályázatot nyújtott be az egyesület, épület felújításra. A volt takarék épület alsó szint belső felújítására, nyílászáró
cserékre, udvari rész térkövezésére. Bízunk a pályázat sikerében, annak érdekében, hogy a mai igényeknek megfelelő közösségi teret tudjunk kialakítani az épület alsó szintjén és udvarán is. A pályázat elbírálása a
közeljövőben történik meg.
Az épületünk belülről felújított részének ünnepélyes átadása sajnos még
nem történt meg, elképzelhető, hogy erre már csak a jövő évben kerül sor.
Folyamatosan várjuk újabb tagok jelentkezését a polgárőrségbe, hogy még
hatékonyabbá tudjuk tenni az egyesület munkáját.
Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség nevében megköszönöm mindenki segítő támogatását, együttműködését, amelyet az egyesület irányába nyújtott.
Bóta András elnök, Oszagyán Gábor elnökhelyettes, Bene István tűzoltó szakosztály-vezető, Kanyó János titkár, Farkas Andrea, Kállai Péter elnökségi tag
és Varga Zoltán pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke nevében minden lakónak Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben, sikerekben, örömökben, egészségben gazdag Új Évet kívánok!
Balla Tímea egyesületi tag

ÓVODA
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Óvodánk hírei

•November 11-én Márton napot tartottunk. Mindenki elkészítette szülei segítségével a kis lámpását,
melyet azt est folyamán ki is próbálhatott. A munkálatok befejezése után libazsíros kenyeret fogyasztottunk. Ekkorra már jól besötétedett, mindenki kéz- bevette az elkészített lámpását, és az udvaron
megkereste az elrejtett kincset.
•28-án, hétfőn gyújtottuk meg az első gyertyát az óvoda adventi koszorúján. Beszélgettünk az adventi
időszakról, arról, hogy ilyenkor mindenki jobban odafigyel a másikra, mi a jó viselkedés és még jobban
szeressük egymást!
•December 3-án Balassi Bálint Megyei Könyvtár segítségével és Farkas Andrea szervezése által a Kacagó Bábszínház előadásában megnézhettük „A három kismalac” című mesét, aktualizálva a Mikulás
eljöveteléhez. Az előadás nagyon színvonalas volt, a gyerekek is és mi, felnőttek is jót szórakoztunk.
•Az idén a kolléganők betegsége miatt a Mikulás és a karácsonyi ünnepet nem tudtuk megtartani, de
az óvoda csomagjait eljuttatuk a gyerekeknek.
•Advent 4. vasárnapján a gyertyagyújtást követően a Polgármesteri hivatal udvarán az óvoda Szülői
Munkaközössége sütivásárt szervezett. Ez úton is köszönjük a támogatást!
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a
szívetekben legyen karácsony!” (Szilágyi Domokos)
Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog újesztendőt kívánok
mindenkinek az óvoda dolgozói nevében.
Pilisiné Varga Anna óvodavezető

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mogyorósi Péter és Fábián Réka
Fiaik: Benedek és Márk – 2020. 12. 31.
Szolik István és Hegedűs Linda
Fiuk: Szolik Vendel – február 11.
Lakatos László és Mihály Erzsébet
Fiuk: Mihály Levente Bálint – február 14.
Dócs Péter és Horváth Alexandra Cipriána
Lányuk: Dócs-Horváth Szonja – február 19.
Horváth Zoltán és Oláh Nikoletta
Fiuk: Horváth Levente – február 23.
Balázs János és Tejfel Katrin
Fiuk: Balázs János – június 16.
Mogyorósi Zoltán és Nagy Renáta
Lányuk: Mogyorósi Flóra – július 08.
Gyüre Péter István – Lőrincz Virág
Lányuk: Gyüre Panna Irma – július 30.
Kajtor Krisztián és Kozmajer Délia
Fiuk: Kajtor Levente – augusztus 11.
Hanzel Balázs és Kojnok Katalin
Fiuk: Hanzel Benedek – október 06.
Csábi Róbert és Doroczki Zsanett
Lányuk: Csábi Emília – október 29.
GRATULÁLUNK!

Hegedűs Anzelm és Golyán Krisztina
augusztus 31.
Balázs Roland János és Csábi Bettina
augusztus 07.
Hodászi Zsolt és Kiss Angéla
augusztus 21.
Bertók Richárd és Puszta Andrea
június 18.
Bangó Krisztián és Berki Annabella
május 08.
Herfort Róbert Balázs és Katavits Cintia
április 10.
SOK BOLDOGSÁGOT!
Csikány István – 2020. december 17.
Laza György Béla - 2021. március 23.
Csordás János - április 12.
Járja Istvánné - április 13.
Hegedűs Mihályné - május 13.
Kalmár István - május 30.
Kanyó István Sándor - június 20.
Hegedűs Ferencné - június 22.
Farkas Mihály - július 2.
Járja István - augusztus 4.
Kanyó Zita – augusztus 15.
Varga István - szeptember 19.
Mócsány Bertalanné - október 13.
Bozány Istvánné - október 15.
Dr. Hegedűs Szilárd József - november 7.
Gúth Istvánné - november 11.
Koltai Lajos László - december 6.
Toronyi Jánosné - december 15.

ADVE NT
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1. vasárnap - Templomi énekkar

Kornél atya

Farkas Dominik

4. vasárnap

3. vasárnap - Fiatalok

Farkas Anna

2. vasárnap - Polgárőrség

4. vasárnap - Hagyományőrzők

4. vasárnap

Már hat éve hagyományteremtő céllal, minden vasárnap, más-más szervezet, intézmény, csoport, kör által szervezett kis műsorral köszöntjük az Adventet Őrhalomban. Így történt ez idén is.
Első vasárnap az Egyházközségünk adott műsort. Polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket, Kovács Kornél plébániai kormányzó imát mondott,
Farkas Anna és Farkas Dominik verssel készült, templomunk énekkara pedig csodálatos énekekkel színesítették a programot.
Második vasárnap, a Remény vasárnapja. Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség tagjai, illetve gyermekeik verses, zenés műsorral készültek. Kanyó János
alpolgármester úr, az egyesület titkára köszöntötte a megjelenteket. Bunder Zita fuvolán közreműködött. Műsor közben megérkezett a Mikulás és a
krampuszai, akik a gyertyagyújtás előtt és után az őrhalmi gyermekeknek vitték el a csomagokat.
Harmadik, azaz az Öröm vasárnapja a fiataloké volt. A gyertyagyújtást Farkas Oszkár egyházközségi elnök úr nyitotta meg. Négy fiatalember, Farkas
Dominik, Farkas Szabolcs, Oláh Szabolcs és Szolik Milán bátran, kilépve konfortzónájukból, büszkén képviselték településünk fiatal lakóit. Versekkel,
prózával köszöntötték Adventet.
A negyedik vasárnapra a Hagyományőrző Kör tagjai készültek. A kicsik táncoltak és énekeltek, a szüleik pedig a háttérből erősítették őket az éneklésben. Verset mondott Bertók Péter, hangszeren közreműködött Bertók Áron, Kállai Dóra és Dávid. Kornél atya ünnepi gondolatit és Farkas Egon polgármester úr karácsonyi köszöntőjét követően, a jelenlévők átvonultak a Polgármesteri hivatal udvarába, ahol a hivatal dolgozói Szeretetvendégségbe
vártak mindenkit.
FA

Kedves Olvasó!
A karácsonyi ünnepek kapcsán az egyik legfontosabb orvosi és a szervezetünket érő hatás jut eszembe: az evés-ivás. Bármennyire is furcsa a testünket, a
belső szerveinket megterhelve ugyanúgy kifárasztjuk, sőt romlásba taszíthatjuk a túlzott megterheléssel. Mindenki életében megtapasztalhatta, ha már volt
"másnapos". Ez vonatkozik arra is, ha itallal túlterheltük a szervezetet - verejtékezés, remegés, szédülés, fejfájás, ami 1-2 napig is eltarthat. Az étellel túlterhelt gyomor- és bélrendszer, szintén napok múlva tér magához. De olyan is előfordult már, hogy a hasnyálmirigy gyulladása vagy az epehólyag gyulladása halállal végződött. Sőt a történelemben még egy hadsereget is legyőztek vele: a magyarok ellen betörő német hadak előtt a 900-as években minden
falut kiürítettek és hónapokig nem jutottak ételhez a harcosok. Ezek után hatalmas lakomát helyeztek eléjük, ahol szó szerint halálra ették magukat.
A karácsonyi időben rengeteg ételt és italt fogyasztunk fölöslegben. Ne felejtsétek: többet ilyenkor sem szabad fogyasztanunk. Próbáljunk a inomságokból keveset enni - úgy étkezzünk, ahogyan trenírozzuk magunkat évközben is - sokszor és keveset együnk és igyunk. A mindennapokban is legyen jellemző
a rendszeres mozgás: naponta kétszer 30-40 perc aktív mozgásunk legyen. Ez az emésztőrendszerünket sőt a teljes testet is kiegyensúlyozottabbá teszi.
Összefoglalva: sokszor keveset együk - igyunk és rendszeresen mozogjunk. Békés boldog ünnepeket és új esztendőt kívánok mindannyiótoknak!
Dr. Gúth Csaba háziorvos
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ADVENTI ELŐKÉSZÜLETEK

Elsőként - a már hagyománnyá vált szabadtéri gyertyagyújtások helyszínét – a Szent István kápolnát öltöztették ünnepi díszbe a Csicsóka
Tánccsoport tagjai, majd elkészítették a nagy adventi koszorút. Köszönöm Bernáth Richárd, Bernáth-kmeti Kornélia, Kállai Péter, Kállainé Bodor Marianna, Hanzelné Farkas Éva, Farkas Róbert, és Renner Péter segítségét, Percze Ilonka néninek pedig a finom palacsintát!
Majd elkészült a szabadtéri betlehem is. Felöltöztették, és rendbe tették a betlehemi babákat, kidíszítették a kulipintyót. Köszönöm Farkasné Marton Éva és Bóta Andrásné Valika munkáját!
Évről évre nagy szeretettel készítjük el az adventi dekorációt, örömöt okozva ezzel mindazoknak, akik megnézik Őrhalom adventi díszeit. Ez által is hangolódjunk a szeretet ünnepére! Köszönet a tàmogatásért Őrhalom Község Önkormányzatának és az Őrhalomért
Egyesületnek! Segítőim és jómagam nevében áldott, szép adventet kívánok mindenkinek!
FA

Búcsúzunk
„Hát ennyi volt a földi lét,
Vége és nincs tovább.
…Hangod, mosolyod és minden
Apró kis mozdulat
Bennünk él, s mi féltve
Őrizzük arcodat.
…Most lehunyt szemmel fekszel,
Felhők távolából nézel a földre,
Jöttél valaha sírva egyszer,
S szótlan csendben mentél el örökre”
Csábi István a Hegedűs család barátja, Madáchdíjas előadóművész, Paudits Zoltán: Jöttél valaha című versével köszöntötte a rengeteg
gyászolót, akik eljöttek az őrhalmi temetőbe,
hogy végső búcsút vegyenek Dr. Hegedűs Szilárdtól 2021. november 12-én.
Dr. Hegedűs Szilárd József 1960. június 30-án született Őrhalomban, Hegedűs József
és Kanyó Julianna elsőszülött gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait Őrhalomban végezte, majd a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium matematika tagozatának diákja volt, ahol kitűnő eredménnyel érettségizett.
Az ő útja az érettségit követően az Állatorvostudományi Egyetemre vezetett. Az Állatorvos doktori diploma megszerzése után 1983-ban kezdett dolgozni a Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás cserhátszentiváni körzetében,
mint körzeti állatorvos.
1985-ben kötött házasságot Barna Ritával. Szeretetben tartottak ki egymás mellett
jóban-rosszban, betartva amíg a halál el nem választ ígéretét. Szilárd vallásos ember
volt, gyűjtötte a Betlehemeket. A házasságot két gyermek koronázta meg Szilárd
(1986) és Dániel István (1997). Családi életüket Őrhalomban kezdték, egy rövid ideig
éltek Cserhátszentivánon, majd 1987-ben költöztek Balassagyarmatra, de Őrhalmi
gyökereit sosem felejtve.
1987-ben a Magyarnándori Állami Gazdaságba került ahol 1995-ig dolgozott üzemi
állatorvosként. 1995-től ismét főállású hatósági állatorvos lett – kezdetben határállomási, majd élelmiszerhigiénikus állatorvos. A szakmai fejlődés mindig is fontos
volt számára így 2003-ban az élelmiszer-higiéniai szakirányú szakállatorvosi szakot is elvégezte.
2005-től szakmai előmenetelében változás történt és körzeti állatorvosként tevé-

kenykedett Cserhátsurány, Herencsény, Terény, Szanda, Szandaváralja, Magyarnándor és Debercsény községekben. Balassagyarmati magánrendelőjében a kisállat
praxist nagy szakmai felkészültséggel, lelkiismeretesen és nagy odaadással végezte
munkáját. Vendégoktatóként számos élelmiszerhigiéniával kapcsolatos tanfolyamon
oktatott és vizsgabizottsági elnöki feladatokat látott el.
Nógrád Megyei Állatorvosi Kamara vezetőségi tagja, valamint megyei küldöttje volt.
Állatvédelmi ügyekben Rendőrségi felkérésre eseti szakértőként is dolgozott.
2010-2011 évben kerületi főállatorvosként dolgozott a Balassagyarmati kerületi és
Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző hivatalban, majd haláláig hatósági állatorvosként teljesített szolgálatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati
Járási Hivatalának Élelmiszer-lánc Biztonsági és Állategészségügyi Osztályán. Munkatársaival és ügyfeleivel lelkiismeretes és odaadó, szakmai magas szintű kapcsolatot tartott fent. Mindig mindenkihez volt egy jó szava. Fiatal munkatársainak
példamutató volt szakmai felkészültsége és
emberi mivolta, szakmai és emberi fejlődésüket mindig is fontosnak tartotta.
Szakmai elismertsége mellett emberi tulajdonságai miatt is kimagasló népszerűségnek örvendett. Mentette a menthetetlen
állatot szívvel lélekkel, sosem adta fel!
Az emberség és emberi jóság volt, aki mindig erején felül segített, aki nem csak az állatokat gyógyította, hanem a gazdáik lelkét
is! Halála nagy veszteség. Veszteség a családnak, a barátoknak, de a szakmának és az
állattartóknak is.
Szülőfaluját sem hagyta el sohasem. Megtartották a szülői, nagyszülői házakat, mindig
szeretettel
jött
Őrhalomba.
Rendszeresen támogatta a helyi civil szervezeteket és szívesen vett részt rendezvényeinken. Emléke örökké élni fog.
Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Mindig
szeretettel és tisztelettel gondolunk Rá. Fájdalommal búcsúztak tőle szerettei, barátai
és ismerősei.

Ö NK OR MÁNY ZA TI
•Karácsony előtt ajándékcsomaggal köszöntöttük településünk 65 év feletti
lakóit. A 185 db csomagot dolgozóink személyesen juttattak el mindenkihez. Sajnos idén nem tudtuk megtartani a hagyományos idősek napi ünnepünket, ezért ilyen formában fejeztük ki tiszteletünket és hálánkat az
előttünk járó nemzedéknek.
•Önkormányzatunk idén karácsonyra 25.000 Ft értékű, természetbeni támogatást nyújtott minden őrhalmi gyermeknek, tanulónak. A vásárlási utalványokat a Polgármesteri Hivatalban lehetett átvenni.
•December 5-én a Mikulás meglátogatta a helyi gyermekeket. A vírus miatt
kialakult helyzetre való tekintettel, a Mikulás nem ment be az otthonokba. A
családok a házuk előtt, a kapuban várták a kivilágított, lovas hintón érkező
őszszakállút.
•Őrhalom Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata december 6-án mikulás csomagot osztott ki a roma gyermekek számára.
•A szociális tűzifa december 8-áig volt igényelhető formanyomtatványon a
Polgármesteri Hivatalban. A benyújtott igények elbírálása és a fa kiosztása
karácsony előtt megtörtént. Őrhalom Község Önkormányzata idén is sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pályázatán. A pályázati összegből és az önkormányzati önrészből idén 64 erdei m3
tűzifát sikerült megvásárolni. A tüzelő kiszállítását és külön-külön háztartásokhoz történő elszállítását az Önkormányzat finanszírozta. Őrhalomban
133 háztartásba, 0,5 m3 erdei keményfa jutott. Az Önkormányzat ennyivel
tudott hozzájárulni az erre vonatkozó törvényben előírt jogosultsági körbe
tartozók fűtési gondjainak enyhítéséhez.
•Advent 4. vasárnapján a gyertyagyújtás után Szeretetvendégségbe vártuk a
jelenlévőket a hangulatosan berendezett Polgármesteri Hivatal udvarára.

H Í RE K
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A hivatal dolgozói forró italokat és finom süteményeket kínáltak.
•Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Őrhalmi Újság szerkesztősége szívesen fogadja a település életét érintő témákat feldolgozó cikkeket,
jó minőségű fotókat.
•Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágításban észlelt meghibásodásokat a KÖZVIL Zrt. telefonos közvilágítási hibabejelentő telefonszámán tehetik meg : 06 1 457 0575.
FA
Karácsony elő – az elmúlt évekhez hasonlóan – Őrhalom Község Önkormányzata és az Őrhalmi Egyházközség közös döntés alapján 9 fő őrhalmi lakos
részére karácsonyi élelmiszer csomagot oszto ki, melyet Farkas Andrea sekrestyés és Farkas Andrea könyvtáros adtak át a kiválaszto személyeknek.

Településünk főutcája egy újabb kereskedelmi egyZöldség-gyümölcs
séggel bővült, a Peti Pita Street gyros büfével.
Mogyorósi Péter fiatal vállalkozó a gyarmati Gyros
Bár sikeres működtetését követően, Őrhalomban is
megnyitotta üzletét, sokunk nagy örömére.
Korrekt árakon, színvonalas és kedves kiszolgálással
várják a finom falatokra vágyókat.

Peti Pita Street

A már évek óta működő, mindig gyönyörű árukészlettel üzemelő Zöldség-gyümölcs kereskedés
kibővült és megszépült üzlettérrel és új raktár helyiséggel büszkélkedhet. Oláh Norbert vállalkozó
továbbra is gazdag és szép kínálattal várja vevőit.

Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydús időszakot tudhat maga mögött az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünk, amelynek munkájában hat őrhalmi szakember is részt vesz: a képzések, gyakorlatok mellett részt vettünk rendezvény-biztosításban, állatmentésekben,
tűzoltásban, és új szakfelszerelésekkel lettünk gazdagabbak.
Szeptember utolsó hétvégéjén egyesületünk a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúra biztosításában vett részt, amelyen idén rekordszámú, mintegy 750 induló állt rajthoz. A kilencven kilométeres körverseny Szokolya-Királyrét és Nógrád

község között egy olyan, három kilométer hosszú erdei útszakaszon vezetett keresztül, amely országúti gépjárművel nem megközelíthető. Egyesületünk az érintett
útszakaszon négy megfigyelőponton, EDR- és URH-rádiókapcsolat kiépítése mellett, szakképzett mentőápolóval és elsősegélynyújtókkal, sérült szükségszállítására
alkalmas terepjáró gépkocsikkal, egészségügyi felszereléssel és nyolcfős személyzettel állt készenlétben a nap folyamán. Szerencsére az általunk felügyelt útszakaszon senki sem szorult segítségre a verseny ideje alatt.
A Nógrád megyei állatvédők kérték egyesületünk segítségét egy nagytestű kutya
kimentésében az ősszel, aki egy kiszáradt kútba esett Nógrádmegyer községben.
Tagtársaink alpintechnikai biztosítás mellett, mentőállvány segítségével juttatták a
felszínre a pórul járt ebet, aki szerencsére sérülések nélkül úszta meg az esetet.
Hivatalosan is Balassagyarmat városának önkéntes mentőszervezete lett egyesületünk, miután a Balassagyarmati Városi Mentőcsoportot –az önkormányzat döntése alapján- egyesületünk hozta létre, személyi és eszközállományára építve. A
mentőcsoport rendszerbe állító gyakorlatára október közepén került sor Csesztvén, ahol három járási mentőcsoporttal együttműködve, egy feltételezett vihar következményeit kellett felszámolnunk. Ennek során kidőlt fákat kellett
feldarabolnunk, villámárvíz ellen homokzsákos védekezést kellett alkalmaznunk,
csapadékvizet kellett szivattyúznunk, illetve a hajléktalanná vált lakók ellátására
kellett felkészülnünk.
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a mentésekben résztvevő személyi
állományunk folyamatos, és a lehető legmagasabb szintű képzésben részesüljön.

Ennek keretében, a Visegrádi Alap
támogatásának köszönhetően újabb
hat tagtársunknak (közöttük két
hölgynek) alapfokú, egy főnek haladó szintű, hat, nagy gyakorlatú
ipari alpinistánknak pedig ismeretfelfrissítő alpintechnikai tanfolyam
elvégzésére nyílt lehetősége Miskolcon, az Alpindustry WRS kft. oktatóbázisán. Szintén a Visegrádi Alap
támogatásának köszönhetően újabb
négy tagtársunk (közöttük két
hölgy) szerezte meg a szolgálati célú
kishajó-vezetői végzettséget Budapesten.
Mindezeken kívül, az ősszel részt vettünk a III. Földrengető Terepduatlon Országos Bajnokság biztosításában Ilinyben, egy kigyulladt vályogház oltásában Szécsényben, szlovákiai partnereinkkel közös búvártechnikai és árvízvédelmi
gyakorlatokon, illetve a polgárőrség rendezvényein, bemutatóin.
Több pályázaton is sikeresen
szerepelt egyesületünk az elm últ hónapok során: a Magyar Falu programon belül, a
Falusi Civil Alaptól eszközbeszerzésre 2 millió forintot, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság önkéntes
mentőszervezetek támogatására
kiírt
pályázatán
300.000.- Forintot, az önkéntes tűzoltó egyesületek kiegészítő támogatására szolgáló
keretből 160.000.- Ft támogatást kaptunk működési költségeink fedezésére.
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! Ez úton szeretnénk áldott Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, bék és, boldog új esztendőt
kívánni Őrhalom község m inden polgárának! Találkozunk 2022.-ben!
-RP-
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ISKOLA

-Iskolánk életében az idei tanév változásokkal indult. Az Őrhalmi József Attila Általános Iskola megszűnt önálló intézményként működni. 2021. szeptember 1-től a Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola őrhalmi telephelye lettünk, varsányi vezetéssel. Mindez
a diákok életében nem okozott változást, mi is legjobb tudásunk szerint tesszük a dolgunkat, végezzük oktató és nevelő munkánkat, segítjük diákjaink mindennapi életét.
-Szomorú esemény történt iskolánk életében, elhunyt Takács János tanár úr. Bár szeptembertől már nem tanított iskolánkban, de
közel 30 évet töltött köztünk. Lelkesedésének is köszönhettük a jégpályákat megszerettetve a gyerekekkel a korcsolyázást, akik
közül jópáran országos versenyeken komoly eredményeket értek el. Az atlétika versenyeken is nagyon jól szerepeltek az általa felkészített tanulók. Számtalan sportversenyen vettek részt tanulói. Generációk gondolnak rá szeretettel. Emlékét megőrizzük.
-Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzat és a Tankerület együttes munkájának köszönhetően kicserélték az elavult nyílászárókat. Az átadást műsorral színesítették tanulóink.
-A Lázár Ervin Program keretében egy felsős osztályunk színvonalas és érdekes opera előadáson vett részt. A 6. osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszt látogatták meg, a kisebbek Salgótarjánban láthattak egy mese előadást, valamint a balassagyarmati Palóc Múzeum kiállításával ismerkedhettek meg. A legkisebbek számára tavasszal folytatódik a program.
-Sorversenyekkel, akadályversennyel kapcsolódtunk be a Magyar Diáksport Napja programjába.
-Megemlékeztünk az aradi vértanúkról és az október 23-ai nemzeti ünnepünkről.
-Tökjó napunkon ötletes alkotásokat készítettek az osztályok és a kisebbek jól szórakoztak a délutáni versengések során.
-Mint minden évben idén is meglátogatott minket a Mikulás, a kicsik legnagyobb örömére.
-Karácsonyi műsorunkat bensőséges keretek közt ünnepeltük, ahol a Tankerület jóvoltából ajándékokkal kedveskedhettünk a gyerekeknek.
-Nehéz 4 hónapon vagyunk túl, sok betegséggel, hiányzással, helyettesítéssel a hátunk mögött. Kívánok minden kollégámnak nagyon jó egészséget, feltöltődést a szünetben, a diákoknak tartalmas téli szünetet! Meghitt, békés, boldog k arácsonyi ünnepeket kívánok iskolánk m inden tanulójának , dol gozójának és a falu lakosságának, az új esztendőre pedig egészséget, békességet, sikereket m indenkinek!
Barázné Takács Ágnes

Sajnos idén sem tudtuk megtartani biztonságosan a hagyományos idősek napi rendezvényünket. Ezért az őrhalmi szépkorúak köszöntésének, tiszteletünk, törődésünk kifejezésének más módját választottunk. Őrhalom Község Önkormányzata élvezeti cikkekből
álló kis csomagot juttatott el minden 65 év feletti lakosunknak, és mellé egy friss zöldség-gyümölcs vásárlására jogosító ajándékutalványt is adott.
Farkas Egon polgármester úr személyesen adta át a csomagot, illetve köszöntötte Őrhalom legidősebb férfi lakóját, a 91 esztendős
Fábián Jánost, aki jó erőben, derűsen fogadott minket otthonában.
A legidősebb hölgy, Varga Andrásné Juliska néni, aki idén töltötte a 95. életévét.
Isten éltesse jó egészségben, békében Őrhalom valamennyi 65 év feletti lakóját!
Aranyosi Ervin: A szeretetre szükség van!
Szeretetre nagy szükség van.
Nélküle élni, nem lehet!
Az öreg szív is szebben dobban,
ha célba ér a szeretet.
Ki csalódott az emberekben,
az érző szívre hol talál?
Egy kedves állat őrzi mélyen,
ki ezt a szívet hordja már!
A hit, remény is visszatérhet,
adni, s kapni már jó megint.
Csak élni kell a szeretettel,
a jóság törvénye szerint.
Eljön ismét a lelki béke,
jó érzés fűti át szívét.
Ki képes őszintén szeretni,
az érzi is a melegét…

*A fotó 2016-ban készült
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Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/370-144 * Felelős kiadó: Farkas Egon polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.* Szerk.: Járja Tamás és
Farkas Andrea * Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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Hagyományőrző hírcsokor
- A hagyományőrzők (Bernáth és Kállai család) tagjai segíte ek az Őrhalomért Egyesületnek a Szent István kápolna és az adven koszorú díszítésében.
- Márton nap alkalmából a gyerekekkel lámpást és papír libát készíte ünk Farkasné Marton Évi néni segítségével, és libazsíros kenyeret vacsoráztunk almával.
- December 19-én, Advent 4. vasárnapján a szabadtéri adven koszorú negyedik gyertyáját a hagyományőrzők gyújto ák meg. Kurucz Boglárka néptánc oktató
rendezésével, tánccal, zenével, verssel színesíte műsorrral készültek.
- Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldo karácsonyi ünnepeket és szerete eljes, békés, boldog új évet kíván minden kedves támogatójának,
és az Őrhalmi Újság valamennyi olvasójának!
FA

Őrhalom Sport Egyesület hírei
Köszöntöm az őrhalmi sportbarátokat!
Vèget èrt a szezon első fele, csapatunk a 12. helyről várja a folytatást. Ez úton is köszönöm, hogy eljöttek a meccsekre, ès bíztatták a csapatunkat. Remèljük, hogy a tavasz mèg jobban összekovácsolja a csapatot. Jövőre is várunk minden szurkolót.
Köszönjük a támogatást Őrhalom Község Önkormányzatának, Fülöp Arnold vállalkozónak, foci fan sport bolt - Bacsa Ágnesnek ès Sopotnik Lászlónak, ès az
Őrhalomèrt Egyesületnek. Az Őrhalmi Sport Egyesület minden lakosnak szeretetteljes karácsonyi ünnepeket ès boldog új èvet kíván!
Varga József (Öcsi)

•Idén is – immár tizedik alkalommal – egyesületünk készítette el a szabadtéri adventi koszorút és öltöztette karácsonyi díszbe a településünk
jelképévé vált Szent István kápolnát, a Csicsókák Tánccsoport tagjai és
a gyerekeik segítségével.
•Varga József egyesületünk elnökhelyettese mind a négy adventi vasárnap segített a műsorok lebonyolításában.
•Minden, egyesületünket támogató személynek, hálásan köszönjük
egész évben nyújtott, segítő szándékú együttműködését!
•Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván:
Farkas Andrea egyesületi elnök

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. évi Személyi Jövedelemadó
1%-a az alábbi adószámon felajánlható
az Őrhalomért Egyesület javára.
Adószám: 18334478 – 1 – 12

Támogatásukat előre köszönjük!

É l e t

a

t á j h á z b a n

A tájházban elvégeztük a téliesítést, a muskátlik pincébe
helyezését, valamint az ablakokat örökzöldekkel díszítettük ki. Az adventi időszakra
a kulipintyó legszebb és legmeghittebb díszítésére került
sor a betlehemi figurák felöltöztetésére, elhelyezésére. A
karácsonynak nem a fenyőfa
a legősibb jelképe, hanem a
jászol. Jel a pásztoroknak,
amikor keresik a gyermeket. A hagyományos betlehemben a Szent Családon kívül a pásztorok, a 3 királyok és az angyalok is jelen vannak. Az
őrhalmi betlehemben a Szent Család, egy pásztor és a bárányok kerültek
a kulipintyóba. A két báránynak új "bundát" kellett készíteni a régiek helyett. A háttérfestés is kiegészült, az állatok mögötti jászol zsákvászon
hátteret kapott. Örömmel látjuk, hogy erre autózók, vagy helyi lakosok,
megállnak a betlehem előtt, fényképezik azt, családok fotózzák gyermekeiket, amint a bárányokat simogatják. Sok családban a fa alá is helyeznek betlehemet, akár fából csuhéból, kerámiából készültet. Már az is
megfigyelhető, hogy az udvaron állítanak betlehemet. Régen szokás volt

hogy karácsony délutánján,
saját készítésű, templom
alakú, hordozható betlehemmel jártak házról-házra a gyerekek. Ez a szokás mára
teljesen kihalt. Helyette, évek
óta, szép hagyomány a kápolna előtti gyertyagyújtás
kis műsorral egybekötve,
ahol hétről-hétre láthatják az érdeklődők a lelkes, aktív fellépőket!
Ezekkel a gondolatokkal, és az alábbi két versikével kívánok minden
kedves olvasónak Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet a tájházat rendben tartó és a kulipintyót díszítők nevében!
Farkasné Marton Éva
„Rossz a Jézus kiscsizmája, sír a ködmöne. Ázik-fázik, megveszi az Isten
hidege! Hogyha volna kiscsizmám, Jézuskának odaadnám, Báránybőrős
ködmönkémmel jól betakarnám! Akkor hozzám hajolna, talán meg is
csókolna, Boldogabb a széles földön senki nem volna!”
“Holnap, holnap, mi lesz holnap? Szaloncukrot csomagolnak! Dobozokat
kötözgetnek, mosolyog is felnőtt, gyermek. Egyet alszunk még az ágyon,
s holnap jön a Szent Karácsony.”
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Hírek az Őrhalom-i Horgász Egyesület életéből

2021. október 6-án őszi haltelepítésre került sor. Az Ipolyba és a Kövecses-tóba is egyaránt 5-5 mázsa háromnyaras ponty
állomány került a vízbe helyezésre.
A már megszokott általános tilalom után 2021. október 17-én házi versenyt tartottunk a Tökösön. A halak kapókedve reggelről jobb volt, viszont a pirkadat után csökkent a kapások száma. De horgászaink nagy kitartással küzdöttek. Felnőtt kategóriában 1. helyen Veres János, 2. helyen Karvai Norbert, míg 3. helyen Laczkó József végzett. Az ifi versenyzők közül 1.
helyezett lett Verebélyi Attila, míg 2. helyen Batta Tamás, 3. helyen pedig Imre Roland végzett. A gyermekek közt 1. helyezést
ért el Bunder Janka, míg 2. helyen Okolenszki Kevin, 3. helyen pedig Szolik Áron végzett. A verseny legnagyobb halát (3765
grammos pontyot) Veres János fogta, aki az idei évre a vándorkupa birtokosa is lett a következő évi versenyig. Gratulálunk
a díjazottaknak!
Ősszel folytattuk a Kövecses-tó partján a megrongálódott építményeink újjáépítését. Tartósabb fapadok és asztalok kerültek kihelyezésre, valamint elkészült a korábbinál szebb, nagyobb és tartósabb fedett építményünk is. A partra szeméttároló
edények kihelyezésére is sor került, amit kérem mindenki használni szíveskedjen. A felújítások, fejlesztések a jövőre folytatódni fognak. Ezúton is köszönjük Szolik István horgásztársunknak a tetőfedéshez felajánlott cserepeket, valamint köszönjük a munkálatok elvégzésében minden résztvevő munkáját. Kérem, hogy a vízparti építményeink állagának megóvására
mindenki kiemelt figyelmet fordítson!
A közelgő hideg fagyos, téli időjárás beköszöntével kérjük a Tisztelt Horgásztársakat,
hogy óvatosan közelítsék meg a vízpartjainkat! A várható mínuszok esetén vizeink befagynak, de a jégpáncél nem minden esetben alkalmas az azon való tartózkodásra és a
lékhorgászatra, rendkívül balesetveszélyes!
Kérem, hogy jövő esztendő elején senki ne feledkezzen meg a kitöltött fogási naplójának
leadásáról, amelynek határideje 2022. február 28.
A 2022. évi engedélyek kiváltására az idei évben kialakított rend szerint Imre Zsolt (2671
Őrhalom, Széchenyi út 4.) vezetőségi tagunknál lesz lehetőség.
Minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt k íván az
Őrhalom-i Horgász Egyesület vezetősége és tagsága!
Karvai Norbert HE elnök

