Őrhalmi
Őrhalom község független lapja

„A SÍR ÜRES – KRISZTUS FELTÁMADT!”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tisztelt őrhalmi lakosok, kedves olvasók!

A hosszúnak tűnő nagyböjti idő után elérkezett Egyházunk legnagyobb és
legszentebb ünnepe, a Húsvét. A természetnek is megvolt a maga böjtje, hogy
aztán a telet újra a tavasz váltsa fel, és a megújuló életről tanúskodjon. És
ha az Isten így gondoskodik a teremtett világról, akkor hogyne gondoskodna
rólunk, emberekről, akiket szeretetből, és szeretetre teremtett?
Látjátok? Milyen zseniális, és gondoskodó a mi Istenünk! Még a természet
által is emlékeztet bennünket arra, hogy az elmúlás ugyan benne van az élet
körforgásában, de azt a megújulás követi. Egy új életre való feltámadás.
Amit ráadásul ajándékba kapunk tőle, és csak annyi a dolgunk, hogy hittel
elfogadjuk. Vele együtt.
Sokszor azonban itt ütközik falakba a ma embere. Ez a nagy dilemma. Hogy
örökké akarok élni ugyan, de ehhez nincs szükségem az Istenre. Pedig a kettő
külön nem megy. Életünk során legalább egyszer rá kell döbbennünk, hogy
Nélküle nem élhetünk tartalmas életet, és hogy Nélküle nem juthatunk el az
örök életre.
Jézus Krisztus feltámadása döntő jelentőségű esemény a hitünkben. Szent Pál
azt írja: „ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a hitünk.” És ez így van.
Ha Jézus nem támadt fel a halálból, akkor semmi értelme a hitünknek. Akkor
tényleg bezárhatjuk a templomainkat, és mehetünk haza tévézni.
Nekünk, keresztényeknek, azonban kétezer éve ez az egyetlen reményünk
ebben a széthulló világban, hogy a sír üres! Az a Krisztus pedig, aki feltámadt, képes új életet ajándékozni nekem. De, ezt az ajándékát akkor tudom
igazán elfogadni, ha üres a szívem, és nincs tele a világ lim-lomjaival.
A mai napon mindannyiunknak szól a feltámadt Krisztus bátorítása: „ne féljetek! Én legyőztem a halált!” És azóta mindenki, aki ezen a földön Őt keresi, és Vele él, az már legyőzte a halált! Aki pedig a győztes oldalán van,
annak nincs mitől félnie. Még a haláltól sem.
A mai nap örömhíre ez: van élet a halál után. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus.
Kedves olvasók! Sosincs késő. Jézus még az utolsó pillanatban, a vele együtt
megfeszített bűnbánó latornak is megbocsájtott. „Még ma vele leszel országomban.” Az idei ünnep alkalmával egy újabb lehetőséget kapunk az Istentől. Élünk vele?
Sok szeretettel várlak benneteket a nagyheti szertartásokra, és a Húsvéti ünnepi szentmisékre. Azokat is, akik talán egy kicsit eltávolodtak már az Istentől, és az Egyháztól. Ne feledjétek! Krisztus hazavár titeket is!

Újság
XIII. évfolyam 1. szám

IN MEMORIAM
Dr. Bródy Tiborné
sz.: báró Buttler Mária
1926 - 2014
Emlékét megőrizzük!

Szívből kívánom, hogy a feltámadt Krisztus öröme és békéje legyen szívetekBerci atya
ben, családjaitokban és településünkön! Áldott Húsvétot!
Nagyheti szertartások és Húsvéti miserend
-Ápr.17. – Nagycsütörtöki szentmise: 18.30
(szentmise után virrasztás 21.00-ig)
-Ápr.18. – Nagypénteki szertartás: 18.30
-Ápr.19. – Nagyszombati szentmise körmenettel: 18.00
(hozzunk magunkkal gyertyát!)
-Ápr.20. – Húsvétvasárnap ünnepi szentmise: 10.30
-Ápr.21. – Húsvéthétfő ünnepi szentmise: 10.00

MEGHÍVÓ PAPSZENTELÉSRE!
2014. június 14-én, vasárnap Esztergomban Erdő Péter bíboros újmisés
pappá szenteli az őrhalmi kötődésű ij. Marton Zoltánt. Egyházközségünk
erre a szép eseményre külön buszt szervez. A részletekről későbbiekben a
templom hirdetőjén tájékozódhatnak.

Községünk minden lakójának
áldott szép Húsvéti Ünnepeket
kíván Őrhalom Község
Önkormányzat nevében:
Farkas Egon
polgármester

2014. április 16.

ÖNKORMÁNYZAT
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET
A 2014. I. negyedévében egy alkalommal ülésezett
az őrhalmi Képviselő-testület.
2014. február 05-én a tervezettek szerint nyilvános és zárt ülést tartott a testület, amelyen az
alábbi napirendi pontokat tárgyalták a település
önkormányzati képviselői:
Nyílt ülésen:1./ Őrhalom Község Önkormányzata
2014 évi költségvetésének előterjesztése; 2./ Pályázat benyújtása az Őrhalmi József Attila Általános Iskola tornatermének felújítására; 3./ Az önkormányzat
2014. I. féléves ülés- és munkatervének összeállítása;
4./ Balassagyarmat Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának módosítása, elfogadása;
5./ Egyéb önkormányzati ügyek.
Zárt ülésen: 1./ Szociális és egyéb segélykérelmek
elbírálása
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
költségvetési főösszegét 163.872 e Ft bevételi és
163.872 e Ft kiadási főösszeggel fogadta el.
- Az iskola tornatermének felújítására benyújtott
pályázat tartalmi elemei: A beruházás teljes öszszege: 18.981.604,- Ft. Igényelt támogatás:
15.185.283,- Ft. Vállalt önrész: (20%) 3.796.321,Ft. A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy a
Képviselő – testület megalkossa, illetve csatolja a
következő dokumentumokat: a település sportfejlesztési koncepcióját és az ahhoz kapcsolódó
sportlétesítmény fejlesztési programot, az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit tartalmazó határozatot
Az egyebek napirendi pontjában Farkas Egon polgármester többek között az alábbiakról számolt be:
-2014. január 8-án és 15-én Kistérségi ülés volt
Balassagyarmaton,
-január 16-án a Duna Palotában önkormányzati
konferencia került megszervezésre,
-január 20-22. között Surján László Európai Parlamenti képviselő meghívására brüsszeli úton
vett részt, amelyen az Európai Unió szervezetével ismerkedett.
Dr. Kiss Tamás jegyző

FELHÍVÁS
Az általános iskolába történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015.
tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április 28 - 30.
(hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától 18.00 óráig. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti
jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Balassagyarmati Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal által meghatározott beiskolázási körzetek alapján az iskolákhoz
tartozó települések az alábbiak:
1., Őrhalmi József Attila Általános Iskola –
2671 Őrhalom, Rákóczi út 33. : Őrhalom – Csitár – Iliny – Hugyag.
2., A településeken a gyógypedagógiai nevelési-ok-

tatási feladatokat ellátó intézmény: Nógrád Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye, 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
Kriskó Beáta mb.tankerületi igazgató nevében
Benőczné Zachar Ágnes igazgató
A SZÁRAZ FŰ ÉS AVARTÜZEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
A Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívása.
A szabadtéri vegetációs tűzesetek elkerülése, illetve az általuk okozott károk enyhítése érdekében mindnyájunknak legalább az alábbiakat
szükséges tudatosítani:
A lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt
téri égetése tilos [a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a
végrehajtására kiadott, a levegő védelméről intézkedő 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet].
A tervezett rét, kaszáló, avar-, a tarló, a nád és a
növényi hulladék engedéllyel történő égetésének
helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt
legalább 24 órával az illetékes tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés tudomásul vétele nem minősül a hatóság
engedélyének.
Elérhetőségek: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. nograd.ugyelet@katved.gov.hu, fax:
+36-32/521-031, +36-32/521-041
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1.
b a l a s s a g y a r m a t k k . t i t @ k a t v e d . g o v. h u ,
fax: +36-35/300-555
A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és
csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni. A növényi hulladékégetés
csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. Az égetést
szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után
szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén,
vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el
kell oltani.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át
kell vizsgálni és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
Kérjük, hogy saját tulajdonukban, használatukban
levő területeken tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében.
Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett
területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel
a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de az elmúlt
években arra is volt már példa, hogy ingatlanokban, családi házak keletkezett jelentős anyagi kár,
illetve halált okozott a felelőtlenül gyújtott növényzettűz.
Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak
észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának
haladéktalanértesítése.
Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105, illetve
112 (ingyenes) segélykérő telefonszámon jelezni

kell a tűzoltóságnak.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Főügyelete a 06-32/521-032 számon is elérhető.
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak
súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személlyel/személyekkel szemben a tűzvédelmi hatóság 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi
bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi
bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések
megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható.
Minden kedves honfitársunknak tűzmentes
szép tavaszt kívánnak a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományához
tartozó tűzoltók és a Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság!

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei
∑Egyesületünk márciusban tartotta első taggyűlését, melynek fő témája a vezetőség újraválasztása volt. Vendégünk volt Deák László a
Horgászegyesületek Nógrád Megyei alelnöke és
Dánóczi Zoltán ipolyvarbói lakos. Az új vezetőségi tagok a következők: Kertész Attila Tamás
elnök, Kovács Gábor titkár, Antal György József
gazdasági vezető, Fábián István fegyelmi bizottság elnöke, Fülöp László és ifj. Batta Imre fegyelmi bizottsági tag, Varga Ferenc felügyelő
bizottság elnöke, id. Batta Imre és Járja István
felügyelő bizottsági tag, Erdélyi Miklós versenyfelelős, Bartos József gyermek és ifjúsági felelős,
valamint Bóta András és Kertész Attila beosztás
nélküli vezetőségi tagok. Az újonnan megválasztott vezetőségi tagok mandátuma 5 évre szól.
A tavaly regisztrált 130 tagunk közül a taggyűlésen, sajnálatos módon csak 25 fő vett részt.
∑A 2013. évet szép eredményekkel zártuk: csapatunk két versenyen vett részt. A Maconkán
megrendezett megyei horgászversenyen 6. helyezést értünk el 12 csapatból. Ezt követte az Ipoly
kupa Ipolybalogon, ahol 4. helyezést értünk el.
∑Decemberben a Tökös tó tisztítására is sor került, amelyet az őrhalmi Önkormányzat és a
Natura 2000 természetvédelmi szervezet is engedélyezett. Köszönettel tartozunk támogatóinknak, akik anyagi hozzájárulással segítették
a munkálatokat: Őrhalom Község Önkormányzata, Nógrád Megyei Horgász Szövetség,
Bagó László balassagyarmati horgász üzlet vezetője, Nyéki Ákos Renault Szalon tulajdonosa.
Külön köszönet Molnár Krisztiánnak, aki a
kotrógép beszerzésében és szállításában segített.
A további talajmunkákra környezetvédelmi nap
alkalmával kerül sor.
∑Végezetül szeretném megköszönni minden
kedves tagtársamnak az önzetlen munkát.
Minden lakost arra buzdítok, hogy töltsön
minél több időt a szabadban, a vízparton és
egyúttal mindenkit szeretnék megkérni, hogy
környezetünk megóvása érdekében ne szemeteljen, használja a kihelyezett kukákat.
Sok sikert és halfogásban gazdag évet kívánok.
Kertész Attila Tamás elnök

E S E M É N Y
ISKOLA HŐKÖZPONT AVATÓ ÜNNEPSÉGE
2014. MÁRCIUS 18.
Az alábbiakban Farkas Egon Őrhalom község polgármesterének ünnepi köszöntőjét idézzük:
„Tiszteletel és szeretetel köszöntök minden megjelentet az
Őrhalmi József Aila Általános Iskola új hőközpontjának
átadó ünnepén! Külön köszöntöm: - Balla Mihály országgyűlési képviselő urat, - Selmeczi Zoltán urat, a Klébersberg Intézményfenntartó Központ főosztályvezetőjét, - Kriskó
Beátát a Balassagyarmai Tankerület megbízot vezetőjét, Horváth Bertalan plébános urat, - Farkas Oszkár urat az Egyházközség elnökét, - Intézményvezetőket.
A ’70-es évek végén, egy fagyos téli reggelen, mint kisiskolások jötünk az iskolába a főút mellet. Azért, hogy ne fázzunk
annyira, hógolyóval dobáltuk és kergetük egymást. Egyszer
csak ránk kiáltot valaki az útról: „Jók legyetek betyárok!”
Kanyó Ignác, vagy ahogy többen ismerték Kan Igus bácsi volt
az. A nagy hóban is kerékpáron tekert az iskola felé. Rég túl
volt már a 70-en, mindig gumicsizmát viselt, és olyan daliás
kiállása volt, mint ma Berki Krisziánnak. Ő volt az iskola fűtője. Megelőzöt minket, és az iskola felé közeledve a nagy
kéményből fölszálló sűrű fekete füst jelezte, hogy már alaposan megrakta szénnel a kazánt. Az iskolában kellemes
meleg fogadot minket. A nemrég elkészült új épületrészben
volt az osztályunk, mert csak oda fértünk be majd 40-en. Őrhalmiak, hugyagiak, csitáriak, ilinyiek. Amikor megszólalt a
csengő, több mint 150-en gyermek szaladt az udvarra.
Aztán teltek az évek. Igus bácsinak a felesége betegségben
meghalt, majd a magány hamarosan utána vite őt is. Az iskola kéménye sem füstölt tovább. Egy gólyacsalád rakot
rajta fészket. A vegyestüzelésű kazánokat felváltoták az automata gázkazánok.
Amikor a 90-es években visszatértem tanárként az őrhalmi
iskolába, már állandó téma volt az épületek rossz műszaki állapota, és a fűtéssel is voltak problémák. Születek tervek az
iskolaépület korszerűsítésére, de egyik sem valósult meg.
2010-ben frissen megválasztot polgármesterként rám szakadt az örökölt tengernyi adósság és mindennek a tetejébe az
iskola fenntartásának lehetetlennek tűnő gondja. Úgy tűnt,
az iskola teljesen fölemészi a falut. Más megoldás nem lévén,
össze kellet húzni a nadrágszíjat. A csökkenő gyermeklétszámhoz igazítotuk a kereteket, átszerveztük az osztályokat.
Ezzel együt is életünk állandó részévé váltak az elektromos
hibák, csőtörések, dugulások, beázások, és minden havazás előt
buzgón fohászkodtunk azért, hogy a tető ránk ne szakadjon.
A fűtést biztosító alumínium öntvény gázkazánok fölöt is
jócskán eljárt az idő. 2-3 havonta kétségbeeset hangon hívot föl az iskola igazgatója azért, mert már megint kilyukadt
egy-egy öntvény tag, folyt a víz. Már régen új kazánra let
volna szükség, de még a gázszámlát sem bírtuk kiﬁzetni (a
Tigáz többször lekötöte a gázórát) nem hogy új kazánt vegyünk. Ilyenkor vetük az irányt Orosháza felé, és az otani
öntödéből szereztünk sok 10 ezer Ft-ért egy felújítot tagot,
amit Józsi bácsi éjszaka beszerelt. Az is előfordult, hogy a 2
kazánból építetünk egy működőképest.
Ilyen körülmények közöt adtuk át az iskola működtetését a Klébersberg Intézményfenntartó Központnak 2013. január 1-jén.
Az iskola és az épület fenntarthatóságáról és jövőjéről múlt
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évben sokat tárgyaltunk országgyűlési képviselőnkkel Balla
Mihály úrral és a balassagyarmai Tankerület akkori vezetőjével Selmeczi Zoltán úrral. Tárgyalásaink eredményeként az
a döntés születet, hogy az iskolában folyó oktató-nevelő
munka és gyermekeink zavartalan fejlődésének biztosítása
érdekében a KLIK támogatásával egy új, korszerű és gazdaságos hőközpont épül a régi, elavult helyére.
A mai napon Őrhalom, Csitár, Iliny és Hugyag minden lakója
és különösen az idejáró gyerekek nevében szeretném kifejezni köszönetünket a megvalósult támogatásért képviselő
úrnak és Selmeczi Zoltán főosztályvezető úrnak.
Ugyanakkor azt is kérem, hogy a beruházást tekintsék az első
állomásnak azon az úton, melyen a mára leromlot műszaki
állapotú iskolaépületünket a kor igényeinek megfelelően sikerül felújítani és korszerűsíteni.
Minden jelenleg és a jövőben it tanuló gyermeknek és az iskola minden dolgozójának pedig eredményes munkát és sok
sikert kívánok. Köszönöm a ﬁgyelmet!”

Iskolások ünnepi műsora

Ünnepélyes szalag átvágás

Az új hőközpont
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzatunk egy újabb Európai Uniós pályázatot nyert,
melynek keretében a Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából
530 őrhalmi lakos élelmiszercsomagot kapott. A 4 tonna tartós
élelmiszert az Önkormányzat munkatársai két nap alatt osztottak
ki. Községünkben, ebben a ciklusban már öt alkalommal történt
élelmiszer adományosztás, összesen 18 tonna mennyiségben és
közel 6 millió Ft értékben.

Világítóeszköz korszerűsítés történt a Mária kápolnánál. Tisztelettel kérjük az odalátogatókat, hogy vigyázzanak a környezet
tisztaságára, épségére és a kápolnánál elhelyezett virágokat ne
rongálják, ne tulajdonítsák el.
Az ÉMÁSZ felújította a Ságvári úton a villanyhálózatot.
Önkormányzatunk, mint ahogy tavaly télen, úgy idén is sikeresen pályázott a szociális célú tűzifa beszerzésére. 42 háztartás
részére fél m3 keményfával járultunk hozzá a fűtési gondok enyhítéséhez. A házhozszállítást és az adomány költségeinek jelentős részét az Önkormányzat állta.

Március 14-én hivatalunk munkatársai is részt vettek az általános iskola által szervezett 1848-49-es megemlékezésen. Az ünnepi műsort követően Balla Tímea anyakönyvvezető, Farkas
Egon polgármester úr és Orosz János alpolgármester úr megkoszorúzták az iskolai kopjafát.

Március 15-én az ipolyvarbói kistérségi nemzeti ünnepségen
Őrhalom Község Önkormányzata nevében Farkas Andrea könyvtáros és Orosz János alpolgármester úr helyezték el a megemlékezés koszorúját Erdélyi János honvéd sírjánál.
Tavaly év végén, a téli szünetben felújították iskolánk fűtésrendszerét. Az intézmény a KLIK támogatásával két új kazánt kapott több, mint 5 millió Ft értékben. Ezzel jelentősen javult az
iskola fűtésének biztonsága és hatékonysága. Március 18-án ünnepélyes keretek között adták át iskolánk új hőközpontját. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Balla Mihály országgyűlési
képviselő, Selmeczi Zoltán KLIK főosztályvezető, Kriskó Beáta
mb.tankerületi vezető.

A Milleniumi emlékpark új zászlókat kapott. A tavaly augusztusban cserélt textíliákat az időjárás megrongálta.
Közmunkásaink rendbe tették az iskolai salakpályát és a Havassy sétányt. A tavasz beköszöntével megkezdődtek a közterületek virágosításai. Vigyázzunk együtt településünk tisztaságára,
szépítsük együtt lakóhelyünket, tartsuk rendben közvetlen lakókörnyezetünket.

Új bútorzat készült a Polgármesteri Hivatal kis tárgyalójába.
A temetőbe nagyméretű kukákat helyeztünk el. Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek a temető rendjére, tisztaságára és csak a gyűjtőedényekbe helyezzék
el a hulladékot. Megkezdődött a ravatalozó felújítása.

ÖKORMÁNYZATI HÍREK
Új külsőt kapott a sport öltöző is. Első körben elkészült az új, kibővített tetőszerkezet. Sportegyesületünk gazdagodott egy új, nagytel-
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Április 8-án kihelyezett tankerületi gyűlés volt az Őrhalmi József Attila Általános Iskolában. Vendégünk volt Marekné dr.Pintér Aranka a

jesítményű fűnyíró traktorral és egy nagyméretű elektromos
eredménykijelzővel. A játéktér felülete is megújul. Hivatalunk kar-

KLIK elnöke, Selmeczi Zoltán a KLIK köznevelés-igazgatási főosztályvezető, Kricskó Beáta mb. tankerületi igazgató, a Balassagyarmati Tankerület munkatársai, és a tankerület intézményeinek vezetői.

bantartója, a közmunkások segítségével erős padokat készített a nézőtérre. Az öltöző korszerűsítése tovább folytatódik a nyílászáró
cserékkel és a homlokzati felújítással.

Az Önkormányzat új mezeket ajándékozott a focicsapatunknak.
F.A.

Címer kiállítás a WestEnd bevásárló központban
Címer kiállítás nyílt február 20-án Budapesten a WestEnd bevásárlóközpontban
hazánk 250 településének címereiből. A látogatók nem csak az adott település
címerével, hanem annak történetével is megismerkedhet interaktív módon: a
címerek mellett található QR kódot leolvasva az érdeklődő okostelefonjának
képernyőjén máris megjelenik minden lényeges információ az adott címerrel
és az ahhoz tartozó településsel kapcsolatban.

4. Vidám Lurkók Napja Őrhalomban
2014. június 14-én,
szombaton, a felújított
sportpályán
A szervezők egész napos
gyermek és családi programokkal várják az érdeklődőket.

MEGHÍVÓ

A szervezők célja, hogy öt év alatt összegyűjtsék és egy hatalmas, virtuális Magyarország térképen bemutassák a nagyközönségnek országunk 3000 településének mind a 3000 címerét.
Az ország települései címereiken keresztül beköltözhetnek, és népszerűsíthetik
értékeiket. Időben és térben virtuálisan utaztatva csábíthatják el a nézőt saját tájaikra, bemutatva azoknak minden szépségét és vendégcsalogató oldalát. A kiállítást számos, érdekes, izgalmas és hasznos kísérőprogram gazdagítja:
címerszépségverseny, a tárlatra ellátogató iskolásoknak szervezett rendhagyó, kihelyezett történelemórák, a fiatal közönséget célzó számítógépes játékok. F.A.

Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra 2014. május
16-17-én az őrhalmi Kaparó Büfé udvarán.
Minden fiatalt és örök ifjút szeretettel vár
Kanyó Géza főszervező!

I N T É Z M É N Y E I N K
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JÓZSEF

ATTILA

ÁLTALÁNOS

Jakus Juli vezetésével kézműves foglalkozást tartottunk. A tanulók karkötőket és nyakláncokat fűzhettek gyöngyből.

ISKOLA

HÍREI

Farsangi bálunkon a gyerekek ötletes jelmezekben vonultak fel.

Megemlékeztünk a színjátszó kör előadásában az 1848/49-es forradalomról, és megkoszorúztuk a kopjafánkat.

Kihelyezett tankerületi gyűlés volt iskolánkban. Jelenlétével
megtisztelt minket Marekné dr. Pintér Aranka a KLIK elnöke.

Kirándulást szerveztünk Budapestre.

2014. 03. 18-án került sor a Hőközpont átadó ünnepségünkre, melyen kis műsorral kedveskedtünk a meghívott vendégeknek. Balla Mihály Fidesz országgyűlési képviselő, Selmeczi
Zoltán KLIK Köznevelés-igazgatási főosztályvezető, Farkas Egon Őrhalom község polgármestere megtisztelt bennünket. Köszönjük, hogy új kazánokat kaptunk és ígéretet tettek arra,
hogy iskolánkat tovább fejlesztik.

Költészet napi műsor Ispán tanárúr rendezésében.

I N T É Z M É N Y E I N K

Óvodánk hírei
•Idén január 6-án jöttünk először óvodába a téli szünet után. A gyermekek
családjaikkal eltöltött ünnepek után élményekkel telve érkeztek vissza.
•Január 10-én meseelőadás volt, melyet a gyermekek érdeklődve figyeltek és
az előadó sok gyermeket be tudott vonni a mese történetébe.
•Február 7-én szintén meseelőadás volt: Papucsszaggató királykisasszonyok
című mese kelt életre sok zenével, tánccal.
•Február 11-én ismerkedő, bemutató foglakozáson vettünk részt a nagy csoportosokkal az Őrhalmi József Attila Általános Iskola első osztályában. Köszönjük Györgyi tanító néninek és az elsősöknek a színvonalas tanórát.
•Február 17-én szülői értekezletet tartottunk. Főbb témája: Helyi Pedagógiai Programunk, II. félév várható eseményei, programjai.
•Február 28-án tartottuk óvodánk Farsangi bálját, melyen a szülők is részt vehettek. Ezt a gyermekek minden évben izgatottan várják, így történt az idén
is. A gyermekek kívánságának megfelelően, és a szülők kreativitásának köszönhetően ötletesebbnél- ötletesebb jelmezekben voltak.
•Március 6-án meseelőadás volt: A falusi és a városi egér című mese varázsolta el a gyermekeket.
•Március 14-én tartottuk óvodánkban a Március 15-ei ünnepséget, mondókákkal, versekkel emlékeztünk az 1848-as eseményekre, majd elsétáltunk az általános iskolába, ahol az ünnepség végén minden gyermek elhelyezte a saját
kezűleg készített nemzeti színű zászlóját a kopjafánál.
•Március 18-án az Őrhalmi József Attila Általános Iskola hőközpont átadó
ünnepségén kis műsort adtunk elő tavaszi versekből, énekekből.
•Március 19-én, és 20-án a szülők fogadóóra keretében tájékoztatást kaptak
gyermekük egyéni fejlődéséről.
•Március 28-án szintén meseelőadás keretében elevenedett meg: A kiskakas
gyémánt fél krajcárja című mese. A gyermekek ebben is aktívan részt vettek,
mint török basa, szolga és méhecskék.
•Április 9-én zenés műsor volt óvodánkban. Ezen a műsoron is részt vettek
a csitári óvodások.
•Helyi Pedagógiai Programunkban fontos szerepe van a néphagyomány őrzésnek. Az előttünk álló napokban a húsvétra készülünk: locsoló verssel, tojásfestéssel, a gyermekek piros tojásokat keresnek a fűben, melyet az általuk
készített kis kosárkában vihetnek haza.
Áldott Húsvéti ünnepek kívánok
a Napköziotthonos Óvoda
minden dolgozója nevében!

Nyílt nap a leendő elsősöknek és szüleiknek.

Óvodások műsora a hőközpont átadó ünnepségen

Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezető

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatom a szülőket, hogy az óvodai beiratkozás időpontja 2014. április 23-24-25-én 8.00 – 16.00 óra között lesz az őrhalmi Napköziotthonos Óvodában.
A beiratkozáshoz az alábbi iratok szükségesek:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek társadalombiztosítási (TAJ) kártyája,
- a gyermek lakcímkártyája,
- a szülő személyi igazolványa,
- a szülő lakcímkártyája.
Dr.Kiss Tamás jegyző

Farsang

Március 15-ei megemlékezés az iskolában

Mesejáték

7

ESEMÉNY
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FA R S A N G I K U PA

A 2. helyezett csapat

Díjátadás

Old Boy csapata

Rózsi néni és segítői

Az 1. helyezett csapat

A 3. helyezett csapat

Civil kezdeményezésre - a Baráz és a Varga család közreműködésével
– Őrhalom Község Önkormányzata főtámogatásával, Teremlabdarúgó Tornát rendeztek 2014. február 22-én az Őrhalmi József Atila
Általános Iskola tornatermében. Előzetes jelentkezés alapján 8 db, 4+1
fős csapat regisztrálta magát településünkről és környékéről. A mérkőzéseket Kalmár Petra és Bozány István vezete. Az egész napos rendezvény ideje alat a szervezők, a támogatók és legfőképp az
önkormányzat jóvoltából a játékosok tízórait és ebédet fogyaszthatak.
A ﬁnom desszertet Szolik Istvánné Rózsi néni készítete.
A torna végeredménye: 1. hely: Őrhalom FC, 2. hely: FCB, 3. hely: Big
team. A szervezők különdíjakat is osztotak. Legeredményesebb góllövő: Kalmár Kristóf. Legjobb mezőnyjátékos: Oláh Renátó. Legsportszerűbb csapat: Virág FC. Legidősebb játékos: Baráz László.
A támogatóknak köszönhetően minden csapat részesült díjazásban.
A három serleget Farkas Egon polgármester úr ajánlota fel. A
sportszerű mérkőzések és a szünetek barátságos, jó hangulatban
teltek. A szervezők hagyományteremtő céllal hozták létre a Farsangi Kupát, reménykedve abban, hogy jövőre is sikerül megrendezni a helyi teremlabdarúgó tornát.
A rendezvény támogatói: Baráz László és családja, Benőczné Zachar Ágnes igazgató asszony, Bozány István, Csábi Gábor, Csernyík Péter, Farkas Andrea, Farkas Egon polgármester úr, Fülöp
Arnold – Fülöp Hús – vállalkozó, Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör, Kalmár Petra, Kanyó Richárd, Komjáti István polgármester úr, Kozmajer Miklósné, Nagy Atila vállalkozó,
Őrhalomért Egyesület, Szolik Istvánné Rózsi néni, Varga József és
családja.
F.A.

Ünnepélyes megnyitó

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XIII. évfolyam 1. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/570-013 * Felelős kiadó: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Csernyik Róbert
Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.

NAPJAINK
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E G É S Z S É G S A R O K
Kedves Őrhalmiak!
Most egy igen gyakori problémára világítanék rá. Hosszú téli esték, heverészés, pihenés után nyakunkba szakad a sok tavaszi munka, estig tartó
kertészkedések. Ennek a vége az, hogy a gerincünk megfájdul, főleg a deréki szakaszon, utána a nyaki és a háti szakaszon jelentkezik a fájdalom. Van olyan, akinél a nagyizületek: csípő, térd, váll lobbannak be.
Minden kopásos és túlterheléses fájdalomnak legfőbb gyógyszere a pihenés. Bár még fontosabb lenne a megelőzés: azaz mielőtt nagy volumenű
munkába kezdenénk, előtte tartsunk tréninget, fokozatosan terheljük meg magunkat. Közvetlenül a munkakezdés előtt tartsunk bemelegítést,
nyújtási gyakorlatokat. Ha a munkavégzés után fellép a fájdalom, akkor kell pihenés másnap, finom terhelés, hogy az izomláz csökkenjen.
Erős, tartós izületi fájdalom esetén legjobb, ha találkozunk, amikor is, felmerül a gyógyszeres kezelés lehetősége is. Ha már csökkennek a panaszok és a gyulladás, akkor torna és fizikoterápia is szóba jön. Ennek apropóján jut eszembe, csak azt a módszert fogadjátok el, amit velem
átbeszéltetek, és ne higgyetek a falut járó csalóknak. A napokban történt, hogy egy idős nénihez bejutottak - mert rám hivatkozva beengedte
őket - és kicsaltak tőle harmincezer forintot, azzal a céllal, hogy az izületi fájdalmait majd egy géppel csillapítják. Higgyétek el, csak akkor küldök bárkit hozzátok, ha előtte veletek megbeszélem. Aki, mást állít, azt nem szabad beengedni.
Visszatérve a gerinc és izületi fájdalmakhoz, ezek gyógyulása hónapokat, akár éveket is igényel. Legyetek türelmesek, hallgassatok tanácsaimra, és mindig csak fokozatosan és sohasem túlterhelve végezzetek munkát.
Szép tavaszi ébredést és boldog ünnepeket kívánok mindenkinek!
Dr.Gúth Csaba háziorvos
Kedves Szülők!
Eljött a várva várt tavasz, a jó idő, a napsütés. Az emberek egyre több időt töltenek a szabadban, sétálgatnak, kirándulnak, kertészkednek, piknikeznek, vagy csak úgy levegőznek. A gyerekek kikövetelik, hogy kimehessenek játszani, a csecsemők jóízűt alszanak a
friss levegőn. Viszont fontos az elővigyázatosság is, mivel itt van a kullancsszezon, ezért aki a természetben tartózkodik, ügyeljen a
zárt ruházatra, és hazatérve mindig ellenőrizzék magukat és egymást, a nem kívánatos kullancsok miatt.
A napfény előnye, hogy hatására D-vitamin termelődik a bőrben, ezért minimum 20 percig szükséges a napsütésben tartózkodni naponta, hogy
elegendő vitaminnal töltődhessünk fel, ez a szürke téli napok után jól esik.
Előfordul ilyenkor tavasszal, hogy sokan fáradtak, bágyadtak, fejfájással küszködnek, ez a tavaszi fáradtság, ami ellen a legtöbbet azzal tehetünk, ha sokat tartózkodunk és mozgunk a levegőn, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk.
Ezúton szeretném tájékoztatni a kedves anyukákat, hogy a Prevenar védőoltás be fog kerülni a kötelező védőoltások közé (eddig kötelezően ajánlott volt)! A Prevenar oltás a Pneumococcus baktérium ellen véd, mely kórokozó tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást, felső
légúti fertőzéseket okoz! Az oltást a gyermekek a 2, 4 és 15 hónapos oltásokkal együtt kapják.
Deák Anett helyettes védőnő

Hálás köszönet!
Január 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt egy szerető anya és feleség. A 32 éves Marsiczki Istvánné születet Kertai Évát négy gyermeke és férje gyászolja. A nagy bánatot átélt család számára, Simon Tibor őrhalmi lakos kezdeményezésére, Farkas Andrea könyvtáros
gyűjtést szervezet. Az összegyűlt adományt 2014. február 6-án kapta kézhez a család. Ez a jelképes összeg nem segít a család fájdalmán, de a gesztust, a támogatást a családfő a két lány (Renike és Zsuzsi) nevében hálásan köszöni minden önfeláldozó, segítőkész őrhalmi lakosnak és innen elszármazotnak.
F.A.

Egyenlő Bánásmód Hatóság-tájékoztatás
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Nógrád megyében is jogi
segítséget nyújt a
hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos sérelmek
orvoslására, az Európai Unió által támogatott TÁMOP -a
társadalmi szemléletformálás és a hatósági
munka
erősítése című pályázat alapján.
A program célja a lakosság segítése, tájék o z t a t á s a ,
jogsegélynyújtás. A
hatóság az egyenlő
bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból,
hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy
történt-e hátrányos megkülönböztetés.
A megyei referens, Dr Nagy Anna ügyvéd a Hatóság megbízásából ingyenes jogi tanácsadást biztosít a sérelmet szenvedett panaszosok számára. Amennyiben a jogsértés az EBH hatáskörébe

tartozik, a panasz azonnal felvételre kerül és a kezdeményezőt segítve, helyette a megyei referens továbbítja azt a Hatósághoz, megindítva ezzel az eljárást. Ha a panaszos ügye nem minősíthető
diszkriminációnak, a referens a tanácsadás keretében a jogkereső
számára iránymutatást ad.
Amennyiben neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai, kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve,
családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri forduljon az Egyenlő
Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához
A Nógrád megyei referens ügyfélfogadást tart az alábbi időpontokban és helyszíneken:
2014. április 15. 08-12. óráig Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.
2014. április 22. 08-12. óráig Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.
2014. április 29. 08-12 óráig Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2650 Balassagyarmat Rákóczi
fejedelem út 12.
A Hatóság és a Nógrád megyei referens elérhetősége:
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlap:
http://www.egyenlobanasmod.hu
e-mail.: dr.nagy.anna@freemail.hu
tel.szám: 06-20-388-1029
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Biztonságunk érdekében

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

Március végén tartotta éves közgyűlését az Őrhalom és Térsége Polgárőrség községünk polgármesteri hivatalában, amelyet megtisztelt jelenlétével Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,
Döme Zsolt r. alezredes, Balassagyarmat város rendőrkapitánya, Berecz György tü. ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Komjáti István, Csitár község polgármestere,
valamint Orosz János, községünk alpolgármestere. A közgyűlésen
Bóta András egyesületi elnök értékelte a mögöttünk hagyott esztendő
eseményeit, külön is kiemelve és megköszönve a polgárőrök szabadidőből végzett, áldozatos munkáját, amelyet a rendszeresen végzett
járőr-szolgálatok során éppúgy tanúsítottak, mint a tavalyi, rekord
méretű dunai árvíz elleni védekezésnél. A közgyűlés elfogadta az egyesület pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését, 2014. évi költségvetését és munkatervét, új tagokat vett fel a szervezet soraiba, majd
a hozzászólások után az önkormányzat jóvoltából ünnepi ebéd zárta
a rendezvényt.
Az ünnepi alkalom mellett a munkából is bőven kijutott az egyesület
tagjainak az elmúlt időszakban. Az ez évi feladatok sora rögtön az
újév hajnalán kezdődött, mivel az általános iskolában megrendezett,
rendkívül jó hangulatú szilveszteri bál résztvevőinek és parkoló járműveinek biztonságát az idén is polgárőrök vigyázták. A téli hónapokban, bár nem volt igazán hideg az idő, az idén is akadt horogra fa
tolvaj, akik közül egy brigádot például a polgárőrök jelzése alapján
lovasrendőrök segítségével sikerült tetten érni, két másik csapatot
pedig a polgárőrök tartóztattak fel a rendőrség kiérkezéséig. Ezeken
az eseteken kívül több más alkalommal is adtak jelzést a polgárőrök
a rendőrség munkatársai számára különböző készülő vagy már megvalósított cselekményekről.

Üdvözlöm az Őrhalmi Újság olvasóit!
Két dologgal szeretnék foglalkozni a most megjelenő újságban.
Az első dolog, amivel kapcsolatban jó tanácsot adnék, az a tűzgyújtás. A tavaszi lomtalanítás alkalmából sok olyan száraz gally
és lom gyűlik össze, amitől általában égetéssel szabadulnak meg. A
felügyelet nélkül hagyott nyílt lángok miatt pedig évről évre több
tűzeset keletkezik – lásd az előző hónapokban történt tűzeseteket.
A szakemberek ajánlása szerint azok, akik égetéssel szeretnének
megszabadulni a száraz mezőgazdasági növényi hulladéktól, szeméttől és egyéb éghető anyagtól, kötelesek betartani a tűzvédelmi,
tűzmegelőzési szabályokat. Ami a legfontosabb, hogy tűzgyújtás
nem végezhető szeles időben vagy a sötétedés beálltával, emellett az
elégetendő hulladékot akkora rakásba kell gyűjteni, hogy biztonságosan és álladó ellenőrzés alatt menjen végbe a folyamat. Az égetésre szánt rakások körül a talajt meg kell tisztítani, és állandó
felügyeletet kell biztosítani az anyag teljes elégéséig, majd a visszamaradt parázs maradéktalan kioltásáig. A teljes elégés után a tűz
helyét bő vízzel le kell locsolni, hogy ne maradhasson vissza parázs, amit az esetleg feltámadó szél elhordhat más helyre. Egyébként minden nyílt tűzgyújtásra engedélyt kell kérni mind a
természetes, mind a jogi személyeknek. Az engedélyt az illetékes
tűzoltóság adja meg (megyei tűzoltóegylet, helyi önkéntes tűzoltó
társaság). Az elmúlt évek tapasztalataiból ítélve a tavaszi időszakban van a legtöbb tűzeset, ami legtöbbször emberi mulasztás következménye. Ha tüzet észlelünk, haladéktalanul értesítsük a
tűzoltóságot a 105-ös, vagy a központi segélyhívót a 112-es vagy a
rendőrséget a 107-es hívószámon.
A másik dolog, amiről szólni kívánnék az újság olvasóihoz, az pedig
a baleset-megelőzés.
Hamarosan elkezdődik az iskolában a tavaszi szünet, erre az időre
megszűnik a tanuló ifjúság mindennapos elfoglaltsága. A szünettel
együtt megjön a melegebb idő is, ami előcsalogatja a gyerekeket kerékpározásra, labdázásra, görkorcsolyázásra. Több idő jut közvetlen
játékra, kirándulásra, így velük együtt növekszik a közlekedési és
egyéb balesetek lehetősége is. Kérjük a tanulókat, hogy a kerékpározásra és a gyalogos közlekedésre vonatkozó közlekedési szabályokat fokozott figyelemmel tartsák be. A szülők is figyelmeztessék
gyermekeiket ezekre a veszélyforrásokra és annak megelőzésére.
Felhívjuk a közlekedésben résztvevő személyeket, hogy fokozott
óvatossággal és figyelemmel közlekedjenek, figyelemmel a közlekedés fiatalabb résztvevőire.
Továbbá kérjük a lakosságot, hogy a húsvéti hagyományok gyakorlása során ne feledkezzenek meg arról, hogy a gyermek és fiatalkorúakat ne kínálják szeszes itallal, mert ezt tiltják a jogszabályok,
másrészt pedig fokozott balesetveszélynek vannak így kitéve.
Mindannyiunk érdeke a közúti közlekedési szabályok maradéktalan betartása a balesetek megelőzése!
Köszönjük segítségüket! Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is
forduljanak bizalommal az Őrhalmi Kmb.csoport tagjaihoz: Valah
Zsolt r.tzls. és Urbán Gábor r.tőrm.
A cikk írója: Valah Zsolt r.zls.

Lovasrendőrök Őrhalom utcáin

A tavaszi száraz időszakban több bozóttűznél is be kellett avatkoznia az egyesület keretén belül működő önkéntes tűzoltóknak, amelyek
között volt olyan káreset is, amelyet önállóan számoltak fel a tagok.
Sajnálatos módon több alkalommal előfordult, hogy a több órás munkával eloltott terület még le nem égett részét rövid időn belül visszagyújtották valakik, ezért amennyiben a tűz közvetlenül nem
veszélyeztetett senkit, akkor inkább hagyták az egész területet teljesen leégni, ahogyan történt ez a Körpölye esetében is.
Jelentős anyagi támogatásban részesítette az egyesületet a Nógrád
Megyei Polgárőr Szövetség a tavasz folyamán, amelynek segítségével
meg tudja kezdeni a polgárőrség az új típusú, országosan egységes polgárőr ruházat beszerzését.

A közelgő ünnep alkalmából az Őrhalom és Térsége Polgárőrség vezetősége és tagsága Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván településünk
valamennyi lakójának!
-RP-

Áldott húsvéti ünnepeket kíván
az Őrhalmi Újság olvasóinak
az őrhalmi Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör
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Búcsú báró Buttler Máriától
(1926. június 06 – 2014.március 26.)
Sokan álltunk a patvarci temetőben Mária néni
sírjánál. 88 évet élt, s mint nagy idők tanúját kísértük utolsó útjára. Napsütéses szép idő volt, s
óhatatlanul eszembe jutottak meghitt beszélgetéseink. Magam előtt láttam az egész lényét, s hallottam, ahogy meséli nem mindennapos élete
történetét. Felidézte a felhőtlen gyermekkorát, a
gárdonyi, patvarci, őrhalmi éveket, amikor a testvéreivel lovagoltak a réten, fürödtek az Ipolyban,
és nézték a lángoló naplementét a leszálló est
előtt. Német, angol, francia tanárnők tanították
Mária nénit, s a tanulás után sokszor mentek virágot szedni a mezőre Ilonával, vagy a komornájukkal. Munkások arattak, dolgoztak a
földeken, ők pedig gyerekszemmel nézték az
aranyló kalászokat. Boldog, gondtalan idők vol-

tak ezek, de aztán jött a sötét, rideg háború, mely
a rendszer változását hozta magával. Menekülniük kellett Őrhalomból, az idegen megszállók
elől. Pesten nélkülözés várt rájuk. Mária néni hivatali munkákat végzett, és férjhez ment
Dr.Bródy Tiborhoz, a híres ebszakértőhöz. A ha-

zatérésre hosszú évekig kellett várniuk, míg enyhült a rendszer, és végre 1994-ben visszavásárolhatták a patvarci kastélyukat. Itt telepedtek le,
s élték életüket 2001-ig, amikor is Mária néni
férje elhunyt. A gyász évei következtek, de Mária
néni erős, határozott egyéniség lévén, tovább
ment az élet nagy útján. Előadásokat tartott, előadásokra járt, Nógrád megye kulturális életében
aktívan részt vett, és aki ellátogatott hozzá, annak
lelkesen elmesélte múltjának történetét, mert ő a
régi, szép, magyar világot szerette, a békés, nyugodt időket. Rohanó jelenünkben egyre kevésbé
találta helyét, ezért vágyott mindig vissza a
múltba. Kastélya is Őmagát tükrözte, a múlt varázslata lengte át a szobákat, a folyosókat, a boltíves pincerendszerét. A falakról is a múlt képei
tekintettek a látogatókra, s amikor Mária nénivel
beszélgetett az ember, elfelejtette a rohanó világ
zaját, és lelki békére talált. Sokszor éreztem ezt,
amikor nála jártam, s a mesék világa magával ragadott. Most hiányoznak igazán ezek az értékes
beszélgetések, amikor ráébred az ember, hogy
már többé nem beszélhet azzal, akit mérhetetlenül tisztelt. Üres lett a kastély, ridegek a falai,
mert a lakója messzire távozott, ahonnét többé
már nincs visszatérés. Emlékszem, hogy örült,
amikor az őrhalmi főútnál újra felépült a családi
káponkája. Most is ott áll, mint a múlt egy kis
darabkája, de valami megváltozott, fekete zászlót lenget a szél mellette, gyászolva azt, aki már
nem lehet velünk, aki oly sokat tudott, mert nagy
idők tanúja volt, s vele együtt szép világ szállt
sírba. Emlékezzünk rá szeretettel! Drága Mária
néni! Ki eddig élted, most álmodd tovább az
életet! Adjon az Ég, szép álmokat, és nyugodt pihenést! Nyugodj békében!
László Péter (2014. április 12.)

Gyűrűt kapott a gólya
A fehér gólya Magyarországon fokozottan védett
faj! (Természetvédelmi értéke 100.000 Ft.) Mi,
őrhalmiak abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy településünkön két pár gólya is
fészket rakott. Az általános iskola épületének
kéményén lakó pár már hosszú évek óta viszszatérő vendégeink. A Kossuth utcai páros
kissé fiatalabb madarak. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület tagjai, Papp Ferenc projektvezető irányításával megfigyelték,
hogy az iskola kéményén fészkelő hím gólya
egyike a Magyarországra legkorábban visszatérő gólyáknak. (Tavaly február 25-én, idén március 4-én érkezett.) Ezért, az egyesület tagjai úgy
gondolták, hogy megpróbálják meggyűrűzni és ún.nyomkövetővel ellátni a madarat, hogy tudják követni annak mozgását. Egy hálóval ellátott, manuálisan irányított csapdát rögzítettek az
iskola kéményéhez. Többszöri próbálkozást követően, március 27-én hajnalban sikerült behálózni egy gólyát. (Későbbiekben az alábbi honlapcímen, a madárnevére rákeresve, megnézhetjük
annak útvonalát: http://www.satellitetracking.eu) Mint kiderült, a fészekfoglaló, Kossuth utcai
tojó akadt a madarászok hálójába. A befogott, meggyűrűzött, és nyomkövetővel felszerelt madár
az előzőnap elhunyt báró Buttler Mária emlékére a „Bárónő” nevet kapta. Az iskola dolgozói és
diákjai által kedvelt, bölcs és tapasztalt gólya páros nem helyezkedett a csapdának optimális
pozícióba, így ők idén nem lettek meggyűrűzve, de ígéretet kaptunk, hogy nyáron, ha visszatérnek a fészeklakókat ellenőrizni, megnézhetjük a fiókákat.
F.A.
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László Péter: Mária néni
A kastély árnyékában
jól esett pihenni.
Háborúk jöttek
és menni kellett, menni.
Mária néni
a kék eget nézi.
Mária néni
a múltat felidézi.
Mária néni
szemében könnyek.
Emlékek mennek,
emlékek jönnek.
A kastélyba jó volt
újra visszatérni,
de oly nehéz a múlttal
szembenézni.
Mária néni
a kék eget nézi
Mária néni
a múltat felidézi.
Mária néni
szemében könnyek
Emlékek mennek,
emlékek jönnek.
A gyermekkor varázsa
benne él örökre.
Tarka virágok között
sétál, gyönyörködve.
Mária néni
a kék eget nézi
Mária néni
a múltat felidézi.
Mária néni
szemében könnyek.
Emlékek mennek,
emlékek jönnek.
(2013.július 21.)
A múltra gondolva
bízott a jövőbe,
és most fájó szívvel
búcsúzunk Tőle:
Mária néni
égi mezőket járva,
fentről tekint már
a földi világra.
Mária néni,
legyen szép az álma!
Emlékét őrizzük
szívünkbe zárva…
A jóisten áldja!
(2014. április 08.)
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ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI

Egyesületünk a tavalyi évet a szilveszteri bál megszervezésével zárta. Az általános iskola tornatermében rendkívül jó hangulatban búcsúztattuk az óévet.
Az ünnepek elmúltával az egyesület tagjai lebontották a díszkivilágítást a Szent István
kápolnáról.
Február 2-án Farsangi Forgatag elnevezésű kézműves foglalkozást szerveztünk településünk gyermekeinek és szüleiknek. A vendégeket a jelmezbe öltözött
szervezők, Rózsi néni és Jolika által sütött farsangi
fánkkal és finom teával várták.
A februárban megrendezett Farsangi Teremfocit egyesületünk ajándék tárgyakkal támogatta.
Márciusban, tavasz köszöntésére árvácskákat ültettünk az iskola előtti ládákba. Április 13-án, virágvasárnap Húsvéti kézműves műhelyt szerveztünk a hivatal rendezvény termében, ahol
kézműves foglalkozás, tojásfestés, nyuszi simogatás, arcfestés és Ilonka néni palacsintája
várta az érdeklődőket. A program végén, a gyerekek által készített papírtojásokkal feldíszítettük a hivatal udvarán található kis fát.
Egyesületünk rendezvényeire sok-sok szeretettel várjuk településünk valamennyi mai és egykori lakóját és a távolabbról érkezőket
egyaránt! Mint ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is, akik részt vállalva egyesületünk
munkájából, segíteni tudják és akarják civil
Farkas Andrea
szervezetünk tevékenységét.

Műanyag kupakokat gyűjtünk
Egy közismert internetes közösségi oldalon találkoztam egy szimpatikus hölgy felhívásával, mely szerint műanyag kupakokat gyűjt, beteg kislánya számára, kéri, aki tud, segítsen.
A fényképről egy életvidám, csodaszép, szőke fürtös kicsi lány nézett velem szembe…
Az Őrhalomért Egyesület farsangi kézműves foglalkozásán indult az akció, a cél, gyűjtsük össze az amúgy eldobásra szánt műanyag kupakokat. Már ekkor másfél zsák jött
össze, és azóta is folyamatosan hozzák nekem a könyvtárba. Ismét szép példája mutatkozott meg az önzetlen segítségnek, hiszen sok őrhalmi, és őrhalmi származású
hordta heteken keresztül a kupakokat. A közel 120 kg-nyi kupakot a súlyos beteg, négy
éves rimóci Szita Jázmin számára gyűjtöttük. (Még most se dobják el a kupakokat,
nálam jobb helyük lesz. ☺)
F.A.

SPORTEGYESÜLET HÍREI
A tél sem telt el foci nélkül, hiszen a felnőtt csapat tagjai téli terem tornán vettek részt, az
ifjúsági csapat pedig az őrhalmi iskola tornatermében kezdte meg felkészülését. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kalmár Petrának, hogy segítette az ifjúsági csapat szezon előtti
felkészülését. Egyesületünk felnőtt csapata számára sikeresen kezdődött az idei tavaszi szezon. A négy mérkőzésből 10 pontot szereztünk.
A vezetőség és csapataink nevében szeretném köszönetünket kifejezni Farkas Egon polgármester úrnak és községünk önkormányzatának, az ifjúsági csapat részére adományozott
teljes garnitúra mezért. Valamint köszönet illeti mind azok munkáját, akik a pálya és az öltöző felújításában segítséget nyújtottak. Áprilisban lévő hazai mérkőzéseket a szomszéd
faluban, Csitárban játszuk.
Varga József (Öcsi)

Az ifjúsági csapat az új mezben.

R Í M FA R A G Ó
Tibay Péter: Unokáimnak
Ballagunk csendben, fogom kis kezed
talpunk zizegte zöld, sárga levelek.
Kitárul előttünk egy mesevilág,
fák, hegyek, ugráló kecskegidák.
Mutatok majd sok-sok csodát,
egy lehulló levél, csúszkáló bogár,
virágját sirató sárga gólyahír,
felkelő nap festette hajnalpír.
Csöpp kezed kaparta fakéreg,
alatta más világ, sok csúnya féreg.
Méhecskét csalogató illatos virág,
pillangók, madarak, csoda-csoda világ.
Szél borzolta susogó levelek,
hűsölni vágyó, csicsergő verebek.
Kertvégén sűrű, dús bokrok alján,
csemetéit védő, rikoltozó fácán.
Fenn a légben, kék ég alatt
galambűzte sas hoppon maradt.
Nem messze fecskék, gólyák őszre várva
köröznek, lebegnek készen indulásra.
Lenn a földön szorgos hangya sereg,
békák, bogarak, futkosó egerek,
reccsenő ág, csörögve tört dió:
élelmet kereső, borzas sündisznó.
Erdőszélén félénk őzek, szarvasok,
sűrejében makkot kutató vadkanok.
Tisztáson éberen fülelő nyúlkoma,
zajt hallva, riadtan fut tova.
Figyeld a tó szélzavarta vizét,
nádasban csobbanó halak neszét:
hol megannyi béka kórusban brekegve,
a közelgő zivatart előre jelezve.
Eső után tapossunk pocsolyát!
Vidáman rúgjuk fel az út sarát,
bámuljuk a tündöklő szivárványt,
s halljuk a távoli mennydörgés zaját.
Gágogó, rikoltozó költöző madarak,
suhannak el a szürke égbolt alatt,
hirdetve: az ősz is lassan véget ér,
téli vackára gyűjt az ürge, egér.
Gomolygó sötét felhők alatt,
egy megriadt vadliba magára maradt.
Sírva, gágogón keres régi társakat,
kik mutatnák neki a helyes utat.
Ősz után a hideg tél bekopogott:
hozva viharos szelet, zúzmarás fagyot.
Csillogó vastag hófedte háztetők,
cinkék, rigók csicseregte etetők.
Meleg házak szűrte, sárga lámpafény,
csöpögő jégcsapokat számlál ereszén.
Olvadásra váró, büszke hóember,
orra répa, kalapja likas vasveder.
Gyúrunk friss hóból hógolyót,
átcsússzuk a rég befagyott nagy folyót,
szánkóval siklunk havas dombtetőn,
hólepte réten, szántón, legelőn.
Előbújik a hóvirág, tavaszt hirdetve.
Barlangjából merészkedik a morcos medve,
éledni kezd a megdermedt világ,
méh dongta körül, sok illatos virág.
Nézd, a zöldellő vadvirágos rétet,
bogarak, levelek, madarak, méhek.
Újszülött vadmalac, két szelíd őzgida
egymás mellett, az erdőszél bokraiba.
Látod, az élet így megy tovább,
mindig tartogatva meglepő, sok új csodát.

