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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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EGYHÁZI HÍREK
Kornél atya bemutatkozása és karácsonyi üdvözlete az őrhalmiaknak

Kovács Kornél vagyok, ötven évvel ezelő szüle em Balassagyarmaton. A
gimnáziumot, majd a teológiát Esztergomban végeztem, pappá szentelésem azonban a váci székesegyházban
történt 1994-ben.
Első szolgála helyem - kápláni beosztásban - Pásztó volt, továbbá a környékbeli
falvak: Hasznos, Mátrakeresztes, Mátraszőlős. 1999-ben kaptam plébánosi
kinevezésemet Üllőre, ahol huszonegy
esztendőt tölthe em, amely 2010-ben kibővült a mendei egyházközség ellátásával, ráadásul i évekig a katolikus szociális o hon
fenntartói sztségét is betöltö em.
Üllőn meglehetősen nehéz helyzetet örököltem, az Isten házát Pest
Megye legrosszabb állagú templomai közé sorolták a műemlékvédelmi szakemberek, az egyházközségben pedig alig-alig pislákolt a
hitélet. A két év zed ala azonban ezt is, azt is sikerült rendbe
tenni, a templom bő 150 milliós felújításával, annak régi dicsőségét varázsoltuk vissza, a hívek közösségét pedig egy nagy családdá
formáltuk, ahol mindenki helyet kapo : gyerekek, ﬁatalok, családok, idősek; eljövetelemkor számukra már gőzerővel folyt a százmilliós, korszerű plébániai közösségi ház építése.
Az o ani működésemet néhány számada al jelzem: 1295 keresztelés, 7390 szentmise, 1710 temetés, 5280 hi anóra, 227 esküvő,
44 nyári tábor, legalább száz imaösszejövetel a helyi Idősek O honában, és ki tudja hány ezer kilométernyi út az egyházközségi, iﬁ
hi anos és egyéb csoportos kirándulások során, de biztos, hogy
többezres nagyságrendű a gyóntatások száma is.
A helyi általános iskola háromszáz hi anosából kétszázat én tanítha am, ugyanakkor az összejöveteli alkalmak, vagyis a házas közösség, az i úsági hi an, a felnő imacsoportok, a katekumenátus,
a bibliaórák, valamint jegyesfelkészítések, keresztelési oktatások és
más rendezvények, pl. egyházközségi napok, lelkigyakorlatok, karitász-akciók, hi anos biciklitúrák stb. számát már nem jegyeztem,
mindenesetre örülök, hogy mindezek részese lehe em.
S ha ezekhez hozzáadjuk másik volt plébániám, Mende adatait, bizonyára nagyobb számok jönnek elő, de azt hiszem, ennyi elég,
mert ezek is megsejtetnek valamit az o ani hitéletből.
Ezek után nem volt könnyű elhagyni ezt a két nagyszerű közösséget,
de amikor püspökünk folyó év augusztus 1-i hatállyal Csitár, Őrhalom, Hugyag, Iliny, Nógrádmarcal plébánosává neveze ki, aláza al
és engedelmességgel elfogadtam az új feladatot. Azt mondtam magamban, hogy fájó szívvel ugyan, de elengedem korábbi, nagy családomnak tekinte egyházközségeimet, és a rám bízo , jelenlegi
falvakat fogom szolgálni minden erőmmel.
Természetesen tudom, hogy ez az öt falu más kihívások elé állít,
mint egy Budapest környéki város, hiszen i jóval kisebb a lakosság
száma, kevesebb a gyerek, a ﬁatal, valamint a közösségi lehetőségek tere. Mégsem szeretném ölbe te kézzel, tétlenül nézni ezt,
ezért vannak terveim a hitélet erősítésére, bár a járvány most nem
teszi lehetővé, de ennek elmúltával megpróbálunk az eddiginél többet kihozni az őrhalmi egyházközségből. Igaz, a fennmaradó négy
falura is ráférne ez, de egyelőre úgy látom, hogy az őrhalmi "csapat"
vezet, mert amíg a többi településen egyáltalán nem, vagy csak alig
látok gyerekeket, ﬁatalokat, családokat a templomban, addig i viszonylag szép számban találkozhatok velük, és ez örömmel tölt el.
Aztán minden őrhalmi misén jólesik látni a remekül felújíto Isten
házát, a szorgalmas ministránsokat, a ﬁatal felolvasókat, az egyéb
kedves segítőket és az elköteleze híveket. Továbbra is számítok
rájuk, sőt újabbakra is, mert csak együ tudjuk építeni egyházközségünk jövőjét, amelyben mindenkinek helye van, a kisgyerektől
kezdve a legidősebbekig.
Őszinte hálával köszönök minden eddigi segítséget, biztatást, jó

szót, közbenjáró imádságot, de ha kri kát kapok, azt is, mert abból
tanulni lehet, igyekszem mindezt odaadó lelkipásztori munkával
meghálálni az évek során. Ígérem, mindent megteszek azért, hogy
szolgálatkész, becsületes és hű papja lehessek az őrhalmi híveknek,
akiknek a néhány hónap ala megismert szorgalmát, hitét, katolikus elköteleze ségét ezúton is dicsérem.

S mivel újságunk a szent ünnepekre jelenik meg, szabadjon egy
ideillő gondolattal zárnom e bemutatkozást.
Sokat hangoztatott mondat, hogy Karácsony a szeretet ünnepe,
ami igaz, de nem csupán azért, mert megajándékozzuk egymást,
hanem elsősorban amiatt, hogy Isten végtelen szeretete tükröződik benne. Ő az első és legnagyobb ajándékozó, aki szent Fia,
Jézus Krisztus megtestesülésében páratlan csodát művelt.
Olyat, amit alig tudunk felfogni: Jézusban a világot teremtő
Szentháromság második személye, a Fiúisten emberré lett, közénk született, vállalva szenvedéssel tarkított, halállal végződő
sorsunkat, s mindezt azért, hogy megváltson a bűntől és annak
szörnyű következményétől, a kárhozattól.
De tette ezt azért is, hogy még jobban megismertesse velünk az
Atyaistent, megtanítson igazán szeretni, és ezzel átformálja a világot.
A többi rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e a jézusi üzenetet, az
evangéliumi szeretet törvényeit, akarunk-e hitünk szerint élni,
és törekszünk-e családunk, környezetünk életét egyfajta földi
mennyországgá változtatni.
Remélem, ez a Karácsony -a vírusjárvány korlátozásai ellenéreszámunkra a korlátlan szeretet ünnepe lehet, de nem csupán a
felszínes, mulandó, mézes-mázos érzelmeké, hanem a Jézustól
tanult szereteté, mely képes komoly áldozatokat hozni a másikért, sőt, ha kell, életét is adja érte.
Azért imádkozom, hogy a mostani Karácsony Őrhalomban robbantsa ki a szeretet forradalmát, amely úgy átformálja az itteni
embereket, hogy a környező települések lakói ámultan kiáltsák,
amit az ókori pogányok mondtak az akkori keresztényekről:
"Nézzétek, mennyire szeretik egymást!"
Ezzel a gondolattal kívánok minden kedves őrhalmi lakosnak
és családjaiknak szent, békés és áldott ünnepeket.
Kovács Kornél plébános
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-Július 26-án, Szent Anna napján
egyházközségünk elbúcsúzo , a
nálunk nyolc éve szolgálatot teljesítő Berci atyától. Horváth Bertalan plébániai kormányzót püspök
atya áthelyezte Úriba. Fájó szívvel
köszöntek el atyától a hívek és a
barátok. Mindenki jó kapcsolatot
ápolt Berci atyával. Jó egészséget
és további sikeres lelkipásztori
munkát kívánunk Neki!
-A következő vasárnap, augusztus
2-án köszönthe ük templomunkban egyházközségünk új plébánosát, Kovács Kornél atyát. Plébános
urat Farkas Oszkáregyházközségünk
elnöke fogadta és köszöntö e. Hagyományőrzőink verssel és virággal kedveskedtek Kornél atyának. Isten hozta Kornél atyát
Őrhalomban! Szerete el köszöntjük! Jó egészséget kívánunk új
szolgála helyén végze munkájához!
-Őrhalom hagyományaihoz hűen a búcsú napját megelőzően,
szabadtéri misén vehe ünk részt az 1888-ban épült Szent István kápolnánál, melyet az őrhalmi gyökerekkel rendelkező
Marton Zoltán László tahitó alui plébániai kormányzó celebrált.
-Augusztus 20-án, Szent István király templomunk védőszentjénekünnepén, búcsúi szentmisével és körmenettel ünnepeltünk.
-Szeptember 27-én 4 gyermek részesült első Szentáldozásban:
Bernáth Flóra, Kállai Dávid, Marsiczki Máté, Oszagyán Fanni.
-Október 15-én és november 3-án felnő katekézist tarto
Kornél atya az öt település híveinek. A templomban megszerveze program célja a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával.
FA

Karácsony elő – az elmúlt évekhez hasonlóan – Őrhalom
Község Önkormányzata és az Őrhalmi Egyházközség közös
döntés alapján 8 fő őrhalmi lakos részére karácsonyi
élelmiszer csomagot oszto ki, melyet Farkas Andrea
sekrestyés és Farkas Andrea művelődésszervező adtak át a
kiválaszto személyeknek.

- december 24-én: 22.00 "éjféli mise"
- december 25-én, pénteken: 11.00
- december 27-én, vasárnap: 10.00
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AUGUSZTUS 20.

Szent István király, falunk védőszentjének ünnepén, augusztus
20-án Kovács Kornél plébános úr szentmisét celebrált, melynek
keretében, hagyományainkhoz hűen, körmene el vonultunk a
Szent István kápolnához, ahol ünnepi beszédet mondo Farkas
Egon polgármester úr, verset mondo Farkas Dominik és Bertók Péter, valamint közreműködö templomunk énekkara.
Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédét
idézzük:
„Szerete el és sztele el köszöntök minden őrhalmit és vendéget államalapító Szent István Király, falunk védőszentjének
ünnepén, templomunk búcsúnapján, államalapításunk és az új
kenyér ünnepén, i , a falunk jelképe, a Szent István kápolna
körül, ahová körmenetben érkeztünk első Szent Királyunk csontereklyéjével.
Külön, kiemelten szeretném üdvözölni körünkben Kovács Kornél plébános urat, aki a napokban került Berci atya után az egyházközségünk élére. Régi barátságunkra való tekinte el, kérem,
engedjék meg nekem a személyes hangvételt: Kornél Atya Isten
hozo Őrhalomban, érezd jól magad közö ünk, azt kívánjuk,
hogy papi hivatásod kiteljesedjen i , ebben a szülőföldedhez
oly közeli hívő közösségben.
Tisztelt Ünneplők! A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
idén ismét elhatároztuk, hogy nagyszabású rendezvényekkel
ünnepeljük meg Államalapító Szent István királyunk, Őrhalom
védőszentjének ünnepét az augusztus 20-át megelőző szombaton falunappal, majd 20-án templombúcsúval.
Idén a falunap szombatja éppen augusztus 15-ére, Nagyboldogasszony ünnepére ese . A hagyomány szerint Szent István
király, a ﬁa elvesztése mia gyászban, amikor érezte tes erejének gyengülését, ezen az ünnepnapon ajánlo a fel országát
a Szűzanyának. Ezért mondhatjuk, hogy mi magyarok Mária és
Szent István országa vagyunk, mert nekünk olyan pár ogónk
van a Mennyországban, mint a Szűzanya és Szent István.
Hiszek benne, hogy égi pár ogóink gondviselésének köszönhetjük azt is, hogy ezekben a világméretűen nehéz időkben, mi
őrhalmiak múlt szombaton a falunapon és ma a templombúcsúnkban együ lehetünk, együ ünnepelhetjük.
Ha szétnézünk a világban láthatjuk, hogy alig akad olyan ország, ahol a miénkhez hasonló közösségi ünneplésre lehetőség
volna. A kedvező helyzet ugyancsak köszönhető minden magyar, köztük az őrhalmi emberek felelősségtudatának, szakértelmének, fegyelmeze ségének, együ működésének, melyet ezúton
is sztele el megköszönök mindenkinek. Isten óvjon minket, vigyázzunk egymásra továbbra is!
Engedelmükkel szeretném még egy kicsit személyes gondola al
tovább folytatni beszédemet. Nagy meg szteltetés számomra,
hogy idén éppen 10. alkalommal mondhatok ünnepi köszöntőt
augusztus 20-án Őrhalomban.
A Gondviselő kegyelméből, az elmúlt 10 esztendőben is töretlenül tovább járha unk őseink évszázados útján, híven őrizzük
az örökölt tradíciót, minden évben megtarto uk a körmenetet
a templomtól a most 132 éves Szent István Kápolnához. Utunkon mindig elkísért minket első Szent Királyunk csontereklyéje is.
Ha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, talán nem szerénytelenség, ha azt mondom büszkék lehetünk magunkra. A Szent Istvántól tanult példa nyomán az országépítők útját jártuk.
Megannyi gond és nehézség ellenére sok szép eredményt értünk el közös összefogással, hathatós égi támogatással. Az egyházközség o hona, a 10 éve még ütö -kopo templomunk
mára csodálatosan megújult kívül és belül, épp tavaly készültek el Lencsés Zsolt művész úr nagyszerű freskói, melyek kifejezik őseink hitét abban, hogy Országépítő Szent Királyunk

életműve Jézus Krisztus tanításának hű
tükörképe. A főút melle álló szépen felújíto templomunk és a szintén rendbe
te ravatalozó épülete kifejezi, hirde az
i élő őrhalmi emberek, hitét, szorgalmát,
vallásosságát a falunkon átutazó utas
számára.
Épp a járvány kitörésének idejére teljesen
felújíto orvosi és védőnői rendelő állt a
betegek rendelkezésére. A hatalmas nyári
záporok idején jó szolgálatot te a falu területén megújíto csapadékvíz elvezető
rendszer, a korábbi időszakhoz képest kisebb volt a vízkár, kevesebb a panasz.
Szintén régi vágya vált valóra a népi hagyományok féltőinek a szépen megépíte
tájházunkkal, mely közösségi térként is jó
szolgálatot tehet. Számos területen végeztünk még fejlesztéseket, javításokat: óvodában, iskolában, tornateremben, hivatalban, sportöltözőben, spor elepen. Építe ünk utakat, járdákat
is, felsorolni is sokáig tartana mindent. A technikai feltételek javításának a fő célja mindig az i élő emberek, a faluközösség
szolgálata. Kiemelt feladatunknak tekintjük a közösség építését; megszámlálhatatlan rendezvényt, ünnepélyt szervezünk
azért, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az őrhalmi embereket,
erősítsük kötődésüket a lakóhelyükhöz.
Szent István király sztelete és emlékezete számunkra, ma Őrhalomban élő, magyar emberek számára nem merül ki az egyszerű megemlékezésben és ünneplésben. Követni akarjuk Őt, és
folytatni ország építő művét. Elért eredményeinkért hálával tartozunk falunk védőszentjének, aki bízom benne, hogy elégede en tekint ma le ránk. Az a célunk, hogy Szent István példáját
követve, az Ő útján járva, gyarapítsuk, felemeljük falunkat, országunkat, nemzetünket. Ehhez kérjük ma is Őrhalom védőszentjének további közbenjárását.
Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Vendégek! Abban hiszek, hogy nagy
dolgokat véghez vinni, országot, falut, közösséget építeni csak
hi el, szakértő munkával és összefogással lehet. Szent István
király személyiségének erejét Krisztusi hite, országának alapjait
a Katolikus Egyház alko a. Fiát arra inte e, hogy úgy vigyázzon
a papokra, mint szeme fényére. Törvényeiben elrendelte, hogy
minden 10 falu építsen egy templomot.
Augusztus 1-jétől a váci püspök Kovács Kornél plébános urat
bízta meg az őrhalmi egyházközség vezetésével, akit az egész
falu nevében ismét nagy szerete el köszöntök. Ígérem, hogy
munkáját lehetőségeinkhez mérten mindenben segíteni fogjuk.
Lelkipásztori szolgálatához Szent István közbenjárására a Jóisten áldását kívánom. Bízom benne, hogy egyházközségünkben
tovább folytatódik a békés, lelki és ﬁzikai értelemben ve építés korszaka.
Tisztelt Ünneplők! Hiszem, hogy nekünk őrhalmiaknak nincs
más utunk, mint hogy Szent István nyomdokain járjunk. A mai
napon hálát adhatunk mindazért az égi közbenjárásért, aminek a segítségével fejlődik, gyarapodik településünk, közösségünk. Valamint kérjük is Őrhalom patrónusát, hogy a jövőben is
segítsen legyőzni a számtalan nehézséget, mellyel szembe kell
néznünk.Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Jelenlévőnek és minden őrhalmi kötődésű embernek további tartalmas, szép ünneplést. Isten éltesse az Istvánokat, Isten éltesse
Őrhalmot, Isten éltesse az Őrhalmaikat!
Köszönöm a ﬁgyelmüket!”
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Ö NK O RMÁNY ZATI

•Júliusban 12, augusztusban 8 fő diákmunkást foglalkoztato
önkormányzatunk.
•A nyár során közút javítási munkálatokat végeztünk Őrhalomban. Csapadék elvezető rendszer és útpadka javítást végeztünk
a Közútkezelővel a Rákóczi úton. A Vízmű dolgozói a Jókai úton
javíto ák ki az utat.
•Ismét felújíto uk Őrhalom buszmegállóit. A munkát az Önkormányzat szakemberei végezték most is. Évről-évre százezer
forintot meghaladó kárt okoz a buszmegállók elleni vandalizmus. Vigyázzunk rájuk! Ha rongálást látnak, kérem, jelezzék
azonnal.
•Falunap elő a spor elepen felújítási, fejlesztési munkálatokat végeztünk. Sok egyéb melle új kispadokat építe ünk, feste ünk, mázoltunk és a hazai öltöző elöregede , tönkrement
vízhálózatát is megújíto uk, újra burkoltuk. Köszönjük munkatársaink és Varga József (Öcsi) munkáját, valamint Kárász András önkormányza képviselő támogató munkáját.
•Augusztus 15-én Falunapot tarto unk. (Részletes beszámolót
a 8-9. oldalakon találnak.)
•A játszótéren elhasználódo játék elemek javítása folyamatos. Ha meghibásodást észlelnek, kérjük, jelezzék önkormányzatunk felé.
•Tájháznál kerítéspilléreket betonoztak, temetőnél kaput javíto ak munkatársaink.
•Tisztele el kérjük a lakókat, hogy ne vigyenek a Körpölyébe
semmilyen hulladékot, annak lerakása los!
•Október első hetében került megrendezésre az Országos
Könyvtári Napok, melyhez 3 programmal csatlakozo intézményünk is. A rendezvényekről a 15. oldalon olvashatnak.
•Mindenszentek ünnepe nyugalmasan lezajlo , köszönjük a
polgárőrök közreműködését a feladat ellátásában.
•A Magyar Falu Program keretén belül Őrhalom Község Önkormányzata temetői infrastruktúra fejlesztésre közel 5 millió
forint, óvodai játszóudvar fejlesztésre 4,5 millió forint pályáza
összeget nyert településünk. Önkormányza járdaépítés/felújítás anyagtámogatásra 4,6 millió forintot kap Őrhalom.
•Karácsony elő ajándékcsomaggal köszöntö ük településünk
65 év fele lakóit. A 190 db csomagot dolgozóink személyesen
ju a ak el mindenkihez. Sajnos idén nem tudtuk megtartani a
hagyományos idősek napi ünnepünket, ezért ilyen formában
fejeztük ki szteletünket és hálánkat az elő ünk járó nemzedéknek. Isten éltesse Önöket!
•Önkormányzatunk idén karácsonyra 8.000 Ft értékű, természetbeni támogatást nyújto minden őrhalmi gyermeknek, tanulónak. A vásárlási utalványokat a Hivatalban lehete átvenni.
•December 5-én a Mikulás meglátoga a a helyi gyermekeket.
A vírus mia kialakult helyzetre való tekinte el, a Mikulás nem
ment be az o honokba. A családok a házuk elő , a kapuban
várták a kivilágíto , lovas hintón érkező őszszakállút.
•A szociális tűzifa december 15-éig volt igényelhető formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban. A benyújto igények elbírálása és a fa kiosztása január hónapban történik.
•Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágításban észlelt meghibásodásokat a KÖZVIL Zrt. telefonos közvilágítási hibabejelentő telefonszámán tehe k meg : 06 1 457 0575.
•Sokan érdeklődnek a Polgármesteri Hivatalnál az aktuális járványhelyze el kapcsolatban. Sajnos számítani lehete arra,
hogy a vírus településünket is eléri. A jelenlegi megemelkede
esetszámok mia a Népegészségügyi Osztály már nem mindig
képes a települési önkormányzatokat időben kiértesíteni a rögzíte , hivatalos karanténba helyeze személyekről. Így önkormányzatunk az aktuális fertőzö ekről gyakran csak helyi
információk, illetve az érinte ek saját jelzése alapján értesül.

H Í REK

Ismereteink szerint az igazolt, illetve tüneteket mutató fertőzö ek száma az 50-hez közelít Őrhalomban. Mindannyian többnyire enyhe tüneteket muta ak, vagy tünetmentesek voltak.
Jobbulást és türelmet kívánunk minden karanténba került lakónak! A Nógrád megyei adatok aggasztóak. Akik a jellemző tüneteket észlelik magukon, ne menjenek az orvosi rendelőbe,
telefonon keressék fel háziorvosukat. Vigyázzunk egymásra!
FA

Ö NK O RMÁNY ZATI
Kedves Olvasók!
Járványügyi szempontból vészterhes időszakot élünk meg. Tavasszal még nem tapasztalha uk a környékünkön a tomboló vírust, de hatalmas előnnyel járt, hogy megtanultuk mit kell tennünk, ha fertőző beteg közelében vagyunk.,Ismétlés képen elmondom a
legfontosabb teendőket:
1. viseljünk maszkot
2. tartsunk 2 m-es távolságot embertársainktól
3. rendszeresen mossunk kezet
4. kerüljük a tömeget
A járvány jelenlegi szakaszában közvetlenül is megtapasztalhatjuk, milyen súlyos betegséggel állunk szemben. A szűk környezetünkben egyre több a COVID vírussal fertőzö
ember. Sokan enyhe formában legyőzik a bajt, de kb. 10 százalékban erős szenvedéssel
telt állapotba kerülnek hetekig. Nagyon kevés betegnél kórházi kezelés, sőt lélegeztetés
is szükséges, ami halálba torkolhat. Sajnálatos módon már ezt is láthatjuk szűk hazánkban is. A kórokozótól egyenlőre csak védekezés marad - vegyük "halál" komolyan.
A teljes megszabadulást a vírustól csak az oltás hozhatja meg - remélem mihamarabb i
lesz - és mindenki kérje tőlem is.
Áldo békés boldog ünnepeket és új évet kívánok mindenkinek!
Gúth doktor

H Í REK
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Csábi Dávid és Boros Ágnes
Fiuk: Csábi Botond – január 01.
Cseman Attila és Seregélyes Tímea
Lányuk: Cseman Boglárka – február 03.
Rafael Krisztián és Lakatos Noémi
Fiuk: Lakatos Krisztián Andzseló – március 15.
Kiss Tamás és Járja Renáta
Fiuk: Kiss Nolen Tamás – május 19.
Medgyesi Gergely és Trepinszki Katalin
Lányuk: Medgyesi Maja – augusztus 04.
Fábián Tamás és Kollár Zita
Lányuk: Fábián Janka Krisztina – szeptember 03.

Őrhalom Község Roma Nemze ségi Önkormányzat tagjai, Kutka Andrea, Németh Doro ya és
Kalányos Istvánné. A tagok 2020-ban teljesíte ék a törvényben előírt feladataikat, megtarto ák
üléseiket, programokat szerveztek, és segíte ék a szociálisan rászorultakat.
Tavasszal ingyenes ruhaosztást szerveztek. A covid vírushelyzet fokozódásával, Őrhalom Község
Önkormányzatával közösen élelmiszer és sztasági csomagokat oszto ak ki a helyi kisebbség
részére, melyet személyesen adtak át.
Július 25-én megrendezték az első Roma Gyermeknap és Bodag Fesz vált Őrhalomban. A programon Huszárikné Rózsika által készíte ﬁnom lecsóval, valamint Kutka Andi és Németh Dóri által
sütö bodaggal várták a vendégeket. A gyerekeknek ugrálóvárral és játékokkal kedveskedtek.
December 5-én Mikulás alkalmából minden roma kisebbséghez tartozó gyermeknek házhoz vi ék
a mikuláscsomagot.
A helyi Roma Nemze ségi Önkormányzat köszöni Farkas Egon polgármester úr támogatását!
Az elnök asszony és a képviselők minden őrhalminak boldog karácsonyt és szerencsés új évet kívánnak!
FA

Alexovics Gábor és Oláh Roberta
Lányuk: Alexovics Kloé – szeptember 22.
Németh Tamás és Ferov Angelika
Lányuk: Németh Zoé – október 15.
Bagyinszki István és Gál Zsuzsanna
Lányuk: Bagyinszki Bella – december 13.
GRATULÁLUNK!

és
június 06.
és
augusztus 17.
és
augusztus 28.
SOK BOLDOGSÁGOT!
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FALUNAP

2020. augusztus 15-én, immár 4. alkalommal került megrendezésre az
Őrhalmi Falunap a Sportpályán. A rendezvény reggel 6 órakor horgászversennyel kezdődö az Őrhalom-i Horgász Egyesület vezetésével a Kövecses tavon, három korcsoportban.
A sportpályán 13 órától lehete átvenni az előzetesen regisztrált személyeknek a belépésre jogosító karszalagokat. 14 órától ﬁnom babgulyással várta a vendégeket az önkormányzat. Közben már a
há érprogramok is elkezdődtek.
A színpadi műsorok a Bertók ﬁúk, Péter és Áron népzenei előadásával indultak. 15.30 órakor került sor a falunap ünnepélyes megnyitójára, ahol Farkas Egon polgármester köszöntö e a megjelent
érdeklődőket és meghívo vendégeket. Polgármester úr ünnepi köszöntőjében elmondta, nagyon jó érzés, hogy ilyen szép számban öszszegyűltek a település lakói, az Őrhalomból elszármazo ak, valamint
a környező településekről ideérkezők az Őrhalmi Falunapon.
Az ünnepélyes megnyitót követően sztárvendégünk, Kökény A la lépe a színpadra, aki melankolikus dalaival elvarázsolta a szép számban megjelent közönségét.
Sztárvendégünket követően, a testvér településünkről, Ipolyvarbóról
érkező Györgyik Bianka énekes mai és retro slágereket ado elő.
Délután öt órától másik sztárvendégünk, Csocsesz érkeze , aki fer-

geteges hangulatot teremte vidám, lakodalmas műsorával.
A gyerekeket a Paramisi Társulat interak v mesejátékkal szórakozta a.
Az es , élő koncert elő Farkas Egon polgármester úr és Imre Zsolt,
a Horgász Egyesület elnökségi tagja kihirde e a reggeli horgászverseny eredményét, és átadták a díjakat.
Es órákban a felvidéki Edda Majdnem rock zenekar másfél órás, élő
koncertjét hallgatha uk, majd 20 órától a szabadtéri bálon Grenyó
János szolgálta a a talpalávalót a bulizni vágyóknak.
A falunapon ingyenes há ér programok várták az érdeklődőket: arcfestés, csillámtetoválás, fajátékok, játszóház, légvár, hintózás, íjászat,
pónilovaglás, állatsimogatás, quadozás, rendőrségi bemutató, trambulin, tűzoltóautó, egészségügyi sátor, hagyományőrző pavilon.
A rendezvény ideje ala vásári forgatag és BÜFÉ szolgáltatás volt.
A falunapon megjelent őrhalmi lakosok és vendégek jól érezhe ék
magukat a színvonalas programok ala . A rendezvény elejét megzavaró záportól eltekintve, szép időben, minden korosztály találhato
magának megfelelő szórakozási lehetőséget. Őrhalom Község Önkormányzatának gondos szervezéssel és irányítással, és számos önkéntes segítő munkájának köszönhetően sikerült eredményesen és
biztonságosan lebonyolítani a rendezvényt.
FA

FALUNAP
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Iskolánk eseményei az őszi időszakban:
-Az idei tanév a vírus elleni hatékony védekezés
jegyében indult és tart azóta is folyamatosan.
Több alkalommal kaptunk a Tankerüle ől maszkokat, folyamatos a fertőtlenítőszerekkel történő
ellátás és minden iskolánkban dolgozó kapo
Béres-cseppet, a dolgozókat tesztelték. Szigorúan betartjuk és betartatjuk a megelőző intézkedéseket és ennek köszönhetően eddig nem
volt igazolt megbetegedés a tanulók és a pedagógusok körében.
-Az idén Bóta András, Iskolaőr segí a munkánkat a rend fenntartásában, ami jótékony hatással
volt a tanulók viselkedésére.
-A Népmese napja alkalmából ellátoga unk a
Tájházba, ahol egy közösen előado mese után megnézhe ük gyűjtö kincseinket, örökségünket, ami nagyon tetsze a gyerekeknek.
-Az iskolakert terméseit betakaríto ák a tanulók és előkészíte ék a tavaszi munkálatokra.
-Másodszor rendeztük meg a „Tök jó napot”, ahol kicsi és nagy is jól érezte magát.
-Pályaorientációs napunkon betekintést nyerhe ek a tanulók a különböző szakmákba.
-A felsős diákok szereplésével megemlékeztünk az aradi vértanúkról és október
23-a eseményeiről.
-Sport-és egészség héten az egészséges életmódra való nevelés kapo kiemelt
hangsúlyt.
-Szerencsére a Mikulás sem került el minket még ebben a vírusos időszakban sem,
aminek a kicsik különösen örültek és izgato an vártak.
-A karácsonyi kézműves délelő ünkön mézeskalácsok, angyalkák, csillag-és asztali
díszek kerültek ki az ügyes kezek közül.
-Az évet a kicsik karácsonyi műsorával zártuk, ahonnan minden tanulónk egy kis
ajándékkal térhete haza.
Minden tanulónknak, családjuknak, dolgozónknak és a falu lakosságának kívánok
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET!

Barázné Takács Ágnes megbízo igazgató

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XIX. évfolyam 2. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
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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ÉLET A TÁJHÁZBAN

Kedves újságolvasók!
A tájház látogatottsága a nyári időszakban magas számot ért el! Legtöbben a
faluból elszármazottak, vagy ide költözött emberek, de az itt nyaralók is kíváncsian, érdeklődéssel néztek körül! Nagyon gazdag anyag gyűlt össze, ezt minden
látogató megjegyezte, és dicsérő szavakkal illette a tájház berendezettségét, és
magát az épületet.
Ősszel, az iskolaév kezdetén óvodásainkat és alsó tagozatos iskolásainkat
hozták el pedagógusaik. A kíváncsi gyermeksereg belakta a tájházat, örömmel
néztek körül a számukra ismeretlen világban, magukra öltötték a régi ruhákat,
kézbe véve a használati tárgyakat. Kreatív foglalkozások keretében, kapcsolódva
a régi paraszti elfoglaltságokhoz, készítettek babákat, kukoricát morzsoltak elmélyülten. Saját játékukat elkészítve, örömmel vitték haza.
A Magyar Népmese Napja alkalmából 1-1 népmesét megismerve, majd a jelenlévő iskolások által eljátszva emlékeztünk Benedek Elek íróra.
A kis táncos csoport tagjai csapatépítő délután során kézműveskedtek a tájház
udvarán és vidám néptánccal életet csempésztek a szép kis parasztház udvarára.
Népviseletbe öltözött fiataljaink őszi fotózás alkalmával megelevenítették a régmúlt elfeledett tevékenységeit, pl. szüretelés, mancsozás, kukoricamorzsolás.
Sokféle tevékenységet szerettünk volna még megvalósítani, sajnos a járványhelyzet óvatosságra intett minket.
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül Tájháztúra – barangolás a múltban

című programon a régi őrhalmi képeket nézegettük, rendszereztük, és kedves
történeteket elevenítettünk fel.
Az év második felében is többektől kaptunk még kiállítási eszközöket, viseleti
ruhadarabokat, szőtteseket. Ez úton is köszönjük Fábián Szilárd és Járja Norbert felajánlását!
Az épület közösségi színtere, a hátsó helyiség, idén számos alkalommal adott
otthont különböző összejöveteleknek, megbeszéléseknek.
Mint láthatják a tájházban zajlik az élet. Farkas Andi koordinálásával, Bótáné
Valika és jómagam, rendezvényeket bonyolítunk le, fogadjuk a látogatókat és
rendben tartjuk az épületet. Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Végezetül egy karácsonyi és egy újévet köszöntő verssel szeretnénk boldog
ünnepeket kívánni, melyet édesapám, Marton János emlékezéséből való. „Adjon
Isten bort, búzát, békességet, országunkban megmaradást, holtunk után léleküdvösséget! Amennyi széna-szalma van a kendtek házánál, annyi barmocskájuk
szaporodjék! Boldog karácsonyi ünnepeket!”
„Eldöcögött már az ó év szekere, ez a szekér sok-sok gonddal volt tele! Pusztuljon hát nyikorogva, zörögve, búját, baját felejtse el örökre! Azt kívánom az új
évnek hajnalán, ez az új év legyen boldog és vidám! Kis házunkat kerülje el a
bánat, csak jót adjon Isten e kis családnak! Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, jó anyánknak mosoly legyen két szemén! Jó Isten, kit kérünk és imádunk,
áldja meg két kezével családunk! Boldog új évek kívánunk!”
Farkasné Marton Éva

KÖZÖSSÉGEINK
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Hírek az Őrhalom-i Horgász Egyesület életéből
•A járványügyi helyzet – mint ahogyan más civil közösségeknél sem – nálunk sem kedvezett az egyesületi életnek. Korlátok közé szorította rendezvényeink megtartására, elmaradtak a közös társadalmi munkák, közösségi események. A nyári hónapokban azonban igyekeztünk pótolni elmaradásainkat, és néhány rendezvényt megtartottunk.
•2020. augusztus 15-én az immár hagyománnyá váló őrhalmi falunap ismét horgászversennyel kezdődött. Korán kelő horgászaink felnőtt és ifi kategóriákban mérettették meg magukat. Felnőttek között 1. helyezett lett Lajkó Viktor, 2. helyezett Tolnay Szabolcs, míg 3. helyen Bóta András végzett. Az ifik között a dobogó legfelső fokára, 1. helyezettként Imre Roland állhatott, 2. helyezett Holecz Kristóf, 3. helyezett pedig Batta Tamás lett. A
díjazottak a nyereményeket a falunapi rendezvény keretében Farkas Egon polgármester úrtól vehették át.
•Ugyanezen a napon egyesületünk versenycsapata - minden év egyik legrangosabb versenyén - a 2020. évi nemzetközi Ipoly Kupán vett részt.
A csapat tagjai – Erdélyi Miklós, Járja István, Reményi Zsolt, Karvai Bence és Karvai Norbert – kiemelkedő teljesítménnyel immár harmadik alkalommal
győztesként tértek haza, öregbítve az Őrhalom-i HE hírnevét.
•2020. szeptember 25-én az Ipolyba és a Kövecses-tóba is telepítés történt, amelynek keretében ismét háromnyaras ponty állomány (4-4 mázsa)
került vízbe helyezésre.
•A szokásos egy hetes általános tilalom után október 3-án házi versenyt tartottunk a Tökösön. A halak kapókedve reggelről jó volt, viszont ahogy teltek az órák, úgy csökkent a kapások száma. De horgászaink kitartással küzdöttek. Felnőtt kategóriában 1. helyen Gúth László, 2. helyen Berki Géza,
míg 3. helyen Gáspár Zsolt végzett. Az ifi versenyzők közül - egyébként az egész mezőnyt tekintve a házi verseny abszolút bajnokaként - 1. helyezett lett Holecz Kristóf 12,680 grammal, míg 2. helyen Czibulya Zétény, 3. helyen pedig Birta Barnabás végzett. A gyermekek közt 1. helyezést ért
el Dervadelin Zoé, 2. helyen Czibulya Csongor, 3. helyen pedig Dervadelin Valter végzett. A verseny legnagyobb halát (3900 grammos pontyot) Holecz Kristóf fogta. Díjazásra kerül a gyermekek között a legnagyobb hal fogója is, aki Kovács Kata leányversenyzőnk volt. Gratulálunk a díjazottaknak!
•A rendezvény keretében az egyesület vezetősége - az elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedő közösségi munkájáért, aktivitásáért – Bóta András
elnökségi tagot Egyesületért Emlékérem kitüntetésben részesítette. Gratulálunk az elismeréshez!
•A szervezett társadalmi munkák sajnos elmaradtak, a folyó- és a tópart rendben tartása főként a tagok önálló fáradozásai által kerültek megvalósításra, amelyet ezúton is nagyon köszönünk a teljes tagság nevében.
•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 bal-esetveszélyes!
•Az Őrhalom-i Horgász Egyesület teljes tagsága nevében kívánok Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog, Új Esztendőt minden kedves horgásztársunknak és Kedves Családjának!
Karvai Norbert HE elnök
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Őrhalomért Egyesület hírei
•Falunapunk lebonyolításában egyesületünk tagjai is aktívan részt vettek.
•Idén is – immár kilencedik alkalommal – egyesületünk készíte e el a szabadtéri
adven koszorút és öltözte e karácsonyi díszbe a településünk jelképévé vált
Szent István kápolnát, a Csicsókák Tánccsoport segítségével.
•November 29-én, Advent 1. vasárnapján, a szabadtéri adventi koszorú első
gyertyáját az egyesület tagjai a hagyományőrzőkkel közösen gyújtották meg.
•A Phestom Egyedi Óra Manufaktúra tulajdonosa Varga Balázs karácsony elő
jótékonysági aukcióra bocsáto a egyik remekművét, melynek bevételét három
egyenlő arányban osztja szét, három környékbeli szervezetnek.
Az egyik szerencsés szervezet az Őrhalomért Egyesület le . Ez úton is köszönjük Balázsnak, hogy évről-évre támogatja egyesületünket, elismeri munkánkat!
Elnökségünk ezt a kedves segítséget szociális támogatásként fogja felhasználni
településünkön élő rászorultak közt.
•A műanyag kupakokat folyamatosan gyűjtjük, és szállítjuk Rimócra Szita
Jázminkának. Az összegyűjtött kupakokat le lehet adni a helyi könyvtárban.
•Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat a nyár során és a tél
beálltával adománygyűjtést szerveze a rászoruló, nélkülöző családok
megsegítésére. Az összegyűlt ruhákat és játékokat augusztus 4-én, és november
26-án oszto uk ki. Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak –e nemes
ügy lebonyolításához!
•Minden, egyesületünket támogató személynek, hálásan köszönjük egész évben
nyújto , segítő szándékú együ működését!
•Az Őrhalomért Egyesület nevében áldo , békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kíván:
Farkas Andrea egyesüle elnök

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020.
évi Személyi Jövedelemadó 1%-a az
alábbi adószámon felajánlható az
Őrhalomért Egyesület javára.
Adószám: 18334478 – 1 – 12
Támogatásukat köszönjük!

Hagyományőrző hírcsokor
- Falunapunkon a Bertók testvérpár, Péter és Áron népzenei előadással képviselte a hagyományőrzőket. Bóta Be na és Rados Zsóﬁa népviseletben konferálták a programokat. Farkasné Marton Éva és Bóta Andrásné Valika hagyományőrző pavilont építe ek ki, ahol megismerkedhe ek
az őrhalmi népvisele el, és régi fotókat nézegethe ek az érdeklődők.
- Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyományőrzők is részt ve ek a körmeneten, és a bú csúi szentmisén. Kicsik és nagyok egyaránt népviseletben ünnepeltek.
- A hagyományőrzők fájó szívvel búcsúzta ák Berci atyát, és örömmel köszöntö ék Kornél atyát Őrhalomban.
- Ősszel a kis táncosok csapatépítő programot szerveztek a tájházban. A délutánt Évi nénivel kézműve skedéssel kezdték, majd Kurucz Boglárka
néptáncoktatóval felverték a port a tájház udvarán, este pedig Vali néni nem győzte öltöztetni a gyerekeket, akik minden régi ruhadarabot szívesen felpróbáltak.
- A felnő táncosokkal őszi, viseletes fotózáson ve ünk részt a tájházban. Szebbnél szebb képek készültek.
- Márton nap alkalmából a gyerekekkel kukoricacsuhéból babát és virágot készíte Évi néni.
- A hagyományőrzők (Bernáth és Kállai család) segíte ek az Őrhalomért Egyesületnek a Szent István kápolna és az adven koszorú díszítésében.
- November 29-én, Advent 1. vasárnapján a szabadtéri adven koszorú első gyertyáját a hagyományőrzők és az Őrhalomért Egyesület tagjai közösen gyújto ák meg.
- 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
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Adventi előkészületek
Elsőként - a már hagyománnyá vált szabadtéri gyertyagyújtások
helyszínét – a Szent István kápolnát öltözte ék ünnepi díszbe az Őrhalomért Egyesület és a Csicsóka Tánccsoport tagjai, majd elkészíte ék a nagy adven koszorút.
Bóta Andrásné Valika és Farkasné Marton Éva felöltözte ék, és
rendbe te ék a betlehemi babákat. Minden évben kicsit más, kicsit
újítunk a betlehemen. Idén Marton Jánosnak köszönhetően egy kis
fa kerítés került a báránykák elé.
Évike és Valika egész évben, naptári eseményekhez kapcsolódóan
változta ák a kulipintyó díszítését. Ezúton is köszönjük önzetlen és
odaadó munkájukat.
Karácsony elő nap a hagyományőrzők karácsonyfát állíto ak a
betlehem elé, melyet a gyerekek saját készítésű díszeivel ékesíte ek.
Köszönjük a fát a Bernáth családnak!
FA

Az ő rhal mi Kö ny vt ári, I nfo rmác ió s é s K ö zö s s é g i He l y OKN pro g ramj ai
•Könyvtárunk is csatlakozo az október elejére
meghirdete , Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, melynek keretében 2020. október 6-án, kedden 17.30 órakor Bolla Katalin
természetgyógyász, alterna v masszázsterapeuta
előadására került sor. Az előadás címe: Megélt, elfojto érzelmeink és tes egészségünk kapcsolata. A lebilincselő előadás kellemes hangulatú
beszélgetéssé kerekede . A program a Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer támogatásával jö létre.
•2020. október 8-án, csütörtökön Könyvtári foglalkozás címmel intézményeinkbe ju a am el kézműves anyagokat, melyeket a pedagógusok
segítségével készí e ek el a gyerekek. Az iskolában: címerünk elemei címmel, településünk címerével ismerkedtek meg a diákok, és apró
elemekből rakták ki az erede címert. Az óvodában: őszi krea vkodás címmel őszi témájú kifestőkkel dolgoztak a gyerekek. A járványhelyzet
mia az intézmények nem látogathatók, személyesen nem vehe em részt, ezért ez úton is köszönöm
a pedagógusok közreműködését.

•2020. október 9-én, pénteken 18.00 órakor Tájháztúra – barangolás a múltban címmel, múl déző beszélgetés történt a régi fotók alapján.
•Programjaink Őrhalom Község Önkormányzata
támogatásával valósultak meg.
•„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda
benne van, ami eddig volt s ami ezután lesz... mert
aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a saját
gondolatait, összemérhe őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az emberhez.
Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az
ábécét, és olvasni kell.” Csukás István gondolatával köszönöm meg a közreműködők, és a vendégek részvételét.
•Ellátónk, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár évente
3-4 alkalommal új könyveket hoz a könyvtárba. Jelenleg közel 300 db cserekönyv várja az érdeklődőket. Legutóbb irodaszereket, játékokat is kapo
könyvtárunk.
•Önkormányzatunk idén 51 db könyv vásárlásával bővíte e állományunkat.
Farkas Andrea könyvtáros
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KÖZÖSSÉGEINK
Őrhalom Sport Egyesület hírei

Üdvözlöm a sportszerető hölgyeket és urakat!
Sajnos a szezon első fele nehezen indult! Sok nehézségen vagyunk túl. A szezonkezdés ellő a felnő csapat teljes létszámmal megszűnt. Voltak,
akik eligazoltak, voltak, akik abbahagyták. Így sajnos csak az i úsági csapa al tudtuk a szezont elkezdeni, akik 18 évesek, ﬁatalok, hiányzik a ru n
mellőlük. Igaz, próbáltunk több játékossal is beszélni, de egyéb elfoglaltságok mia nem akartak a csapat segítségére lenni. Szomorú, hogy i
a faluban van több jó játèkos is, akik mèg ak van tudnának focizni, de ők èrdektelensèget mutatnak a csapat, és az egyesület felè. Ha valaki mégis
szeretne segíteni, azt szívesen látjuk.
Az őszi szezon utolsó pár mérkőzésén Sopotnik László ès Bacsa Ágnes (Fanshop Sportbolt) balassagyarma vállalkozók segíte ek á velni a nehézségeken. Akiknek ez úton is köszönöm a munkájukat, támogatásukat! Külön köszönet Baranyi Zsolt elnök úrnak, hogy kitarto a csapat melle . Továbbá köszönöm Őrhalom Község Önkormányzatának az állandó támogatást! Remèljük, hogy tavasszal egy kicsit előrébb tudunk lèpni
a tabellán! Őrhalom Sport Egyesület nevèben kívánok mindenkinek, Szerete eljes Karácsonyi Ünnepeket ès Boldog új èvet!
Varga József (Öcsi)

ŐRHALOM ÉS TÉRSÉGE POLGÁRŐRSÉG
-Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség az idei évben a tavasz folyamán jelentkező
Covid vírus mia 2020.09.13-án tarto a éves közgyűlését. A közgyűlésen megjelenteket Farkas Andrea levezető elnök köszöntö e. A napirendek keretében a
2019. évi tevékenység értékelése kapcsán Bóta András megtarto a elnöki beszámolóját, majd Bene István tűzoltó szakosztály vezető beszámolt a tűzoltó szakosztály munkájáról. Az egyesület pénzügyeinek könyvelését Nagyné Zsidai Judit
végzi, az általa elkészíte kimutatásokat Kanyó János tkár ismerte e a közgyűlésen jelenlévő tagokkal. A pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, az ellenőrző bizo ság beszámolóját, valamint az egyesület 2020. évi költségvetését
a tagság egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlésen. Az egyesület közgyűlésén elhangzo , hogy a tagságot felül kell vizsgálni, mert a 61 fő tagból kb. 25-30
tag, aki ak van részt vesz az egyesület tevékenységében. I ú polgárőrök beszervezését is lehetne folytatni, jelenleg egy fő van az egyesületben. Két felnő
polgárőrrel ők is teljesíthetnek szolgálatot, szülői beleegyezéssel. Tehát szükséges
a tényleges tagsági létszám felülvizsgálata.
-Augusztus 1-jén Polgárőr családi napot tarto az egyesület
a Polgármesteri Hivatal épületében, ahol Vass Miklós a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség
el n ö k e t a rt ot t po l g á r őr
oktatást a jelenlévő tagoknak.
Ezt követően kötetlen beszélgetés keretében polgárőr társaink és családjaik jól érezhe ék
magukat.
- Megyei Polgárőrnap volt augusztus 22-én Magyarnándorban, ahol 5 fő egye-

süle tag ve részt a rendezvényen polgárőrségünkből
-A Polgárőrség pályázo a Magyar Falu Program keretében bázisépület megvásárlására, a település központjában található volt Takarékszövetkezet épületére.
A pályázat sikeres, így a volt Takarékszövetkezet épülete megvásárlásra kerül az

egyesület által. Az adásvétel jelenleg van folyamatban, 2021. januárjában kerül
sor a szerződés aláírására.
-Az egyesület ak v tagjai által a polgárőr szolgálatok folyamatosak településünkön.
-A Polgárőrség irányába nyújto egész éves segítséget megköszöni az elnökség
és a tagság a támogatóknak!
A közelgő ünnepekre minden kedves lakónak nagyon boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, örömökben gazdag Új Évet kíván az egyesület elnöksége és tagsága nevében Bóta András elnök, Bene István és Kállai Péter
szakosztály vezetők és Kanyó János tkár.
Balla Tímea egyesüle tag

Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydús félévet tudhat maga mögött az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünk, amelynek
munkájában immár hat őrhalmi szakember is részt vesz: a képzések, gyakorlatok mellett részt vettünk eltűnt személy felkutatásában, Budapesten a Duna-átúszás és Szobon a Börzsöny Ring kerékpáros körverseny mentő-biztosításában, szabadítottunk ki sárból elakadt gépkocsit, és új
szakfelszerelésekkel lettünk gazdagabbak.
Több szervezet összefogásával egy új URH rádió- átjátszóállomás került telepítésre a Börzsönyben,
amelyet egyesületünk tagjai is használhatnak majd életmentés esetén, ha egy-egy ilyen feladat végrehajtása során nem állna rendelkezésre más hírközlési lehetőség a lakott területektől távoleső vidéken. A rádióállomás antennáját egyesületünk ipari alpinistái szerelték fel Nagy Hideg-hegyen
júniusban.
A szlovákiai Feketenyéken, csodálatos természeti környezetben található búvárbázison készültek
fel a nyár folyamán búvárszolgálatunk tagjai a haladó szintű búvárvizsgára, amelyet hat tagtársunk
tett le sikeresen a Visegrádi Alap anyagi támogatásával. Szintén az Alap támogatásával szerezte
meg három tagtársunk –közöttük egy őrhalmi tagunk- a szolgálati célú kishajó-vezetői képesítést,
valamint több ipari alpinistánk a magasabb szintű mentési jogosítást.
Elakadt egy horgászokat szállító terepjáró-gépkocsi november végén Hugyag határában, a mélyen
felázott Ipolyparton. A gépkocsit egyesületünk műszaki mentő gépjárművével, elektromos csörlőberendezés segítségével szabadítottuk ki az alvázig felérő sárból.
Az ősz folyamán egyesületünk tagjai részt vettek Budapesten, a Műegyetem előtt megrendezett
Duna-átúszás, valamint Szobon a Börzsöny Ring kerékpáros körverseny mentő-biztosításában. A
folyamatos tanulás jegyében két összetett mentési gyakorlatot tartottunk az elmúlt hónapokban:
Csesztve határában fán fennakadt siklóernyős, a Mátraverebély-Szentkút feletti hegyen pedig barlangban megsérült kiránduló mentését hajtottuk végre. A gyakorlatok mellett éles mentési feladatban, a becskei otthonából ismeretlen helyre távozott férfi felkutatásában is részt vettünk.
Számos szakfelszereléssel gazdagodott egyesületünk az elmúlt hónapok során: rendszerbe állítottuk Mitsubishi L-300. típusú terepjáró kisbuszunkat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól pályázati úton alpintechnikai eszközöket, Balassagyarmat város önkormányzatától
a fertőtlenítési feladatokhoz ózongenerátort, a gyártótól emelt szintű elsősegély-nyújtáshoz oxigénpalackot kaptunk.
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!
Boldog, meghitt Karácsonyi Ünnepeket, és sikerekben gazdag, békés új esztendőt kíván településünk minden lakójának az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület!

