
Őrhalom község független lapja XVIII. évfolyam 3. szám              2019. december 23.

ORHALMI UJSAG

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

Tudod, hol van Betlehem? 

B e t l e h e m  m i n d e n ü t t  o t t  v a n ,  
a h o l  s z e n v e d é s  é s  f á j d a l o m  k ö z e p e t t e  

ú j  é l e t  s z ü l e t i k  é s
a  r e m é n y s é g  n a p v i l á g o t  l á t .
B e t l e h e m  m i n d e n ü t t  o t t  v a n ,  
a h o l  a  s z e r e t e t  h e l y e t  k a p  é s
a  g y e n g é d s é g  o t t h o n r a  t a l á l ,  

a h o l  a z  i d ő  n e m  r o h a n ,
h a n e m  b e t e l j e s e d i k .

B e t l e h e m  m i n d e n ü t t  o t t  v a n ,  
a h o l  r e j t e t t s é g b e n

a z  e m b e r r é  v á l á s  c s o d á j a  m e g t ö r t é n i k
é s  a z  Ü d v ö z í t ő  m e g s z ü l e t i k  b e n n e d ,

a h o l  t e s t e d b e n  é s  l e l k e d b e n  
g y ó g y u l á s t  t a p a s z t a l s z .

( i s m e r e t l e n  s z e r z ő )

Boldog karácsonyt 
Őrhalom!

1. 2.
3. 4.
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„ E l ő  k e l l  k é s z í t e n i  I s t e n n e k  a z  u t a t ,  h o g y  a z  e m b e r  n e  s i v a t a g  l e g y e n . ”

Kedves testvérek, tisztelt olvasók!
Karácsony ünnepét megelőző bűnbánati időszakunknak,
az adventi szent időnek egyik meghatározó, jelentős
személye, nagy várakozója Keresztelő Szent János,
aki a születendő Messiás előhírnöke, és útkészítője
volt. János a Jordán folyónál kezdte meg működését,
nem véletlenül, hiszen a víz szimbolikájával hirdette
meg a bűnbánat keresztségét. Be kellett ugyanis tel-
jesednie a próféta jövendölésének: elküldöm
követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. Igen,
elő kellett készíteni az utat, mert így érkezhetett el
Isten az emberhez, és így közeledhetett az ember Is-
tenhez. Erről szól minden, erről beszél a Biblia, erről
szól az üdvösség története. Isten az embert jónak
teremtette, de az ember eltért ettől a jóságtól, letért az
útról, pedig Isten figyelmeztette: se jobbra, se balra ne térj
le az útról, a gonosztól tartsd távol lábadat! Az ember,
viszont szabad akaratával visszaélve, elcsatangolt, és
nem találta az utat vissza Istenhez, de lehet, hogy már
nem is kereste. Isten pedig nem várta meg, hogy az
ember jusson el hozzá, ő maga indult el, hogy megke-
resse. Az elmúlt évezredekben a próféták által kereste, az idők tel-
jességében pedig elküldte Fiát, hogy általa találjon rá a bűn
szolgaságában raboskodó emberre. Az üdvösségtörténet részeként
Keresztelő Szent János küldetése az volt, hogy Isten Küldöttének, a
Messiásnak útját előkészítse, hogy Istennek szabad útja lehessen
az emberhez, az ember szívéhez. Érdemes megfontolnunk Izajás
próféta jövendölését: készítsetek utat a pusztában, a sivatagon át. A
puszta, az izraeli kősivatag nem csak a vándorló nép keserves sorsa
volt, hanem a puszta, a sivatag jelenti az emberi életet, a kiégett em-
bert, a semmiben nem hívő, a semmiben nem remélő embert, akinek
már csak önző céljai vannak, aki csak bántani tud, és aki önmagát
sodorja a végzet felé. A pusztaságból kell jó földet, Isten termőföldjét
teremteni. Mennyit kell ahhoz dolgozni, hogy a puszta sivatag
termőfölddé váljon! Így van ez az ember lelkében is. Sokszor nagyon
hosszú, és keserves folyamat, mire egy ember elkezdi végre ko-
molyan venni Teremtőjét, és engedelmes lelki termőföldként alkal-
massá teszi magát Isten befogadására. Elő kell készíteni Istennek az
utat, hogy az ember ne sivatag legyen. A próféta így folytatja: minden
völgyet töltsetek be, minden hegyet és halmot hordjatok el!
Elmélkedésünk során, ezeken a hegyeken az emberi élet szikláit
értjük, vagyis azokat a kimagasló hegycsúcsokat, amelyek emberi
életünkben az önérzetes, gőgös, fennhéjázó magabiztosságot jelen-
tik. Amikor kizárólag önmagunk erejében és tudásában bízva
elengedjük Isten kezét, és úgy gondoljuk, hogy büszkeséggel,
okoskodással, erőszakkal, és akaratoskodással mindent meg lehet
oldani. Amikor azt hisszük, hogy az életünk csak látvány, amit jól
meg kell rendezni, mint egy filmet, hogy mások is lássák. Illetve
amikor azt gondoljuk, hogy az a valódi nagyságunk, amit elhitetünk
magunkkal. Nagyon komoly adventi teendőnk, és feladatunk volt,
hogy ezeket a bennünk levő hegyeket leromboljuk, és ilyen módon
egyenes, sima utat készítsünk Krisztus előtt. Advent során újra és
újra felhangzott a felhívás: készítsétek az Úr útját! Hogy a sivatag-
ból termőföld, a hegyes-völgyes szakadékos vidékből sima út váljon,
mert Istenünk jön, jönni akar, és érdemes neki utat készíteni. Ez az
útkészítés pedig fordítva is igaz, ezen az úton juthat el az ember 
Istenhez. Isten ugyanis nem magának készíttet utat, nyilván neki
nem akadály a sivatag, őt nem gátolja a szakadék. Isten az emberről
beszél, az embernek beszél. Folyamatosan emlékeztet, hogy nekünk,
a teremtménynek kell Őhozzá, Teremtőjéhez közeledni. Azonban ez
a közeledés csak olyan lehet, amilyet Keresztelő János hirdetett:

alázattal és bűnbánattal teli. Mert ez az út nem szik-
lákkal van kirakva, hanem az emberi gyarlóságnak,
gyengeségnek, sőt gonoszságnak a köveivel, amely-
ekkel mindnyájan találkozunk, nap mint nap. Készít-
sétek az Úr útját! – Jézus előhírnöke egészen
személyesen hozzánk intézi szavait, és felszólítását.
Vegyük tehát komolyan, és készítsük szorgalmasan
az Úr útját, hogy bennünk, és környezetünkben is
szabad belépése lehessen az Istennek! Készítsük az
emberek útját, hogy fogékony lélekkel, bűnbánó 
szeretettel, és igaz reménnyel tudjunk közeledni 
Istenhez. És ha így teszünk, akkor hiszem, hogy
rólunk is azt mondja majd Mennyei Atyánk, amit
testvérünkről, Jézusról mondott: ez az én szeretett
Fiam, akiben kedvem telik! Ezekkel a gondolatokkal
szívemben, a jóakaratú embereknek kívánok békés
Karácsonyt!           

. - Szenteste: 22:30
- Karácsony, Urunk születésének főünnepe: 10:00
- Szent István vértanú ünnepe: 10:00
- Szent Család Vasárnapja: 10.00
- Év végi hálaadás: 18:00

- Újév napja, Mária Istenanyaságának főünnepe: 18:00

Karácsony elő  – az elmúlt évekhez hasonlóan – Őrhalom
Község Önkormányzata és az Őrhalmi Egyházközség közös
döntés alapján 10 fő őrhalmi lakos részére karácsonyi
élelmiszer csomagot oszto  ki, melyet Farkas Andrea
sekrestyés és Farkas Andrea könyvtáros adtak át a kiválaszto
személyeknek. 

Kedves várandós anyukák és kismamák!
Örömmel értesítelek Titeket, hogy 2020 januárjában újra „megnyitja kapuit” a Kö-
lyök kuckó Baba-mama Klub az őrhalmi Polgármesteri Hivatal ÖNO helyiségében.
Már évekkel ezelőtt is jól működött a klub. Alkalmanként volt, hogy 20-25 gyer-
mek volt jelen az édesanyjukkal. Többek között megünnepeltük a farsangot,
Mikulást, volt közös karácsonyi fényképezkedés is. Jártunk Salgótarjánba
babaúszásra is.  Most újonnan nyíló klubban szeretném, ha ismét lennének közös
ünnepek, tartalmas foglalkozások sok-sok játékkal. A klubot heti egy alkalommal
tervezem megtartani, az időpontot egyeztetjük az anyukákkal. 
A foglalkozások idején lehetőség lesz a gyermekekkel való közös játékra, a
szülőtársakkal való közvetlen beszélgetésekre. Ezen túlmenően havi egy alka-
lommal tervezem, hogy gyermeknevelési témakörben előadást hallgathatnánk a
meghívott szakemberek tolmácsolásában. Pl.: gyermekorvos, védőnő, gyógy-
tornász, óvónő, szülésznő, stb. Célom, hogy az édesanyák információkat, is-
mereteket kapjanak Az anyukák átadják tapasztalataikat, ötleteiket egymásnak.
Elszabaduljanak egy kis időre az otthoni sokszor egyhangú munkából. Míg az
anyukák beszélgetnek, addig a gyerekek játszhatnak, ismerkedhetnek egymással.
A klub lehet a bölcsőde, óvoda „előszobája”, hiszen szerintem a gyermekeknek
könnyebb lehet a beilleszkedés a közösségbe.
Szeretettel várok mindenkit, aki szeretné jól érezni magát egy  kötetlen beszél-
getésem, játékos foglalkozáson. További információ: 06 30/621 4421
A klub első „megmozdulása”, összefogása volt a december 22-ei Sze-
retetvendégségre szervezett jótékonysági sütivásár Szita Jázminka rimóci kislány
javára, aki SMA2 btegséggel küzd, azaz súlyos gerincvelőből eredő izomsor-
vadása van. Mindenkinek köszönjük a támogatást!         Balláné Szabó Marianna

B a b a - m a m a  k l u b
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A N Y A K Ö N Y V I
H Í R E K

Szép István és Oláh Ibolya 
fiuk: Szép Balázs – március 11.

Rácz Zsolt és Nárai Csilla 
fiuk: Rácz Máté – március 27.

Kanyó Richárd és Herfort Mariann 
fiuk: Kanyó Ákos – április 17.
Bangó Lajos és Karasyová Linda 

fiuk: Karasy Marcell  – május 2. 
Fábián Attila és Horák Kinga 

lányuk: Fábián Liza – május 25.
Mogyorósi Zoltán és Nagy Renáta 

fiuk: Mogyorósi Zalán – október 08.
GRATULÁLUNK!

Nagy Dániel és Járja Erzsébet
május 29.

Horváth Gergely és Varga Nikolett
júl ius 20.

Marsiczki István és Antal Mónika
augusztus 31.

SOK BOLDOGSÁGOT!

Oláh Andrásné - december 20.
Kanyó Istvánné - október 1.

Havassy László - szeptember 6.
Virág Balázs - szeptember 4.

Bertók Jánosné - augusztus 31.
Nagy Jánosné - augusztus 22.

Kanyó Sándorné - augusztus 17.
Kanyó Ferencné - augusztus 2.

Oláh Béla - július 9.
Tibay Péter - július 1.

Hodászi Ferencné - június 17.
Csordás Istvánné - június 12.

Marton Árpád - május 14.
Fábián Jánosné - május 12.
Kanyó Antal - április 12.
Kanyó Géza - március 26.

Szalai Józsefné - március 23.
Hegedűs János - február 27.

Kovács Mátyás Györgyné - február 8.
Fábián Tiborné- január 30.

Hegedűs Ferenc - január 22.
Kanyó István - január 5.

Egyesületünk folyamatosan végzi szolgálati tevékenységét településünkön. Szorosan
együttműködünk a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel. 
2019. IV. negyedévben is folyamatosan végeztük a rendezvények biztosítását. Minden-
szentek és Halottak napján biztosítottuk a temetőt és környékét. Elmondhatjuk, hogy min-
den problémamentesen zajlott! Az adventi gyertyagyújtások alkalmával is biztosítottuk a
rendezvényeket.
Az egyesület a Nemzeti Együttműködési Alaptól 200.000 Ft pályázati támogatást nyert 
eszközbeszerzésre, valamint a Megyei Polgárőr Szövetségtől Vass Miklós elnök úrtól
250.000 Ft-ot kapott szintén eszközbeszerzésre.
Folyamatosan várjuk újabb tagok jelentkezését a polgárőrségbe, hogy még hatékonyabbá
tudjuk tenni munkánkat. 
Az egyesület vezetősége nevében minden aktív tagnak köszönöm az egész éves, áldozatos
munkáját!
Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség nevében mindenkinek nagyon boldog, szeretetteljes
Karácsonyi Ünnepeket és békés, sikerekben, örömökben, egészségben gazdag Új Évet
kívánok! Kanyó János egyesületi titkár

Őrhalom Sport Egyesület hírei

ŐRHALOM ÉS TÉRSÉGE POLGÁRŐRSÉG

Vége a 2019-2020-as szezon őszi mérkőzéseinek. Szeretném megköszönni Őrhalom Község
Önkormányzatának a támogatást, és azoknak a szurkolónak, akik buzdították csapatainkat!
Magam és a vezetőség nevében kívánok Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet!
Hajrá Őrhalom! Baranyi Zsolt SE elnök

A d v e n t i  e l ő k é s z ü l e t e k
Elsőként - a már hagyománnyá vált szabadtéri gyertyagyújtások helyszínét – a Szent István kápol-
nát díszítették fel az Őrhalomért Egyesület és a Csicsóka Tánccsoport tagjai, majd elkészítették a
nagy adventi koszorút.
Bóta Andrásné Valika és Farkasné Marton Éva felöltöztették, és rendbe tették a betlehemi
babákat. Köszönet Galiné Jakus Ildikónak, Kárász Andrásnak, Marton Jánosnak és Varga József
Öcsinek is a betlehem elkészítéséért nyújtott segítségért!
A mikulás méltó fogadására kandallót készítettek és mikulás zsákokat varrtak a „ iatal nyugdíja-
saink”, a két Évike, és Valika. 
Az önkéntes mézeskalácssütők munkájának gyümölcsét évről-évre kóstolhatjuk a 
Szeretetvendégségben. Idén is megsütötték ezt a karácsonyi csemegét: Bozány Istvánné, Farkasné
Marton Éva, Hanzelné Farkas Éva, Szolikné Bogdány Mónika és a két Farkas Andrea. 
Köszönjük minden önkéntes segítőszándékú munkáját! FA
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A 2019. október 13-án megtartott települési polgármester,
önkormányzati képviselők,nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásáról
A választás 6.00 órától 19.00 óráig tartott. Biztosítottuk a
választás törvényességét, a szavazás folyamatos és ered-
ményes lebonyolítását. Zavaró esemény nem történt.
Őrhalomban a névjegyzékben lévő választópolgárok száma
815 fő, ebből szavazóként megjelent választópolgárok száma
524 fő volt, így a részvételi arány 64.3 %-os volt.
A polgármester választás eredménye:

Érvényes szavazólapok száma: 522
A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:
Farkas Egon.
A települési önkormányzati képviselők választásának
eredménye:

Érvényes szavazólapok száma: 516
A megválasztott képviselők száma: 6 fő. 

A települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 68
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 48

Érvényes szavazólapok száma: 24
A megválasztott képviselők száma: 3 fő.
A választás eredménye, a megválasztott képviselők név-
sora:

•Szeptember 28-án, szokásosan Mihály naphoz közel,
megrendeztük főzőversenyünket.(Cikk a 6. oldalon)
•Szeptember végén útépítési és javítási munkákat
végeztünk a szilárd aszfalt burkolattal még nem ellátott
útjainkon.
•Október 4-én ünnepélyes keretek között átadtuk a
tájházat és megrendeztük az Idősek napját. 
•Október első hetében került megrendezésre az
Országos Könyvtári Napok, melyhez  7-én csatlako-
zott intézményünk is. Az érdeklődők Bolla Katalin ter-
mészetgyógyász Ősi fortélyok, mai praktikák című
előadását láthatták.
•Október 8-án volt az Őrhalmiak szokásos szentkúti
zarándoklata, egyházközségünk és önkormányzatunk
közös szervezésében.
•Mindenszentek ünnepe problémamentesen lezajlott,
megköszönjük a polgárőrök közreműködését a feladat
ellátásában.
•November 8-10., és 22-24. között digitális képzést
tartottak a hivatal épületében, az előzőleg jelentkezők
számára.
•November 11-én polgármester úr két 80 évest
köszöntött a Nyugdíjas klubban Csordás Ferencné Ilonka
néni és Járja Ferencné Juliska néni személyében.

•November 30-án Mikulás Terem Labdarúgó Tornát
rendezett önkormányzatunk Baráz László
vezetésével. Önkormányzatunk ezúton is köszöni
Baráz László segítségét! A sporteseményről készült
írást a 15. oldalon találják.
•December 3-án megkezdtük a rezsicsökkentéses
tűzifa házhoz szállítását 92 őrhalmi családnak, abc
sorrendben. Akik korábban beadták a kérelmüket és
jogosultak, azok értesítést kaptak a szállítás várható
idejéről, és önkormányzatunk házhoz szállította a fát.
•A szociális tűzifa december 15-éig volt igényelhető
formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban. A
benyújtott igények elbírálása és a fa kiosztása január
hónapban történik.
•December 5-én a Mikulás meglátogatta a helyi gyer-
mekeket. (Cikk a 14. oldalon olvasható.)
•December 8-án Mikulás délutánt szerveztünk a Pol-
gármesteri Hivatalban. Elsőként az Óperenciás Báb-
színház: a Mikulás Mackóországban című bábjátékát
láthatták, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtári
Szolgáltató Rendszer támogatásával. Majd
megérkezett a Mikulás és a krampuszok, akik kiosz-

tották az önkormányzat által készített mikulás 
csomagokat. 
•December 22-én, a 4. szabadtéri adventi gyertya
meggyújtása után, a már hagyománnyá vált 
Szeretetvendégségbe hívtuk vendégeinket. A Polgár-
mesteri Hivatal udvarán karácsonyi vásári hangulattal
vártuk az érdeklődőket. A Szeretetvendégségen,
jótékonysági sütivásárt szervezett a Baba-mama klub,
a rimóci Szita Jázminka megsegítésére, gyógyulásának 
támogatására.

•Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KÖZVIL
Zrt. telefonos közvilágítási hibabejelentő telefonszáma
(immár két éve): 06 1 457 0575. Bárki, aki meghibá-
sodást észlel, ezen a számon bejelentheti! 

FA

# A jelölt neve A jelölő 
szervezet neve

Érvényes
szavazat

1 Farkas Egon Független jelölt 253

2 Szondy György Független jelölt 187

3 Gál Zsuzsanna Független jelölt 68

4 Gál Andor Független jelölt 14

Balla Péter

Csábi Dávid

Gemer Ferencné

Kanyó János István

Kárász András

Varga István

A jelölt neve A jelölő szervezet neve Érvényes
szavazat

Kutka Andrea Nemzeti Roma Összefogás 14

Németh Dorottya Nemzeti Roma Összefogás 13

Kalányos Istvánné Nemzeti Roma Összefogás 12

Bangó Richárd FIROSZ 8

Kiss Rita FIROSZ 8

Lakatos Klaudia FIROSZ 7

Balázs Jánosné Nemzeti Roma Összefogás 6

Lakatos Bálint FIROSZ 2

Kalányos Istvánné

Kutka Andrea

Németh Dorottya

# A jelölt neve A jelölő 
szervezet neve

Érvényes
szavazat

1 Kanyó János István Független 260

2 Balla Péter Független 243

3 Csábi Dávid Független 222

4 Kárász András Független 214

5 Gemer Ferencné Független 212

6 Varga István Független 195

7 Marsiczki Istvánné Független 184

8 Orosz János István Független 180

9 Varga József Független 172

10 László Zsolt Független 154

11 Benőczné Zachar Ágnes
Gertrúd Független 151

12 Balláné Szabó Marianna
Ildikó Független 121

13 Kozmajer Miklós Független 107

14 Fábián Bence Független 69

15 Hegedűs Anzelm István Független 60

Választási Tájékoztató
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Hírek az Őrhalom-i Horgász Egyesület életéből
•2019. szeptember 20-án telepítés történt a Kövecses-tóba - idén immár 2. alkalommal - melynek során ismét
háromnyaras ponty állomány került vízbe helyezésre.  
•Egyesületünk a telepítést követő napon 2019. szeptember 21-én megtartotta a tervezett őszi társadalmi
munkáját. A vízpartjaink tisztasága érdekében összegyűjtöttük a szemetet, amely kapcsán nem sok dolgunk volt
köszönhetően a fegyelmezett horgászainknak. Megtisztítottuk a horgászhelyeket a vizeink partján, az elszáradt
és balesetveszélyes fákat, lehullott ágakat összegyűjtöttük, valamint felújítottuk a parton lévő asztalokat és

padokat is. 
•Fontos feladatunk volt a part előkészítése a következő 2019.
szeptember 22. napi házi verseny megtartásához. 
A versenyen 10 gyermek és 15 felnőtt állt rajthoz.
Köszönhetően a haltelepítéseknek szükség is volt a mér-
legre, számos telepített ponty horogra akadt. A gyermekek között 1. helyezett Imre
Roland, 2. helyezett Czibulya Zétény, míg 3.helyezett Bunder Janka lett. A felnőtt
mezőnyben 1. helyen Lajtos Tibor, 2. helyen Győri Henrik, és 3. helyen Laczkó József
horgásztársaink végeztek. 
A mezőny legnagyobb halát a
felnőtt mezőnyt is maga mögé
utasítva Czibulya Zétény fogta.
Gratulálunk a díjazottaknak!

•2019. október 06-án immár harmadik alkalommal rendezték meg Vámosmikolán az
Ipoly menti egyesületek vezetőségi tagjainak horgászversenyét. 8 csapat képviseltette
magát, akik közül idén a házigazda vitte el az 1. helyet és a vándorkupát, majd alig 30
dkg-val lemaradva az Őrhalom-i HE állt fel a dobogó 2. fokára. Csapatunk tagjai
Kovács Gábor, Bóta András, Bertók Richárd, Karvai Norbert voltak. Az immár hagyo-
mánnyá váló vámosmikolai versenyen ez már egymás után a második ezüst érmünk.
Érik már az arany! Reméljük jövőre elhozzuk! 
•Tájékoztatom a teljes tagságot, hogy az egyesület jövő évi közgyűlésére előre
láthatólag 2020. január 26-án fog sor kerülni 16.00 órai kezdettel, melyről a facebook-
csoportban, illetve írásos meghívóban is tájékoztatást küldünk! Kérem, aki teheti vegyen részt legfontosabb egyesületi rendezvényünkön!
•A hideg fagyos, téli időjárás beköszöntével kérem a Tisztelt Horgásztársakat, hogy óvatosan közelítsék meg a vízpartjainkat! A vizeink
vékony jege nem alkalmas az azon való tartózkodásra és a lékhorgászatra, rendkívül balesetveszélyes! 
Az Őrhalom-i Horgász Egyesület teljes tagsága nevében kívánok Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog, Új Esztendőt minden kedves
horgásztársunknak és Kedves Családjának!
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Őrhalom Község Önkormányzata idén is, immár nyolcadik alkalommal megszervezte a főzőversenyt, szeptember 28-án a Pol-
gármesteri Hivatal udvarán.
A főzőversenyen 8 csapat vett részt. A szervezők, Őrhalom Község Önkormányzat csapattagjai vendégvárónak disznótoros fala-
tokat készítettek, majd ebédre két katlan pörköltet főztek. Ezzel vendégelték meg a főzőversenyre érkezőket. 
Az elkészült ételeket a hét tagú, független zsűri kóstolta és bírálta, majd nehéz döntést hozott. A szoros versenyben első
helyen végzett és az , Szolikné Bogdány Mónika
vezetésével. A vörösboros körmös csülök pörkölt kapta a legtöbb pontszámot a zsűritagoktól. A második díjat a 

érte el a látványra is megragadó grilltállal. A megtisztelő harmadik hely az é lett, az
Ilonka néni féle gazdag chilis babbal. A dobogóról lemaradt csapatok (abc sorrendben), és az elkészített ételek az alábbiak
voltak: : Budapest tokány; (Kovács család): babgulyás; 

: babgulyás; (exdiákmunkások): barna sörös sertéspörkölt; :
marhalábszár pörkölt. Legszebb dekorációért különdíjban részesült a . A gyerekek az Őrhalomért
Egyesület népi játékaival ügyeskedhettek. Lehetett csillámtetoválást kérni és arcfestést. Az ősz témakörben készített aszfaltrajzok versenyén
Kovács Anna és Kata nyertek. Minden csapat részesült az önkormányzat ajándékaiból. Az egész napos program szabadtéri bállal zárult, a talp-
alávalót a Kardos Szilárd szolgáltatta. FA
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Az év nagy részében a klub élete a könyvtárban zajlott, az átalakítás miatt. Csak pár fővel „működött”.
Mostanában éledezünk, mivel visszakaptuk a régi-új, felújított helyünket. Köszönjük az Önkormányzatnak.
A megszokott programjaink is elmaradtak, a kirándulás is, amit jövőre szeretnénk bepótolni.
Októberben megtekintettük az új őrhalmi tájházat, és múzeumlátogatáson is jártunk a balassagyarmati Palóc
Múzeumban. Novemberben két 80 évest is köszönthettünk, Csordás Ferencné Ilonkát és Járja Ferencné Juliskát.
Polgármester úr is eljött felköszönteni ünnepeltjeinket. A közösség javaslatára a névnapok megtartását el-
hagytuk, inkább az ünnepekre készülünk. Jó hangulatú karácsonyi, év végi közös ebédet készítettünk.
A dalkör továbbra is szerepelt a községi rendezvényeken, ha néha kevesebb létszámban is. Az Adventre is
készültünk, a 3. adventi gyertyagyújtáskor a mi műsorunkat láthatták. Örömmel, szeretettel készültünk. Újra megköszönöm Szilvike segítségét!
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen téren segített, támogatott az év folyamán minket!
Végül a Nyugdíjas Klub minden tagja nevében kívánok áldott, békés karácsonyt és egyben boldog új esztendőt is!

- Az önkormányzat által szervezett főzőversenyen, 3. helyezést ért el egyesületünk.
- Idén is – immár nyolcadik alkalommal – egyesületünk készítette el a szabadtéri adventi koszorút és öltöztette karácsonyi díszbe a településünk
jelképévé vált Szent István kápolnát, a Csicsókák Tánccsoport segítségével. 
- Adventi kézműves foglalkozás címen ebben az évben is szerveztünk gyermek programokat. Harmadik vasárnap kézműves feladatokkal vártuk
vendégeinket. Különböző karácsonyi díszek, ajándékok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. A rendezvényen Ilonka
néni által készített finomságokkal vártuk vendégeinket.
- Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat a tél beálltával adománygyűjtést szervez a rászoruló,
nélkülöző családok megsegítésére. Az összegyűlt ruhákat és játékokat 2020. január elején fogjuk kiosztani. Hálás
köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak –e nemes ügy lebonyolításához!
Minden, egyesületünket támogató személynek, hálásan köszönjük egész évben nyújtott, segítő szándékú
együttműködését! 
Tisztelt Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. évi Személyi Jövedelemadó 1%-a az alábbi adószámon
felajánlható az Őrhalomért Egyesület javára. Adószám: 18334478 – 1 – 12 Támogatásukat előre köszönjük!

Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet
kíván: Farkas Andrea egyesületi elnök
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Őrhalom Község Önkormányzata 2019. október 4-én szervezte meg az Idősek napi ren-
dezvényét. Az idős lakókat immár 20. alkalommal köszöntötték ünnepélyes keretek között.
A délután szentmisével kezdődött a templomban, melyet Horváth Bertalan plébániai kor-
mányzó celebrált. A mise után az ünnepelteket és a vendégeket a Tájház ünnepélyes
átadására hívták a szervezők. Az átadót követően a szépen berendezett Művelődési házba
várták az ünnepelteket.
A 65 év feletti lakosok tiszteletére szerkesztett műsort a legkisebbek nyitották meg. 
Óvodásaink vidám, táncos műsorral készültek. Az után az őrhalmi Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör Őrdaruk Gyermek és Csicsóka felnőtt táncosai következtek, akik Kurucz
Boglárka néptáncoktató által koreografált néptánccal kápráztatták el a közönséget. 
A program résztvevői voltak ketten az ünnepeltek közül is. Csordás Ferencné Ilonka néni
énekkel, Bacsa Jancsi bácsi tangóharmonika játékával köszöntötték társaikat.
Az est sztárvendége, Básti János nótaénekes volt, akit Kardos János és zenekara kísért. 
A zenekar egész este húzta a talpalávalót, és kísérte a nótás kedvű ünnepeltjeinket is. 

Az ünnepi műsort, a népviseletbe öltözött Bóta Bettin konferálta. A műsort ünnepi vacsora követte, melyet, Szolikné Bogdány Mónika és (óvodás) Farkas Andrea készítettek el 
a hivatali dolgozók segítségével. A finom ételeket az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozói tálalták fel, és az iskolából Barázné Takács Ágnes. 
A hagyományokhoz híven, az est során köszöntöttük a jelenlévő legidősebb hölgyet és urat. Kanyó János alpolgármester úr, és Orosz János képviselő úr Kanyó Ferencné Juliska
nénit virággal, és Marton Jánost egy üveg itallal ajándékozták meg. Mivel
idősek napja Ferenc napra esett, ezért a jelenlévő Ferenceket (Kanyó, Már-
ton és Varga), és a közelmúltban 80. születésnapjukat ünneplőket is köszön-
tötték. Itt említeném meg, hogy településünk legidősebb női lakosa a 93
esztendős Varga Andrásné Juliska néni (1926. 06. 22.), és legidősebb férfi
lakosa, a 89 éves Fábián Jancsi bácsi (1930. 04. 07.). Ez úton is jó
egészséget kívánunk nekik, a Jó Isten éltesse őket szeretteik körében! A
vacsorát követően minden jelenlévőnek kis ajándékcsomaggal kedveskedett
önkormányzatunk. Azok az idősek, akik nem tudtak részt venni a progra-
mon, azoknak házhoz vitték a hivatal dolgozói a következő hetekben.
Köszönjük, hogy az ünnepeltek elfogadták meghívásunkat, a rendezvényen
közreműködőknek pedig a segítséget! Minden kedves 65 év feletti lakosnak
jó egészséget kívánnak az Idősek napja szervezői! FA
Alábbiakban Farkas Egon polgármester úr ünnepségen elhangzott
beszédéből idézünk:

IDŐSEK NAPJA

„Tisztelt Vendégek, Kedves Ünnepelt
Idősek! Több szempontból is különlegesnek
tartom ezt a mai idősek napi ünnepünket.
Egyrészt ma éppen 10. alkalommal van
részem abban a megtiszteltetésben, hogy
Őrhalom Község Önkormányzata, illetve
azt mondhatom, az egész falu nevében
köszönthetem az idős embereket. Másrészt
a mai ünnepségünket összekötöttük az
őrhalmi Táj-, és közösségi ház átadó ün-
nepségével, egyáltalán nem véletlenül.

Ezen a különleges ünnepi megemlékezésen tisztelettel és nagy szeretettel
köszöntők minden kedves megjelent szép korú ünnepeltet és kedves
vendégeinket, munkatársaimat.
Külön köszöntöm: Horváth Bertalan plébános urat, Dr Szabó Klaudia
Jegyző nőt, Farkas Oszkár urat, az Egyházközség elnökét, Alpolgármester
urat, képviselőket, képviselő-jelölteket, intézményvezetőket, kollégáimat. 
A mai napon a közös szentmisét követően, kissé rendhagyó módon, részt
vettünk a Tájház átadó ünnepségen is, és csak azt követően jöttünk a
Kultúrházba. Nem véletlenül döntöttünk úgy, hogy összekötjük ezt a két
szép ünnepünket, hanem azért mert úgy gondoljuk, hogy a Tájház szervesen
kapcsolódik az idősek napjához.
A fiatalabb generációk élete, kultúrája az idősebb generációkból fakad.
Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életét visszük tovább, egész létünk
őseinkben gyökerezik. Ha elvágjuk ezeket a gyökereket, mi magunk
gyengülünk meg és könnyebben elfúj minket bármilyen múló divat szele.
Ha nem ápoljuk ezeket a gyökereket, nem őrizzük buzgón örökölt
kultúránkat, hagyományainkat, akkor idővel elszáradnak, meggyengülnek.
A ma átadott Őrhalmi tájház azt a célt szolgálja, hogy mindazok a hagyo-
mányok, kultúra, értékek, melyeket az Önök generációja megőrzött és tovább
adott nekünk, fennmaradjon. Ápolhassuk tovább és adjuk tovább mi is az
utódainknak, azért, hogy ennek a falunak a lakói megismerjék múltjukat,
őseiket, büszkék lehessenek elődeikre és öntudatosabb, szülőföldjüket jobban
szerető, értékesebb emberekké váljanak.
Kedves Ünnepelt Idősek! Kérem, vegyék birtokba az elkészült tájházat, lá-
togassanak el és gyönyörködjenek az összegyűjtött régi bútorokban,
képekben, simogassák meg a kézzel varrt lenvászon ruhadarabokat, csodálják
meg a nógrádikumnak számító gyöngyös főkötőt, vagy a messze földön híres
népviseletünket. Kívánom, hogy jussanak eszükbe gyermekkoruk, szüleik,
nagyszüleik szép és boldog emlékei.
Az őrhalmi tájház egyben egy szép szimbólum is, az előttünk járó generá-
ciónak, az önök generációjának is a szimbóluma. Jelképezi azt az alapot,
amelyre a mai aktívak, fiatalabbak élete épül. Azt az alapot, melyet Önök
alkotnak, azok az idős emberek, azok a nyugdíjasok, akik egy egész életet

végigdolgoztak, életben tartották ezt a falut, ezt az országot, azok, akik
kétkezi munkával, szellemi munkával, gyermekneveléssel, tanítással, és min-
den mással mindent – és még ennél valamivel többet is – megtesznek az
életükben a gyerekeikért, a hazájukért. Ezért kell megbecsülnünk az idősebb
generációt, és fölmutatnunk, hogy micsoda érték van az önök munkájában,
az önök életében.
Mint minden világnap, az idősek világnapja is szép kezdeményezés, de ter-
mészetesen nem jelenti, nem jelentheti, hogy csak egy napig szeretnénk az
időskorúakra figyelni, sajátos problémáikkal foglalkozni. Őrhalom Község
Önkormányzatának az a határozott célja, hogy az idősekkel való törődés,
odafigyelés a mindennapok meghatározó feladatai között szerepeljen.
Alig néhány napja adtuk át a felújított orvosi rendelőnket, mely sokkal
korszerűbb, kényelmesebb feltételeket teremt az alapfokú orvosi ellátás biz-
tosítására, ha szükségük lenne rá. Természetesen azt kívánom szívből, hogy
minél ritkábban érezzék szükségét az orvosi ellátásnak, éljenek erőben,
egészségben, és ha idejük, kedvük úgy hozza, inkább vegyék igénybe az or-
vosi rendelő hátsó részében, szintén szépen felújított közösségi helyiségeket,
ahol az Idősek Klubjának programjait szervezhetik hétről-hétre.
… Különleges volt az idei esztendő abból a szempontból is, hogy sikerült
megvalósítani sokunk álmát: közösségi összefogással feldíszíteni a templo-
munkat szép művészi freskókkal. Ismét megmutattuk a világnak, hogy mi-
lyen nagy erő lakozik ennek a falunak a lakóiban. Bízom benne, hogy az
esztétikus, különleges templombelső hirdeti Isten dicsőségét és szolgálja a
templomban imádkozó emberek lelki épülését. Megemlíthetném még az út-
, és járdajavításainkat, mely nagyban szolgálja az idős emberek biztonságos
közlekedését, de fontosnak tartom, hogy szóljak arról a szolgálatról, mellyel
Önök hozzájárulnak a falu közösségi programjaihoz. Köszönettel tartozunk
az Idősek Klub tagoknak a falunapokon, és más rendezvényen való fel-
lépésért, a főzésben, tálalásban nyújtott sok-sok segítségért.
Tisztelt Ünnepelt Idősek, Kedves Vendégeink! Nagy örömmel tölt el, hogy
újra ilyen szép létszámban, újra együtt láthatom Önöket. Őrhalomban
hagyománnyá vált, hogy évente összejövünk azért, hogy kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket az idősek, Önök iránt. Szüleink
és nagyszüleink mosolya, gondoskodása erőt ad nekünk. Kitartásuk, sz-
eretetük felbecsülhetetlen kincs, követendő példa számunkra. Általuk
fedezhetjük fel saját gyökereink gazdagságát. Általuk tanulhatjuk meg
életünket felelősségteljesen tervezni. E tapasztalat segítségével tanulhatjuk
meg, hogy azt értékeljük, ami valóban értékes, azt, ami soha el nem múlik.
Ez a nap az idős emberekről, a nekik járó tiszteletről szól. Ez az ünnep al-
kalmat kínál számunkra, hogy éreztessük, az idősek fontos részei életünknek.
Tiszteletünket, szeretetünket azzal tudjuk megköszönni, ha odafigyelünk az
idősekre ma és az év minden napján. Isten éltesse mindannyiukat jó erőben,
jó egészségben! …”
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Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
•Eseménydúsan telt az ősz az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz: a sok-
sok képzés mellett részt vettünk viharkárok felszámolásában, tűzoltásban, és gazdagabbak lettünk új szakfelszerelésekkel is.
•Kilencedik alkalommal rendezte meg a Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség és a Nagykürtösi Járási Tűzoltó Szövetség az "Ipoly-hidak" szlovák-
magyar tűzoltó-találkozót Balassagyarmaton. A rendezvényen egyesületünk is képviseltette magát, ahol -többek között- a társ önkéntes
mentőszervezetekkel együtt mi is átvettük a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
oklevelét a nyári viharkárok felszámolásában végzett tevékenységünkért.
•Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság az önkéntes mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedőjét Salgótarjánban. Az egész napos esős idő ellenére is nagyon jó hangu-
latú rendezvény lebonyolításában egyesületünk is részt vett, elsősorban az alpintechnikai és a vízi mentési versenyfeladatok kidolgozásával, a
pályák megépítésével és üzemeltetésével. 
•Az idén is sokan ajánlották fel egyesületünk javára személyi jövedelemadójuk 1%-át, amelyből így összesen 320.910.- Ft támogatáshoz jutottunk,
és amit ez úton is nagyon szépen köszönünk! Az összeget a mentési feladatok minél hatékonyabb ellátásához szükséges képzések elvégzésére
és eszközök beszerzésére fogjuk fordítani.
•Megkezdtük a különböző szintű alpintechnikai képzések lebonyolítását Miskolcon, az Alindustry Kft. kiképzőközpontjában. Ennek keretében, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával, a közelmúltban három
tagtársunk szerezte meg az alpintechnikai mentés végrehajtására jogosító „RESCUE-1” szintű végzettséget, amivel így már egyesületünk tíz tagja rendelkezik.
•Egyesületünk az idén is jól szerepelt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak és a Magyar Tűzoltó Szövetségnek az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támo-
gatására kiírt pályázatán: az előbbin 750.000.- Ft, az utóbbin 680.000.- Ft támogatást nyertünk. Ennek eredményeként gazdagabbak lettünk többek között egy benzinmotoros láncfűrésszel és két

puttonyfecskendővel, amiknek igen jó hasznát vesszük majd viharkárok elhárításánál, vegetációs tüzek oltásánál és
árvízvédelmi feladatoknál. Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt pályázaton elnyert összegből két tagtár-
sunkat iskoláztuk be OKJ-s ipari alpinista tanfolyamra.
•A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság az
elmúlt hetekben bonyolította le a megyénk nyugati felében tevékenykedő önkéntes tűzoltó egyesületek újonnan fel-
szerelt tagjai számára a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot. A tanfolyam végén valamennyi résztvevő sikeres vizsgát
tett, közöttük öt tagtársunk is, akikkel együtt immár két nyugállományú tűzoltótiszt, öt hivatásos állományú tűzoltó
tiszthelyettes és huszonöt kiképzett önkéntes tűzoltó (közöttük nyolc hölgy) szolgálja Nógrád megye mentő
tűzvédelmét egyesületünk keretein belül.
•Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületnél.
Ha Téged is vonzanak a kihívások, ha szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tartozni, akkor
közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka Neked is bőven! 

•Ez úton szeretne áldott Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánni Őrhalom község minden polgárának az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület! Találkozunk 2020-ban! 
RP

December 13-án Balassagyarmaton 9 iskola részvételével rendezték meg a Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligája rendezvényt, amelyen a mi
iskolánk is indult, 8+1 fős csapattal. Érdekes és különleges feladatokat kellett végrehajtanunk. A legjobb élményünk az volt, amikor falat másztunk,
akadályos ugrálóvárban versenyeztünk, ami nagyon vicces volt. Távirányítós tankot vezettünk, autóversenyzős játékkal játszottunk, íjjal lőttünk
célba és amikor vívtunk. Jónás Kamilla olyan ügyes volt a vívásban, hogy ellenfelét 23:1-re legyőzte. Sármány Erik is könnyedén elbírt ellenfelével,
nagyon ügyes volt. Verebélyi Attila egy-kettőre a mászófal tetején termett, eredményével rekordot is döntött. Medvegy Alex is pillanatok alatt
felmászott a falra. Verebélyi Balázs és Kalányos Levente az akadálypályát teljesítette nagyon gyorsan, Tarcsi Marci a tankvezetésben volt nagyon
jó. Oláh Ramóna pedig pisztollyal való lövésben ügyeskedett. Oláh Dominik csapatkapitányként minden feladatban részt vett. Csábi Máté tanár bácsi
büszke volt ránk, hogy lelkiismeretesen vettünk részt a feladatokban, nem ijedtünk meg a többi „nevesebb” iskolától és örömmel versenyeztünk.
Sajnos nem mi győztünk, de azt az élményt, amit ott éltünk át, sosem felejtjük el. Nagyon jó nap volt. Nem a győzelem volt a fontos számunkra,
hanem, hogy jól érezzük magunkat. Írta: 

Mikulás az 1-2. osztályban

Október 23-i
megemlékezés Bátrak Ligája 

Tök jó nap

Kézműveskedés Bátrak Ligája
Karácsonyi műsor

Nyílt nap

Nemzetközi Diáksport nap
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Ó v o d á n k  h í r e i
•Szeptember 12-én tartottuk első szülőértekezletünket melyen,
minden gyermek szülője részt vett. Elfogadták az éves
munkatervet és megbeszéltük a Mihály-napi vásárhoz 
kapcsolódó teendőket.
•Október 3-án Léghajó színház által bemutatott meseelőadást
nézhettünk meg óvodánkban, melyre az iskolából is eljöttek a
gyerekek.
•4-én kis műsorunkkal az idén is részt vettünk az önkormányzat
által rendezett Idősek napján. Nagy kedvvel készültünk, hogy
örömet szerezzünk az idős embereknek.
•7-én tartottuk óvodánk hagyományos rendezvényét a MI-
HÁLY-NAPI VÁSÁRT. Minden résztvevő jól érezte magát. Köszön-
jük az Őrhalomért Egyesületnek a sokféle házi süteményt, és
tombolákat, mellyel megtámogatta óvodánkat! A vásárból
befolyt összeget a gyermekek kirándulására fordítjuk.
•24-én „TÖK JÓ” délutánt tartottunk. A gyerekeknek „TÖK JÓ”
versenyfeladatok voltak az udvaron majd a teremben papír-
ból készítettek tököket. A délután zárásaként sütőtököt ettünk,
sütőtökös tejturmixot ittunk és gyömbéres sütőtökpürét kós-
toltunk.
•November 14-én Márton napot szerveztünk. Mindenki
elkészítette szülei segítségével a kis lámpását, melyet az est
folyamán ki is próbálhatott. A munkálatok befejezése után
libazsíros kenyeret fogyasztottunk. Ekkorra már jól besötétedett,
mindenki kézbevette az elkészített lámpását, és az udvaron
megkereste az elrejtett kincset.
•3-án, hétfőn gyújtottuk meg az első gyertyát az óvoda ad-
venti koszorúján. Beszélgettünk az adventi időszakról, arról,
hogy ilyenkor mindenki jobban odafigyel a másikra, mi a jó
viselkedés, és még jobban szeressük egymást!
•6-án eljött hozzánk a Mikulás. Ezt az ünnepet az idén is izga-
tottan várták a gyerekek. Elmondtuk a verset, elénekeltük az
énekeket, majd minden kisgyermek megkapta a csomagot. 
•December 8-án részt vettünk a második gyertya meg-
gyújtásán a falu adventi koszorúján.
•10-én mézeskalácsot sütöttünk a gyerekekkel, amit minden
évben szívesen csinálnak.
•13-án, „Luca-napján” búzát ültettünk, melynek növekedését
megfigyeljük és így megláthatjuk milyen lesz a jövő évi termés?
•16-án balassagyarmati MAHLE COMPRESSORS HUNGARY KFT
dolgozói több doboz ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek
és az óvodának. A dobozok tartalmaztak: játékokat,
meséskönyveket, rajzeszközöket, ruhákat, cipőket, tisztálkodási
szereket. Izgalommal bontogattuk a csomagokat, és nagyon
örültünk a sok ajándéknak és annak, hogy a cég minket válasz-
tott a sok óvoda közül! 
•17-én tovább folytatódott óvodánk támogatása. Ez alkalom-
mal Blaskó Ágnes és 18 jólelkű társa - ezúttal Budapestről -
hozták el a több doboznyi adományaikat óvodánk részére. A
gyerekek hangos üdvrivalgással fogadták a teremben egyre
csak gyarapodó ajándékokat! 
Hálás szívvel köszönjük az adományokat minden adomány-
ozónak, mellyel örömet szereztek óvodásainknak karácsony
közeledtével!
Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog
újesztendőt kívánok mindenkinek az óvoda dolgozói nevében.

Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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"A	hagyomány	 nem	 a	 hamu	őrzése,	 hanem	a	 láng
továbbadása!"	 Morus Tamás több száz éve leírt
mondatával köszöntötte a szép számmal megjelent
ünneplő közönséget Bóta Bettina. Ez a gondolat igaz
még napjainkban is. Manapság egyre fontosabbak
lesznek azok a dolgok, melyekhez kötődünk, és
melyek közösséget formálnak belőlünk. Ünnepi
műsorunkban láthattuk Menyhárt Gábornét, a
Hagyományőrző Kör egykori vezetőjét, aki nagy
örömömre, megtisztelt minket jelenlétével, nép-
dalcsokrot adott elő, majd Bertók Péter citerázott.
Az Őrdaruk gyermekcsoport énekkel, Bóta Bettina
verssel színesítette az átadót. Ezt követően hallhat-
tuk Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédét,
melyet az alábbiakban közlünk: „Tisztelt Ünneplők,
Kedves Idősek, Kedves Munkatársaim! Nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt az
őrhalmi Táj-, és közösségi ház avató ünnepségén, mely,
nem véletlenül, épp egybe esik az idősek napi ünnep-
ségünkkel. Köszönöm, hogy megtisztelt jelenlétével,
Plébános úr, Képviselők, képviselő-jelöltek,

intézményvezetők, Munkatársaim! Kérem, engedjék meg, hogy személyes em-
lékeket idézzek föl. A családommal rendszeresen ellátogatunk a szentendrei
Skanzenba, ahol minden magyar nagy tájegységből őriznek egy-egy falurészt, egy
utcácskát, mégpedig abban az állapotban, ahogyan 50-100-150 évvel ezelőtt az ere-
deti környezetében fennállt. A Skanzen máig szinte élő falu, hiszen be lehet menni
a régi templomokba, lakóházakba, műhelyekbe, istállókba, pajtákba, körül lehet
nézni, le lehet ülni. Látogatásaink alkalmával nagyon szeretek beülni a régi
parasztházak alacsony építésű, gerendás kis szobáiba, ahol a korabeli bútorok,
szőttesek, képek, egykori használati tárgyak mindig különleges, jó, megnyugtató
érzéssel töltenek el. Felidézik annak a világnak a gyökereit, amelybe beleszülettem.
Nagyszüleim, dédszüleim, minden ősöm világát. Azt a magyar kultúrát, mely
életem egyik meghatározó eleme. Valóságosan megtapasztalom az elmúló időben a
világ gyors változását. Tudom, hogy rajtam kívül nagyon sokan vannak, akik ha-
sonlóan élik meg, ha nagyszüleiktől, dédszüleiktől örökölt tárgyak akadnak a
kezükbe, egy imakönyv, vagy akár egy régi ruhadarab csodálatos melegséggel tudja
eltölteni az embert. Őrhalomban is, a XX. század végén, a XXI. század elején
végbement technikai és társadalmi változásokat tapasztalva, nagyon sokan attól
tartottunk, hogy az idő vasfoga teljesen megemészti a falunk képét egykor
meghatározó, őseink által hátrahagyott épített környezetet, tárgyakat, ruházatot,
eszközöket, hagyományokat. Örökölt értékeink megmentéséért alakultak a
hagyományőrző körök, megindult az egykori használati tárgyak szervezett gyűjtése
és éppen 10 évvel ezelőtt az Önkormányzat megvásárolta az itt álló Kossuth út 5.
szám alatti parasztházat/lakóingatlant, azzal a céllal, hogy majd tájházat alakí-
tunk ki benne. Az épület elhelyezkedése ideális. Éppen az egykori faluközpont, a
Marton-domb kanyarulatában egy saroktelken áll, így jól érvényesül alakja-for-
mája a Hűsök keresztje körül elhelyezkedő kis térről nézve. A házat a XX. század
elején építette Kanyó József és felesége Hegedűs Viktória, akiknek egy gyermekük
született, Dr. Hegedűs József állatorvos, akitől az Önkormányzat megvásárolta az
ingatlant 2009-ben. Hosszú évek teltek el, amíg kerestük a felújításhoz szükséges
anyagi forrást, miközben az épület állaga vészesen leromlott. A tető beszakadása,
a gerendák és a falak omladozása után, a legutolsó pillanatban sikerült a Járási
Start mintaprogramban támogatást szereznünk a felújításhoz 2017-ben, majd
2018-ban is. A Kormányzati támogatás éves közfoglalkoztatotti támogatásokat,
valamint az építőanyagok jó részét fedezte 2 évre. A szakipari munkákat, valamint
a fennmaradó építési költségeket Őrhalom Község Önkormányzata biztosította. A
munkálatok irányítását Kanyó Richárd és Csernyík Csaba mester urak végezték,
akiknek a szervező és építő munkáját mindannyiunk nevében itt is megköszönöm.
Szintén köszönettel tartozunk a külsős szakembereknek, valamint a közfoglalkoz-
tatottaknak is a sok-sok munkájukért.
Az épületet eredeti formájában, de korszerű anyagokkal és technikával teljesen
felújítottuk, így bár megőrzi korabeli formáját, hangulatát, mégis alapvetően
megfelel a mai kor technikai követelményeinek. A kezdetektől fogva az volt az alap-
koncepciónk, hogy nem csak tárgyakat bemutató múzeum épületet szeretnénk,
hanem igazi hagyományőrző, kulturális/közösségi bázist teremtsünk. Ennek
megfelelően két fő részt alakítottunk ki. Elől a tisztaszoba, mellette a konyha és
közlekedő eredeti formában múzeumi bemutató tér. A hátsó részben pedig korhű
stílusban és hangulatban megépítve egy a mai kor technikai igényinek megfelelő
közösségi szoba, konyha és mellékhelyiség került kialakításra, helyt adva minden-
napos kis közösségi programok rendezéséhez. Az udvaron kialakítottunk még egy
kis kemencét, nyársaló/bográcsozó helyet, valamint egy kerti fedett területet, 
szabadtéri összejövetelek számára. Mindezekkel együtt a Tájházunk alkalmas lesz
az őrhalmi építészeti és tárgyi hagyományok megőrzésére, örökölt kultúránk,
hagyományaink ápolására és közösségünk építésére. A múzeumban bemutatott
tárgyak az őrhalmiak adományaiból származnak, minden adakozónak köszönöm a
támogatását, biztosíthatom Önöket jó helyre, jó kezekbe kerültek régtől őrzött, fél-
tett kincseik. Népi hagyományaink ápolásában, a kiállításra kerülő anyagok
összegyűjtésében meghatározó szerepet játszott kolléganőm Farkas Andrea, aki

körül egy lelkes kis csapat alakult az elmúlt hónapokban, akik sokat fáradoztak
azon, hogy szépen berendezzék a tájházunkat. A magukat tájház dekorcsapatként
becéző csapat tagjai Bóta Andrásné, Farkasné Marton Éva, Hanzelné Farkas Éva,
Pilisiné Varga Anna és Balla Tímea. Köszönöm szépen mindannyiuk munkáját,
melyben szemmel láthatóan nagy örömüket lelték. És köszönöm mindenkinek a
segítségét, támogatását, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy régi ál-
munkat valóra váltva megfelelő kereteket teremtsünk népi hagyományaink
megőrzéséhez, ápolásához, utódainknak történő átadásához. A teljes igazsághoz az
is hozzátartozik, hogy az elmúlt években, munkánk során sok nehézséggel is szembe
kellett néznünk, sok támadást kellett méltatlanul elszenvednünk, de az idő minket
igazol, sokkal erősebbek Őrhalomban az építés, összetartás erői, mint azok, akik csak rom-
bolni képesek. Tisztelt Ünneplők, Kedves Idősek! Nagy örömmel átadom ma a falu-
nak sok éves munkánk, összefogásunk gyümölcsét az Őrhalmi Táj-, és közösségi
házat. Azt kívánom, hogy szolgálja ez az épület a hagyományaink őrzését, ápolását,
továbbadását. Erősítse kisebb nagyobb közösségeinket. Mutassa meg mindenki
számára, hogy milyen erős és mély kulturális gyökerekkel kapaszkodnak az
Őrhalmiak abba a földbe, amelyen megszülettünk, ahol élünk, és ami reményeim
szerint megtart minket és utódainkat még sokáig ezen a helyen. 
A műsort követően Horváth Bertalan plébániai kormányzó, Farkas Egon pol-
gármester úr, és Farkas Andrea az őrhalmi hagyományőrzők vezetője
átvágták a nemzetiszín szalagot, majd Berci atya megáldotta az épületet. A
szalagvágás után a jelenlévők megtekintették a tájházat. FA

Kincs	született	falunkban
Mit is takar a tájház fogalma? A tájházak olyan szabadtéri néprajzi
gyűjtemények, amelyek a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az
adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját, a népi
építészet szempontjából jelentős épületekben berendezett lakásbelsőket,
olykor a műhelyeket, a gazdasági épületeket mutatják be.Az őrhalmi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör megalakulása óta, azaz 2001-től
gyűjti a régi tárgyakat, ruhadarabokat, fényképeket. Mára elkészült a
település múltját bemutató helytörténeti kiállítás. Az épületben kerültek el-
helyezésre mindazok a korabeli életvitelhez szükséges és használatos tár-
gyak, eszközök, amelyek jellemzőek voltak Őrhalomra. Valamint
bemutatásra került a jellegzetesen szép, és számunkra különleges őrhalmi
népviselet, a tíz pengős tervezetről ismert rojtos nagy kendős menyecskével,
valamint a Nógrádikum díjas gyöngyös főkötővel. Elmondhatom, hogy nem-
csak a hagyományőrzők örülünk ennek az építészeti kincsnek. A megnyitó
óta sokan megtekintették a kiállítást. Szívet melengető látni, ahogy az idősek
egy-egy tárgy, fénykép láttán elmerengnek, majd visszaemlékezve, megosz-
tanak egy-egy régi történetet, és büszkén mutatják a iatoknak, hogy melyik
eszközt hogy kell használni.  A gyűjtemény nagy részét a településen élő em-
berek felajánlásainak segítségével, lelkes támogatók hozzájárulásának
köszönhetően sikerült biztosítani.  Sajnos nem tudtunk minden összegyűjtött
tárgyi emléket itt elhelyezni a hely szűkössége miatt. Ez úton is nagyon
köszönöm minden adományozó támogatását! Reméljük, hogy mindenki
örömét lelki a gazdag kiállításban! Igen, ahogy polgármester úr beszédében
olvashattuk, egy kis csoport alakult ki a tájház körül, akik szívvel-lélekkel,
időt és energiát nem sajnálva segítettek a tájház berendezésében,
kialakításában, és azóta is rendszeres karbantartói, odaadó „házigazdái” az
épületnek. Akik, úgy, mint én, sajátjukként kezelik, szeretik ezt az igen gazdag
és színes gyűjteményt. Kanyó Ferencné és Marton Jánosné, a két Juliska néni
most is, mint mindig segítségünkre volt. Hálás vagyok Nekik a munkájukért!
Nagy értékek ők a falunak, hiszen értenek a viseleteink elkészítéséhez, a
főkötők megvarrásához, a kendő kikötéséhez és szívesen segítenek is. A
berendezkedés során a fent említett hölgyeken kívül besegített a munkála-
tokba: Balláné Szabó Marianna, Galiné Jakus Ildikó, Farkas György, Fábián
Bence és a hagyományőrzők is. Hálás szívvel köszönöm mindenki segítségét!
Reményeim szerint a létrehozott helytörténeti kiállításon a régmúltból fenn-
maradt és bemutatott tárgyak, a paraszti kultúra pillanatai olyan élményt
szolgáltatnak a jelen és a jövő generációi számára, amely értékként marad
fenn a továbbiakban is. Kérem, jöjjenek el, és tekintsék meg legújabb kincs-
ünket! FA



RENDEZVÉNY 13
Gondolatok az őrhalmi faluház egykori tulajdonosának hozzátartozója részéről
A faluház átadása számomra nagyon szívszorító élmény volt, amely ugyanakkor
kedves, az eseményhez illő ünnepélyes eleganciával zajlott le. Nagyon meghatott,
mert az épület eredeti tulajdonosai: apósom Kanyó József, anyósom Hegedűs Vik-
tória, valamint férjem dr. Kanyó József nem élhették meg ezt a napot, pedig nagyon
büszkék lettek volna. Sokan kíváncsiak voltak a faluból az eseményre. Szép számmal
jelentek meg kicsik és nagyok a díszes helyi népviseletben is. Magyaros, palócos
vendégszeretet áradt a fogadtatásból, a kedves szavak mellett a pálinka és a palóc
túrós lepény sem maradt el. A helyi hagyományőrző csoport igényes műsora nagy
sikert aratott a rendezvényen. A házat az 1930-as években építette anyósom és apó-
som kétkezi munkával az akkori falu központjában. Sok-sok falubeli megfordult a
házban. A templomba vagy bálba induló lányok, asszonyok először ide tértek be,
hogy Viktór elkészítse a hajukat, bekösse a fejüket. A szegénység ellenére mindig
meleg vendégszeretet fogadta az ide látogatókat, pontosan úgy, mint ahogy a férjem
által sokat emlegetett őrhalmi betlehemezés szövegében hallhatjuk: „Kicsiny a haj-
lékunk, de a szívünk meleg, ebbe készítettünk tinektek is helyet. Ó fogadjátok hát
öröm szavát: Isten hozott drága jó szentcsalád.”
Végtelenül sok kedves emlék köt a házhoz. 1980-tól gyakori „vendégek” voltunk itt
férjemmel, majd később Rita lányunkkal együtt. Amikor először megláttam az
épületet, megragadott annak igazi palóc jellege a kontytetővel és a hambittal.
Tavasztól őszig mindig nyílt valamilyen virág a kertben, a gyönyörű dáliákat sokan
megcsodálták. Megragadott, hogy milyen kedvesek a közelebbi és távolabbi rokonok,
szomszédok. Mindig jött valamelyikünk ottlétünk alatt: Nenike, Rozi nene, Püspök
Julis néni, Ilus néni, Sándor bácsi, Juliska, Barna Pista, Margit néni, Igus bácsi, Zima
Julis néni, Bözsi néni, Örzsi néni, Jolán néni, Edit – folytathatnám a sort. Kedves
szóváltás kísérte a találkozásokat, szívembe zártam őket közvetlenségükért. Sajnos
már ők sincsenek köztünk.
Örülök, hogy az udvaron megmaradt az eperfa, amelynek hűvös lombja alatt sokat
üldögéltünk a nyári melegben. Ez volt apósom kedvenc helye. A reggeli nap telibe
találta a hambitot. Anyósom itt szeretett üldögélni, figyelte az úton a járókelőket,
innen várta postás Jancsit, aki minden nap hozta az újságot és a friss híreket. Az „első
házhoz” vezető feljáraton a kislányom szeretett lépcsőzni és komolyan diskurálni
Viktór nagymamával, aki énekelgetett, mondókázott neki. (Kis utcában süt a nap, be-
harangozott a pap… Mi van ma? Mi van ma? Piros pünkösd napja… stb.)
Emlékezetes volt számomra a nagyszabású Szent Isván napi vendégség. A finom ká-
posztaleves és a „lapos hús” (rántott hús) ízét még most is a számban érzem.
Anyósom elmesélte, hogy régebben milyen mozgalmasak voltak a szemközt lévő
művelődési házban, a „kultúrban” zajló mulatságok. Az úrnapi körmenet a ház előtt
haladt el, ilyenkor minden ablakban égtek a gyertyák. Az épülettel szemben lévő
Hősök keresztjéhez gyakran kiültek beszélgetni fiatalok és idősebbek egyaránt.
Az ófalu épületei közé tartozott ez a ház is, közelben a templom, a temető, a
művelődési ház, a Hősök keresztje, az óvoda és az utóbbi időben a rendőrség helyi
kirendeltsége. Nagyon örülünk lányomékkal együtt, hogy az ősi szülői ház ilyen
nemes funkciót tölt be a falu életében. Ezt a gondolatot anyósomék is dédelgették.
A faluház kialakítása a sikeres pályázati támogatás mellett jelentős helyi önerőt is
igényelt, hogy funkciójának megfeleljen mind az építészeti előírások, mind a helyi cél
és igények tekintetében. Sikerült egy olyan gazdag helyi gyűjteményt összehozni a
falu hagyatékából, amely minden korosztálynak ízelítőt ad a múltról. A négyéves
Viktória unokám is igen elcsodálkozott, hogy a dédszülők házában milyen érdekes
tárgyak, eszközök láthatóak, amelyeket régebben a gyerekek használtak. Szemet
gyönyörködtető a népi szőttesek gazdag gyűjteménye az eredeti palóc hímzésekkel. 
Noha a ház szobáinak megváltozott belső hangulata kissé felkavarta érzelmeimet,
ugyanakkor egy végtelen öröm töltött el, hogy a szeretett házból faluház lett.
Köszönöm mindazoknak, akik ehhez a felemelő élményekhez segítettek: a falu
vezetésének és lakóinak. Külön köszönöm Kanyó János alpolgármester úrnak, aki
kezdettől fogva pártfogolta ezt az ügyet és Farkas Egon polgármester úrnak, aki a
kivitelezés ötleteiben és az átadó ünnepély lebonyolításában jeleskedett. Köszöntője
azt tükrözte, hogy szívügyének tekintette a faluház létrejöttét. Köszönet illeti azokat
a munkatársakat, akik önzetlenül sok időt és energiát fektettek az előkészületekbe.
A helyiek legyenek büszkék a hagyományőrzés célját szolgáló, megszentelt
tájházukra, őrizzék és gyarapítsák azt a jövő nemzedék számára! Köszönjük, hogy
ott lehettünk az átadó ünnepségen. Különösen meghatott az a momentum, amikor
a polgármester úr az átvágott szalag egy darabját átnyújtotta, amelyet azóta párom
emléktárgyai között őrzök. Férjem nagyon szerette, tisztelte Őrhalmot, ezt bi-
zonyítja, hogy temetkezési helyként is szülőfaluját választotta. Reméljük fentről
együtt örült, ünnepelt velünk szüleivel együtt. Kanyóné Marika

Tisztelt	Őrhalmiak!
Úgy	gondoljuk	a	kulturális	tevékenységek,	és	a	hagyományőrzés	fontos	és	 igen	nagy	
szerepet	tölt	be	a	falunk	életében.
Hálásak	vagyunk	azoknak	az	embereknek,	akik	hozzájárultak	ehhez	a	nemes	dologhoz.
Megőrizték,	továbbadták	nekünk	régi	ruháikat,	kincseiket.
Köszönjük	azoknak	a	 iataloknak	és	táncosainknak	is,	akik	büszkén	öltik	magukra	a
régen	őrzött	viseleteket,	idehaza	és	máshol	is,	öregbítve	a	falu	hírnevét.
Nagy	tisztelettel	tartozunk	ezért	Farkas	Andreának,	aki	sok	éve	tartó	áldozatos	munká-
val	és	páratlan	elhivatottsággal,	lelkesedéssel	dolgozik	a	régi	értékek	megmentésén.
Teszi	ezt	azért,	hogy	ezek	a	kincsek	végül	a	méltó	helyükre	kerüljenek.	Összefogott	egy
lelkes,	a	közösségért	tenni	akaró,	 fáradtságot	és	időt	nem	sajnáló	asszonyi	sereget.
Tisztítottuk	 a	 bútorokat,	 hajtogattuk,	 rendezgettük	 nagyanyáink	 féltve	 őrzött
szőtteseit,	a	gyönyörű	kézzel	hímzett	és	varrt	vászoningjeit.	Felemelő	érzés	volt,	nagy
örömünk	telt	ebben.	Andrea	irányításával,	ötletei	megvalósításával,	a	közös	munka
eredményessé	vált.	Büszkék	lehetünk	arra,	hogy	igazán	muzeális	értékek	ékeskednek	a
falu	Tájházában.	Köszönjük	Őrhalom	Község	Önkormányzatának,	Farkas	Egon	pol-
gármester	úrnak,	hogy	pályázati	támogatásból	és	önkormányzati	önerőből	sikerült	a
szükséges	eszközöket	előteremtenie,	ahhoz,	hogy	ezek	a	falu	számára	fontos	értékek	a
megfelelő	körülmények	közé	kerülhessenek.	Kívánunk	a	falu	lakóinak	szeretetteljes,
békés	karácsonyt	és	egészségben	gazdag,	boldog	új	évet!	 Faluház	Dekorcsapat
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NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS
Hagyományainkhoz hűen, december 5-én a Mikulás és két segítője házhoz vitte a családok által megvásárolt, és előzetesen a 
Polgármesteri Hivatalban leadott csomagokat.
A Mikulás járat 4 óra alatt összesen 52 gyermekhez jutott el. Mára már olyan népszerűvé vált a helyi Mikulás járat, hogy szinte min-
denhol behívják őt és a krampuszokat. A gyerekek versekkel, dalokkal, rajzokkal köszöntötték a Télapót, voltak akik süteménnyel
is várták őt. A szülők elmondása szerint nagy öröm a gyermekek arcán a boldogságot látni az otthonukba érkező Mikulás láttán.

FA
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V. MIKULÁS NAPI GYERMEK LABDARÚGÓ KUPA
Szeretettel üdvözlöm az őrhalmi újság olvasóit!
Karácsonyhoz közeledve ismét megrendeztük a gyerekek által várt Mikulás tornát. Önkormányzatunk a kezdetektől támogatja, segíti ezt az eseményt. Közel 30 fiú 
jelentkezett, hogy focizzon egy jót és találkozzon barátaival, ismerőseivel. Örömteli volt számomra, hogy megtisztelte jelenlétével az eseményt Önkormányzatunk
megválasztott fiatal képviselője, Kárász András. Megnyitó beszédében kiemelte a sport és ezen belül a labdarúgás fontosságát, a gyerekek egészségesebb életre való
nevelését, közösségformáló erejét. Jómagam egy kis meglepetéssel készültem: a magyar labdarúgás múltjából és jelenéből állítottam össze kérdéseket a fiatalok számára. 
A legendás Aranycsapatról, régi nagy sikerekről, Aranylabdásunkról és a legeredményesebb magyar egyesületről, a Ferencvárosról. Róluk beszélni megtisztelő és
felemelő érzés. A kérdésekre sok jó válasz érkezett, kiemelkedett közülük Kmetti Levente, aki meglepően tájékozott volt a régi, dicsőséges időszakról. Nagyon szép
válasza volt az egyetlen Aranylabdásra vonatkozó kérdésem. E kis kitérő után visszatértünk a tornához. Alsó és felső tagozatos csoportokba osztottuk a gyerekeket. 
Az alsósok körében első helyezett lett a Bokatörők csapata, Benyovics Bence vezetésével. A felsősöknél a Haverok I. számú csapata nyert, Szolik Milán irányításával.
Jó teljesítményük alapján különdíjban részesültek a következők: Borda Tibor Kornél, Kmetti Ármin, Molnár Milán, Oláh Roland. Gólkirályok: a kicsiknél Benyovics Bence
(8 gól), a nagyoknál Molnár Valentin (14 gól). Jó hangulatú, felszabadult, küzdelmes, harcos mérkőzéseket láthattunk. A mérkőzéseken Varga Öcsi bíráskodott, a 
regisztrációban pedig Hutyánszki Edina segédkezett, amiért köszönettel tartozom. Köszönöm az Önkormányzat anyagi támogatását, a háttérben dolgozók segítségét: a
jókedvű Ilonka néninek, a két Farkas Andinak és a friss frizurával érkező Benőczné Áginak. A jövőben is folytatni kívánjuk ezt a népszerű, a gyerekek által nagyon várt
hagyományos, kis tornánkat. Őrhalom minden lakójának békés, boldog karácsonyt kívánok! Baráz László
Őrhalom Község Önkormányzata ez úton is köszöni Baráz László segítségét! A foci és a gyerekek iránti szeretetének gyümölcse ez a foci kupa.

R om a  K i s e b b s é g i  Ö n k o r m á n y za t  h í r e i

A 2019. október 13-ai választások eredményeként az őrhalmi Roma Kisebbségi
Önkormányzat három új tagja: Kutka Andrea, Németh Dorottya és Kalányos
Istvánné lettek. Az új képviselők 2019. október 24-én átvették megbízó levelüket
Barázné Takács Ágnes-től, a HVI helyettes vezetőjétől és megtartották alakuló
ülésüket.
Október 19-én a Nemzeti Roma Összefogás jóvoltából megszervezték az első
ingyenes ruhaosztásukat. Majd December 6-án Mikulás délutánt rendeztek a Pol-
gármesteri Hivatalban. A gyerekek mikuláscsomagot és plüss játékokat kaptak.
A jó hangulatú programon süteményekkel és üdítőkkel várták a helyi roma csalá-
dokat. A helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat köszöni Farkas Egon polgármester
úr támogatását!
Az új képviselők minden őrhalminak boldog karácsonyt és szerencsés új évet
kívánnak! FA
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H a g y o m á n y ő r z ő  h í r c s o k o r
Szeptember 28-án az őrhalmi főzőversenyen a Bertók és a

Nagy család tagjai képviselték táncosainkat.
Szeptember 29-é a varsányi Szüreti Mulatságon jártunk a

Bernáth és a Kállai család tagjaival.
Tájházunk ünnepélyes átadóján közreműködtek a kis tán-

cosok két dallal, valamint Bertók Péter citerán. 
Önkormányzatunk október 4-én rendezte meg az Idősek

napját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi műsoron 
a hagyományőrzők gyermek csoportja, és a szülőkből-fiatalok-
ból álló Csicsóka tánccsoport is fellépett az új koreográfiával. 

Október utolsó hétvégéjén három helyszínen szervezték meg
azt az ünnepségsorozatot, konferenciával és kulturális napokkal,
mely a magyar néprajzi leírás, nyelvjárás és népcsoportkutatás
születésének kétszázadik évfordulója alkalmából valósult meg.
Az esemény első napjának házigazdája a balassagyarmati Palóc
Múzeum volt, ahová Paluch Norbert néprajzkutató és néptán-
coktató megívására, az őrhalmi népviselet is szerepet kapott,
Kállainé Bodor Marianna, Kállai Dóri és Dávid, valamint Barna
Barbara Flóra jóvoltából.

Október 26-án részt vettünk a Szügyi Szüreti Vigasságon.
Ahol a Szüret Szépei népviseletes versenyen, család
kategóriában a Bernáth család nyerte el az első helyezést.

Táncosaink idén is segítkeztek az Őrhalomért Egyesületnek a
Szent István kápolna ünnepi díszbe öltöztetésében.

December 22-én, Advent 4. vasárnapján a szabadtéri adventi
koszorú gyertyagyújtására a hagyományőrzők egy szép, tanúsá-
gos történetet elevenítettek meg. Kurucz Boglárka rendezésével,
táncokkal is színesített műsorrá formálták a béke vasárnapjára.
Sajnos a  rossz idő miatt az új tánc előadása elmaradt.

A csoportból többen is szerepelnek, december 25-én az Anni
óvó néni által rendezett betlehemi játékban is.

Minden támogatónknak köszönjük az idei esztendőben nyúj-
tott segítséget! Két támogatót kiemelnék: Önkormányzatunkat az
állandó háttér biztosításáért, valamint Bóta Andrásné Vali nénit,
aki rendben tartja viseleteinket, fellépő ruháinkat, és minden tex-
tíliát, ami a tájházban fellelhető. Köszönjük áldozatos kétkezi
munkáját, amit nemcsak a kezeivel, de a szívével is végez! 

Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldott
karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, békés, boldog új
évet kíván minden kedves támogatójának, és az Őrhalmi
Újság valamennyi olvasójának! FA
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