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A TRIANONI békeszerződés 100. évfordulójáról emlékeztek meg Őrhalom és Ipolyvarbó lakói 2020. június 4-én 13.00 órakor a
Csemadok Nagykürtösi Választmánya által
szervezett megemlékezés helyi állomásán, az
Ipoly partján, a Trianoni emlékkeresztnél.
Sajnos a Covid 19 vírus miatt le volt zárva a
két települést összekötő fahíd, amely még
„élethűbbé” tette az akkori eseményeket, hogy
embereket, családokat választottak szét egy
tollvonással az akkori vezetők. Megrázó és
egyben megható érzés volt így megélni pont a
centenáriumi fordulót, hogy ipolyvarbói és
őrhalmi rokonok, barátok egymástól csak pár
méterre, mégis fizikailag elszakítva, könynyeinkkel küszködve emlékeztünk a száz évvel
ezelőtti eseményekre.
A következőkben Farkas Egon Őrhalom
Község polgármesterének megemlékező
beszédét idézzük: „Tisztelt Emlékezők! Ma,
2020. június 4-én délután fél 5-kor a Kárpátmedencében sokfelé, és nálunk Őrhalomban is
meg fognak szólalni a harangok, épp úgy, ahogyan pontosan 100 esztendővel ezelőtt, amikor
fájdalmas harangzúgás töltötte be a fél világot. 1920-ban gyászos harangzúgás adta
tudtul a világnak, hogy szétszakadt Szent
István király országa, a történelem akkori urai
szétszabdalták Magyarországot, korábbi
területének 2/3-át elcsatolták az ott élő mintegy 3 millió magyarral együtt.
Talán a jelenlévők közül sem mindenki tudja,
de csak kevésen múlott az is, hogy ahol jelenleg állunk, az Ipoly mindkét partja egyaránt
Csehszlovákiához kerüljön, kevésen múlott,
hogy a határt ne az Ipoly folyónál húzzák meg,
hanem délebbre, az Ipolytarnóc-Balassagyarmat vasútvonaton túl. Az 1. világháború után
ugyanis cseh megszállás alá kerültek ezek a
délebbi területek is, és csak a Civitas Fortissima balassagyarmati, magyarnándori és
őrhalmi hőseinek köszönhetjük, hogy még a trianoni tárgyalások előtt kiverték innen a cseheket, és így végülis nem kerültek elcsatolásra
ezek a területek is az egész Felvidékkel együtt.
A 100 évvel ezelőtti trianoni döntés értelmében
a magyar állam hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét
szintén elveszítette. 3 millió magyarnak, akiket
idegen uralom alá hajtottak, az elnyomás és
üldözés jutott osztályrészül. Nem a harctereken
vesztettük el Szent István országát, hanem a
tárgyalóasztalnál. Trianonban felfoghatatlan
tragédia
történt.
Olyan
áldozatot,
vérveszteséget szenvedett el Magyarország
mely felfoghatatlan.
A trianoni békeszerződést gyakran trianoni
békediktátumnak is nevezték és nevezik – még
aláírói és törvénybe iktatói is –, azt jelezve
ezzel, hogy a szerződésben foglaltakat a
győztesek által a vesztesek számára diktált
kényszer szülte.
1920-ban megszakadt az ősi, természetes kapcsolat Őrhalom és Ipolyvarbó között. A szétszakadt családok egyik fele az Ipolyon innen, a
másik fele az új határon túl rekedt. Őrhalom
elveszítette plébániáját, papját, közigazgatását, Ipolyvarbó pedig zsákfaluvá vált,
lakói elvesztették megélhetésüket. Sok fájdalommal, keserűséggel teli időszak kezdődött
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el. Ezt a sok szenvedést jelképezi a lerombolt
hidunk helyére 2008-ban emelt kereszt.
Az elfolyó évtizedek nem hoztak túl sok gyógyírt a sebek gyógyulására, a szocializmus
éveiben még beszélni sem volt ajánlatos a múlt
eseményeiről.
Jelentős előrelépést Európai Uniós tagságunk
jelentett, mely megteremtette a lehetőséget a
határok átjárhatóságának, a két falu közötti kis
fahíddal egyfajta közúti kapcsolatot teremtettünk. Sajnos a világjárvány most ezt is akadályozza, de bízunk benne, hogy az átmeneti zár
hamarosan feloldódik.
Az Anyaország minden lehetséges eszközzel
törekszik a történelmi sebek begyógyítására, a
határainkon kívül rekedt magyar emberek
ügyének szolgálatára. Célunk a határokon
átívelő nemzetegyesítés, a kettős állampolgárság és a határon túli magyarság autonómiatörekvéseinek támogatása. Ezért 2010. május
31-e óta, az 1920-as trianoni békeszerződés
aláírásának évfordulója a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon.
Az Országgyűlés a vonatkozó 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 trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt
hatalmas volt a magyarság lemorzsolódása az
anyaország határain túl, de a nemzeti együvé
tartozás érzése megmaradt. A határ
túloldalára került Ipolyvarbó lakói az elmúlt
100 év nehézségei között bár megfogyatkoztak,
de megőrizték hitüket, kultúrájukat, magyar
nemzeti tudatukat.
Tisztelt Emlékező Közönség! Kedves Magyar
Barátaim! A történelmi múlt eseményeiből tanulva, Ipolyvarbó és Őrhalom Önkormányzatának szervezésében évről-évre együtt
ünnepeljük a Nemzeti Összetartozást. Testvér
települési, baráti, kulturális és sport kapcsolatokat ápolunk és építünk. A régi történelmi híd
helyére kis fahidat tákoltunk össze, hogy biztosíthassuk, az átkelést egymás falujába. A falu
vezetőjével évek óta azon dolgozunk, hogy
helyreállítsuk az egykori nagy hidat. Sok-sok
munkánk gyümölcse egyre inkább beérni látszik, hiszen belátható időn belül, reményeink
szerint már a jövő évben, munkagépek
foglalják el mai megemlékezésünk helyét azért,
hogy ismét igazi közúti összeköttetés létesüljön

Őrhalom és Ipolyvarbó között. Ha a Jóisten
megsegít, pár év múlva e helyen, az új hídon
átkelve kezet nyújthatunk egymásnak az Ipoly
folyó két oldalán élő magyarok. Kezet fogunk
azért, hogy segítsünk egymásnak begyógyítani
a múlt sebeit és erősítsük egymásban a magyarságtudatot és az összetartozás érzését.
Mert csak összefogás által leszünk képesek
megfelelni a mai kor új kihívásainak, helytállni
az előttünk álló nehézségek között is.
Köszönöm a figyelmet!”
A határfolyó két oldalán lévő települések rendezvényén a polgármesterek emlék-beszéde
mellett kulturális műsorok tették ünnepélyessé
az eseményt.
Ipolyvarbón énekkel és verssel emlékeztek.
Őrhalomban Bunder Janka népdalt furulyázott,
László Péter helyi költő Varbó című saját versét szavalta el, Majer Zsolt énekét Ember
István gitárral kísérte. Az ünnepi megemlékezést a Trianoni emlékkereszt megkoszorúzása zárta.
Ezen a napon délután 16.30 órakor 100 másodpercig szóltak a harangok a Kárpát
medence templomaiban a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének országos elnöksége felhívására.
Este 20.20 órakor az összetartozás emléktüzét
gyújtották meg a résztvevők az emlékezések
helyszínein.
Kanyó János alpolgármester

TÁJHÁZ
Tisztelt Őrhalmiak!
Örömmel tudatjuk Mindenkivel, hogy a Tájház átadása óta
sokan tették tiszteletüket, hogy megtekintsék a kiállított kincseket. Helyi látogatók meghatódva fedezték fel, egy-egy régiségben nagymamák, szülők, keresztanyák dolgait. A távolabbról
érkező idegenek pedig elismerően nyilatkoztak a gyűjtemény
gazdagságát illetően. Minden látogatónak tetszik kívülről és
belülről is településünk új látványossága.
Sokat változott az októberi ünnepség óta a Tájház értéktára.
Újabb és újabb kiállításra szánt tárgyakat, eszközöket és
ruhadarabokat adományoznak. Legutóbb a Barna család felajánlásainak örülhettünk. Pista bácsi hagyatékából jutott nekünk
szövőszék, kendertörő, dísztányérok és az egykori Úrnapi
körmenetek egyik állomását, a gulyibát ékesítő, saját kezűleg
készített fakereszt is.
Farkas Andrea irányításával igyekszünk a folyamatosan bővülő
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kincseket méltó helyre helyezni
a falu Tájházában.
Az étkező, az úgynevezett
közösségi tér is napról napra
szépül. Nemrég Talpai Zsanett
kézműves gyönyörű kerámiáit
rendezgettük a helyiségben.
Régi,
kiselejtezett
zsíros
bödönök,
fazekak
felhasználásával
virágtartókat
helyeztünk el az úgynevezett
hambitra, és az udvar több
pontjára, stílusossá téve a muskátlik helyét. Továbbra is várjuk az
érdeklődőket a tájház látogatására, előre megbeszélt időpontban
várunk mindenkit szeretettel!
Farkasné Marton Éva és Bóta Andrásné Vali

E g é s z s é g s a r o k
Az elközelgő forró időszakban két fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik, amely minden korosztályt érint a megfelelő
folyadékpótlás. Naponta minden felnőtt embernek 2 liter folyadékra biztosan szükség van.
Ha a hőmérséklet emelkedik, és sokat izzadunk,
akkor annyival - akár 1-2 literrel több bevitelre
is szükség van. Ha kevesebbet iszunk és
kiszáradunk, akkor szédülés gyengeség akár
ájulás léphet fel. A megelőzés a legjobb gyógymód, ezért fokozottan figyeljünk a rendszeres
folyadékpótlásra, és itt kiemelném a krónikus és
idős betegeket akik érzékenyebbek a
kiszáradásra. A másik fokozott figyelmet
érdemlő veszély a nyári tűző napsütésben az
UV sugárzás. A nyári napsütésben olyan sugárzás érkezik a földre és az ott mozgó
élőlényekre, ami a bőrben és az ott lévő főleg
festékes anyajegyekben daganatsejtes elfajulást indíthat. Ha ezt későn vesszük észre, akkor
az az életünkbe kerülhet. Itt is egy módon
védekezhetünk, ha megelőzzük ezt a bajt. Ma gyarul a káros sugárzásnak nem tesszük ki a
bőrünket: hosszú ruházattal fedjük, vagy minimum 30 faktoros krémekkel kenjük be magunkat. Egészségben és boldogságban töltött
nyarat kívánok mindenkinek!
dr. Gúth Csaba háziorvos
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Ö NK O RMÁNYZ ATI
•Január 2-án véradás volt községünkben. Köszönet a megjelent
véradóknak!
•Őrhalom Község Önkormányzata immár nyolcadik alkalommal sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pályázatán. A pályázati összegből és az önkormányzati önrészből idén 54
erdei m3 tűzifát sikerült megvásárolni. A tüzelő kiszállítását és különkülön háztartásokhoz történő elszállítását az Önkormányzat finanszírozta. Őrhalomban 124 háztartásban, 0,43 m3 erdei keményfa jutott.
Az Önkormányzat ennyivel tudott hozzájárulni az erre vonatkozó
törvényben előírt jogosultsági körbe tartozók fűtési gondjainak enyhítéséhez.
•Február 22-én, a hagyományokhoz hűen megrendeztük a farsangi
teremfocit, amelyről a 13. oldalon olvashatnak. Önkormányzatunk ez
úton is köszöni minden segítő támogatását, valamint Baráz László
szervező munkáját.
•Március 15-én, az Őrhalomért Egyesület által szervezett megemlékezésen, a templomtéren állított kopjafánál, Farkas Egon polgármester, Kanyó János alpolgármester és Kárász András
önkormányzati képviselő helyezték el az önkormányzat koszorúját.

H ÍRE K

sággal! Kérek minden arra közlekedőt, hogy a jövőben a 22-es főút
padkáján ne járjanak!
•A koronavírus világjárvány eddig soha nem tapasztalt kihívások elé
állított mindenkit. A hivatal dolgozói a személyes ügyintézést elkerülve
elektronikus úton, illetve elkerülhetetlen esetekben, a megfelelő óvintézkedések mellett személyesen végezték munkájukat. Önkormányzati

dolgozók, három helyi varrónő munkáját segítve, 1200 db maszkot
készítettek, melyekből minden háztartásba eljuttatunk 1-1 darabot.
•Őrhalom Község Önkormányzata rendkívüli anyagi támogatásban
részesítette az egészségügyi és szociális szférában dolgozó 27 őrhalmi
lakost. Hálás köszönet és megbecsülés a járvány elleni küzdelem
frontvonalában harcolóknak! Jó egészséget és kitartást kívánunk nekik!

•Gyalogos közlekedésünk több évtizedes problémájára találtunk
műszaki megoldást a Varbói útról a buszmegállóhoz és az üzlethez
vezető szakaszon, ahol akadálymentesítettük a járdát. A munkákat saját
forrásból az Önkormányzat szakemberei végezték. Használják bizton•Az Orvosi Rendelő kertjében fűszer- és gyógynövény kertet alakítottak ki a hivatal dolgozói.
•Húsvét előtt az Őrhalmi Nemzeti Roma Kisebbségi Önkormányzat a

kialakult vírus helyzet miatt élelmiszer és tisztasági csomagosztást szervezett az őrhalmi kisebbségnek.

•Idén is virágosítottuk településünk közterületeit, intézményeit.
Köszönjük azon lakók segítségét, akik a forró hétvégéken meglocsolják
a közelükben található virágágyásokat.

Ö NK O RMÁNYZ ATI
Útjavítást végeztünk saját embereinkkel a Kossuth és a Deák úton.

•Május végén cserepadok kihelyezése történt a sportpályán. A TAO
pályázaton nyert eszköz emeli a futballpálya színvonalát.

•Május 31-én rövid megemlékezést szerveztünk a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából. A meghitt programon méltóképpen emlékeztünk
településünk hőseire. (Részletes leírás a 10-11. oldalon található.)
•Június 4-én tartottuk meg a Csemadok Nagykürtösi választmánya
által szervezett, Ipolyvarbóval közös Trianoni megemlékezésünket.
(Leírás a 1-2.oldalon látható.)
•Július elején a katasztrófavédelem szúnyoggyérítést végzett
Őrhalomban.

•Júliusban 14, augusztusban 10 fő diákmunkást foglalkoztat önkormányzatunk.
•Magyar Falu Programon Önkormányzati járdaépítés/felújítás témakörben Őrhalom Község Önkormányzata 4.629.201 Ft támogatást
nyert.
•A játszótéren elhasználódott játék elemek javítása folyamatos. Ha
meghibásodást észlelnek, kérjük, jelezzék önkormányzatunk felé. In-

formációs táblák lettek kihelyezve, melyekkel felhívjuk a figyelmet a
játszóterünk használati rendjének betartására!
•Augusztus 15-én Falunapot szervezünk! Mindenkit szeretettel
várunk!
•Rendezvényeink fotózását Farkas Dominik végzi.
•Tisztelettel kérjük a lakókat, hogy ne vigyenek a Körpölyébe semmilyen hulladékot, annak lerakása tilos!
•Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Őrhalmi Újság
szerkesztősége szívesen fogadja a település életét érintő témákat feldolgozó cikkeket, jó minőségű fotókat.
FA
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Önkénteseink munkában
Mi is az önkéntes munka jelentése? Az önkéntes munka mások által ki
nem kényszerített, el nem rendelt, nem kötelező, kifejezetten személyes
akaratból született, közvetlen anyagi haszonnal nem járó tevékenység
mások számára, amelyért az önkéntes munkát végző személy nem vár
ellenszolgáltatást, viszonzást. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó
szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény keretein belül… Itt Őrhalomban is vannak önkéntesek, akik egy hívó szóra, jönnek és segítenek, és vannak
olyanok is, akiknek már szólni sem kell, látják maguktól, hogy be kell
segíteni az önkormányzatnak, a civileknek… Nem magukért, hanem a
falunkért, a közösségünkért, a szebb és élhetőbb környezetünkért
munkálkodnak ők! Hálás köszönet minden önkéntes segítőnek! FA
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Az első negyedév – mint a legtöbb közösség életében – a várakozással telt. A járványügyi veszélyhelyzet korlátok közé szorította az egyesületi
életet, a tervezett rendezvényeink megtartására nem volt mód és lehetőség. Elmaradtak a közös társadalmi munkák, a nádvágás, és a házi verseny
is. (Ezen elhalasztott rendezvényeinket szeptember-október hónapokban pótolni tervezzük.)
2020. január 26-án tartottuk meg éves közgyűlésünket, amelyen az elmúlt, igen tartalmas esztendő történéseinek, az egyesület gazdasági
helyzetének, a versenysport és az ifjúságnevelés terén elért eredményeknek a bemutatására került sor. Az éves beszámolók közgyűlés általi elfogadását követően a tagságot az önkormányzat látta vendégül egy finom vacsorára.
2020. április hónapban az Ipolyba és a Kövecses-tóba is telepítés történt, amelynek keretében ismét háromnyaras ponty állomány (5-5 mázsa)
került vízbe helyezésre. A tavasz folyamán további ponty, keszeg és csuka telepítések történtek a folyó őrhalmi szakaszán.
A folyó- és a tópart rendben tartása - a fenti okok miatt – ez évben a tagok önálló fáradozásai által kerültek megvalósításra, amelyet ezúton is
nagyon köszönünk a teljes tagság nevében.
A járványügyi helyzet enyhülését követően 2020. májusában a versenysport újjáéledt, a versenyrendezvényeken egyesületünk is szinte mindenhol
képviseltette magát.
A megyei feeder bajnokságon résztvevő csapatunk ugyan nem jeleskedett, de a Maconkán megrendezésre került megyei csapatbajnokságon
egyesületünknek a 14 csapatos mezőnyből az előkelő 6. helyet sikerült elhoznia. A jó eredmény elsősorban a két fiatal versenyzőnknek volt
köszönhető, akik immár többedik éve mindig az 1-2. helyen végeznek korcsoportjukban. Birta Barnabás U15-ös kategóriában 1. helyezett lett, míg
Karvai Bence U20-as kategóriában 2. helyen végzett. Sajnos a csapatnak nem sikerült megvédeni a tavalyi megye-bajnoki címet, de 2021-ben újra
csatába szállunk érte!
2020. június 6-án került megrendezésre a Megyei Egyéni Kétfordulós Bajnokság. Ezúttal visszatértünk Diósjenőre, ahol ezen rangos verseny korábban már több alkalommal megrendezésre került. A megyei legjobbjai csaptak össze két, egyenként 3-3 órás fordulóban. Egyesületünkből felnőtt
induló ugyan nem volt, azonban U15 korosztályban Birta Barnabás, U20-asok között Karvai Bence állt rajthoz. Barni igen szoros versenyben, hajszálnyi különbséggel elmaradva a győztestől elhozta a 2. helyet, míg Bence a dobogó 3. fokára állhatott. Gratulálunk a szép eredményekhez! A
verseny eredményhirdetését követően kihirdették a 2020-as megyei válogatott keretet, akik Nógrád megyét képviselhetik a szegedi országos bajnokságon. Egyesületünk méltán lehet büszke a két fiatalra, hiszen a maconkai csapatbajnokságon, illetve az egyéni versenyen elért eredményeik
alapján U15 és U20 kategóriákban az Őrhalom-i Horgász Egyesület biztosítja a megyei válogatott induló keretének ifjú tagjait.
2020. június 14-én a szécsényi várkerti-tó adott otthont a megyei ifjúsági viadal megrendezéséhez. Az Őrhalom-i HE azon kevés egyesületek
közé tartozott, amely 3 fiatal versenyzőt is indított a megmérettetésen! Büszkén mondhatjuk, hogy a népes mezőnyben szép eredményeket értek el
ifjaink! Gyermek kategóriában Dervadelin Valter hozta a tőle már lassan megszokott formáját, ismét dobogóra állhatott. 1. helyen végzett, ezzel
begyűjtve a fiatalabb korosztály aranyérmét! A másik korosztályban az első fél órában eldőlni látszott a verseny, mivel egy 16 kg-os harcsa, és egy
8 kg ponty akadt horogra a szomszéd egyesület versenyzőinek! De a mi harcos kedvű horgászaink nem adták fel, megpróbáltak felzárkózni, ami a
befutóra egészen jól sikerült! Birta Barnabás az előkelő 4. helyig, míg Karvai Bence a 2. helyig küzdötte fel magát. Tehát a nagyobbik korosztályból
is sikerült elhoznunk egy ezüst érmet! Az országos ifi 4 tusán a megyét képviselő 3 fiatalból - ezen elért eredmények alapján - 2 fő az Őrhalmi
Horgász Egyesület tagságából került ki!
A járványhelyzet enyhülésével és az azt követő versenyszezon zárultával a vezetőség a következő hetekben újra megkezdi a vízparti programok
szervezését. Rövidesen kiírásra kerül a hivatalos társadalmi munka időpontja. Tervezésre kerül az egyesületi házi verseny megtartása is a Kövecses tavon, amelyet az idei második haltelepítés – a már korábban megszokott módon – fog megelőzni. Programjainkon mindenkit várunk szeretettel! Minden kedves horgásztársunknak sikeres horgászszezont és jó pihenést kívánunk a nyári hónapokra!
Karvai Norbert HE elnök
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Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydús félévet tudhat maga mögött az Ipoly-völgyi Különleges
Mentőegyesületünk, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz:
a képzések, gyakorlatok mellett megtartottuk évértékelő rendezvényünket, részt
vettünk a jeges Nyírjesi-tó átúszásának mentő-biztosításában, oltottunk raktár-,
erdő- és tarlótüzet, emeltünk ki alpintechnikával kútba esett kutyát, és új szakfelszerelésekkel lettünk gazdagabbak.
Kigyulladt egy kettőszázötven négyzetméteres raktárcsarnok egy januári éjjelen Balassagyarmaton, a tűz pedig átterjedt a csarnokkal egybeépített irodaépület tetőszerkezetére is. Az oltásban a balassagyarmati, a szécsényi, a rétsági
és a berceli hivatásos tűzoltók mellett egyesületünk tagjai is részt vettek.
A Legbátrabb Város legbátrabb lakói január végén ismét megmártóztak a
Nyírjesi-tó jeges vizében. Az embert próbáló kihívást évről-évre többen teljesítik, így a néhány éve útjára indult sportesemény mára már igazi hagyománynyá vált Balassagyarmaton.
A befagyott tó jegén idén is egyesületünk tagjai alakították ki az úszópályát,
valamit gondoskodtak az úszók biztonságáról.
Nagyon jó hangulatban tartotta évértékelő rendezvényét egyesületünk február
közepén Ilinyben, a közösségi házban, ahol áttekintettük az eddig elért eredményeinket, felelevenítettük a tavalyi esztendő legemlékezetesebb pillanatait,
és meghatároztuk az idei év tennivalóit. Az összejövetelt a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság
képviselői, valamint a társ mentőszervezetek vezetői mellett megtisztelte jelenlétével a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke, Barna János úr is.

A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete közreműködésével tartottunk újraélesztési és elsősegélynyújtó felkészítést az őrhalmi polgármesteri
hivatalban azon tagtársaink számára, akik még nem részesültek ilyen képzésben. Az oktatás témaköre a komplex újraélesztés mellett kiterjedt a sebellátástól
a végtagrögzítésen át az égési sérülések szakszerű ellátásáig számos területre.
Egyesületünk újabb négy tagja szerezte meg az OKJ-s ipari alpinista
végzettséget Miskolcon, az Alpindustry WRS kft. oktatóbázisán a tavasz

folyamán. Igy egyesületünk tíz, alpintechnikai mentésre
kiképzett tagja közül immár heten rendelkeznek OKJ-s ipari
alpinista végzettséggel, ami lényegében egy önálló szakmát is
jelent a számukra.
A képzés lebonyolításának anyagi fedezetét a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság biztosította az önkéntes
mentőszervezetek támogatására kiírt pályázat forrásából.
Egy 8-10 méter mély kútba esett egy kutya Őrhalomban március végén.
A pórul járt állatot alpintechnika alkalmazásával, mentőállvány segítségével hoztuk a felszínre.
Áprilisban a kijárási korlátozás és a tűzgyűjtási tilalom ellenére is sok munkát
adtak a szabadtéri tűzesetek megyénk hivatásos és önkéntes tűzoltói számára.
Egyesületünk is több esetben vonult Balassagyarmatra és a környező
településekre támogatni a hivatásos tűzoltók munkáját. Kiemelkedő volt ezek
közül a Balassagyarmat és Csesztve közötti fenyőerdőben Húsvétkor fellángolt
tűz, amely az oltást követő napokban újra és újra visszagyulladt.
Egyesületünk a Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kihirdetésének
másnapjától részt vett az ebből adódó logisztikai feladatok ellátásában Balassagyarmaton. Legfontosabb tevékenységünk a lakásukon maradó idős polgárok
ellátásában történő közreműködés volt, ennek keretében több, mint háromezer
adag, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának konyháján készített ebédet szállítottunk ki szerte a városban.

Egyesületünk az idén is jól szerepelt az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által, az önkéntes tűzoltó
egyesületek, illetve az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt pályázatokon. Az így elnyert, több, mint egymillió forintos forrás eredményeként tovább
bővíthetjük alpintechnikai eszközeink körét, valamint az állami támogatásból
tudjuk fedezni járműveink fenntartási költségeit.
Kiöntött medréből Csesztve-Bakópusztán a Feketevíz-patak június közepén,
egy hirtelen jött felhőszakadás után, és az áradás lakóházakat veszélyeztetett.
A homokzsákos védekezésbe a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kérésére egyesületünk tagjai is bekapcsolódtak, amelynek eredményeként sikerült megakadályozni, hogy a víz bejusson a veszélyeztetett ingatlanokba.
Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az Ipolyvölgyi Különleges Mentőegyesületnél. Ha Téged is vonzanak a kihívások, ha
szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tartozni, akkor közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka Neked is bőven! -RP-

ŐRHALOM ÉS TÉRSÉGE POLGÁRŐRSÉG
Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség beosztás szerint végzi
szolgálati tevékenységét. Az elmúlt negyedévben problémamentes volt az egyesület működése. A Covid 19 vírus miatt ez
év tavaszán nem tudtuk megtartani az egyesület éves
közgyűlését. A közgyűlés a közeljövőben kerül megtartásra,
még pontos időpontot erre vonatkozóan a vezetőség nem
határozott meg. A közgyűlés megtartásának határideje törvény
szerint szeptember közepe. A Magyar Falu Program pályázati
prog-ramjának megfelelően az egyesület is kihasználja
lehetőségeit. Ennek keretében az egyesület vezetősége döntése alapján egy épület megvásárlására nyújt be pályázatot a
polgárőrség. Bízunk a pályázat részünkre történő kedvező elbírálásában. Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését az
egyesületbe, hogy minél hatékonyabban tudjuk szolgálni
településünk lakóinak közbiztonságát, együttműködve társszerveinkkel és az önkományzattal.
A Nézsai Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr
Egyesület Tűzoltó és családi napot tartott július 4-én, szombaton, a település Kastélyparkjában. Az őrhalmi Önkéntes
Tűzoltó Szakosztályt Bene István szakosztályvezető
képviselte.
Minden lakónak szép, örömteli, egészséges és problémamentes nyarat kívánok az egyesület nevében:
Kanyó János egyesületi titkár

ŐRHALMI

FALUNAP

2020. augusztus 15-én, szombaton
Sztárvendég:

Kökény Attila
és

Csocsesz
EDDA Majdnem
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KÖZÖSSÉGEINK
Hagyományőrző hírcsokor

Iskolánk életében a legnagyobb kihívást a járvány miatt március
16-án életbe lépett tantermen kívüli, digitális oktatás jelentette.
Az ismeretlen és szokatlan helyzethez viszonylag gyorsan alkalmazkodtunk és kerestük a legmegfelelőbb oktatási formákat.
Nem volt egyszerű, mivel jó pár tanulót csak papír alapon
tudtunk elérni. A feladatok megoldásában és az ilyen formán
való tanulásban nagyon sokan szorgalmasan és lelkiismeretesen
dolgoztak, diák, pedagógus és szülő egyaránt. Sokat tanultunk
mi, pedagógusok is. Megéltük, hogy hiányzott a gyerekeknek az
iskola, a személyes jelenlét. Hálás köszönet azon szülőknek, akik
támogatták gyerekeiket ebben a mindenki számára nagyon nehéz
helyzetben.
Pedagógusnap alkalmából Tóthné
Csábi Viktória tanárnő a Balassagyarmati Tankerületi Központ
kiváló pedagógusa elismerését
kapta. Köszönjük Viki néni eddigi
munkáját!

Egy volt kedves tanítványunk
szülője jóvoltából számos raklapot kaptunk, amiből egy
másik apuka udvari padokat
és asztalokat varázsolt számunkra.
A legnagyobb ajándékot a nyolcadikosok kapták az idén:
méltóképpen lezárhatták életük fontos szakaszát, a hagyományoknak megfelelően megrendezhettük számukra a ballagást.
15 büszke és boldog diák búcsúzott az iskolától. Mindnyájan
folytatják tanulmányaikat az általuk választott középiskolákban.
Kitartást és sok sikert kívánunk nekik.
A nyári szünetben tetőfelújításra, tantermek, táblák festésére
kerül sor, hogy megújulva várhassuk a következő tanévet.
Barázné Takács Ágnes igazgató helyettes

- Február 8-án, a Szécsényben megrendezett Palócbálban Bóta
Bettina és Rados Zsófia őrhalmi népviseletben segédkeztek.
- Ünnepek elteltével a Csicsókák távolítottál el a Szent István
kápolna ünnepi díszítését. Kisegítve ezzel az Őrhalomért
Egyesületet.
- Az Őrhalomért Egyesület által megrendezett március 15-ei koszorúzási ünnepségen a táncosok saját készítésű virágokkal emlékeztek a kopjafánál. A hagyományőrzők nevében Kállainé Bodor
Marianna és Bernáth Richárd helyezték el a megemlékezés koszorúját.
- Az Őrhalomért Egyesület Nyárnyitó mulatságán a tűztáncon és a
tűzugráson is részt vettek.
- A „vírushelyzet” miatt a tavaszi próbák elmaradtak. A technika
segítségével tartjuk a kapcsolatot a kicsikkel is a szülőkkel is.
Ez úton is köszönöm a gyerekek kitartását, a szülők segítségét,
Kurucz Boglárka néptáncoktató lankadatlan lelkesedését! A kis
táncosok júliusban és augusztusban pihennek, a nyári szünet elteltével ismét megkezdődnek
a próbák, kedd esténként
„Bogi néni” vezetésével.
- Szeretettel várjuk táncolni
szerető, szorgalmas gyerekek,
fiatalok jelentkezését!
- A népviseletbe öltözött
gyerekek, fiatalok és fiatal
házaspárok közreműködtek a
Hősök napi és Trianoni
megemlékezésen, valamint a
Nyárnyitó rendezvényen.

INTÉZMÉNYÜNK

•Január 14-én meseelőadás volt az óvodában, a
„Hamupipőke” c. mesét néztük meg. Felvidékről jött
pedagógus adta elő bábokkal és bevonta a
gyerekeket, akik nagyon élvezték az előadást.

•15-én a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban
voltunk egy foglalkozáson és a múzeum egyik kiállítását is megtekinthettük. A gyerekek érdeklődéssel
nézték a népviseletbe öltöztetett babákat.

•Február 14-én, pénteken délután tartottuk óvodánk
FARSANGI BÁLJÁT a kultúrházban. Az idén is
Szolik Istvánné Rózsi néni sütötte a fánkokat.
Köszönjük, hogy szabadidejében végzett munkájával megtámogatta rendezvényünket! A gyerekek
különféle ötletes jelmezekbe öltöztek. Mi, felnőttek
is jelmezbe öltöztünk és kis műsorunkkal nyitottuk
meg a bált. Voltak vetélkedők, melyeken a szülők a
gyerekekkel együtt vettek részt. A tombolasorsolás
után minden gyerek nyereménnyel térhetett haza. Az
idén is jó hangulatban telt a bál, mindenki jól érezte
magát, mert sokáig beszélgettek róla a gyerekek.
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•29-én Szécsényben voltunk a múzeumban egy újabb
foglalkozáson és megnéztük a kiállítást az
ősemberről.

•Március 13-án tartottuk óvodánkban az 1848-as
1849-es szabadságharc és forradalom megemlékezését. A héten sokat beszéltünk a huszárokról,
hogyan harcoltak a hazáért. Kabátokra kokárdákat
varrtunk, így a gyerekek szüleiknek is elmondhatták,
mi van a kabátjukon.
•16-án a járvány miatt megváltozott az óvoda élete.
A betervezett programok sorra elmaradtak. Azoknak
a gyerekeknek, akik otthon tartózkodtak minden
héten Melinda óvó néni elkészítette a heti témának
megfelelő feladatokat, verseket, meséket és elvittük
otthonaikba, így a szülők segítségével sikerült befejezni a szorgalmi időt.
•Június 29-én a DM Nap gyermekei pályázaton
naptejeket és kézfertőtlenítőket nyertünk.

•23-án tartottuk a 2019-2020-as év második szülői
értekezletét. Tájékoztattuk a szülőket az előttünk álló
időszak programjairól a farsangi bál szervezéséről.
Szülőértekezlet után kézimunkával készített
karkötőket, különböző tárgyakat készítettünk a
szülőkkel együtt a gyerekeknek.

•Július 10-én tartottuk az iskolába menő gyerekek
óvodai búcsúztatását az óvodában. Az idén négy
kisgyermeknek véget ért az óvodai élet. Alexovics
Donátó Gábor, Csábi Ábel, Kiss Virgínia és Rácz
Csaba kezdik meg az iskolát ősszel.
Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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R E N D E Z V É N Y E I N K

M a g y a r

H ő s ö k

2020 márciusában, hazánkban
megjelent a COVID-19 nevezetű
vírus, amely később pandémiává
nőtte ki magát. Emiatt az országban, így településünkön sem
voltak Szentmisék. A járvány csillapodásának hatására május 31-én
- amely idén Pünkösdvasárnap,
valamint a magyar hősök emlékünnepe - két hónap elteltével
ismét Szentmise volt Őrhalomban.
Őrhalom Község Önkormányzata,
és az Őrhalmi Egyházközség a
Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából megemlékezést szervezett
a Szentmise után a templomkertbe. A rendezvényen tiszteletüket
tették a 16.os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport tagjai, akik
korhű egyenruhában való megjelenésükkel tovább emelték az
esemény hangulatát.
A rendezvényt – ahogyan már számtalan alkalommal – Bóta Bettina konferálta, őrhalmi népviseletben. Ahogy illik, az ünnepség első
momentuma a Himnusz közös éneklése volt. A Himnuszt követően
Bettina az alábbi idézettel indította a megemlékezést:
„Fakereszt áll az út szélén, Festék róla rég peregvén,
Háromszínű szalag rajta, Gyenge szellő lobogtatja,
Piros, fehér, zöld a színe, Magyar honvéd emlékére.”
Ezt követően köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette az ünnepség
további lefolyását. Az ünnepségen fellépett templomunk énekkara,
Prevíz-Vetter Anita kántor vezetésével, Bacsa János két dallal
készült tangóharmonika kíséretében, Majer Zsolt Sajó Sándor Veréb
című versét, valamint a Magyar vagyok magyar című dalt adta elő
Ember István kíséretében, Majer-Illés Ivettől Jakus Éva Pünkösd
című versét, valamint Ady Endre Halkabban daloljatok című
megzenésített versét hallhattuk.
A színvonalas előadásokat követően Farkas Egon polgármester úr
tartott ünnepi beszédet. Az alábbiakban abból idézünk:

„Különleges, sokszínű ünnepnap a mai Pünkösd vasárnap az
életünkben. Ahogyan az első pünkösdkor, a Szentlélek
eljövetelkor megszületett az Egyház, úgy ma 2020 Pünkösd
vasárnapján szinte újjászületett az őrhalmi Egyházközség.
Hiszen példátlan módon, több hónapra be kellett zárnunk a templomunk ajtaját és nagyböjt óta ma első alkalommal vehettünk
részt személyesen közös szentmisén, ahol hálát adtunk a Gondviselés jóságáért, mellyel magtartott minket erőben, egészségben, ezekben a nehéz időkben is.
Itt is szeretném megragadni az alkalmat és kifejezni
köszönetemet és tiszteletemet Őrhalom minden lakójának, akik
fegyelmezett, türelmes, megértő magatartásukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy eddig szerencsésen átvészelhettük a világjárvány
támadását. Munkatársaimnak, segítőinknek is szeretném külön
megköszönni a védekezés során tanúsított áldozatos
munkájukat.
…..A mai hősök vasárnapi megemlékezésünk azért is külön-

e m l é k n a p j a

leges, mert megtiszteltek minket közreműködésükkel a balassagyarmati, 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport tagjai, akik korhű egyenruhájukkal, katonás megjelenésükkel emelik
az ünnep fényét. A Vitéz Bakos Gyula által vezetett „katonák”,
nem első alkalommal járnak településünkön, hiszen idén januárban a hagyományos Doni emléktúrájuk keretében, népes csapatukkal lerótták tiszteletüket az őrhalmi hősök emléktáblája előtt.
Korhű egyenruháikkal, fegyverzetükkel, lelkesedésükkel a
Hagyományőrző csoport tagjai felhívják a figyelmet a magyar
honvédek kitartására és bátorságára, a magyar katonák
vitézségére.
…. Hajtsuk meg fejünket és adózzunk tisztelettel a hősök, valamennyi, a világháborúkban katonaként szolgáló emléke előtt,
akik nem térhettek vissza övéikhez, távol hazájuktól, távol szeretett szülőfalujuktól, családjuktól estek el és pihennek jeltelen
sírokban.
A történelem különböző korszakaiban éltek, de egyvalami
összeköti őket. Magyar hősök, katonák voltak, akik saját
érdekeiken túltekintve a jövőbe néztek. Leküzdötték az emberi
gyarlóságot és egy nagyobb, saját életükön is túlmenő
eszménynek szentelték az életüket. Nem csak gyermekeik, unokáik, utódaik, hanem egy nemzet sorsát határozták meg. Ha nem
cselekednek, akkor mi sem állnánk most ezen a helyen, nem emlékezhetnénk. Az ő érdemük, hogy a magyar nemzet a balsors,
hányattatások ellenére nem tűnt el a történelem vérzivataros
évszázadaiban. Kérjük a jó Istent, adjon nekik örök nyugodalmat,
legyenek példaképeink minden korban.
…Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke
jelentőségére is fölhívja a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberének, becsülje meg, hogy a közvetlen háborútól mentes korban és helyen élhet. Különösen fontos ez a gyermekek és fiatalok
esetében, akiket az erőszak, az agresszió, nap, mint nap
megkörnyékez.
A mai meghitt közös ünneplés, az emléktábla ünnepélyes
megkoszorúzása, az Ófalu szívében álló, néhány éve felújított
Hősök Keresztje, ma és az év minden napján emlékeztessen
minket azokra az őseinkre, akik hősi vérüket áldozták az utódok
szabadságáért. Merítsünk példát hazaszeretetből, áldozatvállalásból, kitartásból. Bátran merjünk kiállni értékeinkért. Ha szükség van rá, tudjunk hősiesen áldozatokat vállalni, tudjuk
megvédeni országunkat, falunkat, otthonunkat, családunkat.”

Polgármester úr beszéde után következett a koszorúzás a Magyar
Hősök emléktáblájánál.
Őrhalom Község Önkormányzatának nevében Farkas Egon polgármester úr, Kanyó János alpolgármester úr, és jómagam helyeztük
el a megemlékezés koszorúját; koszorút helyezett még el az emléktáblánál Farkas Oszkár egyházközségi elnök úr, az Őrhalmi Egyházközség nevében; Farkas Andrea és Varga József, az Őrhalomért
Egyesület nevében; Kállai Péter és családja, népviseletben az
őrhalmi hagyományőrzők és néptáncosok nevében.
Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az ünnepség létrejöttéhez, valamint köszönöm mindenkinek
a részvételt.
Kárász András
Önkormányzati képviselő

M a g y a r
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DONI EMLÉKTÚRA

DONI EMLÉKTÚRA
2020. január 11.
„Édes jó Istenünk segíts meg bennünket,
A Don partján küzdő magyar honvédeket,
Kérjük, adjál erőt testünknek, lelkünknek,
Hogy elviselhessük sok szenvedésünket,
Szálljon megsegítő áldásod Hazánkra,
Segíts minket haza szép Magyarországra.”
A Don menti honvédek, 1942-ben íródott imájával köszöntötte a Doni
hősökért Emléktúra résztvevőit Őrhalom Község Önkormányzata
nevében, Bóta Bettina január 11-én.
Ez az ima 1942 karácsonyára készült, ceruzával íródott, fehér papírra,
kifejezve mindazt a fájdalmat, küzdelmet, szenvedést, kétségbeesést és
hazavágyódást, melyet átéltek a magyar katonák, messze a hőn szeretett
magyar földtől.
A magyar hadtörténet egyik leggyászosabb dátuma 1943. január 12-e,
mikor a Don-kanyarnál megkezdte támadását a Vörös Hadsereg a Magyar
Királyi 2. Honvéd Hadsereg állásai ellen.
A megfelelő felszerelés és fegyverzet nélkül kiküldött, ám hősiesen
védekező magyar katonák nem bírták visszatartani a jelentős létszámbeli és haditechnikai fölénnyel bíró oroszokat.
A lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek
oda a mínusz 40 fokos orosz télben.
Hetvenhét esztendővel ezelőtt az elégtelenül felszerelt, fáradt, hidegtől
elcsigázott magyar csapatok nem tudták tovább feltartóztatni a
túlerőben lévő szovjet hadsereget a Don-kanyarnál.
Az 1943. január 12-én kezdődő urivi áttörés volt az első napja a II.
Magyar Hadsereg kálváriájának, amely pár hét alatt felmorzsolódva,
100-120 ezer embert veszítve tudott csak visszavonulni. A kétszázezer
főt számláló hadseregből 120 ezren sosem térhettek haza. A Don mellől
mindössze körülbelül 60 ezer katona és munkaszolgálatos tért haza.
Sokan közülük rettenetes körülmények között hosszú éveket töltöttek
orosz hadifogságban.
2020. januárjában emlékeztünk azokra a hősökre, köztük helyiekre is,
akik életüket áldozták hazájukért, s akik közül ma is rengetegen jel-

telen sírban, idegen földben nyugszanak.
A mi feladatunk az, hogy nagy szeretettel megemlékezzünk azokról,
akik ott életüket áldozták.
Vitéz Bakos Gyula, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző csoport
vezetője a Doni emléktúra szervezője elmondta, hogy az emlékmenet
Szécsény, Őrhalom, Csitár, Nógrádgárdony, Patvarc és Balassagyarmat
érintésével, 22 km-en át haladt, a doni hősök és valamennyi II.
világháborút megjárt katona emlékéért, az egyenruhás hagyományőrzők
kíséretében, így tisztelegve hőseink emléke előtt. Az emlékmenet tagjai 7 óra 30 perckor a szécsényi vasútállomásnál gyülekeztek. A túra
során m e gk o s z o rú z tá k a szécsényi temetőben található hősi
emlékművet, az őrhalmi és a csitári katolikus templom falán lévő hősi
halottak emléktábláit, valamint Balassagyarmaton a vitéz Málnássy Ferenc repülőfőhadnagy emléktábláját is.
Az emléktúra őrhalmi állomásán verset mondott Krasznai Kázmér a
Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság tagja, és ünnepi
beszédet mondott Farkas Egon Őrhalom község polgármestere.
Polgármester úr rövid visszaemlékezése és köszöntése után, m eg em lék ezés ünk et a koszorúk elhelyezésével folytattuk az első és a második világháborúban elesett őrhalmi hősök emléktáblájánál.
„Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj, te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.”
A Don-kanyari tragédiát követően szinte minden magyar családban
gyászoltak valakit. A fogságba esettek számáról a mai napig nincs pontos adat. Zúgjanak ő értük is a harangok, az elesett hős katonák áldott
emléke legyen velünk! Emelt fővel emlékezzünk a keleti hadszíntéren
megölt, megsebesült vagy fogságra ítélt magyar katonákra, akik a Haza
védelméért harcoltak.
Őrhalom Község Önkormányzata nevében köszönjük, hogy az emléktúrával településünket érintve, megtiszteltek minket jelenlétükkel, és
közösen emlékezhettünk hőseinkre!
A túrázókat meleg innivalókkal és kaláccsal, pogácsával kínáltuk.
FA

VI. FARSANGI TEREMLABDARÚGÓ TORNA
Tisztelettel köszöntöm az Őrhalmi Újság olvasóit!
Önkormányzatunk támogatásával szerveztük meg a VI. farsangi teremlabdarúgó tornát közel 50 fő részvételével. Jól eső érzés volt a
nagyszámú jelentkező, ami bizonyította, hogy a srácok szeretik ezt a
speciális tornát és a futballt. Önkormányzatunk ismét beleadott apaitanyait. Egész napos ellátásunk a sok-sok segítőnek köszönhetően komoly elismerést vívott ki a részt vevő játékosok között, amit bárhol
megirigyelhetnének, ebben biztos vagyok.
A sorsolás után két csoportba kerültek a csapatok. Polgármester úr régi,
legendás őrhalmi sikerek, játékosok felidézése után megnyitotta a
tornát. A részt vevő csapatok nevei: Ficam FC, La Royal, Haverok,
Löwen, Nagyok, Spártaiak, Bolondok FC, Őrhalom FC. Szeretném
megköszönni közreműködését a két jóbarát játékvezető párosnak,
Bozány Istvánnak egykori kiváló játékvezetőnek és Nagy Mihálynak,
aki a szemünkben igazi futball legendának számít. Szerencsés az, aki
játszhatott vele, vagy láthatta őt focizni. Jó egészséget kívánok nekik!
Köszönet jár a két írnoknak, Csernyík Évának és Balla Daniellának.
A mérkőzések jó hangulatban, a tornához méltó szellemiségben és a
fair-play jegyében zajlottak. Ezen az egynapos tornán sok jóbarát
találkozik egymással remek közösségeket alkotva. Kiemelném a sportbaráti kapcsolatok ápolásának lényegét, azt, hogy ezen a napon a
küzdelem és a jó kedv eltünteti az egymás közti ellentéteket.
8. helyezett: Ficam FC, 7. Spártaiak, 6. Bolondok, 5. Löwen, 4.
Haverok. 3. helyezett a La Royal csapata lett, nem kis meglepetésre,
de teljesen megérdemelten. A döntőt az Őrhalom FC és az előző évi
győztes Nagyok néven induló csapat vívta. A nézők szerint is egy rend-
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kívül színvonalas, izgalmas döntőt láthattak. Mindkét csapat nagyon
akarta a győzelmet, de szerencse most az Őrhalom FC-nek kedvezett,
amivel teljesült Kelecsényi Tamás régi vágya is. A győztes csapat tagjai: Csábi Dávid, Csernyik Csaba, Chikán Tamás, Hodászi Zsolt, Kelecsényi Tamás, Baráz László. Különdíjasok: Gólkirály: Nagy Gergő
(Nagyok), Mezőny legjobb játékosa: Kelecsényi Tamás (Őrhalom FC),
Legjobb fiatal játékos: Szolik Milán (Haverok), Keresztúri Roland
(Spártaiak), Legjobb focista apuka: Szolik Gyula.
Nagyon örülök a sok fiatal megjelenésének a tornán: 3 őrhalmi ifista
csapat és a BSE utánpótlás fiataljai küzdöttek a felnőttekkel szemben,
ami igazán hasznos lehet a későbbiekben számukra. Bebizonyosodott,
hogy a tizenéves ifjainknak igenis fontos a sport, fontos az aktív
közösségi élet. Emellett a régi motorosok is rendszerint visszajárnak.
A játékosok nevében szeretném kifejezni köszönetemet minden
segítőnek, aki hozzájárult ennek a napnak a sikeréhez.
Tisztelettel: Baráz László
(Csábi Dávid önkorm.képviselő kiegészítéseivel)
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Ő r h a l o m é r t

- A téli ünnepek elmúltával a Csicsókák
Tánccsoport
tagjai
eltávolították a díszkivilágítást a
Szent István kápolnáról.
- A településünk intézményeiben
megszervezett farsangi rendezvényeket tombolatárgyakkal támogattuk.
- Egyesületünk újra életre hívta a Beszélgetős est
programsorozatát. Február 29-én, immár 6. alkalommal megszervezésre kerülő est vendége
Varga Balázs volt. Beszélgető partnere Kárász
András. A rendezvényről készült írását a 16.
oldalon olvashatják.
- Tavasszal virágokat ültettünk a kopjafához,
valamint a világháborúkban elesett hőseink emléktáblájához.
- Március 15-én, a kialakult járványhelyzetre való
tekintettel csak egy rövid, koszorúzási megemlékezést szerveztünk a templom melletti, 184849-es szabadságharcban részt vett hőseink
emlékére, 2016-ban állított kopjafánál. Koszorúztak: Őrhalom Község Önkormányzata - Farkas
Egon polgármester, Kanyó János alpolgármester,

E g y e s ü l e t

h í r e i

Kárász András önkormányzati képviselő,
Őrhalmi Egyházközség - Horváth Bertalan plébániai kormányzó, Farkas Oszkár egyházközségi
elnök, Őrhalmi Óvoda – Pilisiné Varga Anna
óvodavezető, Őrhalmi Nyugdíjas Klub – Bertók
Jánosné és Kanyó Ferencné, Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör – Kállainé Bodor
Marianna és Bernáth Richárd, Őrhalomért
Egyesület: Barázné Takács Ágnes és Varga
József.
- Egyesületünk vezetősége a vírus elleni védelem
kapcsán maszkokat varratot tagjainak és a
településen kereskedelmi munkát végzőknek.
Köszönjük Berkesné László Nikolett támogató
munkáját!
- Szervezetünk élelmiszer- és gyümölcscsomaggal támogatta az “élvonalban” dolgozó balassagyarmati Mentőállomás munkatársait.
- A május 31-ei Hősök napi megemlékezésen
Farkas Andrea és Varga József koszorúzott.
- Július 4-én egyesületünk nyárnyitó 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.
-Az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalmi
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás júliusban ruhaosztást szervez 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 fogadjuk.
- A műanyag kupakokat folyamatosan gyűjtjük,
és szállítjuk Rimócra Szita Jázminkának. Az
összegyűjtött kupakokat le lehet adni a helyi
könyvtárban.
- Egyesületünk rendezvényeire sok szeretettel
várjuk településünk valamennyi mai és egykori
lakóját és a távolabbról érkezőket egyaránt! Mint
ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is, akik
részt vállalva egyesületünk munkájából, segíteni
tudják és akarják civil szervezetünk tevékenységét.

Március 15-ei megemlékezés képekben

Farkas Andrea egyesületi elnök

NYÁRKÖSZÖNTŐ MULATSÁG
Az Őrhalomért Egyesület július 4-én Nyárköszöntő mulatságot szervezett a Sportpályán, immár hatodik alkalommal. A vírushelyzet után
megnyílt szervezési lehetőségeket kihasználva, az egyesületnek rövid
idő állt rendelkezésére a program összeállítására. A szokottól eltérően
idén nem voltak színpadi programok. A rendezvény a Szent Iván-éji
tűz köré épült, és most is ingyenes volt minden foglalkozás.
A délután során lehetett póni lovagolni és állatokat simogatni a szécsényi Annus Tanyáról, a tulajdonos Annus Albert jóvoltából. Az ügyesebbek megtanulhattak íjászkodni, ostort forgatni Paulusz Miklós és
Ónodi Krisztofer segítségével. Hrubecs Sándor elhozta hozzánk népi
játékait, és a közkedvelt trambulint. Talpai Zsanett arcfestő átvarázsolta az édes kis pofikat. Egyesületünk tagjai az elmaradhatatlan kedvenccel, a tündérkoszorú fonással, körmönfonással és kézműves
feladatokkal várták az érdeklődőket. Szabó Lenkeék sátrában a gyerekek saját kezűleg készíthették el kürtős kalácsukat.
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Az est során vacsorával vártunk minden jelenlévőt. Este felé meggyújtottuk az örömtüzet, eljártuk a Szent Iván napi tűztáncot Kurucz
Boglárka néptáncos vezetésével. A bátrabbak tüzet is ugrottak, az
ínyencek pedig almát süthettek a parázsban. A sötét leple alatt bemutatkoztak a Palóc Virtus Kulturális és Sportegyesület fiatal tagjai, akik
Játék a tűzzel című tűzzsonglőr előadással kápráztattak el minket. Majd
az est zárásaként szabadtéri bállal vártuk vendégeinket. A talpalávalót
Kardos Szilárd húzta. Köszönjük, hogy velünk töltötték a nyárindító
estét!
Rendezvényünk támogatói: Őrhalom Község Önkormányzata,
Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Őrhalom Zöldség – Gyümölcs:
Oláhné Marsiczki Mónika és Oláh Norbert vállalkozók, László Zsolt
traktoros, Baráz László, valamint mind azok, akik a 2018. évi személyi jövedelmük adójának 1%-át egyesületünknek ajánlották fel! Hálás
szívvel köszönjük támogatásukat!
Farkas Andrea egyesületi elnök

KÖZÖSSÉGEINK
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Az Őrhalomért Egyesület 2020. február 29-én a Beszélgetős est
programsorozat keretében hatodik alkalommal várta vendégeit
a volt „ÖNO” épületében. A 17:00-kor kezdődő rendezvényre az
egyesület meleg teával, kávéval és finom süteményekkel várta
az érdeklődőket.
A Beszélgetős est vendége Varga Balázs a Phestom Egyedi Óra
Manufaktúra alapítója és tulajdonosa volt, beszélgetőpartnere
pedig jómagam.
A programot Farkas Andrea „Kócos” egyesületünk elnöke nyitotta meg, köszöntötte a érdeklődőket, megköszönte Balázsnak,
hogy elfogadta az egyesület meghívását, ismertette, hogy a korábbi öt alkalommal kik vettek részt az eseményen, mint előadó,
vagy éppen beszélgetőpartner, végül átadta a szót, és ezzel
kezdetét vette a VI. Beszélgetős est.
Nagy izgalommal vártam az eseményt, ugyanis először szerepeltem ilyen rendezvényen, annál is inkább, mert Balázzsal korábban nem ismertük egymást. Ennek ellenére úgy gondolom,
hogy a rendezvény nagyon jól sikerült. Számos kérdéssel
készültem, melyekre Balázs hosszú, és nem mellesleg
érdekfeszítő válaszokat adott.
Beszélgettünk konkrét projektekről, szóba került a gyermekkor

az, hogy hogyan lett egy munkavédelmi
szakemberből óramárkatulajdonos, hogy milyen
út vezetett idáig. Szó esett a közeli és távoli jövő
terveiről, hogy milyen úton jár a márka, és mik a
célok az elkövetkezendő években. Számomra
egy nagyon érdekes momentum volt, amikor
Kovács László extrémsportoló számára készített
óráról beszélgettünk. Szó esett még arról, hogy
hány munkaórát ölel fel egy modell elkészítése,
ami legalább 30, de akár 300 órát is igénybe
vehet. Személy szerint nagyon örültem, hogy
Balázs bemutatódarabokkal is készült, gyönyörű
kétkezi munkával készített darabokat csodálhattunk meg.
A rendezvényen körülbelül 20 érdeklődő tette tiszteletét, és a
visszajelzések alapján mindenki érdekesnek találta a beszélgetést, és jó élményekkel távozott. Ezúton is szeretném
megköszönni Balázsnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és
részt vett az eseményen, valamint minden kedves résztvevőnek
a jelenlétét.

Nyugdíjas Klub hírei
Február 10-én krumpli laskát készítettek a klub tagjai,
majd megnézték a régebbi dalkörös fellépések felvételeit.
Farsang alkalmából február 24-én fánkot sütöttek
maguknak és a hivatal dolgozóinak.
A március 15-ei megemlékezésen Bertók Jánosné és
Kanyó Ferencné helyezték el a Nyugdíjas Klub koszorúját.
A Covid-19 vírus miatt kialakult helyzet következtében
a klub élete hónapokra megszakadt. A nyári hónapok
alatt nem is szoktak járni az idősek, egyéb elfoglaltságaik miatt. A hosszú szünet után, őszre Önkormányzatunk ismét szeretettel várja a klub régi és új
tagjait.
FA
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