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„A hit útján járva juthatunk el 
az Örök Húsvétra”

Kedves őrhalmi lakosok! 
Testvéreim Krisztusban!
Szokatlan húsvéti üdvözletet kapott egy plébá-
nos. Egy ismerőse lapot küldött neki, rajta ez a
szöveg: „A sírban már ne keress! A többiről
kérdezd a barátaimat! – aláírás: Jézus”. Talán ez
lehetett volna az első körlevele hozzánk, ha
egyáltalán akart volna ilyet írni feltámadása után.
De nem akart, hanem rábízta az örömhírt és
minden földre hozott kincsét, hűségét, evangé-
liumát és szeretetét választottaira, az Egyházra
és annak képviselőire, tagjaira, akik századok és
ezredévek multán hamisítatlanul, hitelesen és
megbízhatóan állítják: igenis Jézus él! És mi va-
gyunk az ő tanúi!
Ha valaki ma, a kereszténység legnagyobb ünne-
pén veszi a fáradságot és elolvassa mind a négy
evangélista leírása szerint a Jézus föltámadásáról
szóló híradásokat, annak szemébe ötlik a tény,
hogy nincs bennük semmi rendkívüli. Egyszerű,
rövid, mondhatnánk szűkszavú tényközlések,
melyek kiegészítik egymást. Semmi elragadtatás,
álom, rémtörténet, mese, hanem éppen ellenke-
zőleg: „normális” körülmények között történik
minden, mégis páratlanul rendkívüli esemény. 
Roppant fontos a János apostolról szóló állítás:
„Látta és hitt!”. Az asszonyok híradása után ő
ért legelőször a sírhoz, de csak Péter után lépett
be, és saját élményéről jegyzi le: akkor látott és
hitt. Mint ahogy majd a Genezáreti-tónál is igen
kevés szóval, csupán ennyit mond Simon Péter-
nek: „Az Úr az!” Jézus feltámadásának ténye va-
lami olyan bizonyosság, amiről nem regények
szólnak, nem vaskos kötetek tárgyalják, hanem
elég róla egy-egy lényeges szóval beszélni. A va-
lóságot nem a szavak áradata hitelesíti, hanem a
tények ereje. 
Ez fogalmazódik meg az emmauszi történetben
is, amikor két tanítvány elkeseredetten bandukol
hazafelé, talán, hogy visszatérjenek régi munká-
jukhoz, és minél hamarabb elfelejtsék a kudar-
cot, és Jézus személyét. Egy utat kell bejárniuk.
Mint mindannyiunknak…
A Jeruzsálem és Emmausz közötti út: a hit útja.
Jézus velük van. Harmadikként ott járja azt az
utat, amelyet az Atya akaratából engedelmesen
vállalt. Ő nemcsak karácsonykor, amikor testté
lett, tette meg az utat a mennytől a földig, nem-
csak a mennybemenetel útjára készül, hanem az
ember mellé szegődik itt, ezen a földön. Isten
nemcsak akkor van az emberrel, ha az ember ezt

tudja, elismeri, hanem akkor is, amikor nem tud
róla, mint ahogyan ez a két tanítvány nem tudta,
hogy ki a harmadik útitárs. 
Nemcsak jó dolgunkban figyelmeztet, hogy há-
lásak legyünk, hanem szomorúságunkban, két-
ségeinkben, kilátástalan helyzeteinkben és
halálfélelmünkben is végigjárja az utat. Hogy ve-
zessen. A két tanítvány tudja az utat Emmausz
felé, de a belső békességnek, a csendességnek,
a biztonságnak és a boldogságnak az útját kizá-
rólag Jézus Krisztus tudja, és ebben Ő az igazi
vezető. Sőt, Ő maga az Út!
Kedves Testvérek! Az ember ösztönösen törek-
szik a halhatatlanságra. Mindannyian dédelge-
tünk magunkban egy vágyat: de jó lenne örökké
élni! Ezt még az az ember is így gondolja, aki el-
keseredésből olykor az ellenkezőjét mondja:
„bárcsak meghalnék”. Jézus Krisztus föltáma-
dása az ember hőn óhajtott vágyának a teljesü-
lése. Kinyílt az út! Mert sírjaink magánya,
reménytelensége csak a látszat. Mi is föltáma-
dunk! Ezt erősítették egymásban az őskereszté-
nyek a húsvéti köszöntéssel: „Krisztus
feltámadt! - Valóban feltámadt!”
Az Emmauszba tartók 12 kilométeres gyalogútját:
az elkeseredés, a csüggedés, a kétségbeesés pá-
lyáját járja sokszor a mai ember is. És ugyanaz a
csalódott kijelentés fogalmazódik meg manapság
is bennünk, mint akkor a tanítványokban: „pedig
azt reméltük, hogy ő fog megszabadítani…” 
Megszabadítani az áldozattól, az igazságtalan-
ságtól, a fájdalomtól, a betegségtől, a rossz-
kedvtől, a háborútól, és végül a haláltól. Ezek
szerint a názáreti Jézus tényleg halott! Nem tud
segíteni, vagy nem akar. Magamra hagy...
Azonban ne feledjük, hogy Nagypéntekre min-
dig Húsvétvasárnap a válasz! A történet nem fe-
jeződött be Nagypéntekkel. Húsvétvasárnap
mutatkozott meg igazán Isten halált-legyőző
ereje, és szeretete.
„Ti oktalanok” – e szavakkal hordja le Jézus az
értetlenkedő, Emmauszba tartó tanítványokat,
majd Mózestől kezdve végig az Írásokban bizo-
nyítja, hogy ennek „kellett” történnie. Mi sem
rendülhetünk meg a tragédiák láttán; a kishitű-
ség, a bizalom hiánya, a türelem próbái nem
kezdhetik ki húsvéti hitünket. Sőt, a földi ese-
ményekből ki kell tudnunk olvasni a végső igaz-
ságszolgáltatás szükségességét: a gonoszság nem
nőhet a végtelenbe! 
Életünk „Krisztussal az Istenben van elrejtve”. Jézus
él, és mi az ő vérkeringésében vagyunk, belőle lé-
legzünk, ő a táplálékunk! Ha ez tényleg így van,
akkor ő oszlatja el félelmeinket, zavarunkat, csüg-
gedtségünket, kiúttalanságunk kínzó magányát is.
Kedves Testvérek! Végigjárva Jézus keresztjének
útját biztosak lehetünk benne: az utolsó szó
mindig az Istené. A keresztút segít megértenünk
a történelem drámáját, és bennünket, hívőket
biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a Nagy-
péntek, hanem Húsvét. A Húsvét pedig a jó győ-
zelme a rossz felett, a szeretet győzelme a
gyűlölet felett, az Élet győzelme a halál felett. A
Húsvét a jók győzelme, mert ez a végső Jó-nak,
a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme.”
Húsvét örök tanítása ez: célja van a világnak, és

Isten megváltott minket az örök haláltól, a testi halál
pedig – Assisi Szent Ferenc szavaival – „testvé-
rünkké” lett, és az ember minden akadály ellenére
képes Jézus Krisztus által ebbe az örök, maradandó
életbe, a neki szánt halhatatlanságba eljutni.
Adja Isten, hogy egykor mindannyian találkoz-
hassunk ott, és együtt ünnepelhessük a Bárány
győzelmét, az Örök Húsvétot.

A feltámadt Krisztus békéjével kívánok 
kegyelmekben gazdag, 

áldott Húsvéti Ünnepeket 
minden jó szándékú embernek!

Berci atya

Őrhalmi Újság

Községünk minden kedves
lakójának áldott szép 

Húsvéti Ünnepeket kíván 
Őrhalom Község Önkormányzata

nevében: 
Farkas Egon 
polgármester

Nagyheti szertartások,
és Húsvéti miserend Őrhalomban:

Nagycsütörtök: 18.00 óra  
(szentmise az utolsó vacsora emlékére)
Nagypéntek: 18.00 óra  
(„csonka mise” – Jézus Krisztus kereszthalála)
Nagyszombat: 18.00 óra  
(Húsvét vigíliája – feltámadási körmenet)
Húsvétvasárnap: 10.30 óra 
(Jézus Krisztus feltámadása)
Húsvéthétfő: 10.00 óra

Ifjúsági hittanosok szerepjátéka Keresztút alatt

Általáson iskolások húsvéti lelki gyakorlaton
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A 2013-as esztendőben, ezidáig 3 alkalommal
ülésezett az őrhalmi képviselő-testület.
Január 28-án rendkívüli ülést tartott a testü-
let, amelyen a következő napirendeket tárgyal-
ták: 1. zárt ülés keretében a szociális és egyéb
segélykérelmek elbírálása. 2. A Körjegyzőség
Hivatalának megszüntetése jogszabályi előírá-
sok miatt. 3. Az Őrhalmi Közös Önkormány-
zati Hivatal létrehozásról szóló megállapodás,
valamint az új hivatal alapító okiratának elfo-
gadása. 4. A szociális tűzifa támogatás helyi
szabályainak elfogadása.
A február 13-án megtartott testületi ülés leg-
fontosabb napirendjei: 1. A 2012. évi költség-
vetési rendelet módosítása. 2. Az
önkormányzat 2013. évi költségvetési rende-
let-tervezetének tárgyalása. 3. Döntés született
arról, hogy az önkormányzat részt vesz a
KEOP 4.10.0 A és C energetikai pályázaton,
amelynek segítségével a hivatal és az óvoda
épületét szeretnék napelemekkel felszerelni. 4.,
Az önkormányzat csatlakozási szándékát fe-
jezte ki a Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez. 5. Jogszabályi előírásoknak való
megfelelés érdekében a településen víziközmű
szolgáltatást nyújtó DMRV Zrt. 1 db törzsrész-
vények megvásárlásáról döntött a testület.
Március 14-én ülésezett legutóbb a képvi-
selő-testület, ahol az alábbi napirendek tárgya-
lására került sor. 1. Szociális és egyéb
segélykérelmek elbírálása zárt ülés keretében.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének elfogadása. 3. A Balassagyarmati
Rendőrkapitányi posztra Döme Zsolt rendőr
alezredes kinevezésének támogatása. 4. Őrha-
lom Község Önkormányzata és a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat között létrejött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
5. Törvényi előírásoknak megfelelően a helyi
hulladékgazdálkodási rendelet hatályon kívül
helyezése. Döntés Pilisiné Varga Anna megbí-
zott óvodavezető megbízásnak 1 évvel történő
meghosszabbításáról. 6. Az önkormányzat tu-
lajdonát képező szolgálati lakás ügyével kap-
csolatos beadvány tárgyalása.

A közoktatás rendszerét érintő állami re-
formok következménye, hogy 2013. január
1-től az őrhalmi József Attila Általános Is-
kola működtetését már nem az önkormány-
zat, hanem a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KIK) Balassagyarmati
Tankerülete biztosítja.
2013. február 1-jével alakult meg az Őr-
halmi Közös Önkormányzati Hivatal, amely
a korábbi Körjegyzőségi Hivatal jogutódja.
Az új hivatal létrehozásáról Őrhalom, Csi-
tár, Iliny és Hugyag községek önkormány-
zatai közösen döntöttek. A hivatali
apparátust 8 fő köztisztviselő alkotja, ebből
6 fő Őrhalomban a székhely településen,
míg 2 fő Hugyagon a közös hivatal kiren-
deltségén segíti az önkormányzatok műkö-
dését, illetve biztosítja a közigazgatási
ügyek ellátását. 2013. február 1-től a jegy-
zői feladatok ellátásával Csernyík János
köztisztviselő lett megbízva.

A Balassagyarmati Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltsége és Őrhalom Község Önkor-
mányzata között létrejött megállapodás alapján
2013. március 1-től 8 fő helyi lakos közfoglal-
koztatására nyílt lehetőség, 3 hónapos időtar-
tamra. A foglalkoztatottak feladatai közt
szerepelnek a közterületek és intézmények te-
rületeinek tisztántartása, hó- és jégmentesítése,
a zöldterületek gondozása.
A „Bio- és megújuló energiafelhasználás
startmunka mintaprogram” keretében megva-
lósult a hivatal fűtéskorszerűsítése, miután
2013.03.14-én üzembe helyezésre került az új
biomassza kazán.

2013. március 23-án Őrhalom Község Ön-
kormányzata a lakossági hulladékszállítási köz-
szolgáltatáshoz kapcsolódóan lomtalanítást
szervezett, elsősorban fa, textil, műanyag hul-
ladékok, valamint gumiabroncs begyűjtésére.
A Szent István Király Római Katolikus
Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumától elnyert 5 millió forintos támogatás
segítségével a Templom tetőzetének felújítá-
sát tűzte ki célul. Ehhez kapcsolódóan szük-
ség lesz a toronysisak, valamint a templom
teljes külső falazatának felújítására is, amely-
hez az Önkormányzat mind anyagi, mind em-
beri erőforrás formájában támogatást nyújt. A
munkálatok a húsvéti ünnepek előtt elkezdőd-
tek, amelyben az önkormányzati dolgozókon
kívül helyi önkéntesek is részt vettek.

Berci atya és a Közös Hivatal dolgozói is
megemlékeztek a József Attila Általános Iskola
által szervezett március 15-ei ünnepélyen.

Március 15-én az ipolyvarbói kistérségi
nemzeti ünnepségen Őrhalom Község Önkor-
mányzata nevében Nagy Béla képviselő úr he-
lyezte el a megemlékezés koszorúját Erdélyi
János honvéd sírjánál              Csernyik János

Bizonyára emlékeztek rá, hogy amikor 2012
augusztusában ide kerültem, azt mondtam nek-
tek, hogy szeretném veletek együtt építeni az
Isten Országát, itt Őrhalomban. 
Lelkipásztorként, papként bátran kijelentem,
hogy boldog vagyok köztetek, mert több mint
fél év elteltével úgy érzem, hogy jó úton hala-
dunk. Isten akarata szerint, Krisztus szereteté-
ben, és a Lélek erejével építjük együtt
egyházközségünket, az Egyházat, Krisztus Ti-
tokzatos Testét, ezt a lelki templomot. 
Ezt nagyon köszönöm mindnyájatoknak!
A lelki templom mellett most pedig óriási le-
hetőségünk nyílik arra is, hogy településünk
„kőből épült” templomát rendbe tegyük, meg-
szépítsük. Ha a templomra nézünk, mindany-
nyian megállapíthatjuk, hogy szükséges a
felújítás.
A pályázaton nyert összeg csak a tetőcserére

elegendő. Az Önkormányzat vállalta a torony-
sisak felújítását, amit ezúton is hálásan köszö-
nök! De, mivel szeretnénk egyúttal a lábazatot,
és a külső homlokzatot is rendbe tenni, ezért
gyűjtést hirdetek.
A munkálatok már elkezdődtek, ezért viszony-
lag rövid időn belül kell összegyűjtenünk a hi-
ányzó összeget. (3.000.000 Ft)
Én hiszem, hogy összefogással sikerülni fog.
Hiszem, hogy nem vagyunk egyedül ebben a
nemes ügyben. Hiszek az Istenben, aki erőt, ki-
tartást, józan ítélőképességet, és lelkesedést ad
nekünk. És hiszek bennetek is! Hiszem, hogy
fontos nekünk ez a földi templom annyira,
hogy helyre tudjuk állítani. 
Ehhez kérem bőkezű adományaitokat, nagy-
lelkű felajánlásaitokat, amelyeket a sekrestyébe
várunk, (vagy az őrhalmi egyházközség bank-
számlájára: 10103719 – 13336800 – 01001002
Budapest Bank).
Biztos vagyok benne, hogy a Mindenható Isten
már itt a földön is bőségesen megjutalmazza
azokat, akik tesznek valamit az Ő ügyéért. Kö-
zösség vagyunk, közös ügyünk a templom.
Kérlek benneteket, hogy hozzunk áldozatot, és
építsük közös erővel templomunkat, az Isten
Házát.

Adományaitokat, segítségeteket előre is 
hálásan köszönöm!

Berci atya

„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte
szívében… mert Isten a jókedvű adakozót
szereti.”                                    (2Kor 9,7)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Testvérek!



Évértékelő közgyűlést tartott március elején az őrhalmi pol-
gármesteri hivatal nagytermében az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség. A 11 évvel ezelőtt létrejött egyesület tavalyi
munkáját Bóta András elnök értékelte, külön megköszönve
a polgárőrök önként vállalt, áldozatos, ingyenes munkáját,
amelyet a mai, igen nehéz anyagi körülmények között is el-
végeznek a települések biztonságának fenntartása érdeké-
ben. Ezután a tagok egyhangú szavazással elfogadták a
pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, az ellen-
őrző-bizottság jelentését, a következő évi munkatervet és a
költségvetést. 
A hozzászólások sorában Őrhalom, valamint Csitár polgár-
mestere, Farkas Egon és Komjáti István köszönte meg a pol-
gárőrök munkáját, majd Vass Miklós, a Nógrád Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke tájékoztatta a tagokat a polgár-
őrség előtt álló legfontosabb feladatokról, kihívásokról. Ezt
követően Kökény Attila rendőr százados értékelte a telepü-
lések közbiztonsági helyzetét, majd Juhász László tűzoltó
alezredes ismertette az önkéntes tűzoltó egyesületek mun-
kájával kapcsolatos legfontosabb tapasztalatokat. Mind-
ezek után Vass Miklós szövetségi elnök ünnepélyes keretek
között adta át a polgárőr szövetség ajándékát az egyesület
három legidősebb, most „tartalékos állományba” vonuló
tagjának, id. Varga Józsefnek, Járja Andrásnak és Varga Fe-
rencnek, akik 21 évet töltöttek el aktív és nagyon eredmé-
nyes munkával a magyar polgárőr mozgalomban. 
Miután a közgyűlés elvégezte minden hivatalos teendőjét,
az egész éves munka elismeréseként az őrhalmi önkor-
mányzat ünnepi vacsorán látta vendégül a rendezvényen
megjelent tagokat és vendégeket. 

-RP-

Február eleji híradásokból értesülhettünk róla, hogy Szlo-
vákiából barnamedvék jöttek át hazánk területére. A fo-
kozottan védett, a nemzetközi természetvédelmi
egyezmények hatálya alá eső barnamedve egyik fiatal pél-
dányáról van szó. Az elmúlt években több egyed is átkó-
borolt a Felvidékről, de még komolyabb problémát nem
okoztak. Azért járnak át az Ipoly túloldalára, mert nagyon
elszaporodtak, élőhelyük beszűkült és kevés az élelmük.
Január hónapban már lehetett több felől is mende-mon-
dákat hallani egy barnamedve hollétéről. Bizonyítékot
csak február első napjaiban talált egy vadász, aki a
hóban felfedezte az állat lábnyomait Őrhalom és Balas-
sagyarmat között.
Az egyik kereskedelmi televízió, február 7-ei híradójában
láthattuk, amint Farkas Egon polgármester nyilatkozik
a községünk külterületét érintő medve felbukkanásáról.
Elmondása szerint az Ipoly folyó árterületén, a régi
malom környékén jött át a vasúti töltésen a barna bun-
dás. Polgármester úr felhívta a lakosság figyelmét a
szükséges óvintézkedésekre. 
A híradásban Farkas Veronika elmesélte, hogyan ne-
vezte el a kóbor mackót. A természetjáró, állatbarát fia-
tal hölgy úgy gondolta, mivel településünk mellett jött át
Magyarországra a medve, ezért Őrhalom nevéből ere-
dően Lomi legyen a neve.
Hogy Lomi merre ment tovább, és hogy most hol jár, azt
nem tudjuk, de a vadászok szerint az elkóborolt állatok
tavaszra visszamennek a megszokott területükre.

Tisztelt Őrhalmi Lakosok!
A Húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátások időszaka. Ezek-
ben a napokban valósággal útra kel az ország, s néhány napra a köz-
úti forgalom megszokott sűrűsége hirtelen a többszörösére nő.
A húsvéti közlekedés az átlagosnál jóval nagyobb veszélyt jelent a köz-
lekedőkre nézve. A közúti forgalom jelentős megnövekedése már
alapvetően fokozott odafigyelést igényel, melyhez hozzájárul a húsvéti
ünnepek sajnálatos velejárója, az ittas járművezetések magas száma.
A tradicionális locsolkodás mellett a rokoni és baráti találkozók is
gyakran együtt járnak szeszesital-fogyasztással. Ennek hatása sajnos a
közúti közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több
azoknak a gépjárművezetőknek a száma, akik felelőtlenségből, vagy
tévhitből szeszesital fogyasztást követően ülnek a kormány mögé. 
Kérjük a gyermekeket és az autóval, valamint kerékpárral érkezőket
ne kínálják alkohollal!
Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági prob-
lémája, melyet az uniós terminológia úgy említ, mint "a közutak má-
sodik legfőbb gyilkosa". Az ittas járművezetők kiszűrése
Magyarországon is prioritást élvez a közlekedésbiztonsági intézkedé-
sek sorában. A kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár sze-
szesital-fogyasztás is számít, ugyanis az alkohol kis mennyiségben is
olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek
tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), melyek a biztonsá-
gos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.
Kérjük a tisztelt gépjárművezetőket, hogy a húsvéti ünnepek során
még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, s szeszesital fogyasztását
követően soha ne vegyenek részt a közúti forgalomban! Egy józan
gondolattal sok kellemetlen pillanattól és jelentős kiadástól kímél-
heti meg magát az, aki úgy dönt, hogy betartja a szabályokat, veze-
tés előtt és közben nem fogyaszt alkoholt. A csoportok részére jó
megoldásként ajánljuk, hogy jelöljenek ki maguk közül egy olyan jár-
művezetőt, aki nem fogyaszt alkoholt, s épségben szállítja az adott
helyszínekre, majd azt követően haza a társaság tagjait.
A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, torló-
dások esetén kérjük, legyenek türelmesek, s már előre számítsanak
hosszabb utazási időre! A gépjárműforgalom mellett, nagyobb szám-
ban és csoportokban is közlekednek a közutakon kerékpárosok és
gyalogosok. Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva, ha
szükséges, a sebességet csökkentve kerüljük el a közutakon esti szür-
kületben és az éjszakai órákban közlekedő gyalogosokat, egy nyomon
haladó járműveket! A láthatósági mellény lakott területen kívül köte-
lező a kerékpárral és gyalogosan közlekedők számára. 

Végezetül pedig Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván 
Mindenkinek az Őrhalomi Körzeti Megbízotti Csoport.

Juhász Norbert r.ftzls.                                         Valah Zsolt r.zls.

A cikk írója: Juhász Norbert r.ftzls.

Április 22-e a Föld Napja, ezért szűkebb környezetünk tavaszi nagytakarí-
tását célozzuk meg, helyi civil szervezetek, intézmények, vállalkozók és ma-
gánszemélyek közreműködésével. Az elmúlt két évben végrehajtott sikeres
akció eredményeképpen idén is megszervezzük a tavaszi szemétszüretet.
Szeretnénk mindenkit megszólítani, - akit egy kicsit is érint, érdekel, úgy is
mondhatnánk szívén viseli településünk sorsát - hogy vegyen részt közsé-
günk csinosításában, hogy minél többen, minél hatékonyabban tehessünk
községünk tisztaságáért, szépségéért. Gondolkodjunk, és fogjunk össze! 
Gyülekezés helye: Polgármesteri Hivatal udvara
Időpontja: 2013. április 27., szombat 10.00 óra
Takarítás helyszínei: templomtér, Szent István park, kápolnák környéke,
főutca, buszmegállók, vasútállomás.
Mindenki hozzon magával gumikesztyűt vagy munkáskesztyűt, enni-, inni-
valót. Aki tud, hozhat gereblyét, kapát, lapátot, hegyes végű botot, zsákot.
Megmozdulásunkat bővítjük a „HOZZ EGY SZÁZAST MAGADDAL!” el-
nevezésű akcióval. Az összegyűjtött pénzből virágokat vásárolunk a tele-
pülés szépítésére. Ezen akció kapcsán a tavalyi év során közel 40.000 Ft
gyűlt össze, amelyet községünk virágosítására fordítottunk! Előre is kö-
szönjük a segítséget, a pozitív hozzáállást, erkölcsi-anyagi támogatást. Sok
szeretettel várunk mindenkit!          A szervezők nevében: Farkas Andrea
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B i z t o n s á gu n k  é rd e ké b e n SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

Medve járt Őrhalom határában

V I R Á G O S Í T S U N K !
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J Ó Z S E F  AT T I L A  Á LT A L Á N O S  I S KO L A H Í R E I

A farsangi fánk elfogyasztása

Farsangi bál

Nyílt nap az első osztályban

Alsósaink a szabadtéri betlehemnél

Iskolánk január elsejével a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
Balassagyarmati Tankerületéhez tartozik, melynek vezetője Selmeczi Zoltán.
Január 9-én osztályozó értekezletet tartottunk. Sajnos több tanulónk egy-egy
tantárgyból nem teljesítette a követelményeket, elégtelen osztályzatot kapott. Bí-
zunk benne, hogy a következő félévben javulni fog tanulmányi eredményük. A
magántanulóink 16-17-én tettek osztályozóvizsgát.
Intézményünkben megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. Január 22-én
mindenki elmondta kedvenc versét, és magyar népdalokat hallgattunk az órákon.
Félévi értekezleten értékeltük az eddigi munkánkat és megbeszéltük a következő
félév feladatait.
Február 6-tól újra indult az ISKOLATEJ akció. A gyerekek a tej mellett joghurtot
is kapnak, bár ennek nincs olyan nagy sikere. Folytatódott az  Európai Iskolagyü-
mölcs-program is, melynek keretében a gyerekek kapnak gyümölcsöt és ivólevet is. 
Február 8-án tartottuk a farsangi bálunkat. Örömömre szolgált, hogy nagyon
sokan beöltöztek jelmezbe. Sokat játszottunk, táncoltunk. Szolikné Rózsi néni 240
darab fánkot sütött, amit jóízűen fogyasztottak el a gyerekek. Volt aki 8-9 darabot
is megevett. A tombolára a nevelők ajánlották fel az ajándékokat. A gyerekek pedig
INGYEN jutottak a tombolajegyekhez, így senki sem maradt ajándék nélkül!
Lezajlott a pályaválasztás is. Nyolcadikosaink február 6-án jelentkeztek a kö-
zépiskolákba. Két tanulónk, Berki Martina és Oláh Attila jelentkeztek a Balassi
Bálint Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programba. Reméljük sikeres
lesz minden diákunk felvétele. Az előzetes felvételi eredmények március máso-
dik felében jelennek meg.
Február 11-én fogadóórát tartottunk, melyre szép számmal érkeztek a szülők.
Az őrhalmi és csitári szülőknek és gyerekeiknek 14-én, a hugyagiaknak 21-én tar-
tottunk nyíltnapot, mely nagyon jól sikerült. Köszönet Lakatos Tamásné Györ-
gyi néninek és az elsőseinek.
Február 28-án és március 1-jén délután a pedagógusok IPR tanfolyamon vet-
tek részt „A tevékenységközpontú pedagógiák” című témakörben.
Március 7-én iskolafogászaton voltak a gyerekek.
A Diákönkormányzat kis ajándékokkal kedveskedett a Nőnap alkalmával.
Március 14-én az iskolai színjátszó kör megemlékezett az 1848-as forrada-
lomról, melynek keretében egy rövid műsorral tisztelegtek a hősök emléke előtt,
majd megkoszorúztuk a kopjafánkat.
Horváth Bertalan atya meghívására március 22-én az őrhalmi templomban
Húsvét előtti lelkigyakorlaton vettünk részt.
Iskolánk benevezett két rajzpályázatra. „A víz az éltető” című rajzpályázatra
felsőseink alkotásait küldtük be. A zsűri három diákunk, Bangó Zsolt, Oláh At-
tila Dávid és Oláh Valentina alkotását is beválasztotta a legjobbak közé, amelyek
megtekinthetők a balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola galériájában. A
másik pályázat témája, Nagy Bandó András szabadon választott verséhez il-
lusztráció készítése, általános iskolások részére, melyre szintén több rajzzal pá-
lyáztunk.
A tavaszi szünet március 28-tól április 3-ig tart.
ISKOLAI BEÍRATKOZÁS:
Beiratkozás a körzethatároknak megfelelően (Csitár, Hugyag, Iliny, Őrhalom)
2013. április 8-9-én 8.00 órától 18.00 óráig lesz iskolánkban. A beiratkozás
részleteiről a kihelyezett plakátokon tájékozódhatnak.

Iskolánk diáksága és dolgozói nevében kellemes húsvéti ünnepet kíván:

Benőczné Zachar Ágnes mb.igazgató

H í r m o r z s á k  i s ko l á n k  é l e t é b ő l

Március 15-ei ünnepélyMárcius 15-ei ünnepély
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Január 3-án a téli szünet után a gyerekek élményekkel telve tértek
vissza az óvodába. Mindenki elmesélte, hogyan telt családi körben
a karácsony és a szilveszter, aztán örömmel kezdtek el játszani a ka-
rácsonyra kapott különféle óvodai játékokkal.
Január 29-én szülői értekezlet volt óvodánkban, amelyen tájékoz-
tattam a szülőket az előző nap rendkívüli eseményéről. Megbeszél-
tük az előttünk álló félév tervezett eseményeit, programijait. Külön
megbeszélést tartottunk a nagycsoportos óvodások szüleivel, amelyben
elmondtam az iskolaérett gyermek kritériumait, mert az idén meg-
változott az erre vonatkozó törvény. 
Nagy izgalommal készültünk a gyerekekkel az idei farsangi bá-
lunkra, melyet az elmúlt évhez hasonlóan a kultúrházban rendez-
tünk meg. Óvodánk csoporttermeit is farsangi díszbe öltöztettük,
álarcokat festettünk, szemüvegeket díszítettünk. Minden kisgyerek
fantáziája tükröződött az elkészült maskarákban. 
Február 8-án délután 4-kor kezdődött a bál. Nagy öröm volt szá-
momra, hogy sok család megtisztelt részvételével. Külön örömmel töl-
tött el, hogy egyre több szülő is farsangi jelmezt öltött. Az új
kisóvodások pedig csodálkozva nézték a jelmezes óvónéniket. Minden
résztvevő feljött a színpadra, hogy elmondja és megmutassa, minek
öltözött be. A bálon nemcsak tánc, hanem családi vetélkedő és tom-
bola is volt. A büfé szolgáltatást Hevér Istvánné és Járja Istvánné
(Rozika néni) biztosította, árusítva az óvodában sütött fánkokat és
szülők által hozott üdítőket. 
Március 5-én meseelőadás keretében a Tücsök és a hangya című
mesét nézhettük meg a csitári ovisokkal együtt. A gyerekek élvezettel
nézték a színvonalas előadást.
Örömmel teszem közzé, hogy 2013. március 11-én elkészült óvo-
dánkban az új bútor. Ez az új szekrénysor az összefogás gyümölcse,
hiszen a tavaly októberben megrendezett Szülők – nevelők bálján ösz-
szegyűlt pénzt fordítottuk óvodánk belső megújulására. 
Március 15-i nemzeti ünnepünket minden évben megünnepeljük
óvodánkban, nemcsak énekkel és versekkel, hanem csákóhajtoga-
tással, zászlókészítéssel és kokárdaszínezéssel. 
Az elkövetkezendő napokban a húsvéti ünnepkörre készülődünk,
különböző technikákkal díszítünk tojást és beszélgetünk a húsvéti
népszokásokról.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok a 
Napköziotthonos Óvoda 

minden dolgozója nevében!
Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezető

Ó v o d á n k  h í r e i

Március 15-ei ünnepély

Ügyességi vetélkedő a farsangi bálon

Meseelőadás óvodánkban

Az óvoda új bútorzata

F E L H Í V Á S !  Ó V O D A I  B E I R A T K O Z Á S !
Az őrhalmi Napköziotthonos Óvodába 2013.április 26-án, pénteken, április 29-én, hétfőn és április 30-án, kedden 8.00 órától 16.00 óráig lehet be-
íratni a 3. életévet betöltött gyermekeket. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (IV. fejezet) 20§(3)be-
kezdés alapján): a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.                 Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezető

Március 15-ei ünnepély
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Védőnő bemutatkozása
Deák Anett vagyok, 2009-ben végeztem a budapesti Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Karán, mint védőnő, az év szep-
temberétől dolgozom ebben a szakmában. Főállásban Nógrád-
megyeren tevékenykedem. Őrhalom és környékén 2013. január
közepétől látom el védőnői feladataimat helyettesítésben. Hu-
gyagon minden héten kedden 9.00 órától 12.00 óráig, Őrhalom-
ban minden héten csütörtökön 9.00 órától 12.00 óráig tartok
tanácsadást. Telefonszámom: 70/319-5186

Deák Anett védőnő

Kedves betegeim!
Örömmel tölt el engem, és remélem titeket is, hogy újra itt a tavasz.
Ez nemcsak a természetnek az újraéledését, felfrissülését jelenti,
hanem, az emberek testi és lelki töltekezését és újraéledését is
fogja hozni. Ebben a folyamatban kulcsszerepe van a napsütés-
nek. A nap éltető sugarait mindennap használjuk, és mértékkel,
rendszeresen napfürdőzzünk. Kétféle fizikai sugarat hasznosít a
testünk: az infravörös sugárzás meleget ad, megóv a kihűléstől. A
másik az ultraibolya sugárzás, ami a bőr festéksejtjeit szaporo-

dásra készteti - barna színű lesz a felszín, valamint a vírusokat és
baktériumokat megöli, és fertőtleníti a környezetünket. Ha mér-
tékkel vesszük a sugarakat, a jótékony hatásait élvezhetjük. De, itt
is, mint másutt az életben a mértékletességen a hangsúly. Ha túl-
zásba visszük a napozást, egyrészt túlhevülhetünk az infravörös
sugárzástól, másrészt az ultraibolya sugarak megégetik a bőrt, sőt
a pigmentsejtekben rákos elfajulást idézhetnek elő.
A mértékletes napozás nem csak a testünknek kedvez, hanem a
lelkivilágunknak, a pszichés állapotunknak is rendkívül jótékony.
A depresszió egyik kezelési lehetősége a fényterápia, ami hét-
köznapi nyelven azt jelenti, napi rendszerességgel - háromszor
20 percet - a napfényen töltsünk. A téli időszakban a napsütéses
órák száma lényegesen kevesebb, ezért a depressziós betegek
száma több. Amikor érkezik a tavasz - gyógyulni kezdenek a dep-
ressziósok.
Mindenkinek javaslom, hogy megfelelő körültekintéssel, rend-
szeresen használják a természet ezen csodálatos adományát: a
napsütést.                                                      

dr.Gúth Csaba háziorvos

F  E  L  H  Í  V  Á  S

KEDVES ŐRHALMI LAKOSOK, ELSZÁRMAZOTTAK,
ŐRHALMOT SZERETŐ EMBEREK!

A GYÖNGYÖSBOKRÉTA HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR 
ÁLLANDÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ KIÁLLÍTÁST SZERVEZ
A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉBEN.

AZ ŐRHALMI GYÖNGYÖSBOKRÉTÁK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR
SOK KIÁLLÍTÁSI TÁRGYAT ÖSSZEGYŰJTÖTTEK, SZÁMOS SEGÍTŐ-
KÉSZ TÁMOGATÓNAK KÖSZÖNHETŐEN. SAJNOS A GYŰJTEMÉNY
MÉG HIÁNYOS, EZÉRT FORDULOK ÖNÖKHÖZ! 
TISZTELETTEL KÉREK MINDENKIT, HOGY A MÉG OTTHON FEL-
LELHETŐ, RÉGI HASZNÁLATI ESZKÖZÖKET, BERENDEZÉSI TÁR-
GYAKAT, RUHANEMŰKET, BÁRMILYEN FÖLÖSLEGESNEK VÉLT
„LOMOKAT” NE DOBJÁK KI, NE TÜZELJÉK EL, ÉS HA CSAK EGY KIS
ESÉLY VAN RÁ, NE ADJÁK EL IDEGENEKNEK!
KÉREM ÖNÖKET, HOGY AJÁNDÉKOZZÁK, VAGY ADJÁK KÖLCSÖN
EZEKET AZ EMLÉKTÁRGYAKAT A KÖZSÉGÜNK MÚLTJÁNAK ÉRTÉ-
KEIT KUTATÓ ÉS ÁPOLÓ HAGYOMÁNYŐRZŐKNEK!

Továbbra is várom a régi időket idéző képeket, dokumentumokat,
melyeket csak pár napra kérek kölcsön, amíg számítógépre rögzí-
tem, aztán sértetlenül visszaadok mindent tulajdonosának.

(Tel.: 06205026286, e-mail: hagyomany2001@freemail.hu)
VÁROM SEGÍTŐSZÁNDÉKÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!

Köszönettel: Farkas Andrea

Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör nevében
kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az Őrhalmi Újság minden

kedves olvasójának! 

E G É S Z S É G S A R O K

Az igazolatlan órák következményei
Első alkalommal történő igazolatlan mulasztáskor az iskola köteles a
szülőt, és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is írás-
ban értesíteni.
Ha a mulasztás eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek
lakóhelye szerinti illetékes gyerekjóléti szolgálatot és a gyámhivatalt,
aki tájékoztatni fogja a szülőt a következményekről.
Ha a mulasztás eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja a gyermek lakó-
helye szerint illetékes gyerekjóléti szolgálatot és feljelentést küld a
szabálysértési hatóság részére.
Az a szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki, nem biztosítja, hogy súlyos vagy halmozottan fogyatékos gyer-
meke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke
ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező
tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott
mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.
Az 50 óra és a feletti igazolatlan mulasztás esetén az iskola igazga-
tója értesíti a gyámhatóságot. A gyámhatóság kezdeményezi a Magyar
Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetését és a 16.
életévét be nem töltött gyermek védelembe vételi eljárásának a meg-
indítását. Először három hónapra szünteti meg a támogatás folyósítá-
sát. Ezt követően a gyámhatóság felülvizsgálatot kezdeményez az
iskolánál, és ha ez idő alatt a tanuló 5 vagy több igazolatlan órát gyűj-
tött össze, akkor a támogatás szüneteltetése további három hónapig
folytatódik.                                         Benőczné Zachar Ágnes igazgató

M E G H Í V Ó
A XV. Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra

2013. június 14-15-én 
az őrhalmi Kaparó Büfé udvarán.

Árv í z  2013  márc ius  15 -én
Őrha lom-  Ipo l y va rbó  f ah íd
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A nagysikerű adventi rendezvénysorozat után a szil-
veszteri bál megszervezésével folytatta munkáját az Őr-
halomért Egyesület tavaly évvégén. Az általános iskola
tornatermében mintegy százötvenen búcsúztatták rend-
kívül jó hangulatban az óévet, igazi fergeteges hangula-
tot varázsolva a falak közé. A karácsonyi ünnepkör
elmúltával, egyesület tagjai lebontották a díszkivilágítást
a Szent István kápolnáról, amelynek egyébként hosszú
hetekig a csodájára jártak településünk lakói és a falun
átutazók egyaránt. (Mindenesetre jó hír a „Karácsony-
imádóknak”: már csak nyolc hónap, és újra díszítünk!!!)
A tél folyamán lassan kialakult egy kisebb törzsközön-
ség az egyesület által, az általános iskolában üzemelte-
tett konditeremben, és megkezdődtek a lányok -
asszonyok számára szóló, rendszeres kondicionáló fog-
lalkozások is ugyanitt. Bozány Istvánné Valika néni női
tornát, Oszagyán Cintia aerobic órákat tart. 
Január közepén a Nógrádgárdonyért Egyesület vendé-
geként, az alig kilencven lelkes kis településen az utóbbi
években megvalósult, nagy összegű vidékfejlesztési be-
ruházásokkal ismerkedtek meg az egyesület vezetői és
több, őrhalmi kötődésű vállalkozó. 
Februárban ismét retró-diszkóban szórakozhattak a fi-
atalok és idősebbek a kultúrházban, és ez a sorozat a
böjti időszak elmúltával tovább folytatódik majd. 
Március 15-én az ipolyvarbói ünnepségen egyesületün-
ket képviselte , majd az 1848-as honvéd sírjánál koszo-
rúzott Farkas Andrea.
Március 24-én, vasárnap Húsvéti kézműves műhelyt szer-
veztünk a Polgármesteri Hivatal nagytermében, ahol kézmű-
ves foglalkozás, hagyományos locsolkodás bemutatása,
„kiszebaba” készítés, tojásfestés, népmesék előadása, húsvéti
kalács díszítés, nyuszi simogatás várta az érdeklődőket. A ren-
dezvényen 44 gyermeket és szüleit láttuk vendégül. A 15 fős
segítő csapatunknak ez úton is hálásan köszönjük az önzetlen
segítségüket. Az elkészített kiszebabát az őrhalmi óvodának
ajándékoztuk.

Az Őrhalomért Egyesület nevében minden 
kedves Őrhalmi Újság olvasónak 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván - R.P.-

Április 20-án útjára indítjuk a „Beszélgetős est Őrhalomban”
sorozatunkat, amelynek keretében havonta egy alkalommal az
iskola könyvtárában egy-egy őrhalmi kötődésű, közéleti sze-
replővel beszélgetünk a mindennapjairól és az Őrhalomban töl-
tött időről. Az első alkalommal Pénzes Géza művész-tanár lesz
a vendégünk, a rendezvény háziasszonya pedig Dr. Nagy Csilla
irodalomtörténész, aki a közelmúltban szerezte meg Ph.D. (Tu-
dományok Doktora) fokozatát. Az est másik apropója egy kiál-
lítás megszervezése, melyet Pénzes tanár úr fog megnyitni.
Őrhalom község is csatlakozik a Sugárkankalin Turisztikai
Egyesület által szervezett Művészetre hívás napja elnevezésű
kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy olyan programot
kell szervezni, amely a helyi amatőr művészeket mozgósítja,
műveiket teszi nyilvánossá, bárki által megtekinthetővé. Ennek
kapcsán megszólítjuk a helyi művészeket, akiknek szervezünk
egy kiállítást.
Április 26-án, a 24-ei György nap hagyományaira építve „Bo-
szorkányéj” alkalmából „Boszi-napot” tartunk az általános is-
kolában, ahol a gyógynövény használatban , homeopátiában és
palóc hagyományokban jártas három „mai boszi” fog előadást
tartani, mindezt sok zenével és tánccal színesítve.
Május elsején a régi hagyományokat felelevenítve májusfát
állítunk az általános iskola udvarán, ahol Erős János vetélkedő,
néptánc-bemutató és számos egyéb program, igazi kis majális
várja majd az érdeklődőket. 
Május 17-én a „Beszélgetős est” keretében Sztancsik József
lesz a vendégünk, akinek Bíró Nikoletta (Percze Nikoletta) ta-

nárnő lesz a beszélgetőpartnere. Június 14-én ugyanezen ren-
dezvénysorozatnak a keretében dr. Bródy Tiborné, báró Butt-
ler Mária asszony látogat el hozzánk, aki településünk
költőjével, László Péterrel beszélget életéről, fiatal éveiről, a
Mária-majorban és Nógrádgárdonyban töltött éveiről, és még
sok egyéb mindenről.
Június 22-én szeretnénk megünnepelni az esztendő leghosz-
szabb napját, a nyári napfordulót és Szent Iván éjjelét a réten,
az Ipolyvarbóra vezető hídnál. Lesznek ügyességi versenyek,
vidám programok, este pedig tábortüzet gyújtunk, amelynek
fénye mellett szabadtéri bál várja majd a szórakozni vágyókat.

Egyesületünk rendezvényeire sok-sok szeretettel várjuk
településünk valamennyi mai és egykori lakóját és a távo-
labbról érkezőket egyaránt! Mint ahogyan várjuk pártolók
jelentkezését is, akik részt vállalva egyesületünk munká-
jából, segíteni tudják és akarják Őrhalom fejlődését!

-RP-

Ő r h a l o m é r t  E g y e s ü l e t  h í r e i

Meghívó az egyesület tavaszi programjaira
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Az előző számban útjára indított sorozatunk lényege, olyan sze-
mélyek bemutatása, akik valaha itt laktak Őrhalomban, vagy ma
is velünk élnek és olyan érdekes dolgokat tanulnak, illetve visznek
véghez, amelyek nincsenek köztudatban.
A mostani cikkben Csernyik Dzsenifert ismerhetjük meg, aki a ba-
lassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola tanulója. Kedvenc tan-
tárgyai a magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv. Távlati
tervei között szerepel az idegen nyelv magas szintű elsajátítása.
A 13 éves lány 2. osztályos kora óta tanul zongorázni. Saját kez-
deményezésre, nem szülői nyomásra, inkább szülői példát követve
kezdett zongorázni, hiszen édesanyja Tímea is tanult gyermekko-
rában zongorázni. Az otthoni, saját tulajdonú zongora lehetővé
teszi a mindennapos gyakorlást. A szorgalmas munkának meg is
lett a gyümölcse, hiszen 2012-ben, Salgótarjánban a megyei ver-
senyen Nívódíjban részesült. Ez a különösen kimagasló teljesítmé-
nyért járó díj a nagylány kitartó munkáját és lankadatlan
szorgalmát tükrözi. Dzseni a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, Bira Sándorné Zsuzsa
néni diákjaként tanul. Sajnos a tavalyi év során egy baleset kö-
vetkeztében a kis művésznő keze úgy megsérült, hogy hónapokig
nem tudta használni, ezért rengeteg értékes, gyakorlásra szánt idő
veszett el, de szerencsére Dzseni keze szépen javul, és már ismét jár
zongoraórákra.
A sokoldalú fiatal hölgy nem csak szellemét, hanem testét is edzi.
2011 szeptemberében, Fábián Gábor tanár úr hatására a mi Dzse-
nink megismerkedett a nem túl nőies sportág, a kalapácsvetés rej-
telmeivel. Ma már, mint a Vitalitás SE versenyzője több
megmérettetésen is kipróbálhatta magát. Legutóbb a budapesti
Puskás Ferenc Stadionban megrendezett Serdülő téli dobó orszá-
gos bajnokságon kalapácsvetésben a 13 éves lányok korosztály-
ában 3. helyezést ért el. Ez a törékeny lány a két kilogrammos
kalapácsot 32,44 méterre dobta el. Gratulálunk!
Meggondolatlanul megkérdeztem tőle, hogy mit csinál szabadide-
jében… Ha belegondolok, ennek az elfoglalt leányzónak nincs is
szabadideje. Hetente négyszer jár zenére, háromszor edzésre, több
időt szeretne a nyelvtanulásra is fordítani, és így nem marad ideje
egyéb, a mai fiatalok által közkedvelt időtöltésekre. A szerető, tá-
mogató családi háttér adott a jó eredmények eléréséhez, hiszen a
szülők erőn felül is előteremtik a gyermekük előrehaladásához
szükséges feltételeket. Ezúton is kívánom, hogy legyen kitartása,
szorgalma és ideje mindenhez, amiben ilyen szép sikereket ért el! 

F.A.

Az egyesület tagjai otthonában köszöntötték Őr-
halom község legidősebb lakóját, a 98 éves He-
gedűs Ignácnét, akinek ajándék- és
gyümölcskosárral, valamint virággal kedvesked-
tek. Ilonka néni 1915. február 1-jén született
Őrhalomban. Egész életében keményen dolgo-
zott, és már 35 éve megözvegyült. Még 5-6 évvel
ezelőtt is segédkezett a ház körül. Ma már nem
mozdul ki otthonról, de mindent tud, ami a fa-
luban történik. Napra kész a helyi események-
ből, mindenkit ismer, akiket nem, azokról
szívesen érdeklődik. Hálát adva az Égnek, el-
mondta, hogy fizikai állapota a fájdalmas lábait
leszámítva, korához képest nagyon jó, hiszen
csak pár szem gyógyszert szed és szemüveg nél-
kül képes olvasni. Arra a kérdésre, hogy hogyan
telnek napjai elmesélte, hogy együtt reggeliznek
fiával és menyével, délelőtt olvasgat, majd a kö-
zösen elfogyasztott ebéd után tévézik. Sok időt
szán imádkozásra, és szeretteire. Ahogy ő
mondta: „Nagyon jó helyem van, mindenem meg-
van, szeretettel gondoskodnak rólam.” Heti
rendszerességgel látogatja őt unokája és csa-
ládja. Büszkén mesélt dédunokáiról, akik szíve-
sen beszélgetnek a korát meghazudtoló
humorérzékkel és szellemi frissességgel rendel-
kező 98 éves mamájukkal.                           F.A.

Egyesületünk felnőtt csapata számára sikeresen kezdődött az

idei tavaszi szezon, hiszen az első két mérkőzést megnyertük.

Nagy Attila helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően a

felnőtt csapat játékosai kedvezményes áron tudják saját

maguk részére megvásárolni a sportfelszerelésüket.

Az ifjúsági csapat tagjainak nem áll módjukban saját felsze-

relést vásárolni, ezért az SE vezetősége támogatói leveleket

írt több neves sportclub részére, azzal a kéréssel, hogy hasz-

nált felszereléseikkel segítség egyesületünk működését.

A felnőtt csapat tagsága egy fővel bővült, Nagy István sze-

mélyében.

Egyesületünk támogatásához várjuk vállalkozók és magán

személyek jelentkezését. Kedves Olvasó! Számítunk segítő

szándékú együttműködésére!                                           B.Zs.
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