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AUGUSZTUS 20.2
Szent István király, falunk védőszentjének ünnepén, augusztus
20-án Kovács Kornél plébániai kormányzó szentmisét celeb -
rált, melynek keretében, hagyományainkhoz hűen, körmenet-
tel vonultunk a Szent István kápolnához, ahol ünnepi beszédet
mondott Farkas Egon polgármester úr, verset mondott Bertók
Péter, valamint közreműködött templomunk énekkara.

Az alábbiakban Farkas Egon pol-
gármester úr ünnepi beszédét
idézzük:
„Szeretettel és tisztelettel köszön-
tök minden helybélit és vendéget a
133 éves Szent István kápolnánál,
ahová körmenetben érkeztünk
Szent István király csontereklyéjé-
vel. 
Augusztus 20-a hazánkban egy-
házi és állami ünnep is. Első Szent
Királyunk napja egyben államala-
pításunk ünnepe, Magyarország
születésnapja. Ekkor ünnepeljük a
sikeres mezőgazdasági betakarí-
tást, az új kenyeret is.
Őrhalom Szent István faluja, tisz-
telete a település történetének kez-

detéig nyúlik vissza, Ő a mi védőszentünk, ünnepe közösségünk
legjelentősebb ünnepe, Őrhalom születésnapja. Hagyományaink sze-
rint augusztus 20-án Őrhalomban nagyszabású rendezvényekkel
együtt ünnepel az Egyházközség és az Önkormányzat, az egész falu-
közösség: templombúcsúval, körmenettel, vendégséggel, mulatság-
gal, falunappal. Így történik ez idén, 2021-ben is, őseink
nyomdokaiban járva ismét együtt vagyunk, és együtt ünnepelhetünk,
együtt mulathatunk védőszentünk ünnepén.
Sokan úgy tartják rólunk, magyarokról, hogy hajlamosak vagyunk
sötéten látni a dolgokat. Nem is csoda, ha sokat panaszkodunk, hi-
szen sosem volt könnyű nekünk az élet, a történelem viharai sokszor
megtépázták az országunkat. Mostanában is nehéz időket élünk. Bát-
ran kijelenthetjük, hogy napjainkban az emberiség történetének
egyik legsúlyosabb járványa pusztít közöttünk. Ehhez fogható pan-
démia csak a középkori pestis járvány és a spanyolnátha volt. A mos-
tani vírushoz nagyon hasonló jellegű spanyolnátha vírusa, 100 évvel
ezelőtti járványában, szintén többször mutálódva, szintén több hul-
lámban, megfertőzte az emberiség közel felét, a halálos áldozatok
száma pedig legalább 50 millió fő lehetett.
Ezzel szemben ma, bár sokkal nagyobb a népesség, a népsűrűség,
mégis sikerült jobban megfékezni a járvány eddigi pusztítását. Olyan
szerencsés korszakban élünk, amikor az orvostudomány eszközei és
a szigorú társadalmi intézkedések képesek hatékonyan fölvenni a
harcot a korábban óriási pusztítást okozó kórokozókkal szemben. Ha

jobban belegondolunk, beláthatjuk, hogy mennyire szerencsések va-
gyunk, amiért tavaly is és most is itt együtt lehetünk, együtt ünne-
pelhetünk.
Történelmi visszatekintésben, ha csak a saját apám életútjára tekin-
tek vissza, akkor is azt látom, hogy olyan borzalmakat kellett átvé-
szelniük, mint a világháború pusztítása, a téeszesítés

vagyonelkobzása, a beszolgáltatási rend-
szer fosztogatása, vagy az 56-os forrada-
lom konfliktusai. Az én generációm
mennyivel szerencsésebb csillagzat alatt
élt, hiszen efféle borzalmakat sosem kel-
lett átélnünk.
A jelenlévők közül is biztosan sokan lát-
ták a Bonum Tv augusztus eleji adását,
melyben egy egész délelőtti programban
mutatta be Őrhalom vallási életét, kul-
túráját, hagyományait. Büszkeséggel töl-
tött el minket, hogy összefogásunk,
fejlesztéseink, hagyományőrző munkánk,
egyházi életünk eredményeiről ilyen szép
anyagot sikerült egy élő, vágatlan ripor-
tokból készült műsorban összeállítani.
Úgy gondolom, hogy szerencsés emberek-
nek mondhatjuk magunkat azért is, mert a Bónum TV, Palóc földet
bemutató sorozatának tanúsága szerint is, Őrhalom, ahol élünk, be-
letartozik a legjelentősebb palóc falvak sorába.
Az elmúlt évtizedben számtalan fejlesztésnek, felújításnak, építésnek

részese, irányítója lehettem. Öröm szá-
momra, ha a fejlődést, gyarapodást látom
falunkban. Azonban be kell vallanom, hogy
az egyik szemem sírt, a másik nevetett.
Mégpedig azért, mert az építések, felújítá-
sok szinte mindig csak az Önkormányzat
infrastruktúra beruházásaihoz és közin-
tézmény felújításaihoz kötődtek, lakossági
munkákat alig lehetett látni. Szerencsére
az elmúlt év ebben is változást hozott,
végre faluszerte sok helyen lehet látni a la-
kossági családi házépítés, felújítás, bővítés

munkálatait. Ezzel függ össze az a jelenség is, hogy ma már szinte
nem is lehet kapni eladó ingatlant nálunk, a korábban üresen álló
házak sorra gazdára találtak, felújításra kerülnek. 
Mindez azt mutatja, hogy Őrhalom fejlődik, az őrhalmi emberek gya-
rapodnak, a falu él és van jövője. Hogy mennyire él a falu, jól mutatja
a múlt szombati falunapunk is, ahol összegyűlt a falu apraja-nagyja,
kulturáltan együtt szórakoztunk, mulattunk. Rendezvényünk jó híre
messziről visszhangzik a mai napig.
Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy mi, Őrhalom mai lakói sok
szempontból szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Szent István köz-
benjárása megtapasztalható az Ő falujában, a mi életünkben. Ezért
azt javaslom, hogy amikor ma körmenetben visszatérünk a templo-
munkba, szívünk mélyéből énekeljük együtt a Te Deumot, adjunk
hálát minden jóért a Gondviselőnek, köszönjük meg Szent Istvánnak,
égi pártfogónknak, Őrhalom védőszentjének a közbenjárását. Isten
áldását vigyük haza a templomból családunkra, életünkre, otthona-
inkra, falunkra. Isten éltesse az Istvánokat, Isten éltesse Őrhalmot,
Isten éltesse az Őrhalmaikat!” FA
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- Továbbra is, folyamatosan jönnek a tájházba a kíváncsi érdek-
lődők, az ismeretlen, eltűnt világot megismerni vágyó látogatók,
és a visszatérő vendégeink. Még mindig vannak, akik tárgyi ado-
mányokkal bővítik a kiállításunkat. Idén is többektől kaptunk ki-
állítási eszközöket, viseleti ruhadarabokat, szőtteseket. Ez úton is
köszönjük a felajánlásokat!
- Zajlik az élet a tájház falai közt. A tavaszi nagytakarítást köve-
tően, virágosítottunk, feldíszítettük a verandát és a szekeret.
Amelyet Gresina Róbert ajándékozta a tájháznak. 
- A nyár során több esemény helyszínéül is szolgált a tájház. A Je-
ruzalema tánckihívás csapata itt készítette a táncról készült, yo-
utube-on található felvétel egy részét. 
- Majd júliusban a Bonum TV forgatott településünkön. A műsor
első állomása volt intézményünk, ahol a két Juliska néni kikö-
tötte és bemutatta a gyöngyös főkötőt, a két tánccsoport néhány

tagja táncolt,
Menyhárt Éva nép-
dalokat énekelt, és
polgármester úr is-
mertette a tájház
történetét
- Állandó segítőim
a főzőversenyen is
csapatot alkotva,
egyforma, saját ké-
szítésű kötényben képviselték a tájházat, és a megtisztelő har-
madik helyet érték el, az ízletes csülök pörköltjükkel.
- Ez úton is köszönöm Farkasné Marton Éva és Bóta Andrásné
Vali munkáját, valamint Hanzelné Farkas Éva és Balla Tímea se-
gítségét! FA
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-A június 6-ai Úrnapi körmenet ünnepi hangulatát emelték a virág pompába öltöztetett gulyibák, és a sok népviseletbe öltözött gyermek
és felnőtt. Köszönet a gulyibákat készítőknek és mindenkinek, aki hozzájárult az ünnephez.
-Augusztus 18-án a délutáni órákban megérkezett Őrhalomba az Esztergomból három napja indult zarándoklat. Hozzánk Szügyből gyal-
ogoltak és Szécsény felé folytatták útjukat. Céljuk Szentkút volt, az augusztus 20-ai Szent István Búcsú. 
-Őrhalom hagyományaihoz hűen a búcsú napját megelőzően, szabadtéri misén vehettünk részt az 1888-ban épült Szent István kápolnánál,
melyet Marton Zoltán László tahitótfalui plébániai kormányzó celebrált.
-Augusztus 20-án, Szent István király templomunk védőszentjének ünnepén, búcsúi szentmisével és körmenettel ünnepeltünk.
-Szeptember 26-án tartottuk az elsőáldozási ünnepi szentmisét, melynek keretén belül egy gyermek, Szolik Levente vehette magához az
Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust.
-Idén is megtartottuk az őrhalmiak szentkúti zarándoklatát. A szentmisét a Szentkúti Nagyboldogasszony Bazilikában Kovács Kornél
plébániai kormányzó celebrálta.
-Október 14-én ünnepélyes keretek között átadták az óvodai kültéri játékokat, melyeket Kornél atya megáldott. FA
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Járja Istvánné (1951-2021) 
Búcsúzunk! Fájdalmas kötelességünknek teszünk eleget, hiszen április 12-
én elhunyt Járja Istvánné, született Czibulya Rozália, a mi Rozika nénink,
vagy ahogy legjobb barátja, és kortársai hívták, Rozi.
Nehéz szívvel búcsúzunk szeretett Rozika néninktől. Torokszorító feladat
ilyen szomorú helyzetben egy olyan emberről beszélni, aki maga volt a jóság
és a vidámság.
Rozika néni oszlopos tagja volt az Őrhalomért Egyesületnek, és a Nyugdíjas
Klubnak, és állandó támogatója volt a Hagyományőrző Körnek. Sportegye-
sületünk és önkormányzatunk is mindig számíthatott munkájára. Megbíz-
ható, segítőkész ember volt. Felsorolni képtelenség, hogy Őrhalomban hány
eseményen segített, hány program megvalósításának volt aktív részese,
hány szervezetet támogatott munkájával, vagy hány alkalommal sütötte a
inom palacsintát rendezvényeinken.  Ha kellett ablakot pucolt, ha kellett

kapált, ha kellett főzött, ha kellett lelki támaszt nyújtott. Mindig ott segített,
ahol kellett.  Olyan ember volt, aki a problémákra megoldással reagált. 
Aktív nyugdíjas éveket élt meg. Nem sajnálta sem idejét, sem energiáját te-
lepülésünk javára fordítani. 
A hagyományőrző csoportban nyomon követte három unokája próbáit, fel-
lépéseit, majd lánya és veje táncos előadásait. Közben a táncosokat póta-

nyaként istápolta és bátorította. Támogatása
felbecsülhetetlen érték volt számunkra.
Rozika néni 70. életévében, hirtelen hagyta itt
családját, szeretteit, minket. Váratlan halála
még nehezebbé teszi a búcsúzást. 
Egy szerettünk eltávozásával mindig űr marad
szívünkben. Halála nagy fájdalom és települé-
sünknek nagy veszteség. 
Ha két szóval kellene jellemezni Rozika nénit,
az a már említett két pozitív jelző lenne, a jóság
és a vidámság. Mindig mosolygott és jó kedé-
lyű volt. Mindig volt hozzánk egy kedves, jó
szava. Testi-lelki fájdalmain felül emelkedve
mindig kedves volt. Életvidámságával jó és követendő példával járult elénk.
“Sírodhoz vezet utunk, feledni téged sohasem tudunk.
Feledni téged sohasem lehet, mert TE magad voltál a jóság és a szeretet!”
Szeretett Rozika nénire emlékezve, az ő tiszta emberségére, segítőkészsé-
gére gondolva elmondhatjuk, hogy amit róla őrzünk, az a tiszta szeretet,
amely az újabb találkozásig a fájdalmas érzések helyét kitölti a szívünkben,
lelkünkben. Nyugodjon békében! FA

Jeles napokhoz, évszakváltásokhoz, és településünk fontos alkalmaihoz mindig új dekorációt kap a Szent István kápolna melle  kis
pihenőhely, két szorgos, önkéntes keze nyomán. Köszönjük Farkasné Marton Éva és Bóta Andrásné Valika önzetlen munkáját!
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Őrhalom Község Önkormányzata, és az Őrhalmi Egyházközség Képviselő-
testülete május 30-án, vasárnap, immár hetedik alkalommal szervezte meg
a Magyar Hősök Emlékünnepét. Ekkor azokra a magyar katonákra emléke-
zünk, akik történelmünk során az életüket áldozták a hazáért. A szentmisét
követően, a Jézus Szíve kápolnánál Kovács Kornél plébániai kormányzó imát
mondott, majd Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédét hallhattuk,
melyből az alábbiakban idézünk: 

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni Kovács Kornél plébános úrnak,
hogy együttműködésével segít fenntartanunk ezt a nemes hagyományt,
miszerint minden évben az Önkormányzat és az Egyházközség együtt em-
lékezik meg hőseinkről május utolsó vasárnapjának szentmiséjét köve-
tően. Szintén elöljáróban, szeretném kifejezni örömemet, hálámat és
megilletődöttségemet amiatt, hogy Szent István Király ünnepe után több,
mint 9 hónappal ismét tarthatunk nyilvános közösségi programot, ösz-
szegyűlhetünk, egymás arcába nézhetünk.
…Hagyományainknak megfelelően május utolsó vasárnapján azokra a
hősökre emlékezünk, akik a háborúk vihariban életüket áldozták a ha-
záért. Megemlékezünk a sebesültekről, a hadirokkantakról és a fogságba
hurcolt foglyokról is. Mindazokról, akik a magyar történelem folyamán
életükkel, szenvedésükkel, helytállásukkal megszolgálták országunk jö-
vőjét. Mindazokról, akiknek köszönhetjük, hogy a történelem számos vi-
hara ellenére ma is él a magyar nemzet itt ebben a magyar hazában. Úgy
vélem, az örökre eltávozott hős katonák nem kérnének egyebet tőlünk,
csupán annyit, hogy ne feledjük el őket, emlékezzünk tetteikre, szívünk-
ben örökre őrizzük meg emléküket.
Őrhalomban, a krónikák szerint, még valamikor az 1920-as években,
Varga Antal és felesége Kanyó Julianna úgy döntött, hogy kőkeresztet ál-
líttat a falu közepére, a mai óvoda épülete előtti térre, hősi halált halt
Vilmos nevű iuk emlékére, akit hiába vártak haza az I. Világháborúból.
Ezt a keresztet azóta Hősök Keresztje néven ismerjük. Éppen 5 évvel ez-
előtt az Önkormányzat felújította, az akkori plébános úr pedig ünnepé-
lyes keretek között megáldotta a Hősök keresztjét, mely az ófalu közepén
megújult formában emlékezteti az arra járókat az őrhalmi hősi halot-
takra. Azokra az édesapákra, nagyapákra, dédapákra, akik soha nem tér-
tek vissza a frontról, valahol idegen földben nyugszanak, és így a
családtagoknak nem volt alkalmuk megadni a méltó végtisztességet.
Szintén a hőseink nevét őrzi a templomunk falán elhelyezett emléktábla,
községünk a templom falára helyezett emléktáblára véste azoknak az
embereknek a nevét, akik itt születtek, itt éltek, de a két nagy háború el-
ragadta életüket. Ide fogjuk ma is elhelyezni a megemlékezés koszorúit,
virágait.
… Úgy gondolom, hogy hősi halottaink, hőseink tisztelete, példája az em-
lékezésen túl azt is megköveteli tőlünk, hogy mi is becsülettel helyt áll-
junk. Helyt álljunk a hazáért, az otthonunkért, a közösségünkért. Nem
fegyverrel a kézben, lövészárkokban, gránátok robbanása mellett kell
harcolnunk, a haza ma ekkora áldozatot szerencsére nem követel meg
tőlünk. Ott kell megállni a helyünket, ahová az élet vezérel minket; 
családunkban, munkánkban-hivatásunkban, közvetlen és nagyobb kö-
zösségünkben, vagy éppen egy világjárványban.
Hiszem, hogy ma is a korábbi harcokban elesett hősök példája, hősies-
sége és önfeláldozása él tovább a járvány ellen küzdőkben, a kórházak-
ban helytálló orvosokban és az ápolókban, a mentősökben és a
rendvédelmi szervek dolgozóiban, a szociális ágazatban és a kereskede-
lemben dolgozókban, a híveiket vigasztaló papokban, a lelkiismeretes pe-
dagógusok és hivatalnokok tömegében. Helytállásuk példaértékű
mindannyiunk számára. A mai ünnepen az ő hősiességüket és áldozat-
készségüket is megilleti tiszteletünk és megbecsülésünk.

Most is szeretném megragadni az alkalmat és kifejezni köszönetemet és
tiszteletemet Őrhalom minden lakójának, akik fegyelmezett, türelmes,
megértő magatartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy minél kisebb vesz-
teséggel és szenvedéssel átvészeljük a világjárvány támadását. Munka-
társaimnak, segítőinknek is szeretném külön megköszönni a védekezés
során tanúsított áldozatos munkájukat. …”
A megemlékező műsoron közreműködött Prevíz-Vetter Anita kántor és

templomunk énekkara. Prózát olvasott Fábián Donát. Hangszeren játszott
Bertók Áron. A rendezvényt Bóta Bettina konferálta.
A műsor után a megemlékezésünket az első és második világháborúban ele-
sett őrhalmi hősök emléktáblájának megkoszorúzásával folytatódott.
Koszorúztak: Őrhalom Község Önkormányzata – Farkas Egon polgármes-
ter, Kanyó János alpolgármester, és Kárász András önkormányzati képvi-
selő. Őrhalmi Egyházközség Képviselő-testülete – Kovács Kornél plébániai
kormányzó és Farkas Oszkár egyházközség elnöke. Őrhalmi Óvoda – Pili-
siné Varga Anna óvodavezető. Őrhalomért Egyesület – Percze Ilona és Varga
József. Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör – Kállai Péter és csa-
ládja.
A megemlékezésen közreműködtek az őrhalmi népviseletbe öltözött ha-
gyományőrzők és Farkas Dominik.
Őrhalmi hőseink fájó emléke örökké él szívünkben! Tisztelettel emlékez-
zünk rájuk!
Nyugodjanak békében! FA
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Dévény-módszer
Bunder-Harman Ágnes vagyok, DSGM
szakgyógytornász. Nyolc éve élünk Őr-
halomban a családommal. Szeptem-
bertől a falu védőnői szobájában
rendelek. Az alábbiakban az általam
használt módszert szeretném bemu-
tatni.
Dévény Speciális manuális technika -
Gimnasztika Módszer (DSGM) - ez a
teljes, hivatalos neve a szülők által Dé-
vény tornának ismert kezelésnek. A
módszer egyedi eljárást alkalmaz,
mellyel direkt hat az idegrendszerre, il-
letve helyreállítja az izmok, inak álla-
potát. Kiknek segít a kezelés?
•Oxigénhiányt elszenvedett csecsemők-
nek. Ha a terhesség vagy a szülés köz-
ben oxigénhiányos állapot merült fel
elhúzódó lett a vajúdás és/vagy a kito-
lási szak, a magzatvíz zavaros (meconi-
umos) volt, a köldökzsinór a nyakra
tekeredett, stb.
•A terhesség alatt, szülés közben vagy a
megszületés után kialakult idegrend-
szeri kórképek (agyvérzések, ciszták,
agykamrai tágulatok stb.) miatt beteggé
vált babáknak.
•Koraszülött babáknak.
•Ha a csecsemő mozgása nem fejlődik
kellő ütemben. Esetleg „lustának”
tűnik, nem emeli a fejét, nem fordul,
mászik időben stb.
•Kromoszóma rendellenességgel, pl.
Down szindrómával járó mozgászavar
esetén.
•Méhen belüli tartási rendellenességgel
született csecsemőknek, pl. ferde nyak-
tartással született (nem forgatja a fejét).
•Ortopédiai eltérések esetén, pl. donga-
láb.
A Dévény módszer egy speciális izom-
kezelés, melynek során a gyógytornász
a baba bőrén keresztül dolgozik izmo-
kon, inakon, különböző testhelyzetek-
ben, illetve mozgatás közben. A kezelés
célja a kontraktúrák oldása, a kóros
izomhelyzetek normalizálása és az ideg-
rendszer direkt stimulálása. Az izmok-
ban és inakban találhatók az
idegrendszeri végkészülékek, amikre
hatva a baba központi idegrendszerét a
javulás irányába befolyásoljuk, ezáltal
a baba izomtónusa („izomfeszülése”)
változik, az aszimmetriák csökkennek,
ill. eltűnnek, mozgása összességében
javul. Az eredményesség szempontjából
a korai – lehetőleg 5 hónapos kor előtt
megkezdett – kezelés döntő jelentőségű
lehet. Ezért nagyon fontos a korai idő-
szakban a tünetek felismerése.
Bunder-Harman Ágnes szakgyógytornász

A kép illusztráció!
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•A koronavírus világjárvány eddig soha nem tapasztalt kihívások elé ál-
lított mindenkit. A hivatal dolgozói a személyes ügyintézést elkerülve
elektronikus úton, illetve elkerülhetetlen esetekben, a megfelelő óvin-
tézkedések mellett személyesen végezték munkájukat. Mindvégig biz-
tosították a közvetlen ügyintézés lehetőségét a hivatal kapujában.
Településünkön is sok fertőzött volt, és a negyedik hullám közeledtével,
vigyázzunk magunkra. Akik a jellemző tüneteket észlelik magukon, ne
menjenek az orvosi rendelőbe, kérjük, telefonon keressék fel házi or-
vosukat. Tavasszal Dr. Gúth Csaba háziorvos folyamatosan oltotta a re-
gisztrált személyeket a covid elleni védőoltásokkal. 
•Őrhalom Község Önkormányzata tavaly, kilencedik alkalommal sike-
resen pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pá-
lyázatán. A pályázati összegből és az önkormányzati önrészből idén
januárban, 60 erdei m3 tűzifát sikerült megvásárolni. A tüzelő kiszállí-
tását és külön-külön háztartásokhoz történő elszállítását az Önkor-
mányzat finanszírozta. Őrhalomban 115 fő rászoruló kapott tüzifát. Az
Önkormányzat ennyivel tudott hozzájárulni az erre vonatkozó törvény-
ben előírt jogosultsági körbe tartozók fűtési gondjainak enyhítéséhez.
•Idén is virágosítottuk településünk közterületeit, intézményeit. Kö-
szönjük azon lakók segítségét, akik a forró hétvégéken meglocsolták a
közelükben található virágágyásokat.

•Május 8-án oltóbusz volt településünkön. A Magyar Honvédség mobil
oltóállomása az Orvosi Rendelő melletti udvaron várta, az előzetesen a
háziorvosnál regisztráltakat. Több mint 70 fő élt ezzel az oltási lehető-
séggel.
•Május 30-án rövid megemlékezést szerveztünk a Magyar Hősök Em-
léknapja alkalmából. A meghitt programon méltóképpen emlékeztünk
településünk hőseire. (Részletes leírás a 6-7. oldalon található.)
•Június 4-én tartottuk meg a Csemadok Ipolyvarbói választmánya által
szervezett, rendhagyó Trianoni megemlékezésünket. A lezárt Ipoly híd
túloldalán a varbóiak kulturális műsorral készültek. A felvidékiek meg-
emlékező koszorúit a hídon átadva Farkas Andrea helyezte el a Trianon
keresztnél.

•Önkormányzatunk dolgozói, egész évben végzik a szükséges karban-
tartási munkálatokat és rendben tartják közterületeinket.
•A nyár folyamán a katasztrófavédelem két alkalommal, valamint ön-
kormányzatunk is kétszer végeztetett szúnyoggyérítést Őrhalomban.
•Júliusban 7, augusztusban 5 fő diákmunkást foglalkoztatott önkor-
mányzatunk.
•Július 9-én Mozgó Kormányablak buszon várták az ügyfeleket az in-
tegrált kormányzati ügyfélszolgálat munkatársai.

•Július 20-án a Bonum TV forgatott településünkön. (Rövid beszámoló
a stáb itt töltött napjáról a 13. oldalon olvasható.)

•Július 27-én, immár kilencedik alkalommal szervezett Önkormányza-
tunk kirándulást Egerbe.
•Július 29-én kivitelezési fázisba lépett az Ipolyvarbót Őrhalommal ösz-
szekötő híd projektje. A szerződésben foglaltak szerint a hidat a Hídé-
pítő Zrt. építi meg, melyet 2023-ban át kell adni a forgalomnak. 
A szerződést Fagyas Marcel Ipolyvarbó polgármestere vette át.

•Önkormányzatunk ajándékba kapott egy használaton kívüli, szépen le-
festett, régi kerékpárt Járja Norberttől, amely a hivatal bejáratát díszíti.
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•Őrhalom Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata augusztus 6-án
tartotta a Romanapot a Sportpályán. Az egész napos családi rendezvény
sikeresen zárult.
•Augusztus 13-15-ére szervezték a Nagy Ipoly takarítási akciót. Tele-
pülésünket érintő szakaszon az Őrhalom-i Horgász Egyesület részéről
Kovács Gábor egyesületi titkár koordinálásával folytak a munkálatok,
az Őrhalomért Egyesület és Önkormányzatunk közreműködésével. A
csapat egyik fele a parton, a másik fele csónakokból gyűjtötte a nem kis
mennyiségű szemetet. Köszönjük, hogy megtisztították folyónk területét!

•Augusztus 14-én Falunapot tartottunk. Rendezvényünket megtisztelte
jelenlétével Balla Mihály országgyűlési képviselő úr is.(Részletes be-
számolót a 10-11. oldalakon találnak.)

•Augusztus 31-én a Vöröskereszt véradást szervezett Őrhalomban, az
Orvosi Rendelőben. Hála és köszönet a közel 40 fő véradónak!!!   
•Szeptember 19-én, 65 éves korában elhunyt Varga István önkormány-
zati képviselő. A helyére a képviselő-testületben Marsiczki Istvánné kerül.
•A Magyar Falu Programon Önkormányzati járdaépítés/felújítás téma-
körben megnyert pályázati összeget Önkormányzatunk felhasználta a
Rákóczi út déli oldalán járda szakasz bővítésére. A kivitelezés október
hónapban megtörtént a főút Jókai és Ady út közötti, 500 m-es szaka-
szán. Köszönjük a lakók, munkálatok alatt tanúsított türelmét.

•Október 2-án, Mihály naphoz közel, megrendeztük főzőversenyünket.
A hangulatos programról készült képes beszámolót a 12. oldalon te-
kinthetik meg.
•Október 6-án volt az Őrhalmiak szokásos Szentkúti zarándoklata, egy-
házközségünk és önkormányzatunk közös szervezésében.
•Iskolánk épülete a nyár során 23 millió forintból újult meg. Az épüle-
ten nyílászárók cseréje történt.  Október 7-én Hajnal Gabriella a Klei-

belsberg Központ elnöke, Nagyné Barna Orsolya a Balassagyarmati Tan-
kerületi Központ igazgatója, Balla Mihály országgyűlési képviselő és
Farkas Egon polgármester adták át a Magyar Falu Program keretében
megújult őrhalmi József Attila Általános Iskola épületét. 
•A Magyar Falu Program keretén belül Őrhalom Község Önkormány-
zata óvodai játszóudvar fejlesztésre 4,5 millió forint pályázati összeget
nyert. A nyár folyamán kihelyezett játékokat október 14-én ünnepélyes
keretek között adta át Balla Mihály országgyűlési képviselő úr és Farkas
Egon polgármester úr, aki elmondta, hogy az óvodapedagógusokkal
olyan eszközöket választottak, amelyek a képességfejlesztést és az
egészséges testmozgást egyaránt szolgálják. Kovács Kornél plébániai
kormányzó áldását követően, az óvodások műsorát láthattuk majd Zizi
bohóc nevettette meg a gyerekeket.

•Önkormányzatunk idén a  Magyar Falu Program keretén belül, orvosi
eszköz beszerzésre közel 2 millió Ft támogatást nyert, melynek be-
szerzése folyamatban van, valamint Óvodai infrastruktúra-fejlesztés,
felújításra 20 millió Ft pályázati pénzt kapott, amelyet jövőre fognak
felhasználni.
•A szociális tűzifa november közepétől december 15-éig lesz igényel-
hető formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban. A benyújtott igé-
nyek elbírálása és a fa kiosztása január hónapban történik.
•Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágításban észlelt
meghibásodásokat a KÖZVIL Zrt. telefonos közvilágítási hibabejelentő
telefonszámán tehetik meg : 06 1 457 0575. 
•A játszótéren elhasználódott játék elemek javítása folyamatos. Ha meg-
hibásodást észlelnek, kérjük, jelezzék önkormányzatunk felé.
•Rendezvényeink fotózását Farkas Dominik végzi, munkáját ezúton is
köszönjük.
•Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Őrhalmi Újság szer-
kesztősége szívesen fogadja a település életét érintő témákat feldolgozó
cikkeket, jó minőségű fotókat. FA

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt évben rendkívül sokat hallhattunk és tanulhattunk a vírusokról,
fertőzés terjedéséről, a vírusos betegségek lezajlásáról. Számtalan szenve-
dést, fájdalmat okozott a sok megfertőzött, akár halálosan megbetegedett
ismerős. Mindenkit arra kérek, hogy amit megtanultunk az elmúlt 2 évben,
soha ne feledjük! 
Újra elmondom a legfontosabbakat ( a COVID 10 parancsolatát) : 
1., tartsunk 1-2 méter távolságot társainktól,
2., ha közelebb kerülünk mindenképp legyen rajtunk maszk,
3., a közösségi tereket szellőztessük,
4.,  a kezünket rendszeresen fertőtlenítsük,
5., ha légúti fertőzésünk van próbáljunk 5-6 napig elvonulni a közösségtől
(karantén),
6., betegség esetén kérjünk telefonos segítséget szakembertől,
7., a megelőző védőoltás lehetőségével éljünk,
8., betegség gyanús ember után fertőtlenítsünk,
9., ne hallgassuk meg jó tanácsot csak orvosunktól,
10.,  ha betegek vagyunk türelemmel viseljük a gyógyulás időszakát és fo-
gadjuk el az orvosi utasításokat!
A vírust nem látjuk, de itt van, több tízezer embert ölt meg, és még jelenleg
is okoz halálos megbetegedést, vegyük komolyan jelenlétét. A felsorolt
szempontok  nemcsak a COVID-ra vonatkoznak, hanem valamennyi légúti
és hasi  betegséget okozó vírusra.
Jó egészséget minden rám bízott embernek!

dr. Gúth Csaba  
háziorvos
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2021. augusztus 14-én immár évről-évre 5. alkalommal került megren-
dezésre az őrhalmi falunap. Szűk hazánkban már hagyománynak számító
rendezvény lebonyolítását mint minden évben hosszas előkészületek és sz-
ervezési munkák előzték meg. A kemény munka idén is meghozta a
gyümölcsét, ismét egy színvonalas program került megrendezésre
Őrhalomban.
Augusztus 14-én többeknek meglehetősen korán indult a napja, mivel a falu-
naphoz kapcsolódó első program, a Őrhalmi HE által szervezett Kövecses
tavi horgászverseny regisztrációja 06:30-kor kezdődött, a HE három korc-
soportban várta a nevezőket. Az i jaknak és a kevésbé i jaknak 07:00-ig volt
lehetőségük az adminisztráció elvégzésére, ekkor kezdődött meg ugyanis a
horgászhelyek kisorsolása, ezt követően a horgászok egészen 08:00-ig
készülhettek a megmérettetésre. A verseny 08:00-11:00 tartott. Az ered-
ményhirdetésre a koraesti órákban került sor a sportpályán.
A sportpálya délelőtt kezdett megtelni élettel, sorra érkeztek különböző
szolgáltatók, akik a falunap ideje alatt biztosítottak szórakozási lehetőséget
a jelenlévőknek. A nap folyamán már-már szokásosnak mondható ingyenes
háttérprogramok kecsegtettek szórakozási lehetőséggel a kicsiknek és a
nagyoknak egyaránt. Ilyen háttérprogramok voltak a teljesség igénye nélkül:
arcfestés, testfestés és csillámtetkó gyerekeknek, légvár, körhinta, fajátékok,
állatsimogató, rendőr –és tűzoltóautó, íjászat, hintózás stb..
A leggyorsabbak már 13:00-kor sorban álltak a fenséges babgulyásért, ekko-
rtól volt lehetőség ugyanis az ebédjegyek beváltására, amelyhez a
belépéskor juthattak hozzá a vendégek, a falubeliek, és az elszármazottak
ingyenesen a nem őrhalmi vendégek 500 Ft ellenében. Ezidőtájt zendített rá
Grenyó János is, tudni illik „Jó ebédhez szól a nóta”. 
A programok ismertetéséért, illetve a fellépők és vendégek felkonferálásáért
ezen a napon, mint már számtalanszor az elmúlt években az őrhalmi
népviseletben pompázó Bóta Bettina és Rados Zsó ia feleltek. 
14 órakor a színpadot birtokba vették az Őrdaru Gyermek Tánccsoport,
majd a Vitalitás SE Látványtánc Szakosztály tagja, akik színvonalas produk-
ciójukkal örvendeztették meg a jelenlévőket.
A tánc után 15 órakor ismét a zenéé lett a főszerep, ugyanis megérkeztek a
falunap első sztárvendégei, a Bon-Bon együttes. Minimalizmus elvét vallva
eljátszottak néhány dalt, ami az időbe belefért, majd nagy sebbel-lobbal
távoztak.
A Bon-Bon együttes fellépése után Farkas Egon polgármester Úr mondott
beszédet, valamint köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepi beszédből az aláb-
biakban idézünk: 
„ … Augusztus 20-a, Szent István Király ünnepe, nem csak egy állami ünnep
Őrhalomban. Évszázadok óta ezen a napon emlékezünk falunk védőszentjére,
ekkor tartjuk templomunk búcsú napját is, ekkor van a vendégség.  Ez az
ünnep az egész faluközösség főünnepe. Nem véletlen, hogy a falunapot is ehhez
kötöttük. Olyan eseménysorozatot szeretnénk szervezni, mint egy születésnap.
Megünnepelni együtt Őrhalom születésnapját. Amikor egybegyűlhet mindenki,
akinek fontos ez a falu, aki valamilyen szállal kötődik ehhez a faluhoz, az itt
élő emberekhez. Amikor összegyűlik az egész család és a rokonok, barátok,
hogy együtt legyenek, ajándékot adjanak egymásnak, elbeszélgessenek
egymással, megvitassák ügyes-bajos dolgaikat, szórakozzanak, kikapcsolód-
janak, érezzék jól magukat és az összetartozás jó élményével szívükben
gazdagodva folytassák tovább életüket.
Az elmúlt másfél év sok problémája, feszültsége, a sok korlátozó intézkedés és
lezárás után úgy érezzük, hogy jobban ki vannak az emberek éhezve a

közösségi programokra és szórakozásra, mint korábban bármikor. Ezért, a
mai alkalommal különösen gazdag programot kínálunk kedves
vendégeinknek. A Bon-Bon együttes után Szabó Ádám harmonikás fog
következni. Majd főképpen a kisebbeknek szeretnénk kedveskedni egy inter-
aktív mesével, aztán folytatódhat a bulizás DJ Dominikkal, és akár éjszakáig
Grenyó Jánossal. Lesz majd egy meglepetés tánc is az Őrhalomért Egyesülettől
és számos háttérprogramot is megtalálhatnak a sporttelep területén. Az
ebédet idén is Percze Ilonka néni és csapata főzték nekünk, ezúton is köszön-
jük a munkájukat.
Végezetül, szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját, aki
részt vett a mai nap szervezésében; civileknek, szervezeteknek és kedves kol-
légáimnak, minden fellépőnek, művésznek. Minden kedves vendégünknek
kellemes, szép napot, jó szórakozást kívánok. Mindenkit szeretettel hívok és
várok a 20-ai templombúcsúra is. Vigyázzunk egymásra! Isten éltesse
Őrhalmot, Isten éltesse az Őrhalmaikat!”
A polgármester úr beszédét követően lépett színpadra Szabó Ádám, aki a
rekkenő hőségben is képes volt énekhangjával és harmonikájával talpra ál-
lítani a látogatókat, sokan merészkedtek ki a rendezvénysátor éltető
árnyékából, és a közel 40 fokos hőségben a tűző napon is táncra perdültek.
Ádám a hatalmas hőség ellenére egy rendkívüli hangulatú bulit varázsolt
Őrhalomban hatalmas köszönet érte.
A délután folyamán besűrűsödött a program sorra váltották egymást a
fellépők. Szabó Ádám után a Kereplő Színház Csizmás kandúr című interak-
tív mesejátékáé lett a főszerep a gyerekek nagy örömére. A rendezvényen
tiszteletét tette, és a gyermekprogram után köszöntötte a vendégeket és
beszédet mondott Balla Mihály országgyűlési képviselő úr.
Egymást követték a különféle programok, mígnem délután 17:30-kor szín-
padra lépet DJ Dominique, aki ugyancsak óriási bulit varázsolt az őrhalmi
sportpályára. Olyan hangulat kerekedett kis falunkban, hogy rövid idő el-
teltével a színpadot hátrahagyva masinisztává avanzsált, és létrehozta
Őrhalom talán valaha volt leghosszabb vonatát. Ugyancsak hatalmas
köszönettel tartozunk a fergeteges buliért.
A sztárfellépőket követően a színpadon ismét a táncé lett a főszerep, ahogy
az Őrhalomért Egyesület által szervezett Nyárnyitó partin, úgy a falunapon
is előadásra került a Jerusalema tánckihívás apropójából begyakorolt kore-
ográ ia, amely ugyancsak nagy sikert aratott.
A táncot követően a reggeli horgászverseny eredményhirdetésére is sor
került. Önkormányzatunk díjait polgármester úr és Kovács Gábor HE titkár
adták át. Fontosnak tartom megemlíteni, ugyan a falunaphoz szervesen nem
kapcsolódott, de ezen a napon rendezték a Nemzetközi Ipoly Kupát, ahol az
őrhalmi horgászok aranyérmet szereztek. Hatalmas gratuláció illeti meg a
versenyzőket. A csapat tagjai: Erdélyi Miklós verseny felelős, Járja István,
Reményi Zsolt, Karvai Bence, Dervadelin Valter. Segítők: Bartos József
i júsági felelős és Bóta András csapatvezető.
Az eredményhirdetéssel a kötött programok sora véget ért, a további órák-
ban Grenyó János jóvoltából szabadtéri bálban mulathattak vendégeink.
Őrhalom Község Önkormányzatának nevében szeretnék hatalmas
köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a
falunap eredményes megszervezéséhez, lelkes és önzetlen segítőink nélkül
nem tudnánk évről-évre megrendezni és lebonyolítani egy ilyen ren-
dezvényt. Kárász András

önkormányzati képviselő
A falunapi fotókat készítette: Makrai Richárd, Sümegi Tamás, Farkas Dominik
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FŐZŐVERSENY12
„Az arany fakanál
A legtöbb ember élete során rengeteg mesét elolvas. Teszi ezt azért, mert a mese törté-
net mindig olyan jó érzéssel tölti el. A mese nevetős, kacagós, mulatós, családos, gye-
rekbarát, örök barátságokról szól, összekovácsolós, és persze a legtöbbször mindig jókat
főznek és esznek benne. Csakhogy ez most igaz történet. Helyszíne Őrhalom Polgár-
mesteri Hivatal udvara, Arany fakanál főzőverseny. Ma nem olvastunk, tapasztaltunk.
Nyolc versenyző csapat kiváló, hozzáértéssel főzött étkét kóstoltuk. Az ételek mind ki-
válóak voltak, de a széles mosolyok, a nevetés, humor, tánc, összedolgozás, csapatmunka,
a szolgálat és a szolgáltatás,ez az, ami mesébe illő, és hírét érdemes vinni, terjeszteni, el-
tanulni, mert hetedhét országon nincsen párja. 
Ki lett ma a győztes? Az EMBER maga. 
Egy kis közösség, amely NAGGYÁ nőtte ki magát. 
Köszönjük, hogy itt lehettünk ma veletek!”
A fentiekben Makrainé Lajtos Andrea és férje, Makrai Richárd a Fókuszban a térség
Facebook csoport koordinátorainak kedves szavait olvashatjuk rendezvényünkről. A
házaspár megtisztelt minket jelenlétükkel, és segítettek a zsűrizésnél. Andi írása és
Ricsi fotói hűen tükrözik rendezvényünk hangulatát, és azt, hogy milyen céllal is szer-
vezzük évről-évre ezt a kedves programot.
Őrhalom Község Önkormányzata idén is, immár kilencedik alkalommal megszervezte
főzőversenyét, október 2-án a Polgármesteri Hivatal udvarán. Már az előző napok-
ban a dekoráló csapat - Farkasné Marton Éva, Bóta Andrásné Vali, Balla Tímea és Far-
kas Andrea – az őszi díszek elkészítésével foglalatoskodott. 
A főzőverseny napján, szép napsütéses időben, 8 csapat indult a fakanalas megmé-
rettetésen. A szervezők, Őrhalom Község Önkormányzat csapattagjai vendégvárónak
disznótoros falatokat készítettek, majd ebédre két katlan debreceni sertés tokányt
főztek csavart tésztával. Ezzel vendégelték meg a főzőversenyre érkezőket. A jelenlévő

gyerekeknek Percze Ilonka néni vezetésével az irodai dolgozók mákos és prézlis nud-
lit készítettek. Míg rotyogtak a inomságok, polgármester úr mikrofonnal a kezében
körbe járta a csapatokat, és rövid vidám beszélgetéssel kitudakolta, hogy ki mit főz,
milyen praktikákat vet be a győzelem érdekébe.
Az elkészült ételeket a hat tagú, független zsűri kóstolta és bírálta, majd hosszas ví-
vódás  után, igen nehéz döntést hozott. A nagyon szoros versenyben első helyen vég-
zett a Jeruzalema Tánccsapat. A bográcsos vörösboros marhapörkölt nokedlivel, házi
savanyúsággal, dödöllével kapta a legtöbb pontszámot a zsűritagoktól.
A második díjat Őrhalom Község Önkormányzata és az Őrhalmi Közös Hivatal csa-
pata, Szolikné Bogdány Mónika vezetésével érte el a debreceni tokánnyal. A csapatot
erősítette Szolik Gyuláné Marika néni, Kojnok Józsefné Marika és Orosz János is. A
megtisztelő harmadik hely a Tájház dekor csapaté lett, akik körmös csülköt főztek
burgonyával uborka salátával.
A dobogóról lemaradt csapatok (abc sorrendben), és az elkészített ételek az alábbiak voltak: 
Bogyó és Babóca csapat: babpörkölt füstölt tarjával, 
Nagy csapat: gombócos káposzta,
Őrhalom és Térsége Polgárőrség: pacal pörkölt főtt burgonyával, vegyes savanyúsággal.  
Őrhalomért Egyesület: lucskos káposzta,
SzolKojHanz családi csapat: húsgombóc betyár módra. 
Az eredményhirdetést követően a Jeruzalema Tánccsoport jelenlévő tagjai előadták
a tánckihívásra megtanult táncukat. A gyerekek az Őrhalomért Egyesület népi játé-
kaival ügyeskedhettek. Aszfaltrajzolással, arcfestéssel, körmönfonással, színezéssel
és csocsózással is tölthették idejüket. Minden csapat részesült az önkormányzat aján-
dékaiból. Az egész napos program szabadtéri retro discoval zárult, a talpalávalót 
Dj. Szeleczki Csaba szolgáltatta.

FA



FŐZŐVERSENY 13

Július hónapban Őrhalomba látogatott a Bonum TV, katolikus televízióadó stábja, a Palóc Nyár című műsorsorozatukkal. 
Az egész napos forgatás alatt bemutatásra került településünk egyházi, hagyományőrző és kulturális élete.
Madocsai Bea műsorvezető, szerkesztő asszonyt Farkas Egon polgármester úr vezette körbe Őrhalomban. A tájháznál be-
szélgető partnerei voltak a néptáncosok, Kanyó Ferencné Juliska néni és Marton Jánosné Juliska néni. Menyhárt Éva népdal-
csokorral színesítette a programot a tájház udvarán és a templomban. A tájházat és a templomot polgármester úr mutatta be.
Majd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állított kopjafánál  Farkas Andrea az Őrhalomért Egyesület elnöke
beszélt a település civil életéről, és a hagyományőrzésről. A falu jelképévé vált Szent István kápolna történetét Kanyó János
alpolgármester úr ismertette. Fábián Donát papnövendékkel, pályaválasztásáról beszélgetett a szerkesztő asszony.
László Péter költőnk, krónikásunk a Mária kápolnánál mesélt településünk múltjáról, valamint munkássága, verses kötetei is
bemutatásra kerültek. A nap végén Percze Ilonka néni a hagyományos krumpli laskát készítette el a stáb tagjainak.
A több mint két órás felvétel megtekinthető a youtube csatornán, Délelőtt Palócföldön – Őrhalom – 2021.07.29. címen.

FA
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14 Nyárköszöntő mulatság
Az Őrhalomért Egyesület június 26-án Nyárköszöntő mulatságot szerveze  a Sportpályán, immár
hetedik alkalommal. Egyesületünk egy kis műsorral és vidám há érprogramokkal készült a nyár-
nyitó rendezvényre, ahol minden program ingyenes volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A rendezvény első részében a Hórihorgas Hujákolók Gólyalábas Társulat Szen vánéji hujákolók
című gyermek műsort látha ák, majd felléptek kis táncosaink, az Őrdaru Gyermek Tánccsoport,
és megnézhe ük a Jeruzalema tánckihívás fergeteges előadását, aztán élő koncerten szórakoz-
ha unk az Air Factor zenekar jóvoltából. Ha már Jeruzalema tánckihívás, akkor mindenkinek
akarva-akaratlanul is ez a vidám tánc összefonódik a Covid-19 vírusjárvánnyal. 
Nem elégszer hangzik el, hogy mennyire hálásak vagyunk az ún.élvonalban dolgozóknak, és i  fel
lehet sorolni az egészségügyben, a kereskedelemben, az oktatásban, a tömegközlekedésben, stb.
dolgozókat, de azt mindenki elmondhatja, hogy a legnagyobb veszélynek és tehernek azok voltak
és sajnos még mind a mai napig vannak kitéve, akik a kórházak covid osztályain dolgoztak nap,
mint nap. Településünkön is sok egészségügyben dolgozó él, akiknek hálás szívvel köszönjük ál-
dozatos munkájukat!
Az Őrhalomért Egyesület most szeretne két fiatalt kiemelni közülük, akik korukat meghazudtolva,
lelkiismeretesen és szorgalmasan végezték munkájukat. Napról napra a teljes védőfelszerelés-
ben, napi kétszeri táplálkozási lehetőséggel, maszktól kisebesede  arccal mosolyogtak és tar-
to ák a lelket a betegekben. Szent-györgyi Albert azt mondta: Az ember cselekedeteit
meghatározó egyik leglényegesebb tényező az az értékrendszer, melyet fiatal korában alakít ki.”
Csernyík Évát és Valah Dorinát, az Őrhalomért Egyesület munkájukat elismerő oklevélben és ju-
talomban részesíte e.
A délután során lehete  póni lovagolni és állatokat simogatni a szécsényi Annus Tanyáról, a tu-
lajdonos Annus Albert jóvoltából, Nagyné Mákos Izolda elhozta hozzánk népi játékait, és a ked-
ves kis kosaras körhintáját. Horváth Szilárd egy új ugrálóvárat hozo  nekünk. Vass Viola bohóc
jelmezben lufit hajtogato  a gyerekeknek.  Az ügyesebbek óriás buborékokat készíthe ek. Az el-
maradhatatlan kedvenc, a tündérkoszorú készítéssel és körmönfonással a két óvó néni, Anni és
Zsófi óvó néni várta az érdeklődőket idén is. Az Ipoly-völgyi Különleges Mentők csapata páraka-

puval kedveskede  a felfrissülni vágyóknak.
Az est során vacsorával vártunk minden jelenlévőt. Este felé meggyújto uk az Örömtüzet, eljár-
tuk a Szent Iván napi tűztáncot Kurucz Boglárka néptáncossal. A bátrabbak tüzet is ugro ak, az
ínyencek pedig almát süthe ek a parázsban. Majd az est zárásaként szabadtéri bállal vártuk ven-
dégeinket. A talpalávalót a Kardos Szilárd húzta.  Köszönjük, hogy velünk töltö ék ezt a varázsla-
tos estét!

:

Farkas Andrea egyesüle  elnök
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Az idei évet fontos ese-
ménnyel kezdte egyesüle-
tünk, január 7-én Bóta
András elnök úr Budapes-
ten aláírta a volt takarék
épület megvásárlásának
adásvételi szerződését. Az
épület kulcsátadása január
26-án megtörtént elnök úr
és Kanyó János titkár úr je-
lenlétében.

-Harminc évvel ezelőtt alakult meg az Országos Polgárőr Szövetség, és
ezzel közel egyszerre a Nógrád megyei szervezet is. A 30 éves évfordu-
lót ünnepelték a megye egyesületei június 11-én Romhányban, ahol dí-

jakkal ismerték el azoknak a tevékenységét, akik a megalakulás óta hűen
szolgálták a szervezetet. Egyesületünkből három személy kapott elismerő
oklevelet és kitüntetést: Hodászi Ferenc és Oszagyán Gábor a helyszínen

személyesen, illetve Bóta András a
későbbiekben vehették át a díjakat.
Ez úton is köszönjük kitartó önkén-
tes munkájukat és gratulálunk az el-
ismeréshez.
- A Polgárőr Megyei Napon, Va-
nyarcon háromfő egyesületi tag
képviselte a polgárőrséget.
-Egyesültünk 2021. szeptember 5-én
tartotta éves közgyűlését. A napi-
rendi pontok között szerepelt a
2020. évi tevékenység értékelése,
melynek keretén belül Bóta András

elnök beszámolója, valamint Bene István tűzoltó szakosztály vezetői be-
számolója hangzott el. A következő napirendek keretében Kanyó János
az egyesület titkára számolt be az egyesület pénzügyi helyzetéről, köz-
hasznúsági jelentésről. Varga Zoltán az egyesület ellenőrző bizottságá-
nak elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság elfogadta az
egyesület gazdálkodását. A következő napirendek keretében megtár-
gyalták a 2021. évi költségvetést, valamint megbeszélték az egyesület
előtt álló feladatokat. A közgyűlés a napirendi pontok beszámolóit egy-

hangú szavazással elfogadta. Sajnos az egyesület tagjai részéről nagyon
gyér volt a részvétel a közgyűlésen. A Nógrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságtól Juhász László alezredes és Mohács Gábor tűzoltó
őrnagy tisztelte meg je-
lenlétével egyesületünk
rendezvényét. A köz-
gyűlés egy közös, jó
hangulatú vacsorával
zárult, önkormányza-
tunk jóvoltából. 
-Legfontosabb felada-
tunk természetesen,
mint mindig a telepü-
lés közrend és közbiz-
tonságának elősegítése,
védelme. Ezért egyesü-
letünk folyamatosan
végzi szolgálati tevé-
kenységét a településen. Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, ka-
tasztrófavédelemmel. 
2021 évben is folyamatosan végeztük a rendezvények biztosítását, így a

településen áthaladó
Tour de Hongrie ke-
rékpár versenyt, falu-
napi rendezvényt,
vendégségi búcsút
stb. Elmondhatjuk,
hogy minden problé-
mamentesen zajlott! 
Az egyesület a Nem-
zeti Együttműködési
Alaptól 300.000 Ft pá-
lyázati támogatást
nyert eszközbeszer-
zésre, valamint a Me-
gyei Polgárőr Szövet-

ségtől Vass Miklós elnök úrtól 200.000 Ft-ot kapott szintén eszközbeszerzésre. 
-Mint azt már előző cikkünkben is megírtuk, hogy egyesületünk pályá-

zati támogatásból megvá-
sárolta a volt
takarékszövetkezet épüle-
tét. Folyamatosan végez-
zük polgárőreinkkel és
külsős szakemberekkel az
épület belső és külső felújí-
tását. Belső felújítás kap-
csán átszerelvényeztettük a

régi elavult vízcsőrendszert, átvizsgáltattuk a gázkonvektorokat. 
Felújításra került a villamoshálózat, elkészült a helyiségek, nyílászárók
festése, bútorzat felújítása, a kisebb helyiség új padlózattal történő ellátása. 
Tervezzük még a külső fal festését, pincék pucolását, udvar tereprende-
zését, vízelvezetés biztosítását. Ennek érdekében a fák kivágása az ud-
vari részen polgárőreink közreműködésével megtörtént. A felújítások
megvalósíthatóságát jelentős összeggel támogatta Őrhalom Község Ön-
kormányzata, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni Polgármester Úrnak.
-Folyamatosan várjuk újabb tagok jelentkezését a polgárőrségbe, hogy
még hatékonyabbá tudjuk
tenni az egyesület munká-
ját. Sajnos az a tapasztalat,
hogy egyre szűkebb kör a
településen, aki egyesüle-
tünk munkájában aktívan
részt vesz.
-Az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség nevében meg-
köszönöm mindenki segítő
támogatását, együttműkö-
dését, amelyet az egyesület
irányába nyújtott, illetve
nyújt.
Balla Tímea egyesületi tag

KÖZÖSSÉGEINK
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H í r e i n k
•Idén nyáron az Őrhalmi Óvoda udvara új játékokkal gazdagodott, amelyek már meg-
felelnek az előírásoknak és a gyermekek életkori sajátosságainak. Mi dolgozók is na-
gyon vártuk, hogy megújuljanak az udvari játékaink nemcsak azért, mert szép színes
és új, hanem azért, mert a gyermekek mozgásfejlesztéséhez hozzájárul a sokféle já-
téklehetőség, melyek által a különböző képességeik is fejlődnek. 
•Augusztus 23-án nyitottuk újra óvodánkat a szünet után. A gyerekek már nagyon vár-
ták, hogy az új kinti játékokat birtokba vehessék! 
•Szeptember 1-ével új nevelési évet indítottunk, melyet 6 fő kisóvodás is megkezdett.
•9-én megtartottuk első szülői értekezletünket, melyen az éves munkatervet megbe-
széltük. Remélhetőleg a járványügyi helyzet nem módosítja a betervezett programokat!
•21-én Csillaghúr együttes: Papírsárkány meséi című előadása volt, amit a gyerekek
érdeklődéssel hallgattak, könyvtárunk jóvoltából.

•Október 1-én tartottuk óvodánk hagyományos programját, a Mihály-napi vásárt, melyre a gyerekkel több héten át készülődtünk. Ez a program nép-
hagyományőrzés jellegű szokott lenni,a gyerekek és a felnőttek ilyenkor népviseletbe öltözködnek. Műsorral kezdődött a program, majd lehetett vá-
sárfiát vásárolni, enni, inni. A program tombolahúzással ért véget, mindenki több- kevesebb nyereménnyel tért haza. A befolyt összeget kiránduláskor
használjuk föl. Az idén is érződött a szülők összefogása gyermekük érdekében! Köszönöm mindenki támogatását, munkáját!
•14-én megtörtént az óvoda játszóudvarának ünnepélyes átadása. Ebből az alkalomból bohócműsort nézhettek meg a gyerekek, majd Balla Mihály
és Farkas Egon átadása után Kovács Kornél atya megáldotta az udvaron elhelyezett új játékokat. Az óvodások kis műsora után Zizi bohóc lufikból
hajtogatott különböző figurákat a gyerekeknek, amit mindenki hazavihetett. Sok élménnyel telt ez a nap. Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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- A „vírushelyzet” miatt a tavaszi próbák elmarad-
tak. A technika segítségével tartjuk a kapcsolatot a
kicsikkel s a szülőkkel is. Ez úton is köszönöm a
gyerekek kitartását, a szülők segítségét, Kurucz
Boglárka néptáncoktató lankadatlan lelkesedését!
A nagy kihagyás után ismét megkezdődtek a pró-
bák, kedd esténként „Bogi néni” vezetésével. To-
vábbra is szeretettel várjuk táncolni szerető,
szorgalmas gyerekek, fiatalok jelentkezését!
- A népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok és fiatal
házaspárok közreműködtek a Hősök napi megem-
lékezésen, és az úrnapi szentmisén, körmeneten.
A Magyar Hősök Emléknapján a hagyományőrzők
nevében Kállai Péter és családja helyezték el a
megemlékezés koszorúját.
- A jeruzalema tánckihívásra készített videófelvétel
kedvéért – már nem első alkalommal -  népviseletet

öltött a tájházban Szabó Petra és Kárász András önkormányzati képviselő.
- Az Őrhalomért Egyesület által szervezett Nyárköszöntő mulatságon, a
tűztáncon és a tűzugráson is részt vettek népviseleteseink, az Őrdaru
Gyermek Tánccsoport pedig hosszú idő után, ismét színpadra léphetett.
- Július 20-án a Bonum TV forgatott településünkön. A tájháznál nép-
tánccal, és népdalokkal köszöntöttük vendégeinket, valamint Juliska né-
niék bemutatták a népviseletünket.
- Falunapunkon a kis tánccsoport képviselte a hagyományőrzőket. Bóta
Bettina és Rados Zsófia népviseletben konferálták a programokat. Far-
kasné Marton Éva és Bóta Andrásné Valika hagyományőrző pavilont épí-
tettek ki, a Kállai házaspár és Pilisiné Varga Anna segítségével, ahol

megismerkedhettek
az őrhalmi népvise-
lettel, és régi fotókat
nézegethettek az ér-
deklődők.
- Augusztus 20-án,
Szent István király
ünnepén a hagyomá-
nyőrzők is részt vet-
tek a körmeneten, és
a búcsúi szentmisén.
Kicsik és nagyok
egyaránt népviselet-
ben ünnepeltek.
- Nyár végén egy
kedves felkérés érke-
zett Valkárné Kail
Mónikától, aki szere-
tett volna fotókat ké-
szíttetni az eredeti őrhalmi viseletről. saját gyűjteményébe. Marton
Jánosné Juliska néni kérésünkre ismét kikötötte Mónika és Kurucz Bog-
lárka fejét rojtos nagykendővel és gyöngyös főkötővel.
- Szeptember 11-én a nógrádsipeki Szüreti Mulatság résztvevői voltak a
kis táncosok és szüleik. A felvonulást követően, az új koreográfiát is be-
mutatták a gyerekek Bogi néni vezetésével.
- Amíg a vírushelyzet engedi, és a szülők jó szívvel, biztonságban en-
gedik közösségbe a gyermekeiket, addig megtartjuk a kedd esti próbákat.

FA

H a g y o m á n y ő r z ő  h í r c s o k o r
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- Tavaly év végén a Phestom Egyedi Óra Manufaktúra tulajdonosa Varga Balázs jóté-
konysági aukcióra bocsáto a egyik remekművét, melynek bevételét három egyenlő
arányban oszto a szét, három környékbeli szervezetnek. Az egyik szerencsés szer-
vezet az Őrhalomért Egyesület le . Ez úton is, még egyszer köszönjük Balázsnak, hogy
évről-évre támogatja egyesületünket, elismeri munkánkat! Elnökségünk ezen a hat-
vanezer forint támogatáson, három olyan rászoruló családnak vásárolt tartós élel-
miszert, ahol a szülő egyedül neveli gyermekét, gyermekeit.
- A Nemze  Együ működési Alap civil szervezetek számára kiírt NEAG-KP-1-2021
számú pályázatán az Őrhalomért Egyesület 300 ezer Ft támogatást nyert a Nyárkö-
szöntő mulatság megszervezésére.
- Farsang alkalmával az óvodának és a hivatal dolgozóinak fánkkal kedveskedtünk,
az iskolai jelmezbálba pedig tombolatárgyakat vásároltunk.
- A járvány helyzet mia  március 15-én elmaradt a hagyományos megemlékező ün-
nepi műsorunk. De, így sem feledkeztünk meg a Március 15-ei „park”-ról, hiszen kora
tavasszal és nyár elején is virágokat ülte ünk a kopjafa köré.
- Óvodánknak virágokat és festéket vásároltunk a virágágyások szebbé tételéhez.
- Április 12-én elhunyt egyesületünk egy oszlopos tagja, Járja Istvánné Rozika néni.
Fájó szívvel, szerete el gondolunk Rá! (Megemlékezésünk az 5. oldalon olvasható.)
- Április 29-én megtarto uk éves közgyűlésünket.
- A május 31-ei Hősök napi megemlékezésen, szervezetünk nevében Percze Ilona és
Varga József koszorúzo .
- Tavasszal egyesületünk néhány tagja és támogatója, Varga József Öcsi ötlete nyo-
mán táncra perdült. Hosszú hetek kemény gyakorlását követően, június 13-án elké-
szült egy videó, amely azóta a világhálón keringve Őrhalmot népszerűsí , Jeruzalema
tánckihívás 2021 Őrhalom címen. Ha ezt beírjuk az internetes keresőbe, találunk egy
négy perces felvételt, amelyen egy vidám kis csapat ügyesen táncol, há érben tele-
pülésünk egy-egy szép helyszínével. Sokan felte ék már a kérdést, hogy vajon miért
is le  ilyen népszerű ez a zene és ez a tánc. Az erede  dal arról szól, hogy megmu-
tassa az élet egyszerűségét és az abban rejlő szépséget, boldogságot. Azt, hogy az
élet igen is szép, még a világjárvány idején is. És akkor is, ha semmid sincs.
Számunkra az örömöt, az összetartozást, az éle genlést és a szeretetet jelképezi ez
a tánc, ez a fülbemászó dallam. Mint ahogy ezt megtapasztaltuk egy-egy próba al-
kalmával is, hiszen ez a zene i  Őrhalomban is összehozo  egy vidám, lelkes, kis csa-
patot, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva, megtanulták és bátran, boldogan
elő is adták a Jeruzalema táncot. 

A videó megnézése után jöhet a következő kérdés, hogy miért is csináltuk mi ezt? 
Az Őrhalomért Egyesület, Önkormányzatunk támogatásával azért csatlakozo  ehhez
a kihíváshoz, hogy megmutassuk azt, hogy a legnehezebb pillanatokban is helytál-
lók, az ún.élvonalban dolgozók munkáját elismerjük, és mérhetetlenül fontosnak tart-
juk! Továbbá, szűkebb hazánkra kive tve, az is a céljaink közt szerepelt, i  az Ipoly
folyó partján, Palócföld szívében, hogy mindenki lássa ennek a táncnak a közösség-
formáló erejét. Mert mikor máskor, ha nem rossz időben kell a leginkább szeretetben
élnünk és egymásra tekinte el lennünk, és összefognunk!
Köszönet az ötletért és a csapat összetartásáért a mindig vidám Varga József Öcsinek!
Köszönet a fáradhatatlan Vargáné Gyura Edinának a betanításért, a vidám és „ke-
mény” próbák megtartásáért! Köszönet a táncosoknak a kitartásukért, szorgalmu-
kért! Ez úton is köszönjük a videófelvétel elkészítését és összeállítását: Hugyecz
Adriánnak és Csáky Mátyásnak! Köszönjük Farkas Egon polgármester úrnak az anyagi
és az erkölcsi támogatást, hogy kezdetek óta támoga a az ötletet! 
A csapat élőben is bemuta a a táncot Őrhalomban. Elsőként a Nyárköszöntő Mulat-
ságon, majd nagy sikert aratva a Falunapon, ahol több zenei számra is előadták ezt a
koreográfiát.
- Június 26-án egyesületünk nyárköszöntő családi napot szerveze  a Sportpályán. 
- Ez úton is köszönjük mind azok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünk javára fordíto ák! A befolyt összeget a jövő évi Nyárnyitó rendezvény
kiadásaira fordítjuk.
- Falunapunk lebonyolításában egyesületünk tagjai is ak van részt ve ek.

- Szeptember 5-én Egyesületünk és egy bará  társaság Emlékmérkőzést szerveze  a
két évvel ezelő  elhunyt Virág Balázs szteletére. Balázs egyesületünk támogatója-
ként szerves része volt településünk civil és sport életének.  Távozása nagy veszteség
szere ei és szervezetünk számára is, halála mind a mai napig nagy fájdalommal tölt
el minket. Varga József Öcsi ötlete alapján, Balázs barátai körében, szerete el emlé-
keztünk Rá egy barátságos futballmérkőzés keretében.
- Egyesületünk rendezvényeire sok szerete el várjuk településünk valamennyi mai és
egykori lakóját és a távolabbról érkezőket egyaránt! Mint ahogyan várjuk pártolók je-
lentkezését is, akik részt vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják és akar-
ják civil szervezetünk tevékenységét. Farkas Andrea egyesüle  elnök

Eseménydús időszakot tudhat maga mögött az Ipoly-völgyi Különleges
Mentőegyesületünk, amelynek munkájában immár hat őrhalmi szakem-
ber is részt vesz: a képzések, gyakorlatok mellett részt vettünk kirándu-
lók és siklóernyősök mentésében, állatmentésekben, tűzoltásban, és új
szakfelszerelésekkel lettünk gazdagabbak.
Izgalmasan indult az új év, mivel január első napján, koraeste kérte se-

gítségünket a Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
műveletirányítási ügyelete egy
Szanda várában rekedt, kihűlt, moz-
gásképtelen személy mentésében.
Az előző napok csapadékos időjárá-
sának következtében a várhoz ve-
zető turistaút rendkívül nehezen volt
járható, a nagy terepjáró-képességű
gépkocsikkal is csak részben tudtuk
megközelíteni a helyszínt. A körül-

ményeket a rengeteg sár mellett tovább nehezítette a várba vezető szűk,
csúszós, meredekfalú gyalogos ösvény és a ködfoltok miatt helyenként
szinte nulla látástávolság. A várból a beteget ellátás után a társszervek-
kel közösen, kézi erővel, helyenként kötélbiztosítás mellett, egy speciális
támkerékkel ellátott hordágyon szállítottuk terepjárónkig, majd azzal to-
vább, az Országos Mentőszolgálat lejjebb várakozó gépjárművéig.
Január utolsó napján egy kar- és lábsérült beteg egy olyan turistaúton
szenvedett balesetet a Börzsönyben, amelyet az erős jegesedés miatt csak
nagyon nehezen lehet megközelíteni. Tapasztalt hegymászó tagtársaink
ennek ismeretében hágóvassal felszerelkezve, két terepjáró gépkocsival
és öt fővel indultak a helyszínre. A bajba jutott kirándulót végül egy er-
dészeti úton, terepjáró gépkocsinkkal szállítottuk az Országos Mentő-
szolgálat lejjebb várakozó járművéig. A téli időszakban a mentési

feladatok mellett több alkalommal láttunk el ügyeleti szolgálatot is a Bör-
zsönyben. 
A nyár folyamán három alkalommal fordult elő, hogy Pásztó térégében
siklóernyősök akadtak fenn egy-egy magas fán az erdő mélyén. A fenn-
rekedt személyeket és ernyőiket egyesületünk ipari alpinistái mentették
le a nehezen megközelíthető területen lévő fákról.
A személymentések mel-
lett állatokat is mentet-
tünk az elmúlt
hónapokban: lovat az
Ipolyból, kismacskát kút-
ból, felnőtt macskát egy
fenyőfa tetejéről, valamint
egy már elpusztult vad-
disznót a Szügyi-tó elvé-
konyodott jegéről. 
Számos szakfelszereléssel
is gazdagodott egyesüle-
tünk az elmúlt hónapok
során: a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól egy új, Volk-
swagen Amarok típusú terepjáró tűzoltó-gépkocsit, motorfűrészeket, vé-
dőruhákat kaptunk, a Nemzetközi Visegrádi Alaptól képzésekre
tizennégymillió forintot, a Nemzeti Együttműködési Alaptól működési
költségekre több mint ötmillió forintot nyertünk el.
Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületnél. Ha Téged is vonzanak a ki-
hívások, ha szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tar-
tozni, akkor közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka
Neked is bőven!

-RP

Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
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-A járványügyi helyzet nem kedvezett az egyesületi életnek, korlátok
közé szorította rendezvényeink megtartására. De elmondható, hogy
-2021. évben érezhetően jobb volt a helyzet az előző évhez képest.
-2021. március 31-én megtörtént a tavaszi haltelepítés. Az Ipolyba
és a Kövecses-tóba is egyaránt háromnyaras ponty állomány került
a vízbe helyezésre.
-2021. május 22-én megrendezésre az idei Ifjúsági 4 Tusa a szécsényi
sóderbánya-tavon. A négy versenyszámban starthoz álló 3 fiatal ver-
senyzőnk halfogásban, elméleti ismeretekben, horgászbottal célba
dobásban és szerelék összeállításban mérettette meg magát. A halak
kapókedvének nem túlságosan kedvező időjárás ellenére mindhá-
rom versenyzőnk helyt állt, sőt ketten a dobogón végeztek. Derva-
delin Valter U15 kategóriában bronzérmes, 3. helyezett lett, Karvai
Bence U20 kategóriában - immár harmadik alkalommal - nyerte
meg a versenyt.
-2021. június 20-25. között 3 fő fiatal horgászunkat táboroztattuk Ti-
szafüreden a megyei szövetség által rendezett horgásztáborban.
Egyesületünk versenycsapata részt vett a megyei feeder bajnoksá-
gon, a megyei úszós csapatbajnokságon, azonban az idei eredmé-
nyek a középmezőnybe jutáshoz voltak elegendőek. 
-Annál nagyobb öröm, hogy 2021. évben ismét az Őrhalom-i HE csa-
pata lett az Ipoly Kupa győztes! A 2021. augusztus 14-én Szlovákia
által rendezett, rendkívül nehéz versenyről címvédőként tértek haza
versenyzőink! A csapat tagjai – Erdélyi Miklós, Járja István, Reményi
Zsolt, Karvai Bence és Dervadelin Valter. Gratuláluk a versenyzők-
nek és köszönjük a segítőnek is: Bartos Józsefnek és Bóta Andrásnak.
Egyesületünk U20 kategóriás versenyzője, Karvai Bence 2021. évben
elért eredményei alapján (Ifjúsági 4 Tusa 1.hely, Egyéni megyei baj-
nokság 2.hely, Megyei Csapatbajnokság szektor 2. hely) ismételten
bejutott a megyei válogatott keretbe és képviselte Nógrád megyét a
Szegeden tartott országos bajnokságon.

-2021. augusztus 14-én az immár
hagyománnyá váló őrhalmi falu-
nap ismét horgászversennyel
kezdődött. Korán kelő horgásza-
ink felnőtt és ifi kategóriákban
mérettették meg magukat.
A díjazottak a nyereményeket a
falunapi rendezvény keretében
Farkas Egon polgármester úrtól
és Kovács Gábor egyesületi tit-
kártól vehették át. 
-2021. augusztus 13-án egyesüle-
tünk maroknyi csapata részt vett a Nagy Ipoly Takarítás kezdemé-
nyezésben. Az Ipoly partjának takarítását az Őrhalomért Egyesület
tagjaival közösen végeztük. Köszönjük a szervezőknek és a résztve-
vőknek a segítséget.
-Megkezdtük a Kövecses-tó partján a megrongálódott építménye-
ink újjáépítését. A partra szeméttároló edények is kihelyezésére ke-
rült sor, amit kérem mindenki használni szíveskedjen. A felújítások,
fejlesztések a jövőben folytatódnak. 
-2021. augusztus 27-én megtartottuk éves közgyűlésünket. Nem
sokan voltunk, de annál fontosabb kérdésekben döntöttünk. A tiszt-
újítás megtörtént, a korábbi elnökség ellenszavazat nélkül ismét 5
évre megválasztásra került. A megválasztott tisztségviselők nevében
is köszönjük a bizalmat. Gratulálunk a Fegyelmi Bizottság új elnö-
kének, Bunder Tamás horgásztársunknak. A rendezvény keretében
az egyesület vezetősége - az elmúlt években végzett kiemelkedő kö-
zösségi munkájáért, aktivitásáért – Imre Zsolt, a Felügyelő Bizottság
elnökét Egyesületért Emlékérem kitüntetésben részesítette. Gratulá-
lunk az elismeréshez! Karvai Norbert  

HE elnök

Hírek az Őrhalom-i Horgász Egyesület életéből
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Őrhalom Sport Egyesület hírei

Köszöntöm az Őrhalom SE szurkolóit! 
Megkezdtük a 2021-2022-es bajnokságot,
amelyben a Nógrád Megyei Labdarúgó Szö-
vetség a keleti csoportba sorsolt minket. 
A csapat 10. fordulón van túl, a 12. helyen
állunk. Sajnos elèg nehèz most a csapatot
megtartani, vannak települèsek, ahol sajnos
megszűnt a foci, ezt èn, ès az a kevès szur-
koló sem akárná. 
Köszönöm a támogatást Őrhalom Község
Önkormányzatának, Focifan Sportbolt
Bacsa Ágnes és Sopotnyik László, Fülöp Ar-
nold vállalkozónak, Ságinè Mèszáros Ildikó-
nak ès az Őrhalomèrt Egyesületnek.

Varga József „Öcsi”

J e r u s a l e m a  t á n c k i h í v á s !  

Szeretettel köszöntjük az őrhalmi, táncokat kedvelő lakosokat! A Je-
rusalema egy olyan dal, ami az afropop dallammal kúszott be az em-
berek szívébe, majd sokan a koreográfia bemutatásával, az örömöt
és az élni akarás egyszerűségét mutatták meg, ami a Covid járvány
idején bejárta az egész világot. Hazánk se maradhatott ki belőle. Vá-
rosok, falvak táncra perdültek. Nógrád megyei kis falunkat is elérte
a kihívás szele, amire mi, pár lelkes lakos szívesen reagáltunk. Össze
is kovácsolódott kis csapatunk, melynek kezdeményezője Varga Jó-
zsef „Öcsi” és felesége Edina, aki a próbákat,,kemény", de kellemes
hangulatát tartja mindig szem előtt. Minket, tagokat sem kell fél-
teni, odatesszük magunkat, és a jókedvet is fokozzuk. Kihívás lévén,
munkánk gyümölcsét videóra vettük, hogy ország- világ láthassa
szeretett településünket, amire büszkék vagyunk. A felvétel felke-

rült a YouTube platformra, ahol több ezren megtekintették már. Kis
csapatunk azóta fellépett a Nyárnyitó rendezvényen és a Falunapon.
Azonban, hogy ne legyenek egyhangúak a próbáink és az előadása-
ink, a tánclépéseket különböző stílusú zeneszámokra ropjuk. Kö-
szönetet mondunk az Őrhalomért Egyesületnek, az Őrhalom Község
Önkormányzatának, Farkas Egon polgármester úrnak a támogatá-
sért, segítségért. Köszönet a Sport Egyesületnek és nem utolsó sor-
ban, köszönet Hugyecz Adriánnak és Csàki Mátyásnak a
videofelvétel elkészítéséért és összeállításáért. YouTube csatornán
megtekinthető: Jerusalema tánckihívás Őrhalom címen.

Balláné Szabó Marianna


