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Templomszentelés Szent István király, falunk védőszentjének ünnepén



2019. augusztus 20.2
Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr augusztus 20-án, az őrhalmi templomban elhangzott ünnepi beszédét idézzük:

Az ünnepi szentmisét Hulitka Róbert berceli plébániai kormányzó celebrálta. Közreműködött Szeredy Krisztina operaénekes művésznő, aki
az Ave Maria csodálatos előadásával színesítette templomszentelésünket, valamint templomunk énekkara. A vendégségi körmenet hagyo-
mányainkhoz hűen, megállt a Szent István kápolnánál, ahol a Fölszállott a páva tehetségkutató műsor győztesei, a Haraszti ikrek, Julcsi és
Marcsi Szent István dalcsokrot adtak elő. 

Fotó: Torjay Attila
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Augusztus 18-án a délutáni órákban megérkezett Őrhalomba az Esztergomból a négy nappal az előtt
indult zarándoklat. Hozzánk közvetlenül Szügyből gyalogolnak és Szécsény felé folytatják útjukat. 
Céljuk Szentkút, az augusztus 20-ai Szent István búcsú.
Az egyházközség, az önkormányzat és a helyi hívek adományaiból uzsonnával és frissítővel vártuk
a több mint 200 megfáradt zarándokot.

Őrhalom hagyományaihoz hűen a búcsú napját megelőzően, sza-
badtéri misén vehettünk részt az 1888-ban épült Szent István kápol-
nánál, melyet Marton Zoltán László tahitótfalui plébániai
kormányzó celebrált.

„Nézz le mennyből öröködre 
Mária Nagyasszonyunk!

Néked adta át örökre, 
jó Szent István szép honunk.

Koronánknak legszebb gyöngye, 
hozzád sír fel Hunnia.

Nem felejt el Árpád földje, 
míg csak lesz egy hű fia.
Míg csak lesz egy hű fia.

Országunknak koronájána 
kereszt már elhajolt.

Óh e népnek ezred éven 
sok viharos napja volt

Szent kezed volt, mely védte 
ezred éven a magyart.

Óh ne hagyd el ezután se, 
nyújtsd feléje védő kart.

Nyújtsd feléje védő kart.”

A u g u s z t u s  1 9 - e i  s z a b a d t é r i  m i s e

Tisztelt Választópolgárok!

2019. október 13-án vasárnap 6.00-19.00 óráig
kerül sor a polgármesterek, önkormányzati kép-
viselők, a megyei közgyűlés, valamint a roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sára.
A szavazás helyszíne: Őrhalmi József Attila
Általános Iskola, 2671 Őrhalom, Rákóczi út 33.
Szavazni érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal vagy útlevéllel, vagy jogosítvánnyal és
lakcímkártya birtokában lehet. (A régi papír alapú
személyigazolvány lakcímkártya nélkül is megfe-
lelő.)  
A választópolgárok 3 szavazólapot fognak kapni,
egyet a polgármester jelöltek, egyet az önkor-
mányzati képviselő-jelöltek nevével, egyet pedig
a megyei pártlistákkal. A szavazólapok fehér szí-
nűek lesznek, a borítékot nem kell kötelezően
használni és lezárni az érvényességhez. Őrhalom
községben a választható képviselők száma 6 fő,
a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő je-
lölteké 3 fő.
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőre
csak az szavazhat, aki legkésőbb szeptember 27-
én 16 óráig felveteti magát a nemzetiségi név-
jegyzékbe. A nemzetiségi szavazólap és boríték
zöldszínű lesz, mely borítékot le kell zárni az ér-
vényességhez.
Átjelentkezéssel szavazhat Őrhalomban az, aki
2019. június 26-ig létesített Őrhalom községben
tartózkodási helyet. Átjelentkezni 2019. október
9-én 16.00 óráig lehet. 
Mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be, aki nem

tud elmenni a szavazóhelyiségbe a szavazás
napján. 
A benyújtás a választás napját megelőzően történhet 
-online, a www.valasztas.hu oldalon keresztül
ügyfélkapu nélkül, valamint levélben legkésőbb
2019. október 9-én 16 óráig
-személyesen legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig
-a szavazás napján, azaz október 13-án 12 óráig,
online, de ügyfélkapus azonosítással, valamint
meghatalmazott útján, vagy meghatalmazás nél-
küli kézbesítő által a Választási Bizottsághoz in-
tézett kérelem útján
Aki mozgóurnát igényelt, és október 11-én 16
óráig nem vonta vissza, az személyesen nem
szavazhat!
A szavazólapon a helyi választási bizottság sor-
solásának megfelelően az alábbi sorrendben sze-
repelnek majd a jelöltek:

Polgármester jelöltek:
sorrend Név Jelölő szervezet/független jelölt

1.SZONDY GYÖRGY független
2.FARKAS EGON független
3.GÁL ZSUZSANNA független
4.GÁL ANDOR független

Képviselő-jelöltek: 
sorrend Név Jelölő szervezet / független jelölt

1.VARGA ISTVÁN független
2.KÁRÁSZ ANDRÁS független
3.FÁBIÁN BENCE független
4.LÁSZLÓ ZSOLT független
5.BALLA PÉTER független

6.VARGA JÓZSEF független
7.CSÁBI DÁVID független
8.MARSICZKI ISTVÁNNÉ független
9.HEGEDŰS ANZELM                       független
10. KOZMAJER MIKLÓS független
11.GEMER FERENCNÉ független
12.OROSZ JÁNOS ISTVÁN független
13.BENŐCZNÉ ZACHAR ÁGNES     független
14.BALLÁNÉ SZABÓ MARIANN független
15.KANYÓ JÁNOS    független

Nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek:
sorrend Név Jelölő szervezet / független
jelölt
1.Kiss Rita Fiatal Romák Országos Szövetsége

2.Balázs Jánosné Nemzeti Roma Összefogás

3.Bangó Richárd Fiatal Romák Országos Szövetsége

4.Lakatos Klaudia Fiatal Romák Országos Szövetsége

5.Lakatos Bálint Fiatal Romák Országos Szövetsége

6.Kutka Andrea Nemzeti Roma Összefogás

7.Kalányos Istvánné Nemzeti Roma Összefogás

8.Németh Dorottya Nemzeti Roma Összefogás

Tájékoztatásul közlöm, hogy a választási kam-
pányidőszak 2019. október 13-án 19 óráig tart!
Azonban nem folytatható kampánytevékenység a
szavazás napján a szavazóhelyiségben, valamint
a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távol-
ságon belüli közterületen. A szavazás napján vá-
lasztási gyűlés sem tartható.

dr. Szabó Klaudia
HVI vezető

V á l a s z t á s i  t á j é k o z t a t ó
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7. Vidám Lurkók Napja Őrhalomban
Őrhalom Község Önkormányzata 2019. május 25-én, szombaton rendezte meg a már hagyománnyá vált Vidám Lurkók Napját. Reg-
gelről gyermek horgászversenyen lehetett részt venni a Kövecses-tónál, az Őrhalom-i Horgász Egyesület jóvoltából, Karvai Norbert
egyesületi elnök vezetésével. A festői környezetben nem csak a kis horgászok, de a számos kísérő is jól érezte magát.
A sportpályán délben finom ebéddel indult a program, melyet Percze Ilonka néni és óvodás Farkas Andrea készítettek. Ebéd után a
színpad Rózsás Viktóriáé és a bátrabb, szerepelni vágyó gyermekeké volt. A délután nagy kedvenc volt a balassagyarmati büntetés-
végrehajtás intézet munkatársa, Horváth Sándor szolgálati kutyás bemutatója, és a BFC lovas farm pónilovas bemutatója. 
Az előadások után játékos ügyességi vetélkedők várták a vállalkozó szellemű résztvevőket óvoda pedagógusok vezetésével. 
A szervezők arcfestéssel és lufihajtogató bohóccal, csillámtetoválással, valamint az Őrhalomért Egyesület jóvoltából kézműves
foglalkozással várták a kicsiket és nagyokat. A gyerekek megnézhették és kipróbálhatták a rendőrautót.
A gyermeknap méltán legnépszerűbb állomása a játszóház és a légvár volt, melyeket ingyenesen használhattak a vidám lurkók.
A vidám nap eredményhirdetéssel zárult. Külön díjazásban részesült az óvodás, az alsós és a felsős első három helyezett versenyző,
de minden pontot gyűjtő gyermek kapott valami jutalmat.
A rendezvény támogatói: Aluraster Kft - Molnár Krisztián, Keresztúri Fémöntöde - Keresztúri Tibor, Kordics Zoltán Horgászbolt, Ma-
gyar Országos Horgász Szövetség, Őrhalmi József Attila Általános Iskola, Őrhalmi Óvoda dolgozói és Farkasné Marton Éva, Őrhalom
és Térsége Polgárőrség, Őrhalomért Egyesület, Őrhalom-i Horgász Egyesület, Percze Ilonka néni, Rendőrkapitányság – Bgyarmat.
Őrhalom Község Önkormányzata a támogatóknak és az önkénteseknek köszöni a segítséget, mellyel hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához! Sok család részt vett az egész napos programon, többen reggeltől estig kitartottak, és kipróbáltak minden
egyes játékot, feladatot. Az önkormányzat idén is igyekezett a gyermekek igényeinek megfelelő, ingyenes, színes programot öszeállítani. FA
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Magyar Hősök Emlékünnepe
2019. május 26.

Őrhalom Község Önkormányzata, és az Őrhalmi Egy-
házközség Képviselő-testülete május 26-án, vasárnap,
immár ötötdik alkalommal szervezte meg a Magyar
Hősök Emlékünnepét. Ekkor azokra a magyar katonákra
emlékezünk, akik történelmünk során az életüket ál-
dozták a hazáért. A szentmisét követően, a Jézus Szíve
kápolnánál Horváth Bertalan plébániai kormányzó
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kanyó János alpol-
gármester úr ünnepi beszédét hallhattuk, melyből az
alábbiakban idézünk: “Kik a hősök? Hogyan lesz valakiből
hős? Miért hajtunk fejet előttük? Hőssé lenni nem elhatározás
kérdése. Senki nem akar hős lenni, hanem azzá válik az arra
érdemes. Azok, akik nem haltak meg, a katonák, akik túlélték a
háborút, hősiesen szolgáltak, utána sokszor a hadifogságot is
végigszenvedték; akik kényszermunkára hurcoltattak, akik az
akkori politika üldözöttjei voltak, akik a Trianoni úgynevezett
„béke” által elszakíttattak az anyaországtól; de elnyomás,
üldözés, nyomor ellenére is megmaradtak magyarnak, és meg-
tartották gyermekeiket is magyarnak; az apák és anyák, akik a
háború alatt és után sokszor maguktól vonták meg az utolsó fala-
tot, hogy gyermekeiknek legyen mit enni, akik a kommunizmus
évtizedei alatt vállalták a veszélyt, a kevesebb keresetet, alacs-
onyabb beosztást, csakhogy becsületes, emberséges magyarrá
neveljék gyermekeiket, - ők is mind-mind a szó legszorosabb
értelmében hősök voltak, nem azért, mert meghaltak, hanem,
mert éltek a hazáért és életükkel adtak példát nekünk, utódok-
nak. Ma rájuk is emlékeznünk kell, mert a mai napon a hősökre,
nemcsak a hősi halottakra emlékezünk. 
Amikor gyertyát gyújtunk az ő emlékükre, gondoljunk a saját
rokonainkra, őseinkre is! Ők jelentik számunkra azt a gyökeret,
amely összeköt minket elődeink távoli múltba vesző sorával. Ők
azok, akik nemzedékek hosszú során át életük példájával  taní-
tottak meg minket szinte mindenre. Tőlük kaptuk adottsá-
gainkat, tőlük örököltük mindennapi beszédünket, szavainkat.
Egyszóval, tőlük kaptuk az életünket. Az ő emberségük példája
igazít el a mindennapokban Ők nyugodjanak békében, mi éljünk
békességben. 
Tisztelt Emlékezők, kedves Barátaim! Azt kívánom mind-
nyájunknak, hogy Magyar Hősök Emléknapján a múlt ál-
dozataira és dicső elődeinkre való emlékezés táplálja hazafias
érzelmeinket, hogy meg tudjuk találni hiteles és értékes pél-
daképeinket egyházunk, nemzetünk és hazánk – vagy éppen
családunk nagyjai között, akiket nem csak vágyainkban, hanem
tevőlegesen is követni tudunk. Itt az őrhalmi háborús hősök
emlékművén nagyon sok név áll. Vajon hányan akartak közülük
hősök lenni?! Mégis hősök lettek, azért mert meghaltak ártat-
lanul, nem keresve a halált, de vállalva azt, mert tudták a köte-
lességüket. Mentek, mert szólította őket a haza. kötelességüknek
eleget kell tenni. Nem bújdostak el, mert tiszta lelkű magyar em-
berek voltak. Ők mentek és ezzel rátértek a hőssé vezető útra,
hisz tudták, hogy ahova mennek onnan nem jön haza mindenki.
Több száz, több ezer kilométerre az otthonuktól véget ért fiatal
életük, csatlakoztak az égi hősök seregéhez. Napjainkban van-
nak-e hősök? Adjunk hálát az Istennek, hogy  olyan hősök most
nincsenek és nincs rá szükség, mint akikre ez a granit tabla is
emlékeztet. De szükségünk van példamutatásra most is. Legyen
nekünk példa nemzetünk történelmének számtalan hőse. Legyen
példa az ő életük, a kötelességtudatuk és az, hogy mindenek felett
szerették a hazát. A Hősök napja emlékeztessen arra, hogy nem
hiába haltak meg hőseink és legyünk méltók hozzájuk. Szeressük
e hazát és úgy adjuk át utódainknak, ahogy azt őseink ránk
hagyták. Éljünk szeretetben, összefogva, közösen megoldva
gondjainkat azért, hogy soha ne vesszen ki a magyar szó a
Karpat medencében.”
A megemlékező műsoron közreműködött templomunk
énekkara és Prevíz-Vetter Anita kántor. Verset mondott
Bertók Áron, Mogyorósi Luca és Varga Maja. Hangszeren
játszott: Bertók Áron. A rendezvényt Bóta Bettina kon-
ferálta. A műsor után a megemlékezésünket az első és má-
sodik világháborúban elesett őrhalmi hősök emléktáblájának
megkoszorúzásával folytatódott.
Koszorúztak: Őrhalom Község Önkormányzata – Kanyó János
alpolgármester, Kanyó János alpolgármester és Orosz János
önkormányzati képviselő. Őrhalmi Egyházközség Képviselő-
testülete - Horváth Bertalan plébániai kormányzó,
Farkas Oszkár egyházközség elnöke. Őrhalomért Egyesület:
Percze Ilona és Varga József. Őrhalmi Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör: Kállai Péter és családja. A megem-
lékezésen közreműködtek az őrhalmi népviseletbe
öltözött hagyományőrzők.
Őrhalmi hőseink fájó emléke örökké él szívünkben!
Tisztelettel emlékezzünk rájuk! Nyugodjanak békében!

FA
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Ó v o d á n k  h í r e i
•Május 6-án tartottuk óvodánk anyák napjára rendezett ünnepségét. A gyerekek örömmel készültek kis
műsorral, ajándékkal, amit minden anyuka elérzékenyülve fogadott.
•17-én tartottuk óvodánk hagyományos programját, a CSALÁDI DÉLUTÁNT a közelgő gyermeknap al-
kalmából. Jó volt látni a sok boldog gyermeket! Köszönjük Hevér Istvánné Marika néninek a sok pala-
csintát, amit az idén is megsütött! A délutánt egy kis mozgásos feladattal kezdtük, utána meglepetésként
mini játszóházban játszhattak a gyerekek, ami az óvoda melletti füves területen volt fölállítva és az önkor-
mányzat inanszírozott.
•23-án a hivatalban voltunk egy mesejátékon, amit a könyvtár szervezett gyermeknap alkalmából. Jól
érezték magukat a gyerek-ek, köszönjük
•28-án Budapestre kirándultunk a szülőkkel és a gyerekekkel együtt. Az állatkertet néztük meg, a gyer-
mekeknek tetszettek az ismert és a ritkábban látható állatok, 
mindenki jól érezte magát. Ezt a csoportkirándulást minden évben várják a gyerekek és a szülők! Örülünk,
hogy az idén is meg tudtuk szervezni. A szülőknek minimális anyagi ráfordításba került, mert az útikölt-
séget az önkormányzat izette ki.
•Június 7-én tartottuk óvodánk ÉVZÁRÓ és BALLAGÓ ünnepségét. Gyorsan eltelt ez az év is, hiszen tele volt sok-
sok programmal! 

Hat óvodás búcsúzott el óvodánktól: Bander Eszter, Bangó Benjámin, Csendes Dávid, Pénzes Szabolcs, Pusztai Ketrin, 
Szabados Gergő.
•24-én a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban voltunk múzeumfoglalkozáson. A gyerekek megnézhették a kiállítást, 
rajzolhattak is. Jól érezték magukat, örömmel vettek részt ezen programon!
•12-én volt a szünet előtti utolsó nap, melyen előkészítettük az óvodát a nyári munkálatokra. Az öthetes szünet alatt
az önkormányzat munkásai lefestették a falakat a csoportszobában, gyereköltözőben, megújult a felnőtt mosdó, wc. 
Elvégezték azokat a javításokat, amit év közben nem tudtak megcsinálni, így a gyerekek szép környezetbe térhettek
vissza! 
•Augusztus 21-én nyitott az óvoda, de akkor még nem minden gyermek kezdte meg az óvodába járást, voltak akik
meghosszabbították a nyári szünetet.
•29-én a Hugyagi Óvodában tartott szakmai napon vettünk részt, amin a Nemzeti Köznevelési Törvény óvodára
vonatkozó változása volt a téma.
•Szeptember 2-án megkezdtük a 2019- 2020-a nevelési évet. Minden kolléganőmnek jó munkát és sok sikert kívánok!

Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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„Trianon gyászos napján, magyarok, 
testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 

rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, 
s őszintén, s a nagy, nagy sír fölött 

ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
némán, csupán a szív veréseivel! 

S a jövendő hitével egy nagy esküt, 
mely az örök életre kötelez, 
a munkát és a küzdést hirdeti, 

és elvisz a boldog föltámadásra.”

1920 - 2019
Trianon 

1920. június 4. 

Június 7-én Bóta Bettina Juhász Gyula Trianon című versével nyitotta meg az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója alkalmából, Ipolyvarbó
Község Önkormányzata és Őrhalom Község Önkormányzata által szervezett megemlékezést, az Ipoly folyó partján, a 2008-ban állított trianoni kereszt
tövében. Magyarország 1920. június 4-én, 99 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-
társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A trianoni békeszerződés aláírása a magyar nemzet gyásznapja, melyről
így írt egy korabeli tudósító: 
"A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő
szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették... Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat a kincses Kolozsvárt,
a Székelyföldet, a Rákocziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyer-

mekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió
hű és becsületes embert...."
A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló trianoni békeszerződés alapján Magyarország
területét 293 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökken-
tették. Ezzel a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti
jövedelmének 67 százalékát. A Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország született.
Ennek határai a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi
alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a fizikai-földrajzi, ál-
lami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn élt tovább. Ennek a
szétszakíthatatlan összetartó erőnek következtében foglalta törvénybe az országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napját. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfor-

dulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap lett Magyarországon. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.  A megemlékezésen közreműködött Bacsa János tangóharmonikán,
konferált és a megemlékező beszédet felolvasta Bóta Bettina. Megemlékezésünket a koszorúk és mécsesek elhelyezésével folytattuk. Először Fagyas Mar-
cel polgármester úr és Györgyik Szilvia képviselő asszony, majd Farkas Egon polgármester úr és Orosz János képviselő úr helyezték el a megemlékezés
koszorúját. Majd a Csemadok Ipolyvarbói Alapszervezete nevében Dánóczi Jaro és Ifj. Bertók Béla, Őrhalomért Egyesület nevében: Bóta Bettina és Farkas
Andrea egyesületi elnök, és a Magyar Közösség Párt nevében Csernyík Tibor.
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2019. augusztus 17-én, immár 3. alkalommal került megrendezésre a falunap a sportpályán. A rendezvény reggel 6
órakor horgászversennyel kezdődött Karvai Norbert horgász egyesületi elnök vezetésével a Kövecses tavon, három ko-

rcsoportban, ahol 11 versenyző vett részt. A falunapi
verseny eredményei: Gyermek: 1. Dervadelin Valter, 2.
Holecska András, 3. Kovács Kata – Felnőtt: 1. Bóta András,
2. Horváth Gergely, 3. Lajkó Viktor. 
9 órától kispályás labdarúgó mérkőzésekre került sor, ahol
Varga József és Baráz László várta és koordinálta a ben-
evezett 5 fős csapatokat. A mérkőzéseken 6 csapat mérte
össze ügyességét: 1. Csütörtöki foci, 2. Gyűrű Szövetsége, 3.
Foci fun, 4. Barátok, 5. kan-ászok, 6. Tottnhan6sör. Különdí-
jazottak: legjobb védő – Sztrigán Krisztián, legjobb
mezőnyjátékos – Nagy Tamás, legjobb kapus – Szatmári

Zsolt, legfiatalabb – Farkas Szabolcs, gólkirály – Nagy Gergő 11 góllal. Hetes rúgó verseny eredménye: 1. Janzsó Gergő,
2. Benyovics Bence, 3. Farkas Bence.
13 órától finom babgulyással várta a vendégeket az önkormányzat, melyet Percze Ilonka és segítő csapa-
ta készített el. Közben jó ebédhez szólt a nóta.
A délutáni programok a helyi csoportok bemutatkozásával kezdődtek. Elsőként az Őrdaruk Gyermek
Tánccsoport hangulatos fellépését láthattuk, majd a Nyugdíjas Dalkör énekeit hallhattuk, végül a Csicsó-
ka Tánccsoport mutatta be legújabb koreográfiájukat.
A testvér településünkről, Ipolyvarbóról érkező Györgyik Bianka énekes mai és retro slágereket adott elő.   
15 órától Rózsás Viktória retró műsora következett, majd 16 órától sztárvendégünk Márió a harmonikás
szórakoztatta a szép számban összegyűlt közönséget.
17 órakor került sor a falunap ünnepélyes megnyitójára, ahol
Farkas Egon polgármester köszöntötte a jelenlévő közönséget és

meghívott vendégeket, Skuczi Nándort a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint
Balla Mihály országgyűlési képviselőt, Tácsik Bálint osztályvezető urat, fagyas Marcel polgármester urat,
akik megtisztelték településünk rendezvényét jelenlétükkel. Farkas Egon polgármester ünnepi

köszöntőjében elmondta, nagyon jó érzés, hogy ilyen szép
számban összegyűltek a település lakói, az Őrhalomból el-
származottak, valamint a környező településekről ideérkezők
az Őrhalmi Falunapon. Az alábbiakban az ünnepi köszöntőből
idézünk: 

”Az ünnepélyes megnyitót követően 17.30 órától sztárvendégünk a Dolly Plusssz együttes fergeteges koncertjét hallhattuk. A még mindig remek
hangú Dolly és Palcsó Tamás új és retró zenéjükkel nagyon jó hangulatot teremtettek.
Ezt követte a kispályás foci és horgászverseny eredményének kihirdetése, díjak átadása.
18.45 órától a Music Jam Band koncertezett, majd 20 órától a szabadtéri bálon Grenyó János szolgáltatta, a talpalávalót a bulizni vágyóknak.

A falunapon ingyenes háttér programok várták az érdeklődőket:
arcfestés, csillámtetoválás, fajátékok, gyermekkörhinta, ját-
szóház, légvár, hintózás, íjászat, légkerékpár, pónilovaglás, állat-
simogatás, lovaglás, quad, rendőrségi bemutató, trambulin,
tűzoltóautó. A rendezvény ideje alatt vásári forgatag és BÜFÉ
szolgáltatás volt.
A falunapon megjelent lakók és vendégek jól érezhették magukat
a színvonalas programok alatt. A gyönyörű napsütéses időben
minden korosztály találhatott magának megfelelő szórakozási
lehetőséget.
Mi résztvevők megköszönjük Farkas Egon polgármester úrnak
és Farkas Andrea rendezvényszervezőnek a rengeteg munkáját,
akik sokat dolgoztak azért, hogy ez a nagy volumenű, színvona-
las rendezvény megvalósuljon.
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Őrhalom és Térsége Polgárőrség
Egyesületünk tagjai minden hétvégén járőr szolgálatot végeznek, gyalogosan, kerékpárral, illetve személygépkocsival. 
Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel. 
Húsvét óta több nagyobb rendezvény közrendjét és közbiztonságát biztosítottuk. 
A rendszeres szolgálatokon túl, részt vesznek polgárőreink egyéb, rendkívüli helyzetek bitosításánál is:

-közlekedési balesetek biztosítása, útlezárás a 22-es számú főúton,
rendőrségi felkérésre,
-Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny településünkön történő áthaladása miatt
az útvonal biztosítása,
-egyházi események, körmenetek biztosítása (vendégség), rendőrséggel közösen,
-csitári és őrhalmi falunapi rendezvény biztosítása,
-társszervezetek rendezvényeinek biztosítása (Gyereknap, Nyárnyitó).
Az idei évben 2019. augusztus 31-én Rétságon, a laktanya területén, a Huny-
adi ligetben, az egykori lőtéren rendezték meg a Nógrád Megyei
Polgárőrnapot. Egyesületünk 5 fővel vett részt a színvonalas rendezvényen.
Szeptember 7-én immár kilencedik alkalommal tartotta meg a Nemzetközi
Tűzoltó Hidak című
rendezvényt a Nógrád
Megyei Tűzoltó Szövet-
ség és a Nagykürtösi

Járási Tűzoltó Szövetség idei évben Balassagyarmaton az Ipoly
partján. Cél a folyamatos együttműködés a Magyarország és
Szlovákia önkéntes, illetve hivatásos tűzoltói között, hiszen bármilyen
katasztrófa esetén szükség lehet egymás segítségére. Emellett
hősies magatartásukért önkéntes tűzoltókat is kitüntettek. A ren-
dezvényen Bene István egyesületi tag, nyugalmazott tűzoltó alezre-
des vett részt. 
Folyamatosan várjuk újabb tagok jelentkezését a polgárőrségbe,
hogy még hatékonyabbá tud juk tenn i  munkánkat .                     

Kanyó János egyesületi titkár
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ORVOSI RENDELŐ ÁTADÁSA

A szükséges hatósági engedélyek megérkezését követően 2019. szeptember 23-án ünnepélyes
keretek között átadták a felújított Orvosi rendelő épületét, és dr.Gúth Csaba háziorvos is megkezd-
hette az orvosi rendelést a megszépült épületben.
Az átadáson Farkas Egon polgármester úr elmondta, hogy az épület felújítása a Széchenyi 2020 pro-
gram keretében, a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-0000 pályázatban valósult meg, az EU, a Magyar Kor-
mány és Őrhalom Község Önkormányzata közös finanszírozásával. Külön kiemelte és megköszönte
a lakosok munkálatok ideje alatt tanúsított megértésért és együttműködésért. Az egészségügyi
alapellátás, a védőnői szolgálat a továbbiak-
ban a megszokott rendben fog történni. 
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr ünnepi
beszédében elmondta, hogy látta a rendelőt az
átalakítás előtt, és már valóban nagyon
megérett a felújításra az épület, ezért is támo-
gatta az önkormányzat pályázatát. Fontosnak
tartja, hogy a településeken rendezett
körülmények között tudják fogadni a házior-

vosok a betegeket, a védőnők a kismamákat, gyermekeket.A beszédeket követően Képviselő úr,
Polgármester úr és Doktor úr átvágták a szalagot. A szalag átvágása után Horváth Bertalan
plébániai kormányzó megáldotta a megújult épületet. Az átadón közreműködött az őrhalmi
Nyugdíjas Dalkör, és Balla Daniella népviseletben. FA
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Hírek az Őrhalom-i Horgász Egyesület életéből
Az Őrhalom-i Horgász Egyesület tartalmas időszakot tud maga mögött.
Március 23-án megtartásra került a tavaszi társadalmi munka. A program keretében a Kövecses-tó partjának karbantartása
és az Ipoly mentén történő szemétszedés kapott fő szerepet. A résztvevő dolgos kezek a fáradtságos munka után egy finom
vadpörköltet fogyaszthattak el Czibulya Gyula és Imre Zsolt horgásztársaink prezentálásában. Köszönjük a kiváló ebédet! 
Április 12-én megtörtént a tavaszi telepítés az Ipolyba, és a Kövecses-tóba. Az Ipolyba és a tavunkba is 5-5 mázsa három-
nyaras ponty került behelyezésre. A gyönyörű egészséges állomány gyorsan megbarátkozott új élőhelyével, hiszen az Április
20-án tartott házi versenyünkön már szép számmal voltak foghatóak. A rajtvonalhoz 17 felnőtt, 2 ifi és 10 gyermek versenyző
állt, majd az alábbi eredmények születtek: Gyermek: 1. Bunder Janka, 2. Dervadelin Valter, 3. Kiss Ruben - Ifi: 1. Karvai
Bence, 2. Okolenszki Patrik - Felnőtt: 1. Csábi Dávid, 2. Járja István, 3. Antal Zsolt. Az összfogás pár kilóval elmaradt a tava-
lyi számoktól, de azért így is szép eredmény: 68,29 kg.

Május 25-én gyermeknapi versenyt tartot-
tunk, melyre ezidáig soha nem látott számú
kis versenyző érkezett nagy örömünkre. A 22
fős mezőnyből a 6-10 éves korosztályban: 1.
Karvai Máté, 2. Jónás Florencia, 3.Győri
Virág, míg a 10-14 évesek között 1. Sütő
Kevin, 2. Sütő Adrián, 3. Birta Barnabás
eredmények születtek. A gyerekek számára
közel 100.000 Ft összegű ajándék kiosztására
került sor köszönhetően az egyesületünk ny-
ertes MOHOSZ-nál benyújtott pályázatának.
A nyár folyamán további két versenyt rendeztünk.
Az Őrhalomért Egyesület szervezésében tartott
Nyárnyitó Mulatság, valamint az őrhalmi Falunap
nyitórendezvényeiként horgászversenyt tartot-
tunk. A következő eredmények születtek: Nyárnyi-
tó Mulatságon – Gyermek: 1. Dervadelin Valter, 2.
Győri Virág, 3. Czibulya Csongor – Felnőtt: 1. Bóta
András, 2. Járja István, 3. Menyhárt Gábor. A falu-
napi verseny eredményei: Gyermek: 1. Dervadelin
Valter, 2. Holecska András, 3. Kovács Kata –
Felnőtt: 1. Bóta András, 2. Horváth Gergely,
3. Lajkó Viktor. Egyesületünk a megyei versenys-
port életében is aktívan tevékenykedett, amelynek
köszönhetően kiváló eredmények születtek.
Az „Ifjúsági 4 Tusa” megyei rendezvényt
immár többedik alkalommal ismét őrhalmi
versenyző nyerte 14-18 éves kategóriában:
Karvai Bence, míg 10-14 éves kategóriában 3.
helyezett lett Dervadelin Valter, a kategóriát -
az azóta őrhalmi színekben versenyző - Birta
Barnabás nyerte meg.A legrangosabb megyei
versenyen, a Maconkán rendezett Megyei 
Csapatbajnokságon két csapattal indultunk.

A megyei egyéni kétfordulós versenyen
két nevezőnk indult, Karvai Bence, aki a
dobogó 2. helyére állhatott fel, míg a 
fiatalabb korosztályban Birta Barnabás
megyebajnok lett mindkét fordulóban 
szerzett 1.helyezésével. 
Június végén Karvai Bence és Birta Barna-
bás részt vett a megyei ifjúsági
horgásztáborban, ahol a rendezett 4 tusa
verseny mindkét kategóriájának aranyérmét
haza hozták. A megyei szövetség által szer-
vezett 2 napos elnöki és titkári találkozón
egyesületünk képviselve volt, az annak
keretében tartott versenyen is szép ered-
mények születtek: a 27 fős mezőnyben a 3.
és az 5. helyen végeztünk. 
Egyesületünk 2019.évben több ered-
ményes pályázatot nyújtott be. A gyermek-
napi verseny támogatása mellett pozitívan
bírálták el a működési költségek támogatása
érdekében beadott NEA pályázatunkat. A
megszerzett 200.000 Ft összeget működési
kiadásokra, rendezvény tartására lehet elköl-
teni, illetve egy részét a vízpart fejlesztésére
lehet felhasználni. Ennek alapján a
közeljövőben környezetbarátszeméttároló
edények kerülnek kihelyezésre a tópartra.
Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek a vezetőség nevében, aki ezen
kiváló évhez munkájával, támogatásával,
segítségével hozzájárult. Talán egyik leg-
eredményesebb év áll mögöttünk, mind a
közösségi élet, mind pedig a versenysport
terén. Tájékoztatom a tagságot, hogy a taglét-
számunk 200 fő felé emelkedett, amely a civil
szervezetünk összetartásának, jó közösségi
életének, fejlődésének és legfőképpa tagság
aktív közreműködésének köszönhető. 
Természetes nemcsak tagjaink látják a
fejlődést, hiszen egyre több szervezet –
önkormányzat, magáncégek, magánvál-
lalkozók – is támogatással járulnak hozzá a
sikereinkhez, rendezvényeinkhez.
Tájékoztatom a tagságot, hogy az őszi
telepítésre szeptember hónapban fog sor
kerülni, amelyet követően az általános
horgászati tilalom életbe fog lépni, majd
a szokásos módon a feloldása egy
horgászversennyel kezdődik. 
A telepítést követő szombaton kerül meg-
tartásra az őszi társadalmi munka, majd
vasárnap a verseny. Várunk mindenkit
szeretettel! A konkrét információkról,
időpontokról a „facebook” csoportban
adunk tájékoztatást!

Karvai Norbert   HE elnök
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Ipoly - völgyi Különleges Mentőegyesület
Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!

Eseménydúsan telt a nyár az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz: a képzések, gyakorlatok mellett részt vet-
tünk viharkárok felszámolásában, közreműködtünk eltűnt személyek felkutatásában, mentettünk földúton elakadt gépkocsit, és gazdagabbak lettünk új szakfelszerelésekkel is.
A Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság kérte egyesületünk segítségét egy középkorú hölgy felkutatásában, aki vanyarci otthonából ismeretlen helyre távozott. A hölgyet nem sokkal
napnyugta után sikerült megtalálni, akit az Országos Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak.
A szélsőséges, viharos időjárás a nyár folyamán is többször gondot okozott Nógrád megyében. Ennek nyomán talán a legérdekesebb esetünk az volt, amikor a balassagyarmati hi-
vatásos és az érsekvadkerti önkéntes tűzoltókkal közösen a Nyírjesi-tavaknál távolítottunk el egy kidőlt, hatalmas fenyőfát, amely elzárt egy családi házhoz vezető földutat.
A Budapesten megtartott központi rendezvényen Szokolóczi Zoltán tagtársunk, egyesületünk vezetőbúvára a Hableány sétahajó mentésénél végzett tevékenységéért átvehette 
Magyarország belügyminiszterétől a „Rendkívüli helytállásért” emlékérmet, és társaival együtt megkapta a legmagasabb, CMAS négycsillagos búvár-minősítést.
A 112.-es segélyhívószámon kért segítséget egy kétgyermekes család, akik személygépkocsijukkal Bedepusztáról szerettek volna Hollókőre eljutni, ám online útvonaltervező alklmazásuk egy olyan földút-
ra navigálta őket, ahol rövid időn belül elakadtak gépjárművükkel. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletétől kapott GPS-koordináták alapján,
terepjárónkkal sikerült eljutnunk a bajbajutottakhoz, ahol csörlőberendezés segítségével kiszabadítottuk, majd a legközelebbi műúthoz kísértük járművüket.
Gyermeknap alkalmából egyesületünk több helyszínen is igyekezett mosolyt varázsolni a gyermekek arcára. Ennek keretében a balassagyarmati tűzoltóságon a „Nyitott szertárka-
puk” program keretén belül azt is kipróbálhatták a kicsik, hogy milyen egy kötéltechnikai mentés, délután pedig a Palóc Ligetben megrendezett "Ujjé, a Ligetben" rendezvényen tehet-
ték próbára bátorságukat a gyerekek, ahol egy általunk épített pályán egyensúlyozva kellett átjutniuk egyik fától a másikig, a lombok magasságában. Ugyanezen a hétvégén a tolmácsi
Magyar Hősök Napja rendezvényen ismerkedhettek meg az érdeklődők szervezetünkkel, tevékenységünkkel.
Egyesületünk első alkalommal nyert nemzetközi pályázaton támogatást: a Visegrádi Alap közel tízezer Euro (több, mint hárommillió Forint) forrást biztosít a Nagykürtösi Járási Tűzoltó
Szövetséggel közösen benyújtott, "Cross-border civil collaboration for LIFE" (Határon átnyúló polgári együttműködés az életért) elnevezésű programunkhoz. Négy járási és öt települési
mentőcsoport, közöttük egyesületünk jutott egy-egy új áramfejlesztő-berendezéshez és zagyszivattyúhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támo-
gatásának köszönhetően megyénkben. Az eszközöket március végén vettük át Salgótarjánban, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A balassagyarmati székhelyű
Ipoly Erdő Zrt. képviseletében Haraszti Gyula, műszaki és erdőgazdálkodási vezérigazgató-helyettes egy sajtótájékoztató keretében adta át hivatalosan is üzemeltetésre egyesületünk
számára azt a Land Rover Defender típusú gépjárművet, amelyet az elmúlt egy évben támogatóink segítségével alakítottunk át műszaki mentő gépkocsivá.

A legszélsőségesebb terepviszonyok között is helytálló jármű óriási segít-
séget jelent számunkra a Börzsöny és a Cserhát erdeiben történő káre-
setek helyszíneinek megközelítésében. Málhaterében olyan eszközök
kaptak helyet, amelyek az erdő- és szabadtéri tüzek oltásához, műszaki
mentésekhez, komoly alpintechnikai beavatkozásokhoz, sérültek
egészségügyi ellátásához és szállításához szükségesek. Az utastérben
egyaránt megtalálhatóak az EDR és az URH rádiók, illetve internet-hálózat
nélkül is működő offline térképek és navigációs eszközök. 
Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületnél. Ha Téged is vonzanak a ki-
hívások, ha szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tar-
tozni, akkor közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy  örökifjú, jut munka
Neked is bőven! RP

•Egyesületünk tagjai idén is részt vettek a település virágosításában. Hozzájárultunk az óvoda virágosításához, rendben tartjuk a
kopjafa környékét.
•A Horgászegyesület házi versenyét ajándéktárgyakkal támogattuk.
•A május 26-ai Hősök napi megemlékezésen Percze Ilonka és Varga József, a június 7-ei Trianoni megemlékezésen Bóta Bettina és
Farkas Andrea koszorúzott.
•Június 29-én egyesületünk nyárköszöntő családi napot szervezett a Sportpályán. 
•Ez úton is köszönjük mind azok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk javára fordították! A befolyt összeget
a jövő évi Nyárnyitó rendezvény lebonyolítására fordítjuk.
•Falunapunk lebonyolításában egyesületünk tagjai is aktívan részt vettek.
•Az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás augusztus 29-én ruhaosztást
szervezett a hátrányos helyzetű családok megsegítésére. A nyári nagytakarítás, átpakolás során kiselejtezett ruhákat, kiegészítőket,
konyhai eszközöket, lakás textíliákat, fölöslegessé vált, de még mások számára hasznosítható tárgyakat szívesen fogadtuk. 
Ez úton is köszönjük a közel 90 zsáknyi felajánlásokat! 
•A műanyag kupakokat folyamatosan gyűjtjük, és szállítjuk Rimócra Szita Jázminkának. 
Az összegyűjtött kupakokat le lehet adni a helyi könyvtárban. Farkas Andrea egyesületi elnök
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Június 29-én Szent Iván-éji varázslatok - az év leghosszabb napjának legrövidebb éjszakáján címmel egyesületünk nyárköszöntő mulatságot szervezett a Sportpályán,
immár alkalommal. Az Őrhalomért Egyesület egy kis műsorral és vidám programokkal készült erre a családi rendezvényre. 
A napot a frissebbek horgászattal kezdték. Az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalom-i Horgász Egyesület horgászversenyt szervezett a Kövecses-tavon, melynek ered-
ményhirdetésével kezdtük meg délutáni programunkat. A színpadi programok a hagyományőrzés jegyében kezdődtek. Bemutatkoztak vendég csoportjaink és helyi tán-
cosaink. gyermek tánccsoport – Őrhalom, Kis Vadóka Népánccsoport – Balassagyarmat, Néptánccsoport – Szécsény. A blokkot az 
gyermek tánccsoport és Tánccsoport egy közös produkcióval zárta, kalocsai táncokat mutattak be. „ ” fantázia
nevet kapta. Tehetséges, kevésbé ismert előadók sorakoztak fel. Lélekmadár Műhely Ujj Anna zenés gyermek műsorát, ipolyvarbói énekes követte, majd
a . 18.30 órakor köszönthettük színpadunkon , akit a Megasztár 4. évadában ismerhettük meg.
Mára már elismert dalszerző, szövegíró és énekes. 
A délután során lehetett póni lovagolni és állatokat simogatni a szécsényi Annus Tanyáról, a tulajdonos Annus Albert jóvoltából, és hintózni a nógrádgárdonyi Gál Andor
fogathajtó közreműködésével. Az ügyesebbek megtanulhattak íjászkodni Filip Ervinék segítségével, akik a szügyi íjász egyesülettől érkeztek. Nagyné Mákos Izolda el-
hozta hozzánk népi játékait, és a kedves kis kosaras körhintát. Vass Viola arcfestő átvarázsolta az édes kis pofikat, valamint lufit hajtogatott a gyerekeknek. Viktor Bea
csillámtetoválással díszített fel kicsiket és nagyokat, nála lehetett homokképeket készíteni. Egyesületünk tagjai az elmaradhatatlan kedvenccel, a tündérkoszorú fonás-
sal, és gyógynövények felismerésével, körmönfonással és kézműves feladatokkal várták az érdeklődőket.
Az őrhalmi önkéntes tűzoltók segítségével lehetett vízsugárral célba lőni, és az új Suzuki Vitara autót kipróbálni, de beülhettek rendőrségi autóba is a gyerekek.
Az est során vacsorával vártunk minden jelenlévőt. Este felé meggyújtottuk az Örömtüzet, eljártuk a Szent Iván napi tűztáncot Kurucz Boglárka néptáncossal.  A bát-
rabbak tüzet is ugrottak, az ínyencek pedig almát süthettek a parázsban. Majd az est zárásaként szabadtéri bállal vártuk vendégeinket. A talpalávalót a KA-SzA Duó húzta. 
Köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a varázslatos estét! Nemzeti Együttműködési Alap pozitívan bírálta el pályázatunkat, így 200.ezer forint támogatásban részesültünk.
Ezt a keretet és az Önkormányzat támogatását, valamint a jövedelem adó 1%-ából befolyt összeget a Nyárnyitó kiadási költségeinek enyhítésére fordítottuk. 
Rendezvényünk támogatói: Őrhalom Község Önkormányzata, Fülöp Arnold vállalkozó, Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Tóth Tamás vállalkozó, valamint mind azok,
akik a 2017. évi személyi jövedelmük adójának 1%-át egyesületünknek ajánlották fel!  Hálás szívvel köszönjük támogatásukat! 



EGYHÁZI HÍREK16

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVII. 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.

Kedves testvérek, tisztelt olvasók!

Isten szolgálata, és az Ő akarata szerinti életvitel – amennyiben igazán komolyan vesszük - nem kínál mindig kényelmes és
nyugodt életet, olykor bizony belső vívódással jár. Máskor meg kockázatot, harcot, sőt egyenesen üldöztetéseket hoz magá-
val, mert a krisztusi üzenet alapos, mélyreható választ kíván. Ez a válasz pedig akár meg is oszthatja az embereket, adott eset-
ben még egy családon belül is. Az Isten ügyéért folytatott belső küzdelemnek, és a hitnek, illetve az isteni kinyilatkoztatás
megosztó jellegének ezt a sajátosságát már az Ószövetségben is megtaláljuk. A pusztai vándorlás történetében végig lehet
kísérni, hogyan támad meghasonlás az Istennel kötött szövetséghez ragaszkodók, és a szövetséget semmibe vevők között.
Jeremiás próféta példájából pedig meg lehet tanulni, hogy az Istentől kapott feladattal az ember látszólag könnyen egyedül
marad. Ismerjük az ő történetét: hogy megszabaduljanak tőle, mély, iszapos vízgyűjtőbe, ciszternába vetik. Mi sem könnyebb,
mint az igazság emberét barbár módon, erőszakkal elhallgattatni. Ezt tették Jeremiás próféta ellenfelei, ahelyett, hogy megtértek
volna figyelmeztető szavára és komolyan vették volna az Istennel kötött szövetséget. Ma is akadnak olyanok, akik nem szívesen
hallgatják a tettekre indító krisztusi tanítást. Egyet azonban elfelejtenek: Isten szándékai akaratunk ellenére is megvalósulnak
a világban. Egyértelmű tény, hogy napjainkban a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység. Ahol nyílt és konkrét erőszakos
üldözés nem is folyik, mégis gyűlöletkeltésre, félretájékoztatásra, ellenséges kampányokra gyakran sor kerül. Közben pedig
széttöredeznek a kultúra emberi alapjai. Napjainkban sokan nem tartanak igényt a logikus gondolkodásra, vagy alig képesek
rá. A médiában, és a „közösségi” oldalakon felröppenő hírek között sem azt keresik, hogy melyik igaz, és valós, hanem gyakran
csak azt nézik, hogy melyik az érdekes, melyik a szórakoztató, melyiken lehet acsarkodni és gyűlölködni. Mindezekkel szem-
ben, Jézus Krisztus az a Valóság, az az isteni Igazság és példakép, akit a hívőnek utánoznia kell, hiszen Ő Isten ügyének leg-
nagyobb Harcosa, aki, alávetve magát Atyja akaratának, „elszenvedte a keresztet”, és így vitte végbe a halál, a bűn, és a
gyűlölet felett aratott győzelmét. Jézus személye és tanítása tehát elkerülhetetlen módon szembe állítja egymással a jót és a
rosszat, az igazságot és a hazugságot, a békét és az erőszakot, a Jézusban hívőket és a vele szembefordulókat, az öntudatos-
elkötelezett keresztényeket, és a farizeusi-kétszínű jámborkodó keresztényeket, valamint az Egyház tanításához hűségeseket,
és az Egyház tanítását semmibe vevőket. Jézus kijelentései pedig akkor válnak igazán drámaivá, amikor ezeket az értékeket,
illetve hiányokat az egyik oldalon is és a másikon is emberek képviselik, talán éppen egy család keretein belül. Vagyis a
legbensőségesebb emberi kapcsolatokban, és közösségekben. Jézus tanítása arra mutat rá, hogy a benső béke, vagyis az
Isten és az ember közötti összhang, nem ment fel a harc alól, és a hadviseléstől mindaz ellen, ami saját magunkban –
szenvedélyek, kísértések, bűnök – vagy környezetünkben ellenszegül Isten akaratának, vagy egyenesen támadja a hitet, és
akadályozza az Úr szolgálatát. Abban a pillanatban a legbékésebb kereszténynek is bátor és megfélemlíthetetlen harcossá kell
válnia, aki nem riad vissza se kockázatoktól, se rágalmaktól, se üldöztetéstől, se haláltól. Bármennyire furcsán hangzik, de ez
a szembenállás, ez a szakadás kell a gyógyuláshoz, mert a mindenáron való, megalkuvó békesség nem más, mint a pusztulás,
a halál békéje, nem pedig az igazi, egészséges életé. A kereszténynek ezért készen állnia arra, hogy ellenálljon a számára
akár legdrágább embernek is, sőt ha szükséges, el is szakadjon tőle, ha az akadályozza erkölcsi meggyőződésének meg-
valósításában, hite megvallásában, és Isten akaratának teljesítésében. Egészen konkrétan, ha például egy családban valaki
az élet védelme mellett síkraszáll azokkal szemben, akik az ártatlan magzat meggyilkolására (abortusz) készülnek, akkor ezt
akár a nyílt szakításig, a családból való kitagadottság kockázatáig is vállalnia kell. De természetesen ugyanez a magatartás
kell bennünket jellemezzen a házassági egység, hűség, vagyis a férfi és nő szentségi házasságának védelmében, vagy ép-
penséggel a hiteles egyházi tanítás megőrzésében, illetve a mindenkori egyházfő, a pápához való ragaszkodásban is. Igaz,
az efféle megoszlás mindig súlyos keresztet jelent, de – akárcsak Jézus keresztje – mindenképp azok üdvösségét szolgálja,
akiket Jézus szeretetéért elhagyunk. Jegyezzük meg jól, hogy az olyan nemzeti, családi, vagy baráti szolidaritás, mely a bűnre
és a bűnben való cinkosságra alapoz, az előbb vagy utóbb a nemzet, és a család legbiztosabb szétbomlásához vezet. Krisz-
tus követése minden időben, minden korban teljes odaadást, elköteleződést, és hősiességet kíván. 
Mert áldozatok nélkül nincs igazi kereszténység. Horváth Bertalan

Plébániai Kormányzó
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Rövid egyházi hírek
Településünkön jún.11-én tartottuk az elsőáldozási ünnepi szentmisét,
melynek keretében hatan vették magukhoz az Oltáriszentségben
jelenlévő Krisztust. Azoknak, akik ígéretüknek eleget tettek, és azóta
is rendszeresen járnak szentmisére, nagyon örülök. Azonban az
elmúlt évek szomorú tapasztalata, hogy sajnos mindig vannak
olyanok is, akik csak addig járnak szentmisére, amíg megtörténik az
első szentáldozás, utána pedig Jézus felé sem néznek, vagyis cser-
ben hagyják az Istent és az Egyházat. Borzasztó mulasztásnak, és
óriási felelőtlenségnek tartom ezt, hiszen ilyen módon a kedves
szülők helytelen példát adva, megengedőleg már gyermekkorban
egyfajta vallási hűtlenségre, vallásgyakorlási hanyagságra „nevelik”
a gyermeket, miszerint „elég csak addig misére járni, míg a mise-
naplóban összegyűlnek a pecsétek”... Sajnos azt kell mondanom, hogy
akik így állnak hozzá a szentmiséhez, és az Istennel való kapcso-
lathoz, azoknak teljesen fölösleges elsőáldozni, mert így semmi
értelme az egésznek. Hiszen, ha nem igénylik a Krisztussal való rend-
szeres találkozást (ami hetente egyetlen órát jelent!) akkor jó esély-
lyel feltételezem, hogy sajnos nem is hisznek abban, hogy Jézus
valóságosan, személy szerint van jelen a szentostya színe alatt.
Éppen ezért újfent nyomatékosan kérem, hogy idén csak azok jelent-
kezzenek, akik tudatosan vállalni tudják a keresztény élettel járó
kötelességeket, és meg is tartják majd az Istennek tett ígéretüket,
mert én továbbra sem vagyok hajlandó asszisztálni az efféle
hűtlenséghez. Jövő nyáron csak azokat tudom elsőáldozáshoz en-
gedni, akik legkésőbb 2019. október 20-ig jelentkeznek a
sekrestyében, ezt követően pedig teljesítik a feltételeket.
Megértésüket és pozitív hozzáállásukat köszönöm.
Augusztus 20-án, Apostoli Szent István Királyunk Főünnepén ünnepi-
búcsúi szentmisénket Főtisztelendő Hulitka Róbert plébániai kor-
mányzó úr celebrálta, aki közvetlen, barátságos személyiségével,
valamint humoros, de mély gondolataival ajándékozott meg bennün-
ket. A szentmiseáldozat keretein belül megáldotta immár
teljeskörűen felújított és művészi freskókkal díszített templomunkat,
településünk büszkeségét. Újfent hálás szívvel köszönöm a
jószándékú, és jóakaratú emberek pozitív hozzáállását, kétkezi
munkáját, idejét, energiáját, és adományait. Külön köszönöm
településünk elöljárójának, Farkas Egon polgármester úrnak az ál-
dozatos hozzáállását, valamint kitartó, szorgalmas, gondoskodó
fáradozását. Isten bőséges áldását, és a Boldogságos Szűzanya oltal-
mazó közbenjárását kérem életére, és további munkájára.

Horváth Bertalan
Plébániai Kormányzó

In memoriam Magdus néni
Nagy Jánosné 

1934 – 2019
Egy kora őszi délutánon, szeptember 2-án, hűséges egyházi szolgálattevőnktől vettünk búcsút az őrhalmi temetőben, hálás szívvel köszönve neki meg sok-sok évtized
áldozatos munkáját, vagyis mindazt, amit Jézus Krisztusért, és az Ő Egyházáért tett. Jézus Krisztus volt az első igazi szolgálattevő, hiszen Ő mutatta meg nekünk, hogyan
kell egymást szeretetben szolgálnunk. Mesterünk mondotta: „Aki első akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája.” És Ő nem csak mondta, hanem - életével
példát adva - meg is valósította ezt. Az Isten Fia bármerre járt, mindenkivel jót tett, mindenkihez volt egy kedves szava, bátorította, buzdította, vigasztalta, egyszóval
szolgálta az embereket. Életével, cselekedeteivel, lelkületével pedig példát adott nekünk is egymás szolgálatára, és szeretetére. Az egyházi feladatkörök és tisztségek,
mind-mind szolgálat. Sokszor nem könnyű, nem hálás, nem megbecsült, de mégis csodaszép szolgálat és hivatás. Legyen az előimádkozó, sekrestyés, kántor vagy
pap, mi mindannyian meghívott szolgálattevők vagyunk. Az Isten népét, az Egyházat, embertársainkat szolgáljuk Krisztus szeretetével. És amennyiben ezt odaadóan,
elkötelezetten tesszük, akkor hasonlítunk igazán Krisztusra. Arra az engedelmes Krisztusra, aki mindenben kereste, és teljesítette Mennyei Atyja akaratát. Ha hi-

vatásként éljük meg szolgálatunkat, akkor valóban igaz munkatár-
sai leszünk Istennek, és már itt a földön hozzájárulunk az Ő
országának növekedéséhez. Ezért a szolgálatért pedig elsősorban
a Mindenható Istentől kapunk jutalmat, hiszen Ő ismeri
szándékunkat, Ő látja lelkünket, éppen ezért Ő az, aki meg is
ajándékoz, és megjutalmaz minket kitartó hűségünkért. A jutalom
pedig mindig a legnagyobb, a legjobb, a legszebb: vagyis Ő maga,
a Vele való élet öröme és boldogsága. Nekünk, lelkipásztoroknak
is mindig nehéz a szívünk, amikor elveszítünk egy bárányt a
nyájból, azonban a fájdalom mellett ott van a szívünkben egyfajta
öröm és derű, hogy Magdus néni már az Örök Pásztornál, Jézus
Krisztusnál van, és Vele együtt hazavár minket is az Örök Akolba.
Igaz, hogy itt a földön, a hozzátartozók és egyházközségünk
elveszített egy családtagot, azonban nyertünk az égben egy párt-
fogót az ő személyében, aki immár odaátról imádkozik értünk,
hogy egykor majd találkozhassunk. Jézusunk mondotta: „Aki
nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én
szolgám is.” Kérjük hát a mi Urunkat Jézus Krisztust, hogy jutal-
mazza meg hűséges szolgáját bőségesen, és adja meg neki az el
nem múló örök boldogságot. Nyugodj békében Magdus néni.

Horváth Bertalan
Plébániai Kormányzó
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•Április 21-én, Ipolyvarbón megrendezték a Szent-Iványi Ferenc
emléknapot, melynek keretében a templom kriptájában, Őrhalom
Község nevében Orosz János önkormányzati képviselő meg-
koszorúzta az országbíró síremlékét.
•Május 23-án Gyermeknap a könyvtárban címmel interaktív gyer-
mek előadás várta az oda látogatókat. A Balassi Bálint Megyei
Könyvtár jóvoltából a Paramisi Társulat színvonalas előadását
láthatták.

•Május 25-én önkormányzatunk gyermeknapot szervezett. (cikk
a 4-5.oldalon.)
•Május 26-án megemlékezést szerveztünk a Magyar Hősök Em-
léknapja alkalmából. A meghitt programon méltóképpen em-
lékeztünk településünk hőseire. (Részletes leírás a 6. oldalon
található.)
•Június 7-én tartottuk meg Ipolyvarbóval közös Trianoni megem-
lékezésünket. (Leírás a 8.oldalon látható.)
•Tour de Hongrie nemzetközi kerékpár verseny áthaladt
településünkön. Polgárőreink közreműködtek a biztonságos
áthaladás lebonyolításában, lakosaink figyelemmel kisérték a
versenyt. 

•Júliusban és augusztusban önkormányzatunk 5-5 fő diák-
munkást foglalkoztatott.
•Július 20-án az ipolyvarbói Falunap keretében került sor az I. és
II. világháborúban elhunyt hősök emléktáblájának megkoszo-
rúzására. Az Önkormányzat nevében Kanyó János alpol-
gármester rótta le kegyeletét. A falunapi műsorban láthattuk az
őrhalmi Csicsókák Felnőtt Tánccsoportot. A Nyugdíjas Klub tag-
jai (Percze Ilonka, Járjáné Rozika, Hevérné Marika) krumpli
laskát készítettek a rendezvényen.
•Július 25-én, immár hetedik alkalommal szervezett Önkor-
mányzatunk kirándulást Egerbe.

•A nyár során járda és közút javítási/építési munkálatokat
végeztünk Őrhalomban.

•A nyári szünetben munkatársaink felújították az óvoda személy-
zeti mosdóját és kifestették a csoport szobát.

•Ismét felújítottuk Őrhalom buszmegállóit. A munkát az Önkor-
mányzat szakemberei végezték most is. Évről-évre százezer
forintot meghaladó kárt okoz a buszmegállók elleni vandalizmus.
Vigyázzunk rájuk! Ha rongálást látnak, kérem, jelezzék azonnal.

•Augusztus 17-én Falunapot tartottunk. (Részletes beszámolót a
9-11. oldalakon találnak.)
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Sportegyesület hírei

Köszöntöm a szurkolókat! Megkezdődött a 2019-2020-as 
szezon. A csapatunk új igazolásokkal gazdagodott. Jól összeállított csapattal
várjuk a szurkolókat. Pillanatnyilag öt mérkőzésből 7 pontot szereztünk, de még
az elején vagyunk. Ifjúsági csapatunk 6 fordulóból 3 pontot hozott. 
Sajnos szeptember elején elvesztettünk egy csapattársat. Az Őrhalmi Sport
Egyesület közös gertyagyújtással emlékezett meg róla. 
V irág B alázs nyug o d j bé ké be n ! 

Szeretettel gondolunk Rád! 
Mérkőzéseinkre várjuk 

a szurkolókat! 
Köszönjük Őrhalom Község

Önkormányzatának
a tám ogatását!

•Templomszentelés Szent István király, falunk védőszentjének
ünnepén. Befejeződtek a templom belső festésének munkálatai.
(Összeállításunk az 1-2. oldalon látható.) 

•Augusztus 23-án a Vöröskereszt véradást szervezett
Őrhalomban, a hivatal rendezvénytermében.  
•Augusztus 28-án nyolcadik alkalommal szervezett Önkor-
mányzatunk kirándulást Egerbe.

•Szeptember elején Önkormányzatunk tanévkezdési támogatás-
ban részesítette az óvodába, valamint oktatási - nevelési in-
tézménybe járó gyermekeket.

•Szeptember 23-án ünnepélyes keretek között átadták a megújult
Orvosi rendelőt.

•Szeptember 29-én rendezzük meg a hetedik főzőversenyt. 
•Befejeződtek a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fej-
lesztésének munkálatai. Önkormányzatunk a TOP-2.1.3.15-NGI-
2016-00044 számú nyertes pályázat segítségével tudta
megvalósítani a feladatot.
•A tájház körüli munkálatok folytatódtak, utolsó simításokat
végzik. Az épület átadására az ősz során sor kerül.
•A játszótéren elhasználódott játék elemek javítása folyamatos.
Ha meghibásodást észlelnek, kérjük, jelezzék önkormányzatunk
felé.
•Tisztelettel kérjük a lakókat, hogy ne vigyenek a Körpölyébe
semmilyen hulladékot, annak lerakása tilos!
•Őrhalom Község Önkormányzata október 4-én tartja a szoká-
sos Idősek napi rendezvényét.

FA
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- A kis táncosok új koreográfiát tanultak a tavasszal, melyet az Őrhalomért Egyesület által szervezett Nyárnyitó mulatságon mutattak be. Ez úton is köszönöm a 
gyerekek kitartását, a szülők segítségét, Kurucz Boglárka néptáncoktató lankadatlan lelkesedését! A kis táncosok júliusban és augusztusban pihentek, a nyári
szünet elteltével ismét megkezdődtek a próbák, kedd esténként Kurucz Boglárka „Bogi néni” vezetésével. Továbbra is szeretettel várjuk táncolni szerető, szorgal-
mas gyerekek, fiatalok jelentkezését!
- A népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok és fiatal házaspárok közreműködtek a Hősök napi és Trianoni megemlékezésen, valamint a Nyárnyitó rendezvényen, és az Úrnapján.
- Július 21-én az Ipolyvarbói Falunapon somogyi táncokkal színesítették a programot a Csicsókák felnőtt tánccsoport tagjai.
- Falunapunkon láthattuk a gyermek és a felnőtt csoport új koreográfiáját egyaránt.
- Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyományőrzők is részt vettek a körmeneten, és a búcsúi szentmisén. Kicsik és nagyok egyaránt népviseletben ünnepeltek.
- A szeptember 14-ei csesztvei szüreti mulatságon 3 kis táncosunk és beöltöztetett szüleik, azaz a Kovács család, őrhalmi népviseletben közreműködött.
- Továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben, eladó épületekben fellelhető, esetleg megunt, kidobásra szánt régi tárgyakat, népviseleti ruhadarabokat, a hamarosan megnyíló faluházba!

FA

Hagyományőrző hírcsokor

Őrhalmiak bemutatkozása a Palóc Hagyományéltető Napokon
A Balassagyarmaton megrendezett Palóc Hagyományéltető Napok résztvevői voltak az őrhalmi hagyományőrzők is. A három napos rendezvény, vasárnapi programján,
a Palóc Búcsún szerepeltek. A Szent Anna tiszteletére celebrált szentmise előtt, a búcsújáró népviseletes menetben csatlakoztak hozzánk a jelenlévő őrhalmiak is. 
A szabadtéri szentmise után, a Palóc Liget színpadán palóc falvak hagyományőrző műsorát láthatták. Hegedűsné Jusztin Gizella főszervező bemutatta településünket,
majd az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör Őrdaruk Gyermek Tánccsoportja és a Csicsókák Felnőtt Tánccsoportja is fellépett ezen a nagy rendezvényen. 
A gyerekek, Bernáth Flóra és a Bertók fiúk, Áron és Péter hangszeres műsorral is készültek. A színpadi programokat követően a szépen feldíszített őrhalmi sátornál, „palóc
vendégasztalnál” őrhalmi töltött káposztát, és frissen sült, szilva lekváros buktát lehetett fogyasztani. Ez úton is köszönöm Percze Ilonka néni, Hevérné Marika, Járjáné,
Rozika, Szolikné Rózsi néni, Farkasné Marton Évike és Szolikné Mónika segítségét, valamint az önkormányzat támogatását! FA

Kovács család

Augusztus 20-án

Falunapon

Hősök napja


