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Őrhalom Község Önkormányzata, és az Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete május 27-én, vasárnap, immár negyedik alka-
lommal szervezte meg a Magyar Hősök Emlékünnepét. Ezen a napon azokra a magyar katonákra emlékeztünk, akik történelmünk
során az életüket áldozták a hazáért. A szentmisét követően, a Jézus Szíve kápolnánál Horváth Bertalan plébániai kormányzó
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédét hallhattuk, melyet az alábbiakban idézünk: 
„Tisztelt Megemlékezők! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves egybegyűltet, emlékezőt, gyászolót az Önkormányzat
és az Egyházközség közös Hősök vasárnapi megemlékezésén. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét sokan eljöttek együtt ünnepelni.
Köszönöm mindenki közreműködését és munkáját, aki valamilyen módon hozzájárult a mai közös emlékezésünk megrendezéséhez.
Külön köszöntöm Horváth Bertalan plébános urat, Farkas Oszkárt, Jegyzőt, Alpolgármestert, képviselőket.
Bevezetésként, kérem, engedjék meg, hogy szokásomhoz híven fölidézzem egy éppen 100 évvel ezelőtt történt esemény emlékét,
egy bátor magyar katona, Szedlák Ferenc, (M. kir. 1. h. hue. huszára) történetét az Első Világháborúból, úgy, ahogyan azt a Hősök
Naptára megörökítette az utókor számára: „A budapesti 1. honvéd huszárezred 1917. május végén Ukrajnában szigorú őrszolgálatot,
állandó járőrmeneteket és készültséget tartott.
Május 27-én az Igrinyben elkülönített 5. századnál egy átfutó német szállítmány katonái, a huszárok vasútállomáson felhalmozott
szénáját meg akarták dézsmálni. Az itt őrségen álló Szedlák Ferenc huszár felszólította a németeket, hogy ne bántsák a szénát, és
miután nem engedelmeskedtek, Szedlák Ferenc huszár kénytelen volt a fenyegetőleg fellépő németekkel szemben fegyverét
használni és egy német katonát combján megszúrt. Roskoványi Dezső ezredes, ezredparancsnok Szedlák Ferenc huszárt köte-
lességtudó magatartásának megjutalmazásául járőrvezetővé léptette elő.”
„A budapesti 1. honvéd huszárezred 1917. május végén Ukrajnában szigorú őrszolgálatot, állandó járőrmeneteket és készültséget
tartott. Május 27-én az Igrinyben elkülönített 5. századnál egy átfutó német szállítmány katonái, a huszárok vasútállomáson felhal-
mozott szénáját meg akarták dézsmálni. 
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Az itt őrségen álló Szedlák Ferenc huszár felszólította a németeket, hogy ne bántsák a szénát, és miután nem engedelmeskedtek,
Szedlák Ferenc huszár kénytelen volt a fenyegetőleg fellépő németekkel szemben fegyverét használni és egy német katonát 
combján megszúrt. Roskoványi Dezső ezredes, ezredparancsnok Szedlák Ferenc huszárt kötelességtudó magatartásának megju-
talmazásául járőrvezetővé léptette elő.”
Tisztelt Emlékező Közönség! A 2001-ben újra törvénybe iktatott hagyomány alapján május utolsó vasárnapján rójuk le hálánkat és
kegyeletünket a nemzet hősei és vértanúi előtt, azok emléke előtt tisztelgünk, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy ál-
dozták Magyarországért. Az Országgyűlés törvényben örökítette meg a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fenn-
maradásáért küzdött hazafiak emlékét. Az emlékünnep a Nagy Háború, az I. világháború hősi halottai feletti emlékezés, kegyelet és
hála napja volt eredetileg, s vajon ki gondolta akkor, hogy a nagy háború vérontását alig húsz év múlva egy másik, még nagyobb
vérontás fogja felülmúlni?! Az új törvény a két nagy háborúnál is szélesebbre tárja az emlékezés kapuit, ezer év magyar történelmének
hőseit és vértanúit emeli a nemzeti emlékezet lelki Pantheonjába. Olyan szélesre és mélyre, hogy nehéz is minden hősre egyszerre
gondolni, egyre inkább olyan érzésünk támad, hogy az emlékezés idején a nemzeti hősökre általában gondolunk. 
Kit tartunk ma hősnek? Ki a hős, a hős általában, akiről ma megemlékezünk? Hiszen például rögtön mondhatjuk, hogy vannak
háborús hőseink és vannak, akik nem háborúban váltak a nemzet és az ország hőseivé, mártírjaivá. Vagy vannak hősi halottaink és
vannak, aki hősi helytállással emelték be tetteiket a nemzeti emlékezetbe, életük azonban – bár megváltozott ez által, de – megmaradt.
Voltak hős fejedelmek, hadvezérek, tisztek, katonák, forradalmárok, civilek. A hősök tehát nem általánosak és nem is egyformák. 
Amikor én háborús hősökre gondolok, az első gondolat a saját nagyapámé, akit személyesen nem ismerhettem, néhány évvel az után
halt meg, hogy anyukám megszületett. Az II. világháború hőse volt, a sok közkatona egyike. Dél-Lengyelországban harcolt jelentős
túlerővel szemben, míg egy golyó ki nem oltotta az életét. Fiatal felesége, kisbabája hiába várta haza a frontról.
Régen dédelgetett álmom, hogy egyszer elutazzak és felkeressem azt a talán jeltelen sírt, ahol nyugszik, valahol a mai Lengyelország
területén. Ő is azok közé tartozik, akinek a neve sajnos felkerült az emléktáblák-emlékművek hőseinek listájára. 
Nagyapámnak alig ért véget a lakodalma, mindjárt besorozták jó néhány falubeli társával együtt, majd elvitték távoli országba, ahol
becsülettel harcolt, küzdött, védte a bajtársait, a hazáját, családját, mindhalálig.
A harc, a világháború, mint tudjuk, nem vezetett sikerre. Voltak győztes csaták, de valahogy úgy alakult történelmünk, hogy hőseink
sorra vesztes háborúk hősei, vesztesek, sosem vagy csak nagyon ritkán kerülnek ki a győzők, a győztesek soraiból. De a hősök szá-
momra mindig csak látszólag, vagyis a hadjárat, a csata szempontjából vesztesek. Győzött-e Thermopülai szorosban hátra maradt
300 spártai hoplita? Győztek-e a székelyek, a Nyerges-tető hősei? Győztek-e a Corvin-közi vagy a Széna téri felkelők? Győztek a
Felvidék visszafoglalói, az Isonzó harcosai vagy a Don mellett helytálltak? Igen, mondhatjuk úgy, hogy győztek. Győztesek ők, és nem-
csak az utókor szemében, nemcsak a nemzeti megmaradás értelmében, nemcsak történelmi távlatban. Győztesek, mert legyőzték
önmagukat! Hősökké azáltal váltak, hogy a minden ember számára legfontosabb érték, a saját életük elé más értékeket helyeztek. 
A haza, az ezred, a bajtársak, a nemzet, a család, az ország területe vagy egy eszme, egy eszmény fontosabb volt nekik hőstettük,
hősi helytállásuk pillanatában, mint önmaguk élete, egészsége, épsége. Önmagunk legyőzése, az önfeláldozás pedig a legnagyobb
győzelem. Hiszem és vallom tehát, hogy a mai emléknapon ünnepelt hőseink Hősök és Győztesek egyszerre.
Mire tanít minket ma a magyar hősök példája? Úgy érzem, egyetlen szóban össze lehet foglalni a tanítás lényegét: bátorság. Mert
gyáva népnek nincs hazája! Gyáva ember nem válhat hőssé, mert legyen amúgy valaki a hétköznapi életben óvatos, megfontolt
vagy akár éppen gyáva, a hősiesség pillanatában bátorrá nemesedik. Ez a helytállás és ez a példa nemcsak tanítható, hanem taní-
tandó is. Nem azért, mert a mai fiataloknak feltétlenül hőssé kellene válnia, hanem azért, hogy tudják, az őseik közül sokan váltak
hétköznapi emberből hőssé, és mi azért beszélhetünk ma erről, mert ők voltak annyira bátrak, hogy hőssé legyenek. Ez a példa,
hőseink és bátraink példája azonban nem az iskolapadban, egyetemi előadóteremben vagy akár csak a gyakorlótéren adható át jól.
Arra volna, és arra van szükség, hogy a hősök és bátrak példája és szelleme jelen legyen, közöttünk éljen a mindennapjainkban,
mindig. Tisztelt Emlékezők! Azt kívánom minden jelenlévőnek, hogy a mai közös ünneplés, az emléktábla megkoszorúzása, a két éve
felújított Hősök Keresztje ma és az év minden napján emlékeztessen minket azokra az őseinkre, akik hősi vérüket áldozták az utó-
dok szabadságáért.  Merítsünk példát hazaszeretetből, áldozatvállalásból, kitartásból azért, hogy mi is szembe tudjunk nézni a mai
kor sokszor embert próbáló feladataival, kihívásaival. Ne legyünk gyávák, hanem bátran ki merjünk állni értékeinkért, azokért az
eredményekért, amelyekért együtt megdolgoztunk. Ha szükség van rá, meg tudjuk védeni országunkat, falunkat, egyházunkat, 
templomunkat, papunkat. Köszönöm a figyelmüket!”
A megemlékező műsoron közreműködött templomunk énekkara és Prevíz-Vetter Anita kántor. A Nyugdíjas Dalkör két dallal készült,
Hajdúné Hegedűs Szilvia vezetésével, Ember István gitár kíséretével. A Tormay Cecile Irodalmi Társaságot Fábri István verssel és
Ember István énekkel képviselte. A rendezvényt Bóta Bettina konferálta.
A műsor után a megemlékezésünket az első és második világháborúban elesett őrhalmi hősök emléktáblájának megkoszorúzásá-
val folytatódott.
Koszorúztak: Őrhalom Község Önkormányzata – Farkas Egon polgármester, Kanyó János alpolgármester és Orosz János önkor-
mányzati képviselő. Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete - Horváth Bertalan plébániai kormányzó, Farkas Oszkár egy-
házközség elnöke és Pilisi Sándor egyházközségi képviselő. Őrhalmi Óvoda: Pilisiné Varga Anna óvodavezető és a kis óvodások.
Őrhalmi Nyugdíjas Klub: Baranyi Jenőné és Varga Andrásné. Őrhalomért Egyesület: Rados Zsófia és Varga József. Őrhalmi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör: Kállai Péter és családja.
A megemlékezésen közreműködtek az őrhalmi népviseletbe öltözött hagyományőrzők.

Őrhalmi hőseink fájó emléke örökké élni fog szívünkben! Tisztelettel emlékezzünk rájuk! Nyugodjanak békében!                        FA
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Június 4-e, a nemzeti összetartozás napja. Őrhalom és Ipolyvarbó lakói június 10-én, vasárnap délután az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának 98. évfordulójára emlékeztek az Ipoly folyó partján, a tíz éve állított trianoni kereszt tövében. Az ünnepi
megemlékezést Ipolyvarbó Község Önkormányzata, Őrhalom
Község Önkormányzata és az Ipolyvarbói Csemadok 
Alapszervezete rendezte meg. 
A megemlékezés a népszerű ,,Ismerős arcok” zenekar Nélküled
című számával kezdődött. Erre a zenére a fahíd túloldaláról vonult
át Fagyas Marcell polgármester úr a népviseletbe öltözött fiatalok
és az ipolyvarbói lobogó kíséretével, míg az őrhalmi oldalról Farkas
Egon és az őrhalmi lobogót vivő fiatalok indultak a magyar zászlóval
díszített Trianoni kereszthez, ahol közösen elénekeltük a Himnuszt.   
Ünnepi megemlékezésünk első fellépője a varbói templom
énekkara volt, akik két gyönyörű dalt adtak elő, valamint Györgyik
Bianka szólót énekelt. Színvonalas műsorukat követte Fagyas
Marcell Ipolyvarbó polgármesterének ünnepi beszéde. Pol-
gármester úr, mint mondta: „ nem történelmi áttekintést szeretnék
tartani, hanem egy kis visszaemlékezést”. Emlékezett a két község
lakosainak kapcsolatáról, a háború előtti időszaktól kezdve nap-
jainkig. Kihangsúlyozva a közösen épített, előbb csónakhíd, majd fahíd fontosságát, és a lelki szemeink előtt már álló, betonhíd
jelentőségét.  Lőrincz Mária a szlovákiai Középső Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója, - nem kis sikert aratva
- ezen ünnepélyes keretek között hivatalosan is bejelentette az Őrhalmot és Ipolyvarbót összekötő Ipoly híd pályázat pozitív 
elbírálását. Igazgató asszonyt Farkas Egon polgármester úr követte. Az alábbiakban az ő ünnepi beszédéből idézünk:
„… Apámnak az Őrhalmi Újságban megjelent írása, nagyapám (szemtanú) beszámolója alapján szeretném fölidézni a 98 évvel
ezelőtti történéseket.
„1920. június 4-én 16 óra 30 perckor Őrhalomban és Hugyagon megkondultak a harangok, de nem vecsernyére hívtak, még csak
temetés sem volt egyik helyen sem. Mégis siralmasan zúgtak a harangok. A fájdalmas és igazságtalan trianoni békediktátum
következtében a két falut elszakították egymástól. A családok egyik fele az Ipolyon innen, a másik az Ipolyon túl jajveszékelt.
Őrhalom elvesztette plébániáját, papjait, közigazgatását, ezen kívül még sok mindent, csak a fájdalom és a félelem maradt meg.
Az ipolyvarbóiak sem vehették igénybe a vasutat, a 2. számú országos főútvonalat, búzát őrölni sem jöhettek a malomba. Mindentől,
az új út, a töltés kínálta lehetőségtől megfosztották őket. Ha a félelmet és a fájdalmat lehet fokozni, ez Varbón hatványozottan 
jelentkezett.”
Ezen a történelmi helyen, az Őrhalom-Ipolyvarbói híd romjainál fizikailag is átélhetjük azt a szétszakítottságot, amelyet a Trianoni
békediktátum okozott őseink számára. Ez a 2008-ban állított fakereszt jelképezi a kegyetlenül szétvágott családok, barátok,
iskola, és üzlettársak fájdalmát. Azt a fájdalmat, hogy az ember még a rokonai sírjához sem mehetett át a temetőbe.
Azért állítottuk, hogy soha ne feledjük, mit tett velünk a történelem.
A történelmi múlt eseményeiből tanulva, Ipolyvarbó és Őrhalom Önkormányzatának és a Csemadok helyi szervezetének 
szervezésében együtt ünnepeljük a Nemzeti Összetartozást. Kis fahidat tákoltunk össze, hogy biztosíthassuk az átkelést egymás
falujába. Zólyomi Károly, Csernik Tibor, majd Fagyas Marcel polgármester kollégáimmal és sok segítő/támogató szakemberrel,
politikussal együtt azon dolgoztunk, azért küzdöttünk az elmúlt években, hogy helyreállítsuk az egykori nagy Ipoly hidat. A mai 
ünnepen örömmel elmondhatjuk, hogy álmunk valóra válik, erőfeszítéseinket siker koronázza. Esélyt és forrást nyertünk arra, hogy
begyógyítsuk a múlt sebeit, új hidakat és utat építsünk Őrhalom és Ipolyvarbó közé, melyen majd megszűnik a természetes határ
és légiessé válik az országhatár magyar és magyar között.
Mi őrhalmiak és ipolyvarbóiak megemlékezünk és hidat építünk. Baráti, kulturális és sport kapcsolatokat ápolunk. Kezet nyújtunk
egymásnak az Ipoly folyó két oldalán élő magyarok. Kezet fogunk azért, hogy segítsünk egymásnak begyógyítani a múlt sebeit és
erősítsük egymásban a magyarságtudatot és az összetartozás érzését. Mert csak összefogás által leszünk képesek megfelelni a
mai kor új kihívásainak, helytállni a nehézségek között is. „
Az ünnepi, megemlékező beszédek után a Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság tagjai következtek, végezetül az őrhalmi
Nyugdíjas Dalkör műsora zárta a megemlékezést. A Dalkört ez alkalommal is Hajdúné Hegedűs Szilvia készítette fel, gitáron kísért
Ember István. Megemlékezésünket a koszorúk és mécsesek elhelyezésével folytattuk.
Először a települések polgármesterei, Farkas Egon, és Fagyas Marcel helyezték el a megemlékezés koszorúját. Majd a Csemadok
Ipolyvarbói Alapszervezete nevében Dánóczi Jaro és Molnár Valéria. Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete nevében: Kanyó
Géza. Őrhalmi Nyugdíjas Klub képviseletében: Hegedűs Gézáné és Bozány István. Őrhalomért Egyesület nevében: Barázné
Takács Ágnes és László Péter.
A megemlékezést Bóta Bettina konferálta, a műsor alatt közreműködtek a népviseletbe öltözött fiatalok!                                     FA
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Az SE a 2017-18 – as TAO pályázaton sikeresen pályázott.
Összesen közel 4 millió Ft-ot nyert, 2 millió utánpótlás 
fejlesztésre, 2 milliót tárgyi eszköz beszerzésre. A pályázat
30%-os  önrészét Őrhalom Község Önkormányzata biztosította.
Megvásárolt eszközök: pálya vonalzó kocsi, játèkosok részére
melegítő, póló, mez, cipő és sporttáska. Valamint fűnyíró 
traktor, önjáró fűnyíró, mosógèp, szarítógèp, labdák, szöglet
zászló, kapuháló. A TAO-program célja hogy minél több amatőr 
futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ
legnépszerűbb játékát.
Az egyesület vezetősége a 2018-19-es kiírásra is beadta 
pályázatát a sportpálya fejlesztésére.

Itt szeretném felhívni a 
figyelmét, minden lab-
darúgás szerető fiatalnak,
hogy az ifjúsági csap-
atunkban bátran jöjjenek! 
Köszönjük szponzo-
rainknak a támogatást,
szurkolóinknaka lelkes
biztatást! Jó pihenést a
nyárra, ősszel pedig
várunk szeretettel min-
denkit a 2018/2019-es 

bajnokság mérkőzéseire!

SE elnöksége

Június 22-én Őrhalom Község Önkormányzata ,,Nyárindító
Őrhalomban a hagyományok jegyében” elnevezésű néptánc
találkozót szervezett az Iglice Tánccsoport vezetőivel, az
őrhalmi Művelődési ház épületében. Oláhné Csercsics Ivett és
Oláh József elhozták hozzánk a szécsényi Iglice Tánccsopor-
tot, a híres, cseh Holubec gyermek tánccsoportot, és a
nemzetközileg is elismert Folt zenekart.
Szent Iván, vagy Keresztelő Szent János napja június 24-e,
annak előestéje, azaz 23-áról 24-ére virradó éjszaka a Szen-
tivánéj. Valójában az ünnep apropóját szolgáltató nyári napfor-
duló június 21-én van, de a naptárreformok miatt a hozzá
kapcsolódó ünnep pár nappal eltolódott. A június 23-áról 24-ére
virradó éjszakán a keresztény és pogány hagyományok
karöltve jelennek meg, mégis a babonák, a csodák és a tűz
tiszteletének bűvöletében a mitikus elemek maradtak a köztu-
datban. A mondás szerit Szent Ivánkor minden megtörténhet
Tűzugrás,tűztánc, boszorkányégetés, jövendőmondás, a Nap
megsegítése, mágia… 
Programunk első részében a folklór színes és varázslatos
világába vezettek minket táncosok, zenészek és énekesek. A
műsort a helyi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör gyermek
csoportja kezdte. Először a Bertók testvérpár zenélt, Péter
citerán, Áron furulyán játszott, majd őket követte a tánccsoport,
akiket Kurucz Boglárka tanít. Őrhalmi József Attila Általános
Iskolából köszönthettünk két diákot, Fehér Alexandrát és Oláh
Kiarát, akik Benőczné Zachar Ágnes tanárnő által betanított
népdalcsokrot adtak elő.
Az Iglice tánccsoport és az Ostravaból, Csehországból érkező
Holubek Tánccsoport egymást váltva, több műsorszámmal is
megörvendeztette a maréknyi közönséget. 
A fellépések után, zenei kísérettel kivonultak a táncosok és
vendégeink a templom alatti térre, ahol eljárták a Szent Iván éji
tűztáncot, majd megnéztük a Palóc Virtus Kulturális és Sporte-
gyesület Játék a tűzzel című bemutatóját.
Visszaérve az épületbe finom vacsora várta a résztvevőket,
melyet Szolikné Bogdány Mónika és (óvodás) Farkas Andrea
készítettek, valamint a Szolikné Rózsi néni által készített sza-
lagos fánk. 
Az estét a Folt zenekar által kísért, jó hangulatú táncházzal zár-
tuk. A rendezvényt Bóta Bettina konferálta.
Kisebbek- nagyobbak ingyenes arcfestést kérhettek Talpai
Zsanett kézművestől, és vásárolhattak szebbnél szebb
termékeiből. Az udvaron ki lehetett próbálni az Őrhalomért
Egyesület fajátékait.                                                              FA

N y á r i n d í t ó  n é p t á n c t a l á l k o z óN y á r i n d í t ó  n é p t á n c t a l á l k o z ó

II. Szent István Falunap és Búcsú Őrhalomban

Őrhalom Község Önkormányzata 
szeretettel hívja és várja Önt és barátait

2018. augusztus 18-án szombaton délután
falunapi rendezvényre

14. 00 Megnyitó
14. 00 Helyi és környező települések hagyományőrző műsora

16. 00 Sztárvendég: Szűcs Judit
17. 00 Dorisz

18. 00 Sztárvendég: Tillinger (Házibuli) Attila

19. 00 Kökény Ági és zenekara élő koncert

20. 00 Szabadtéri bál

Háttér programok:
ingyenesen használható körhinta, ugráló, bungee junping, fa-

játékok, ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetoválás, lovaglás

Vásárosok, büfések, árusok kínálják portékájukat.

2018. augusztus 20., vasárnap

10.00 Búcsúi szentmise és körmenet
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Egyesületünk életében az elmúlt néhány hónap programokban gazdag
időszak volt.
•2018. május 3-án megtörtént a
Kövecses-tó első telepítése, melyet
egyesületünk saját forrásokból valósí-
to� meg. Összesen 5 mázsa háromn-
yaras ponty került behelyezésre. A
telepítést követően elrendelt általános
horgász�lalomnak köszönhetően a
telepíte� halak békében és nyugalom-
ban foglalták el új éle�erüket. 

•2018. május 6-án az egyesületünk
ak�v tagjai 
keretében készíte�ék elő a tópartot,
a következő he� háziversenyhez, il-
letve a horgászok tájékoztatására
hirdető-táblák elhelyezésére is sor
került. 
•Az általános horgásza� �lalom

feloldására a 2018. május 13-án redeze� alkalmával
került sor, ahol a korábbi évekhez képest jóval nagyobb létszámú
horgásztársunk jelent meg családjával. A telepítésnek köszönhetően
igen szép eredmények szüle�ek, a három órás verseny ala� fogo� halak
összsúlya meghaladta a 71 kg-ot.  16 felnő�, 2 i�úsági és 3
gyermekversenyző állt rajthoz. Kiemelve a fiatalok 3 órás küzdelmét, a
verseny eredményeképpen a gyermek-kategóriában 1. helyeze� Szabó

Szofi, 2. helyeze� Bunder Janka le�, míg a 3.
helyen pedig Imre Roland végze�. Az ifi
versenyzők közül 1. helyen – fogási súlyban a
teljes felnő� mezőnyt is megelőzve - Karvai
Bence végze�, míg a 2. helyet Okolenszki 
Patrik érte el. 
A rendezvényt értékelve megállapítható, hogy
egyesületünk munkájának köszönhetően az
idei évi fogások magasan felülmúlták a korábbi
házi versenyeink eredményét.
•2018. május 19-én került sor a 

ra, azaz a Horgász Négy-tusára, amelyre sajnos fi-
atal horgászaink közül mindösszesen csak egy ifi versenyző jelentkeze�.

Eredménye azonban mindenképpen
egyesületünk hírnevének öregbítését szol-
gálja, hiszen 
végze� – továbbjutva ezzel az országos
döntőre. 
•Mindenképpen említésre méltó, hogy
ugyanezen versenyrendszerben - a 2017.
évi országos döntőn elért 6. helyezése
alapján - Karvai Bence versenyzőnk MO-
HOSZ-tól kapo� jutalomként részt ve-
hete� az egyhetes EAF 

ban Franciaországban, Strasbourg-
ban. A magyar csapat a tábor keretében

tarto� nemzetközi megmére�etésen az előkelő 4. helyen végze�.

•Idén két versenycsapatunk is részt ve� a 
Maconkán, ahol a szerencse elpártolt tőlünk, azonban 2018.

május 26-án a nemzetközi Ipoly Kupán elért 2. hellyel ismét bebi-
zonyíto�uk, hogy van keresni valónk a megyei élcsapatok közö�. 

•2018. július 6-án került
megrendezésre Maconkán a
nagy hagyományokkal 
rendelkező 

. A
40 csapatból álló mezőnyből
olyan csapat hozta el az

aranyérmet, melyben 3 főből két tag is az Őrhalom-i HE tagságához
tartozik.
•Gratulálunk versenyzőinknek a szép eredményekhez és köszönjük
szépen együ�működő partnereinknek a rendezvényeink támogatását!
•Az egyesületünk működését tekintve tájékoztatom a Tisztelt Tagsá-
got, hogy előírt működéshez kapcsolódó beszámolási, elszámolási,
adatközlési köteleze�ségünknek határidőben eleget te�ünk, az év
eleji közgyűlésünkön elfogado� alapszabály-módosítások a bíróságon
bejegyzésre kerültek. 

•Az év hátralévő részében egyesüle� feladataink közö� további tár-
sadalmi munkákat szervezünk a vízpart rendben tartása érdekében,
illetve még az idei évben is tervezünk telepítést a tavainkra kiado�
kiegészítő terüle� engedélyekből befolyt összegekből. 
Minden kedves horgásztársunknak kellemes vízpar� pihenést és szép
fogásokat kíván az egyesület vezetősége!

Karvai Norbert, HE elnök

Családsegítő	bemutatkozása

Üdvözlök minden Kedves Olvasót! Szeretném megragadni az
alkalmat, melyet az Őrhalmi Újság nyújtott számomra, hogy
mint a falu új családsegítője bemutatkozhassam. 
Galiné Jakus Ildikónak hívnak, 2 gyermekkel, valamint fér-
jemmel 2013 óta Őrhalomban élünk. Nagy örömömre szolgált,
mikor megtudtam, hogy én leszek az Őrhalmi Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás új családsegítője,
hiszen számomra mindig fontos volt a rászoruló emberek
segítése. 
Tudom, hogy az ezzel járó feladatok elvégzése rengeteg ki-
hívást tartogat még számomra, de bízom benne, hogy minden
segítségre szoruló ember számára a lehetőségeimhez mérten
megfelelő támogatást tudok majd nyújtani.

Üdvözlettel:                          Galiné Jakus Ildikó családsegítő
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„Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!”
Eseménydúsan telt a tavasz az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz:
a képzések, gyakorlatok mellett két tagtársunk sikeres kisgépkezelői vizsgát tett, kimentettünk két pórul járt kutyát egy bányaaknából, részt
vettünk vegetációs tüzek oltásában, szabadtéri bemutatóprogramok lebonyolításában, rendezvények biztosításában, és mindemellett
jelentős összegű pályázati támogatásokban is részesültünk.
A csodával határos módon élt túl negyvenhárom méteres zuhanást két elcsatangolt vadászkutya Bánk község közelében egy erdő mélyén,
amikor beleestek egy lassan százéves, lezáratlan bányászati kutatóaknába. A két ebet –tekintettel a nagy mélységre- barlangász kolléga
segítségével, alpintechnikai módszerekkel hoztuk fel a felszínre, majd átadtuk őket gazdáiknak.
A tavaszi időszakban ugrásszerűen megemelkedik a szabadtéri tüzek száma, amely nem volt másként az idén sem. A Húsvét környéki hetekben egyesületünk
önkéntes tűzoltói tucatnyi esetben vettek részt vegetációs tüzek oltásában a balassagyarmati, a szécsényi és a rétsági hivatásos, valamint az őrhalmi és az
érsekvadkerti önkéntes tűzoltókkal közösen. A szabadtéri tüzek mellett Hugyagon egy épülettűz is adott munkát tagjaink számára. 
A május-június hagyományosan a szabadtéri rendezvények időszaka, amelyekből természetesen mi sem maradtunk ki: Balassagyarmaton, a Szent-Györgyi
Albert Gimnáziumban a Szakmák Éjszakáján, a Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság udvarán a Magyar Vöröskereszt megyei versenyén, illetve a gyer-
meknapi rendezvényeken, Diósjenőn a megyei tűzoltónapon, Szécsény belvárosában a bűnmegelőzési napon, Nógrádszakál- Ráróspusztán a Példakép
Táborban, Őrhalomban a Szent Iván-napi rendezvényen vettünk részt. Mindemellett közreműködtünk Várgesztesen Európa egyik legnagyobb extrém terep-
futó versenyének, a Nyírjesben pedig a kajak-kenu versenynek a mentő biztosításában. 
A tavasz folyamán sem maradtunk elismerés nélkül: Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke Szent Flórián-díjban részesítette
egyesületünk alelnökét, Hegedűs Pétert a tűzoltási és műszaki mentési feladatok során tanúsított példamutató helytállásáért. 
Május első vasárnapjának délutánján kaptuk a riasztást a Nógrád Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletéről, mely szerint egy horgász eltűnt a
szécsényi sóderbánya tavában. Egyesületünk a helyszínre érkezést követően szonár-
berendezés segítségével megkezdte a mederfenék átvizsgálását, a horgász által
használt stég közvetlen környezetét pedig búváraink kutatták át. Másfél órás keresést
követően búváraink az eltűnt személyt a vízben megtalálták, majd a szécsényi hivatá-
sos és a szécsényi önkéntes tűzoltókkal közösen kiemelték holttestét a vízből.
Egyesületünk jelentős összegű pályázati támogatásokat nyert el az elmúlt két hónapban,
amelyeknek hatékony felhasználása nagyban segíti majd mentőszervezetünk fejlődését
az elkövetkező egy évben. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Mag-
yar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán közel nyolcszázezer forint támogatást kaptunk,

amelynek köszönhetően többek között négy
új gépjármű-gumiabronccsal, egy benzinmo-
toros láncfűrésszel, egy tűzoltó védősisakkal
és sisaklámpával, négy csizmanadrággal
(mellescsizmával), illetve egy bontóbaltával
leszünk gazdagabbak, valamint több tagtár-
sunk vehet részt különböző kisgépkezelői
tanfolyamokon. Szintén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hirdetett pályázatot az önkéntes
mentőszervezetek számára, amelyen 680 ezer forint támogatást nyertünk, és amely -megtoldva egy kis önrésszel-
lehetővé teszi, hogy három tagtársunk megszerezze az OKJ-s ipari alpinista végzettséget, amely nemzetközi 
szinten ma már előfeltétele annak, hogy valaki jogosult legyen az alpintechnikai mentés irányítására. A Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) egymillió forinttal járul hozzá egyesületünk működési költségeihez, és további 2,8 mil-
lió forinttal támogatja a Nagykürtösi Járási Tűzoltó Szövetséggel közösen benyújtott pályázatunkat, amelynek célja,
hogy közös munkával letegyük az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti, határmenti nemzetközi mentési
együttműködés alapjait.
Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületnél.
Ha Téged is vonzanak a kihívások, ha szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tartozni, akkor
közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka Neked is bőven!                                                     -RP-

Mi is az aerobic? Sokaknak ismeretlen e szó. Az aerobik zenére végzett di-
namikus, ritmikus sporttevékenység, sport és táncmozdulatok keveréke. 
Az aerobic egészséges és szórakoztató. Hobbiszinten is remek kikapcsolódás,
felfrissülést nyújt, s ez az eredményes szellemi munkához is elengedhetetlen. 
Az aerobic már jó ideje meghódította a világot, sok-sok embert „mozgatott” meg
és mozgat meg ma is.
Kisgyermekkorom óta szenvedélyem a sport, kezdetben csak hobbiként, ma már
mindennapjaimat betölti a mozgás öröme. Régóta nagy álmom volt, hogy legyen
egy saját aerobic csapatom, melyet én vezethetek. Így 2018. február 17-én meg
is alakult a Zsófi Aerobic Team, melynek elindításában nagy köszönettel tarto-
zom Farkas Andreának, aki sokat segített nekem ez ügyben. 
A célom legfőképpen egy dolog volt: átadjam a mozgás örömét, egy remek
hangulatú, ütős csapatot hozzak létre, akik szívesen járnak az óráimra. 
Kezdetben kevés ember érdeklődött iránta, de ma már elég szép számban összegyűltünk, akiknek szeretnék köszönetet mondani itt is. 

Tény, hogy sokan nem szeretnek mo-
zogni, de én mégis arra buzdítok min-
denkit, hogy mozduljon ki a négy fal
mögül, és jöjjön el ehhez a szuper
csapathoz! 
Mindenkinek ajánlani tudom, hiszen
az aerobicnak számtalan előnye van,
segít kalóriát és zsírt égetni, megelőzi
a betegségeket, előmozdítja a fizikai
edzettséget.
Ha kedvet kaptál mozogni, keress 
bátran Facebook-on.
Szeretettel várlak!

Rados Zsófia
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A tanév utolsó negyedének programjaiból szeretnénk néhányat ismertetni:
•Április 11-én a Költészet napján megemlékeztünk iskolánk névadójáról:
József Attiláról. 
•Április 13-án Balassagyarmaton a Szondi és a Mikszáth középiskolákban
a hetedikes és nyolcadikos diákok részt vettek a Szakmák éjszakája
elnevezésű rendezvényen, ahol kipróbálhatták a mesterségek fortélyait.
•Április 14-én Hugyagon voltunk Roma napon.
•Május 7-én Anyák napja alkalmából szép műsorral köszöntöttük az 
édesanyákat.
•Májusban az Országos Kompetenciamérés: matematikából és
szövegértésből, valamint az angol nyelvi mérés tartotta izgalomban a 6. és
8. osztályos tanulókat.
•Június 4-én a gyerekek Lovas Ilona közreműködésével virágot ültettek,
majd a Lóca együttes zenés műsorát nézhettük meg.
•Pedagógusnap alkalmából kiemelkedő munkájáért a Balassagyarmati
Tankerületi Központ elismerésben részesítette Barázné Takács Ágnes
tanítónőt.
•Június 9-én Budapestre kirándult az iskola diákcsapata, az „Aranyút” pá-
lyázat keretében. A diákok megnézhették az Országházat és egy izgalmas
múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehettek. Ebéd után pedig a
Petőfi Irodalmi Múzeumban egy érdekes előadáson Arany Jánosról és
Petőfi Sándorról bővíthettük az ismereteinket. 
•Június 12-én Hangszerbemutató foglalkozás volt iskolánkban. A tanulók
kipróbálhatták a citerát, a hegedűt, a tangóharmonikát és a gitárt. 
Szeretnénk, ha a jövőben lenne hangszertanulási lehetőség iskolánkban.
•Június 15-én Ballagási ünnepséget tartottunk a Tanévzáróval egybekötve,
melyet jelenlétével megtisztelt Nagyné Barna Orsolya a Balassagyarmati
Tankerületi Központ igazgatónője, valamint Komjáti István Csitár község
polgármestere is.
•Június 25-29-e között az EFOP-3.3.5-17-00052 Tematikus programok a
Balassagyarmati Tankerület tanulói részére - Táborozni együtt lenni jó! 
pályázat keretében 20 diákunk részére egyhetes sporttábort szerveztünk.
Ezen a héten nagyon sok játékos programon és egy ipolytarnóci 
kiránduláson vettek részt a tanulók, ezzel is gazdagítva a nyári szünidő
tartalmas eltöltését.Összességében elmondhatjuk, hogy egy nehéz, 
tartalmas és eseményekben gazdag tanévet zártunk. Az idei tanévben 22
tanuló nyújtott kiemelkedő teljesítményt magatartásával, vagy 
szorgalmával, vagy közösségi szerepvállalásával. Sajnos voltak tanulók,
akiknek nem sikerült teljesíteniük a tanév követelményeit, és vannak olyan
tanulók is, akik még javítóvizsgát tehetnek. Büszkék vagyunk arra, hogy 
intézményünk bekerült azon kevés iskola közé, ahol 2018. szeptember 1-
jén indul a Komplex Alapprogram bevezetése. Ez a program a köznevelés
XXI. századi kihívásaira reagál az élménypedagógia eszközeivel. 
A módszertani kultúraváltás elősegítésével támogatja a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás mérséklését és az iskolánk megújulását. Hiszünk abban,
hogy a program segítségével a tanulóink motivációja, eredményessége
és magatartása javulni fog. Várjuk iskolánkba az átjelentkező diákokat,
elsősorban alsó tagozatra, de felsőbe is! Köszönöm kollégáimnak az
egész évben nyújtott lelkiismeretes munkát. Köszönetet mondok 
mindenkinek, akik a tanév során segítették és támogatták iskolánkat. 
Az intézmény minden dolgozója nevében: 
Kellemes kívánok minden kedves olvasónak!

Bozsonyik János intézményvezető
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•Kis tavaszi pihenés után április 5-én Rásztoka - Veres Eszter, a Zöld Híd
Oktatási referense foglalkozást tartott a gyerekeknek a Föld napja 
alkalmából. Különböző érdekes dolgokat figyelhettek meg, próbálhattak ki,
ezzel is formálódott a környezettudatos szemléletük. Mi is nagy hangsúlyt
fektetünk erre a témára a nevelési év közben.
•Április 26-án és 27-én beiratkozás volt óvodánkban. Köszönjük azoknak
a szülőknek, akik a község óvodájába íratták gyermekeiket és ránk bízzák
nevelésüket!
•26-án nyílt nap volt a nagycsoportosoknak óvodánkban. Az iskola 
pedagógusai és a szülők betekintést nyertek, hogyan történik a gyermekek 
fejlesztése a különböző játékok segítségével. Minden résztvevő szülő 
megtapasztalta hogyan teljesít gyermeke a különböző területeken. Csam-
páné Dékány Melinda változatos játékokat, feladatokat adott, melyeket 
a gyermekek ügyesen teljesítettek.
•Május 10-én Anyák napi ünnepséget tartottunk az anyukák és nagy-
mamák részére. Kis műsorral és saját kezűleg készített ajándékkal ked-
veskedtünk mindenkinek.

•18-án tartottuk óvodánk 
hagyományos rendezvényét a
CSALÁDI DÉLUTÁNT. Hintózhattak
a gyerekek, amit Gál Andornak
köszönünk. Rendőrautót nézhettek
meg és ülhettek bele a gyerekek.
Bene István az idén is elhozta azt a
tűzoltó készüléket, amivel a 
gyerekek játszhattak. Hevér Istvánné
palacsintát sütött, amit a gyerekek jó
étvággyal fogyasztottak el. A nap végén
az óvoda dolgozói által készített kis
ajándékkal és édességgel mentek haza.
•23-án KÖRNYEZETTUDATOS ÉLET-
MÓDDAL kapcsolatos foglalkozást tartott
Rásztoka - Veres Eszter Oktatási refer-
ens, amelyen a szülők is részt vettek.
•Június 5-én Berci atya a templom-
ban tartotta az utolsó hittant. 
A gyerekek figyelték, mit mond az
atya és kérdéseket tettek föl,
melyekre meg is kapták a válas-

zokat. Farkas Andrea orgonjátékával tette még emlékezetesebbé ezt a
napot.
•Június 8-án délután tartottuk a tanévzáró ünnepséget és a 
nagycsoportosok ballagását. Nekünk dolgozóknak meglepetésműsorral
készültek a búcsúzó gyerekek, amit a szülők tanítottak meg a gyerekeknek.
Köszönjük szépen kedvességüket! 6 kisgyermektől búcsúztunk az idén:
Bangó Lilien, Cseh Árpád Bence, Mészáros Brendon Máté, Nyerges 
Beatrix Ágota, Oláh Friderika Dzsesszika, Szolik Levente.
•Június 12-én kirándulni voltunk. Megnéztük Vácon a hajókat, utaztunk 
Budapesten az új metrón, megnéztük a repülőket az AERO Parkban, majd
a nap zárásaként reptérlátogatáson vettünk részt. 2 órás program
keretében közelről megnézhettük a működő repülőket, hogyan vontatják ki,
hogyan gurul a fölszállópályára, megnéztük több repülő fel és leszállását.
Sok élménnyel jöttünk haza.
•14-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt óvodánkban. Megnézték az
intézmény dokumentumait, interjút készítettek az Őrhalmi Óvoda és a
Csitári Tagóvoda szülői képviselőivel, a pedagógusokkal. Hasznosan telt a
délelőtt.
•2018. július 18-tól augusztus 20-ig óvodánk zárva tart!

Jó pihenést, nyaralást, feltöltődés kívánok mindenkinek!

Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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Az Őrhalom és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztró-
favédelmi Közhasznú Egyesület 2018. július 7-én szombaton 10.00 órai
kezdettel polgárőr szakmai- és családi napot szervezett a Nyírjesben, a

Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének nyaraló
épületében.
A gyülekezőt és a reggelit követően Vass Miklós a Nógrád megyei

Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, valamint Bóta András az
Őrhalom és Térsége Polgárőrség elnöke köszöntötte az egyesület meg-
jelent tagjait. A köszöntőt követően szakmai tájékoztatóra, polgárőr

alapismeretek ismertetésére került sor. A szakmai tájékoztatót Karvai
Norbert elnökségi tag, rendőr alezredes, a 
Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Határ-

rendészeti Osztály vezetője, megyei polgárőrségi összekötő tartotta
meg.
A helyben elkészített ebédet követően kötetlen program keretében

családi beszélgetésekre, nyírjesi tólátogatásra és sétára indultak a
résztvevők.
Minden megjelentnek megköszöni a polgárőrség vezetősége az

érdeklődést és részvételt.
Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség szeretettel várja új tagok csat-
lakozását az egyesületbe.

Továbbra is folyamatos a polgárőrök településen történő szolgálata.
A Belügyminisztérium 250.000 Ft költségvetési támogatást nyújtott a
polgárőrségnek, amelyből sátrakat, fejlámpa akkumulátorokat, lámpákat

és az új tagoknak pólókat vásároltunk.
A Polgárőrség az Őrhalomért Egyesülettelmegkötötte a régóta tervezett
együttműködési megállapodást a Nyárnyitó rendezvényen.

Kanyó János egyesületi titkár

- Április 15-én, Ipolyvarbón megrendezték a Szent-Iványi Ferenc em-
léknapot, melynek keretében a templom kriptájában, Őrhalom Község
nevében Farkas Andrea megkoszorúzta az országbíró síremlékét.
- Május 27-én rövid megemlékezést szerveztünk a Magyar Hősök Em-
léknapja alkalmából. A meghitt programon méltóképpen emlékeztünk
településünk hőseire. (Részletes leírás a 1-2. oldalon található.)
- Június 9-én került megrendezésre a már hagyománnyá vált
Nemzetközi Ifjúsági Találkozó. (Beszámoló a 16. oldalon olvasható.)
- Június 10-én tartottuk meg Ipolyvarbóval közös Trianoni megem-
lékezésünket. (Leírás a 3-4. Oldalon látható.)

- Besztercebánya és Nógrád megye vezetői június 18-án nemzetközi
sajtótájékoztatót tartottak a két megye együttműködéséről. A
sajtótájékoztatón bejelentésre kerültek a két megye fejlesztését bővítő
az Interreg SKHU pályázati kiírás sikeres pályázatai. Többek között az
Ipolyvarbó-Őrhalom Ipoly-híd pályázatunk is támogatásban részesült.
-Június 22-én önkormányzatunk Nyárindító Néptánctalálkozót 
szervezett.(A programról készült írás 4-5. oldalon olvasható.)
- Júliusban önkormányzatunk 6 fő, augusztusban 4 fő diákmunkást
foglalkoztat.
- Önkormányzatunk, Baráz László vezetésével július 13-án barátságos
gyermek focit rendezett. Az eseményről készült beszámoló a 13.
oldalon található.)
- Július 21-én az ipolyvarbói Falunap keretében került sor az I. és II.
világháborúban elhunyt hősök emléktáblájának megkoszorúzására. Az
Önkormányzat nevében Kanyó János alpolgármester rótta le kegyeletét.
A falunapi műsorban láthattuk az őrhalmi Csicsókák Felnőtt 
Tánccsoportot.
- Július 26-án, immár hatodik alka-
lommal szervezett Önkormányzatunk
kirándulást Egerbe.
- A játszótéren elhasználódott játék
elemek javítása folyamatos. Ha
meghibásodást észlelnek, kérjük,
jelezzék önkormányzatunk felé.
- Önkormányzatunk dolgozói újra
betonozták a ravatalozót és a tem-
plomot összekötő járdát, valamint
leaszfaltozták a csitári buszmegálló és a játszóteret összekötő járda sza-
kaszt. A nyári munkálatok között szerepel az óvoda előtti terület
térkővel történő lerakása, és korláttal történő leválasztása az úttestől. 
- Tisztelettel kérjük a lakókat, hogy ne vigyenek a Körpölyébe semmi-
lyen hulladékot, annak lerakása tilos! Önkormányzatunk a nyár
folyamán havonta egyszer fűnyírást végez a temetőben. Amennyiben a

tisztelt sírgondozók nem
szeretnék, hogy az Önkor-
mányzat nagy gépeivel
történjen a fűnyírás a sírem-
lékek körül, úgy kérjük,
hogy azt 
mihamarabb végezzék el
saját eszközeikkel.
- Önkormányzatunk 2018. 
augusztus 18-án, szombaton
Falunapot rendez . M i n d e n
k e dves érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők!          FA

ŐRHALOM ÉS TÉRSÉGE POLGÁRŐRSÉG Önkormányzati hírek
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BERCI ATYA GONDOLATAI

„Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint ha valaki életét adja barátaiért” – olvassuk
az evangéliumban. Nem is olyan régen, ez év május elsején avatták boldoggá Szombathe-
lyen azt a személyt, aki egészen komolyan vette Jézus szavait, és életét adta a rábízot-
takért, életét adta hitéért, az Egyházért, Jézusért.
Brenner János atyáról van szó, akit egy életidegen rendszerben, papi hivatásának teljesítése
közben gyilkoltak meg. A boldoggá avatási szentmisén a Szentté avatási ügyek Kongregá-
ciójának prefektusa, Angelo Amato bíboros a következő gondolatokat fogalmazta meg:
„Gyermekkorában Brenner János egy iskolai színi előadásban a kis vértanút, Szent Tarzí-
ciuszt játszotta, akit a harmadik században a római keresztényüldözések idején öltek meg,
miközben az Oltáriszentséget vitte a fogságban lévő, és beteg keresztényeknek. Brenner
János atya vértanúsága éppen úgy történt, mint ez az esemény. 1957 dec. 14.-én, egy fi-
atalember, aki korábban ministránsa volt, arra kérte, hogy vigye el a szent útravalót haldokló
nagybátyjának.
A fiatal káplán mellén az Oltáriszentséget tartalmazó tokkal, rögtön útnak indult. Csakhogy
csapdáról volt szó, azon a hideg éjszakán a keresztény hit elleni gyűlölet újabb áldozatot
szedett. János atyát ugyanis erőszakos és halálos támadás érte: 32 késszúrással végeztek
vele. 1957 dec. 15.-én hajnalban találtak rá, Zsida falu határában. Bal keze a mellén volt,
védte az Oltáriszentséget, mint annak idején Szent Tarzíciusz vértanú.

Gyilkosait sohasem fogták el, és sohasem ítélték el. Hogyan történhetett ilyen barbár tett,
egy fiatal pappal szemben, olyan dicső múltú, nemes nemzetben, mint Magyarország? Sajnos azokban a tragikus években, amelyek ninc-
senek is olyan távol tőlünk, Magyarországon a kommunisták ádázul üldözték a katolikusokat.
Támadták, és megalázták az Egyházat, pásztoraiban és híveiben. 1948 dec. 26.-án letartóztatták Mindszenty József bíborost, majd életf-
ogytiglanig tartó börtönre ítélték. 1950 nyarán mintegy ötszáz szerzetest elhurcoltak, és augusztusban megszüntették a budapesti hit-
tudományi kart.
Az államhatalom létrehozott egy bizottságot is, a békepapok bizottságát, hogy ezzel is viszályt szítson a papok között. 1956 okt. 23.-án kitört
a híres magyar forradalom Budapesten, amelyet azonnal vérbe is fojtottak. A mintegy tízezer áldozat, többségében fiatal diák, és munkás
volt. A még teljesen nem feltárt dokumentumok szerint, több mint 1500 egyházmegyés papot és papnövendéket, és kb. ötszáz szerzetest
börtönöztek be, és ítéltek jogtalanul halálra.
Az áldozatok közül néhányat már boldoggá avatott az Egyház, így például az esztergomi segédpüspököt, Meszlényi Zoltánt, aki egy internáló
táborban halt meg, és a szalézi Sándor Istvánt, akit egy koncepciós perben ítéltek halálra.
A kommunista kegyetlenség áldozata volt a fiatal káplán, Brenner János atya is. Buzgó, lelkes pap volt, szerette hivatását, és egészen külde-
tésének, segítő szolgálatának szentelte életét. Az evangélium szerinti életre nevelte a fiatalokat, arra, hogy tiszteljék felebarátaikat, segít-
sék a rászorulókat, mozdítsák elő az egyetértést a társadalomban, és az összhangot a családban.
Tekintetének tisztaságáért, és derűs modoráért mindenki szerette, nagyok és kicsik egyaránt. Az államhatalom elnyomása ellenére öröm-
mel döntött papi hivatása mellett, bátor volt. Tudta ugyan milyen veszélyes, mégis kitartott hivatásában. 
Állhatatosan szolgálta az Urat, és gyújtott fényt a fiatalok lelkében, Jézus szavával. Kevéssel azelőtt, hogy végzetes kelepcébe csalták, tá-
madás érte már az erdőben. 1957 decemberének első napjaiban ugyanis, miközben hazafelé motorozott, hittanórája után Farkasfáról, is-
meretlenek súlyos farönköket dobáltak az útra, hogy halálát okozzák.
János atya azonban nem ijedt meg, másnap reggel pedig megjegyezte, „azt hitték kitöröm a nyakam, csakhogy a jó Isten velem volt, és
megúsztam”. Tudta, hogy az élete forog kockán, de kitartott küldetésében. Megérezte, hogy hamarosan megöli az államhatalom, úgyhogy
meg is mondta egyik hívőnek, „ha meghalok, vidd, legyen tied a motorom”. Erényes élete felkészítette a vértanúságra.
János atya jó kedvű fiatalember volt, hittel imádkozott, látogatta a betegeket, és az időseket, és mindenkihez volt egy vigasztaló, kedves
szava. Mosolygós lénye bizalmat keltett és örömet ébresztett. Bár tehetős családból származott, egyszerű, szegény életet élt. Gyakran
mondta, hogy nem tudnának ártani neki, mert semmit sem tudnak elrabolni tőle. Csak egy darab foltozott nadrágja volt.
Az egyik tanú azt hangsúlyozta, milyen nagy szeretet élt ebben a fiatal papban. Idézet: „Hatalmas szeretettel tudott a legnyomorultabb em-
berhez is fordulni, legyen az bárki. Mindenkihez volt egy megnyugtató, jó szava. Ragyogó prédikációkat mondott, felülmúlhatatlan szeretet
élt benne.”
Tegyük fel hát a kérdést, mi az oka annak, hogy ezt a jóságos, ártatlan papot megölték? A gonoszság misztériuma mutatkozik meg itt,
amely beszennyezi a történelmet, amely megrontja az emberi szívet, amely lesújt gyilkos kezével Ábelre, amely megfeszíti Jézust.
A konkolyról van szó, amely elburjánzik a jó mag ültetvényein, de majd tűzben pusztul el. A gonoszság misztériuma ugyanis már ezen a
földön vereséget szenved, mégpedig a szeretet misztériumától. A gonoszak gőgjét legyőzi a jók alázata. Az istentagadó és vérengző
rezsimek barbársága elmúlik, bár hullahegyeket, szégyent, és megvetést hagynak maguk után. A szeretet civilizációja azonban megmarad,
és győzedelmeskedik, hogy megerősítse szívünkben a hiteles emberi érzéseket, amelyeket Isten öntött belénk a teremtéskor.

A szabadságot, az igazságot, a testvériséget, a tiszteletet, és
a békét. Ezt az örökséget hagyja ránk Boldog Brenner János.
Becsüljük meg! A keresztény magatartás az üldözőkkel szem-
ben az, hogy imádkozunk megtérésükért, és súlyos eltéve-
lyedéseik bocsánatáért.
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” Brenner János
újmisés jelmondata rövid papi életének vezérgondolata volt.
Ezzel a lelkülettel élt és halt Krisztusért, és a rábízottakért.
Rövid, de Istent szerető élete alatt minden a javára vált. Még
a halál is, hiszen az ő vére is a kereszténység magvetése. 
Brenner János jó pásztor volt. A jó pásztor életét adja juhaiért.
János atya ezt tette, életét adta egy nem létező betegért,
életét adta a hivatásáért, életét Krisztusért. Hős volt, mert a
célért képes volt minden áldozatra. Annak idején, Brenner
János temetése után Kovács Sándor megyéspüspök egy-
házmegyei körlevélben írta róla: „Élete példakép volt, halála
pedig ábeli áldozat, amelyet a jó Isten híveink üdvösségéért
fogadjon el.” Boldog Brenner János, vértanú áldozópap, imád-
kozz értünk! Ámen                                    Horváth Bertalan

Plébániai Kormányzó

Boldog Brenner János – vértanú, áldozópap

Brenner János atya véres karingje
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A kis táncosok új koreográfiát tanultak a tavasszal, melyet az önkormányzat által 
rendezett Nyárindító hagyományőrző délutánon, majd az Őrhalomért Egyesület által 
szervezett Nyárnyitó mulatságon, illetve június 30-án a csitári Falunapon mutattak be.
Ez úton is köszönöm a gyerekek kitartását, a szülők segítségét, Kurucz Boglárka 
néptáncoktató lankadatlan lelkesedését! A kis táncosok júliusban pihennek, hogy 

augusztusban újult erővel vetik bele
magukat az új koreográfiába, a rendszeres
heti próbákon. Továbbra is szeretettel várjuk 
táncolni szerető, szorgalmas gyerekek 
jelentkezését! A Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör gyermekeinek lelkes
szüleiből összeverbuválódott Csicsóka 
tánccsoport két helyi fiatal lánnyal kiegészülve
pünkösd hétvégéjére jótékonysági bált 
szervezett. A vendégeket Farkas Andrea
köszöntötte, majd a rendezvényt Farkas
Egon polgármester úr nyitotta meg. 
A vendéglátók szatmári táncokkal, és
vidám meglepetés tánccal is 

megörvendeztették a családias, jó hangulatú rendezvény vendégeit, melyet erre az alkalomra Kurucz Bolglárka néptáncoktató 
tanított be nekik. Az amatőr tánccsoport immáron másodjára szervezett bált azzal a céllal, hogy a helyi hagyományőrző kör működését 
támogassa. Ezúton is köszönjük a megjelenteknek a részvételt, valamint, a támogatásból kapott felajánlásokat!
A népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok és fiatal házaspárok közreműködtek a Hősök napi és Trianoni megemlékezésen, valamint
a Nyárindító és a Nyárnyitó rendezvényen, és az Úrnapi körmeneten.
Továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben, eladó épületekben fellelhető, esetleg megunt, kidobásra szánt régi tárgyakat, 

népviseleti ruhadarabokat, a folyamatosan megújuló faluházba!                                                                                Bertók Heni és FA
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Áprilisban a Valériákat, és a januári névnapos Piroskát /
családi okok miatt utólag/, májusban a Magdolnákat köszön-
töttük.
Májusban a Hősök napján és júniusban a Trianoni megem-
lékezéskor a dalkör részt vett a műsorban, Hajdúné Szilvia
és Ember István gitáros közreműködésével.
Május végén kirándultunk Esztergomba, szárnyashajóval, és
busszal. Úgy gondolom, jól érezte magát mindenki. A kirán-
duláshoz anyagi támogatást kaptunk az önkormányzattól
50.000ft-ot, és az Őrhalomért Egyesülettől 20.000ft-ot, amit
ismét megköszönök a kirándulók nevében.
A nyárnyitó ünnepen és a Csitári falunapon szintén fellépett a
dalkör.
Júliustól nyári szünetet tartunk augusztus végéig.
Mindenkinek kívánok a Klub tagjai nevében szép nyarat és jó
pihenést.  A nyaralóknak jó időt és jó nyaralást!

Hevér Istvánné

2017. nyarán Ipolyvarbóiak meghívására futballmérkőzésen vettünk részt 13-14 éves korú gyerekekkel.
2018. július 13-án újra találkoztunk a kedves varbói kis srácokkal, és edzőjükkel a Varbói Mourinhoval,
Bartók Jánossal. A jól előkészített pályán Kanyó János alpolgármester úr köszöntötte a csapatokat,
kísérőiket, és Fagyas Marcellt, Ipolyvarbó polgármesterét. Farkas Ervin játékvezető sípjelére kezdődött
a mérkőzés. Vendégek jól kezdtek, de a helyzeteik kimaradtak. A hazai csapat szép támadásokat vezetve
gyorsan eldöntötte a mérkőzést. Szebbnél-szebb gólokat szerezve meg sem álltak 16-ig. Az őrhalmiakat
erősítette két „amazon”, Hodászi Esztike és Balla Daniella. Dicséret illeti a srácokat a sok rúgott gólért
és a remek hozzáállásért. Varbóiakat is dicséret illeti hajtottak becsülettel, és a végén rúgtak 3 gólt. A
mérkőzés után 11-es rúgást gyakorolhattak a gyerekek, sőt bevontuk a mérkőzést figyelő őrhalmi srácokat
is, jókat nevettünk, jó móka volt. 
A legjobban teljesítőket szokás szerint díjaztuk, Őrhalom Község Önkormányzata támogatásával. 
A mezőny legjobb játékosa a varbói Janko Nenčok, kapusként Tót Roland. A 4-4 gólt szerző Borkó Bence és Kovács Máté részesült tárgyjutalom-
ban. Védőjátékosként Hugyecz Bertike teljesítménye kimagasló volt. 
A kellően kiéhezett társaságnak jókor jött a vacsora, ami nagy sikert aratott. Beszélgetéssel és jóllakottan fejeztük be ezt a kellemes délutánt.
Sokan segítettek első szóra, köszönöm mindenkinek, remélem, jól érezte magát minden gyermek és érdeklődő. Bízva a folytatásban mindenkinek
szép nyarat kívánok.                                                                                                                                                                                  Baráz László

Rendezvény margójára, azaz egy résztvevő játékos véleménye
2018. július 13-án délután Ipolyvarbó település és környékéről lévő fiatalokat, vendégül láttuk Őrhalomban egy barátságos focimérkőzésre. 
Megszokott ismerős arcokat örömmel üdvözöltük a pályán. Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, ahol nem volt nyertes, csak egyszerűen
fociztunk egy jót.  A meccs eredménye igaz 16:3 lett, de ez senkit sem érdekelt, mert jól éreztük magunkat.
Sokat köszönhetünk Baráz Lacibának aki megszervezte ezt nekünk, és mert lelkesen támogatja a fiatalokat a faluban.
Nagyon finom estebédet kaptunk amit a hivatal dolgozóinak hálásan köszönünk…finom volt…Neveket nem tudok felsorolni, de nem is ez a
lényeg…köszönjük mindenkinek a részvételt.
Reméljük lesz ennek folytatása.                                                                                                                                                            Farkas Szabolcs
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Június 3-án, Úrnapján, vagyis Krisztus Szentséges Testének és Vérének főünnepén volt az elsőáldozás településünkön.
A szentmisén Farkas Bence először vette magához Jézus testét. Az óvodás kora óta ministráló Bence egyedül részesült
e szentségben. Az Úrnapi körmenet hangulatát emelték a virág pompába öltöztetett gulyibák, és a sok népviseletbe
öltözött gyermek és felnőtt. Köszönet a gulyibákat készítőknek és mindenkinek, aki hozzájárult az ünnephez. Június 7-
én szabadtéri szentmisére gyűltünk össze a templomtéren, a Jézus Szíve kápolnánál.                                              FA

• Egyesületünk tagjai idén is részt vettek a település virágosítási akciójában. Hozzájárultunk az óvoda virágosításához, rendben tartjuk a kopjafa
környékét, az 1904-es kőkereszt területét, és a szovjet síremléket.
• Április 15-én tartották Ipolyvarbón a XXVI. Szent-Iványi Ferencz országbíró emléknapot. A szentmise
után, koszorúzási ünnepség következett a templomkertben. Az Őrhalomért Egyesület képviseletében,
Farkas Andrea és László Péter helyezte el a megemlékezés koszorúját az országbíró nyughelyén, a
templom alatti kriptában.
• Májusban elszállítottunk 17 zsáknyi műanyag kupakot Rimócra a súlyos beteg Szita Jázminnak. A
kupakokat folyamatosan gyűjtjük, a Községi Könyvtárban lehet leadni!
• Május 10-én az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfen-
ntartó Társulás ruhagyűjtést és osztást szervezett a hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Az
összegyűlt, közel 50 zsáknyi adományból ingyen válogathattak a rászorulók. Immár 9. alkalommal sz-
erveztünk ilyen jellegű adománygyűjtést, amit nyár végén folytatni fogunk. Hálás köszönet mindazok-
nak, akik hozzájárultak a hátrányos helyzetű családok megsegítéséhez! A megmaradt ruhaneműket a
Vöröskeresztnek adományoztuk.
• A Horgászegyesület házi versenyét ajándéktárgyakkal és Baranyiné Ilonka néni által készített kakaós kaláccsal támogattuk.

• A május 27-ei Hősök napi megemlékezésen Rados Zsófia és Varga József, a
június 10-ei Trianoni megemlékezésen Barázné Takács Ágnes és László Péter, a
varbói falunap keretén belül szervezett megemlékezésen Farkas Andrea kos-
zorúzott.
• Gyereknap alkalmából egyesületünk
kreatív csomaggal ajándékozta meg a kis
óvodásokat.
• Június 23-án egyesületünk nyárköszöntő
családi napot szervezett a Sportpályán. A ren-
dezvényen az Őrhalomért Egyesület és az
Őrhalom és Térsége Polgárőrség vezetői
aláírták a két civil szervezet közötti
együttműködési megállapodást.

Farkas Andrea egyesületi elnök
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Június 23-án Szent Iván-éji varázslatok - az év leghosszabb napjának legrövidebb éjszakáján címmel egyesületünk nyárköszöntő mulatságot 
szervezett a Sportpályán, immár negyedik alkalommal. Az Őrhalomért Egyesület egy kis műsorral és vidám programokkal készült erre a családi 
rendezvényre. Az esős, szeles időjárás nem nagyon kedvezett a szabadtéri programnak. A délután első fellépői az őrhalmi Nyugdíjas klub tagjai
voltak. A Dalkör ismét színvonalas műsorral színesítette a programot. 
Aztán egy tehetséges fiatal következett, aki testvértelepülésünkről, Ipolyvarbóról érkezett. A most érettségizett fiatal hölgy már évek óta tagja a 
varbói templom énekkarának. Gyönyörű, izgalmas hangját most már szólóban is megmutatja, mindannyiunk örömére. Györgyik Bianka a Trianoni
megemlékezésen is színesítette a rendezvényt, most két dalt hallhattunk tőle. Kedves gyerekdalokkal folytatódott a szeles délután. A Csudatáska
Társulat, Meseország sztárjai című műsorukkal az őrhalmi Községi Könyvtár jóvoltából, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával érkeztek el hozzánk. A „Helyi tehetségeink” címmel meghirdetett műsorszámban a „Kis boszik

tánca” következett. Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör gyermek tánccsoportja egy vidám tánccal
készült a Szent Iván napi mulatságra, egy teljesen új koreográfiával Kurucz Boglárka néptáncoktató vezetésével. 
A táncot követően két kis tehetségünk, Bertók Áron és Péter furulyán és citerán játszott. Majd ismét zenével folytat-
tuk. 
Sztárvendégeink, a Csillagmusical Társulat tagjai, akik retro zenével szórakoztatták a rossz idő ellenére is szép
számban megjelent közönséget.
A játékok megkezdése előtt egy kis bemelegítés következett. Rados Zsófia gyermek aerobikkal bemelegítette az
izmokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Háttérprogramként lehetett póni lovagolni a szécsényi Annus Tanyáról
érkezett pónikkal, és hintózni a nógrádgárdonyi Gál Andor fogathajtó jóvoltából. Az ügyesebbek célba lőhettek,
íjászkodhattak Paulusz 
Miklós segítségével. Viktor Bea csillámtetoválással díszítette fel az érdeklődőket, valamint nála lehetett szebbnél

szebb homokképeket készíteni. Az elmaradhatatlan kedvenc, a tündérkoszorú fonással Bozányné 
Valika néni várta az érdeklődőket idén is. Az őrhalmi önkéntes tűzoltók segítségével-vízsugárral lehetett
célba lőni, de rendőrségi járművet és a ruházatot is kipróbálhatták a gyerekek. A bátrabbak 
függeszkedhettek a magasban az Ipoly-völgyi Különleges Mentő egyesület tagjainak segítségével. A
színpad mellett pedig egyesületünk saját fajátékaival lehetett szórakozni. Az est során vacsorával 
vártunk minden jelenlévőt. A finom gulyáslevest Marika és Rozika néni készítette. Este felé meggyújtot-
tuk az Örömtüzet, eljártuk a Szent Iván napi tűztáncot Kurucz Boglárka néptáncossal. A bátrabbak tüzet

is ugrottak, az ínyencek pedig almát süthet-
tek a parázsban. Majd az est zárásaként 
szabadtéri bállal vártuk vendégeinket. A  talpalávalót
Fábián Balázs húzta. Rendezvényünk támogatói:
Őrhalom Község Önkormányzata, Fülöp Arnold vál-
lalkozó, Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Varga Balázs,
valamint mind azok, akik a 2016. évi személyi jövedelmük
adójának 1%-át egyesületünknek ajánlották fel!  Hálás
szívvel köszönjük támogatásukat! 

Farkas Andrea egyesületi elnök
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2003-ban még egy kultúrházi fiatalok összejövetelének tűnt Ipolyvarbóval de
azóta Őrhalom egyik rangos rendezvényének nőtte ki magát. 2018-ban Június
9-én úgy nézett ki, hogy az eső elmossa a rendezvényünket, de az Isten
kegyelme mellénk állt, igaz kamiont is kellett hozatni, de rendezvényünk sikerét
a résztvevő több mint 200 fő garantálta. 
Programunkat a balassagyarmati Vitalitás SE Látványtánc Szakosztályának tán-
cosai nyitották meg, majd ping-pong versennyel folytatódott. A lányoknál Szolik
Emília, a fiúknál ismét Kanyó Róbert győzött. Sörivó versenyben Fagyas Csaba
Ipolyvarbóról, Közönség Kvíz-ben Menyhárt Éva lett dobogós. A mobil szín-
padon fellépett egy fiatal tehetség, Faludi Hanna, aki shuffle dance táncot mu-
tatott be. 
Majd fehér Audival megérkezett az est csillaga Szandi, akit a közönség nagy
tapssal fogadott. Kis idő elteltével a „kamionszínpadon” remekelt, és mire Szandi
a szandált lerúgta már a közönséggel együtt énekelt. A vegyes korosztályú

közönség nagy örömmel fogadta a sikeres Nordton
koncertet. Igaz nem lett sáros az új cipőnk, de bein-
dult az igazi buli. 23 óra 30 perctől igazi Disco show-
val szórakoztatta a fiatalokat csillogó fényekben
Dj.Vanília. 
Most szeretném megköszönni a fiataloknak, hogy
lelkes közönségként Őrhalomban és Ipolyvarbón
összejöttek 15 éven keresztül több rendezvényre.
Nálunk Őrhalomban más formában új ötletekkel lesz
még folytatás, itt legyetek. Köszönöm a támogatók-
nak valamint azoknak, akik segítettek a szervezés-
ben név szerint Farkas Andrea – Takács János –
Gemer Csaba Községünk első szabadtéri ren-
dezvényét,  melyet Ipolyvarbó – Jablonka - Őrhalom
ifjúságának szerveztem, számomra is lelkesedéssel
töltött el.                                                 Kanyó Géza

Az első ifjúsági találkozó 2003-ban


