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Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Tisztelt olvasók, kedves testvérek!
Hitünk legnagyobb titkának megünneplésére, a szent
három nap eseményeire készülünk. A szent három nap
közül talán Nagypéntek történései azok, amelyek a legkö-
zelebb hozzák az ember Jézust, és legjobban megmutatják,
hogy mit is tett értünk az Isten. Az a temérdek testi-lelki
gyötrelem, amit ezen a napon kiállt értünk az Isten Fia, va-
lójában az Ő szeretetét mutatja be irántunk.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesz-
szen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)
Éppen ezért a Jézus keresztjén függő
táblára a gúnyirat helyett ezt kellett
volna írni: Így szeret az Isten! Így
szeret engem, így szeret téged. Így,
és ennyire, hogy meghalt értünk.
Nem mérlegelt, nem futamodott
meg. Nem alkudozott, hanem föl-
ment a keresztre. Érted, és értem.
Mindnyájunkért!
Minden évben, nagyböjt során a ke-
resztútjárás, valamint a nagypénteki
szertartás emlékeztet bennünket az
Ő keresztáldozatának a jelentősé-
gére és súlyára. Ugyanakkor minden
szentmisében újra és újra megkö-
szönjük neki, hogy áldozatul adta
önmagát értünk, és élete árán váltott
meg bennünket.
A szent három nap közül a Nagy-
szombat a legérdekesebb, mert igaz,
hogy a liturgia már ezen az estén ün-
nepelteti Jézus feltámadását, valójá-
ban ez az ünnep vigíliája, és igazából
nagyszombaton „semmi” nem történt. Jézus vasárnap haj-
nalban támadt fel.
Szombaton végtelen nyugalom van. Jézus Krisztus a sír-
ban fekszik. A halott Isten méltósága és csendje lengi körül
ezt a napot. Kedves testvérek! A halott Krisztus is tanít ben-
nünket. Mégpedig arra, hogy nem kell mindent elkapkodni,
nem kell mindent elsietni. Az Istenbe vetett végtelen gyer-
meki bizalom megnyilvánulása ez. 
Tudom, hogy az Isten feltámaszt, és új életet ajándékoz
majd nekem. Türelemmel ráhagyatkozom, és bízom az Ő

gondviselésében. Hiszen Ő alkotott, és Ő tudja igazán, hogy
mire van szükségem, mi válik a javamra. Jézus a sírban
nyugvással tanít minket, mégpedig arra, hogy merjünk
megállni, merjünk egy kicsit kilépni a világ sodrásából, és
csak lenni. Megtapasztalni, hogy teljesen tőle függünk. Át-
adni, odatenni az életünket az Isten tenyerébe, és megpi-
henni ott. Végtelen, „halálos” nyugalom ez. Az Isten
csendje. A szív békéje, és megpihenése.
Illetve egy másik szempont: nagyszombat délutánja az a
nap, amikor engedem, hogy Krisztus leszálljon a bennem
lévő holt dolgok birodalmába, a síromba, és ezzel minden
bennem lévő holt dolgot és mindazt, ami meghalt bennem,
kézen fogja, Isten világosságára vezesse, és így életre keltse. 

Nagyszombat arra is hív, hogy körülte-
kintsek síromban, és feltegyem a kér-
dést: Mit kellene még eltemetnem?
Életem milyen sebeit kell száműz-
nöm? Mert, ha igyekszem a sebeimet
eltemetni, akkor már nem fogom azo-
kat mások ellen használni fegyver-
ként. Nem hordozom már magamban
és nem élnek bennem csendes szem-
rehányásként azokkal szemben, akik
megsebeztek. Így szabadulhatok meg
nehezteléseimtől, ellenérzéseimtől és
keserűségemtől. Ha nem forgolódom
már ezek körül, és engedem, hogy
Krisztus megoldja a kötelékeket,
akkor valóban új életre támadhatok. 
Krisztus leszállt félelmem, remény-
vesztettségem, önsajnálatom sírjába,
hogy lelkem mélyén meggyógyítson és
megváltoztasson. Várja, hogy mindent
új életre ébresszen. Ha van bátorság
bennem, hogy mindent eltemessek,
ami az élettől távol tart, akkor Hús-

vétkor megváltott és megszabadított em-
berként fogok új lelki életre támadni. 
Kedves testvérek! Sok szeretettel várlak benneteket a nagy-
heti szertartásokra, és a Húsvéti ünnepi szentmisékre.
Várom azokat is, akik talán egy kicsit eltávolodtak már az
Istentől, és az Egyháztól. Ne feledjétek! Krisztus hazavár ti-
teket is! 

Berci atya

Községünk minden lakójának 

áldott szép húsvéti ünnepeket kíván 

Őrhalom Község Önkormányzata 

nevében: 

Farkas Egon 
polgármester

– Nagycsütörtöki szentmise: 18.30 
(szentmise után virrasztás 21.00-ig)

– Nagypénteki szertartás: 18.30

– Nagyszombati szentmise körmenettel: 18.00 
(Hozzunk magunkkal gyertyát!)

– Húsvétvasárnap ünnepi szentmise: 10.30

– Húsvéthétfő ünnepi szentmise: 10.00



•Január 5-én véradás volt községünkben. Köszönet a megjelent 17 
véradónak!
•Őrhalom Község Önkormányzata immár negyedik alkalommal sikere-
sen pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pályá-
zatán. A pályázati összegből és az önkormányzati önrészből idén 26
erdei m3 tűzifát sikerült megvásárolni. A tüzelő kiszállítási és külön-
külön háztartásokhoz történő szállítását az Önkormányzat finanszírozta.
Őrhalomban 52 háztartásban, 0,5 m3 erdei keményfa jutott. Az Önkor-
mányzat ennyivel tudott hozzájárulni az erre vonatkozó törvényben elő-
írt jogosultsági körbe tartozók fűtési gondjainak enyhítéséhez.

•A tavaly januárban alakult Nyugdíjas Klub tagjait, az egy éves születés-
napjukon Farkas Egon polgármester úr köszöntötte.

•Őrhalom Község Önkormányzata február 6-án, immár harmadik ala-
kalommal Farsangi Teremlabdarúgó Tornát rendezett az Őrhalmi Jó-
zsef Attila Általános Iskola tornatermében. (Az eseményről készült
beszámolót a 3. oldalon olvashatják.)
•Az 1848-49-es szabadságharc emlékére március 11-én, második al-
kalommal települési megemlékezést szerveztünk. A programról készült
összeállítást a 6-7. oldalon találják.
•Önkormányzatunk teljes női népviseletet var-
ratot, 1935-ös fényképek alapján, Nagy Ist-
vánné Andival, melyet a március 11-ei
ünnepségen Bóta Bettina viselt.
•Az Őrhalomért Egyesület által a templomté-
ren állított kopjafánál Farkas Egon polgár-
mester helyezte el az önkormányzat koszorúját.
•Március 15-én az ipolyvarbói kistérségi nem-
zeti ünnepségen Őrhalom Község Önkor-
mányzata nevében Kanyó János alpolgármester
és Orosz János önkormányzati képviselő he-
lyezték el a megemlékezés koszorúját Erdélyi
János honvéd sírjánál.
•Őrhalom Község Önkormányzata március hónaptól 21 fő közfoglal-
koztatottat alkalmaz, egy év munkaidőre. A program keretében önkor-
mányzatunknak lehetősége nyílt a település közterületeinek
parkosítására. A munkások cserjéket, vesszőket ültettek az iskola, az
óvoda előtti területre, a játszótér köré és a Varbói út mentén.

•Közfoglalkoztatottaink külső felújítást végeztek a hivatali műhely épü-
letén. Lefestették a foci-
pálya kapuit, valamint a
Szent István kápolna
melletti padot.
•Önkormányzatunk 3
fős Értéktár Bizottsá-
got hozott létre, mely-
nek tagjai: Bozány
Istvánné volt óvodave-
zető, Farkas Andrea könyvtáros és Kanyó János alpolgármester. A bi-
zottság feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek
azonosításának szervezése, a településen fellelhető nemzeti értékek ada-
tait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba
történő megküldése. 
•Dr. Renner Péter önkormányzati képviselő 2016. március 10-én le-
mondott képviselői mandátumáról.

•Idén április 1-jén községünk Őrhalom névvel 110 éves lesz. Ez alka-
lomból önkormányzatunk fotókat és képeslapokat készíttetett az ipoly-
varbói Fagyas Róbert fotós, számítógépes grafikussal. A későbbiekben
egy nagy rendezvényen emlékezünk meg településünk 110 évéről.
•Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy önkormányzatunk a Vidám Lur-
kók Napját június 18-án rendezi meg.
•Néhány példa az önkormányzatunk tavaszra tervezett, településünk fel-
újítását, megszépülését érintő elképzelések közül: a Havassy sétány ká-
tyúmentesítése és kövezése, az óvoda előtti járda és a településen
megrongált, rossz  állapotban lévő járdák javítása, a Szentháromság szo-
bor és a Hősök keresztje felújítása, a Mária kápolnánál a kerítés és a
padok cseréje.                                                                                                 F.A.

ÖNKORMÁNYZAT2
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Az idén harmadik al-
kalommal került meg-
rendezésre, Őrhalom
Község Önkormány-
zata jóvoltából a Far-
sangi labdarúgó
torna, melyen 6 csa-
pat vett részt. Az ün-
nepélyes megnyitó
után a rendezőség két
csoportra osztotta a
csapatokat. Az I. cso-
portba került a Zollner, Őrhalom Ifi, és az Ifjúság út, a II. csoportba az Önkormány-
zat csapata, Őrhalom FC és a BEFU nevű csapat. Izgalmas, jó iramú
csoportmérkőzések során alakultak ki a helyosztó mérkőzések. Az I. csoportból, a
jó erőkből álló Zollner és az Ifjúsági út csapatai vívtak nagy harcot csoportjuk első
helyéért, melyet nem kis meglepetésre az esélytelennek tartott Ifjúsági útiak nyer-
tek 1:0-ra. A II. csoportból az Őrhalom FC könnyebben lett az első a csoportjában,
a lelkes Önkormányzat és a BEFU előtt. A döntőbe kerülésért a Zollner és az Őr-
halom FC játszott egy színvonalas meccset, melyen a Zollner győzedelmeskedett.
A döntőben az Ifjúság úti csapattal találkoztak, ahol igazi döntőre jellemző, parázs
hangulatú mérkőzésen nyert az Ifjúsági út, 4:1 arányban, teljesen megérdemelten.
Mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy végig óriási lelkesedéssel, fegyel-
mezetten játszottak és bizonyították, hogy az akarat csodákra képes. A győztes csapat tagjai: Csernyik Ádám csapatkapitány, Gál
Andor, Nagy Tamás, Oláh Dávid, Szolik Dávid. Harmadik helyezett lett az Őrhalom FC, majd őket követte a BEFU, Őrhalom Ifi, és
az Önkormányzat csapata. A legjobb mezőnyjátékos Nagy Tamás,a gólkirály Kelecsényi Tamás, a legjobb védő Csernyik Ádám lett.
Köszönet a játékvezetők, Bozány István és Dubovszki József közreműködéséért.
A rendezőség nevében szeretném megköszöni az önkormányzat anyagi támogatását és dolgozóinak segítségét. Köszönjük a sza-

kácsnőknek, Ilonka néninek és Rózsi néninek a finom ételeket, az
Őrhalomért Egyesület elnökének, Farkas Andreának és tagjainak,
a lelkes fiatal lányoknak és minden támogató embernek a segítsé-

gét, hogy hozzájárultak a torna si-
keres lebonyolításához.

Baráz László szervező
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Rendhagyó hittanóra
Berci atyával húsvét előtt minden évben elmegyünk az őrhalmi
templomba, hogy végigjárjuk a keresztút állomásait. Jézus szen-
vedésére emlékezünk, és arra, hogy meghalt értünk a kereszten.

Berci atya kiosztotta a feladatot mindenkinek a kellékekkel
együtt, keresztet, ruhákat, ostort, botot. Sokan vettünk részt
az iskola tanulói közül a dramatizálásban. A legrosszabb az volt
amikor Jézus meghalt a kereszten. Csendben volt az összes gye-
rek a templomban.                                       7. osztályos tanulók

Őrhalmi  és hugyagi 7. osztályos tanulók gondolatai a ke-
resztútról:
-Jézus arra tanít minket, hogy jók legyünk, békességben éljünk
és vigyázzunk egymásra. (Oláh Nikolasz)
-Jézus arra tanított meg minket, hogy szeressük egymást. (Oláh
Amanda)
-Jézus arra tanít minket, hogy vigyázzunk egymásra. (Berki Mi-
rella)
-Jézus halála után feltámadt. (Kóczé Norbert)

Sokan láttak minket a tévében az iskola kéményén lakó gólya
miatt, aki a tavasszal együtt megérkezett Őrhalomba. Ahogyan
a gólyát várjuk minden évben tavasszal, úgy várjuk iskolánkba
a leendő első osztályosokat is.
Beiratkozás időpontjai: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 

2016. április 15. (péntek)     8.00 - 19.00
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- óvodai szakvélemény
Szeretettel várjuk a kis elsősöket az Őrhalmi József Attila
Általános Iskolába!

Bozsonyik János intézményvezető
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TAz év végi ünnepeket követően január 4-én jöttünk újra
óvodába. A gyerekek sok élménnyel gazdagodtak, amelyeket
családjaik körében szereztek.
TJanuár 19-én tartottuk a második szülői értekezletet, mely-
nek két fontos témája volt a nevelési év második felének
programjai, és a nagycsoportosoknak az iskolaérettség kri-
tériumai.
TJanuár 22-én, a Magyar Kultúra Napján a hugyagi ovisok
vendégei voltunk az I. Óvodás találkozón. Az összejövete-
len felléptek a csitári, hugyagi és őrhalmi ovisok.
TFebruár 5-én, pénteken délután tartottuk óvodánk FAR-
SANGI BÁLJÁT, melyet az idén is a kultúrházban rendez-
hettünk meg. Ezt a programot minden évben nagyon várják
a gyerekek, melyet az idén is nagy előkészület előzött meg.
A jelmezek ötletesek voltak, a játékos feladatokat jókedvvel
játszották, a tombolasorsolás után sok nyereménnyel gaz-
dagodott mindenki. Jó hangulatban telt az este.
TFebruár 12-én meseelőadás volt óvodánkban melyen a csi-
tári tagóvodás gyermekek is részt vettek. Mivel a gyermekek
is részesei voltak a mesének, így nagyon élvezték.
TMárcius 10-én a Léghajó színház előadásában láthattuk
A három kívánság című mesét, melyet a csitári ovisok is
megnéztek. 
TMárcius 11-én részt vettünk a szabadságharc ünnepségén.
Saját készítésű zászlókat helyeztünk el a kopjafánál, majd
a nagycsoportosokkal műsort adtunk.
TNagyhéten a húsvétra készültünk. Tojást festettünk, a fi-
úkkal locsoló verset tanultunk.

Pilisiné Varga Anna mb. óvodavezető

AZ ŐRHALMI ÓVODA ÉS A CSITÁRI TAGÓVODA 

NYÁRI ZÁRVATARTÁSÁRÓL

„a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC Törvény 83 § (2) be-
kezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda heti
és éves nyitvatartási idejéről..”

Őrhalom Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az Őrhalmi
Óvoda és a Csitári Tagóvoda az alábbi időpontokban szervezi meg in-
tézményeinek nyári zárva tartását:

•Őrhalmi Óvoda (2671 Őrhalom, Kossuth út 10. )

Zárva: 2016. június 20-tól (hétfő) - 2016. július 15-ig (péntek). Nyitás:
2016. július 18-án (hétfő)

•Csitári Tagóvoda (2673 Csitár, Petőfi út 96.)

Zárva: 2016. július 01.-től (péntek) – 2016. július 29-ig (péntek). Nyi-
tás: 2016. augusztus 01-én (hétfő)

2016. június 20. és június 3. között az
óvodai ügyeleti ellátást az Őrhal mi
Óvoda biztosítja.

2016. július 18. és július 30. között az
óvodai ügyeleti ellátást a Csitári ta-
góvoda biztosítja.

Őrhalom, 2016. 
Őrhalom Község Önkormányzata

:

2016. április 28.,

8.00 - 17.00 óra

2016. április 29.,

8.00 - 16.00 óra

2671 Őrhalom,

Kossuth út 10.



„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,

Mint csillagok ragyognak boldogan, 
S fényt szórnak minden születő tavasznak.

Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.

Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”

A népviseletbe öltözött műsorvezetők - Bóta Bettina
és Rados Zsófia - Juhász Gyula versével köszöntöt-
ték, az önkormányzat által, második alkalommal
megrendezett települési március 15-ei megemléke-
zésen az egybegyűlteket. A műsor Farkas Egon pol-
gármester úr ünnepi beszédével kezdődött.
Polgármester úr rövid történelmi összegzése bete-
kintést nyújtott a kor jelentősebb eseményeibe, majd
párhuzamot vonva napjainkkal, emlékeztetett az

összefogás erejére, és a hazaszeretet fon-
tosságára: „Emlékezzünk ma a vértanukra, a hő-
sökre, ünnepeljük őket és ünnepeljük az országot, a
nemzetet, amiért a vérüket adták. Hajtsunk fejet a
kopjafák előtt a temetőkben, az emlékhelyeken, hajt-
sunk fejet a mártírok előtt. Batthyányi Lajos, Kos-
suth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, az
aradi 13. Neveikből merítsünk erőt, kitartást, min-
dennapi munkánkhoz, országunk, településünk fel-
építéséhez. Ők erősítsék meg hitünket, nemzeti
önbecsülésünket, hazaszeretetünket. 168 éve ezen a
napon kezdődtek a magyarság számára fontos tör-
ténelmi események, amelyekkel a magyar nemzet
jelentős lépést tett a függetlenség elnyerése, a feu-
dális társadalmi rend felszámolása felé. A forra-
dalom napjaiban kialakult összefogás a
szabadságharc hónapjaiban megszületett nemzeti

egység ma is fáklyaként mutatja az utat, és minden március 15-én emlé-
keztet rá bennünket, hogy a nemzet megmaradása, felemelkedése, csak szé-
les összefogással, közös akarattal válhat valóra.”
Az ünnepi műsor az Őrhalmi József Attila Általános Iskola
Himnusz töredék című előadásával folytatódott, melyet Tóthné
Csábi Viktória tanárnő tanított be a diákoknak. Az iskolásokat
a kis óvodások követték a színpadon, majd a hagyományőrzők
képviseletében Nagy Luca a Jól van dolga a mostani huszár-
nak kezdetű dalt, Bertók Pétert a Magyar vagyok című verset
adták elő. A Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság
két tagja: László Péter és Ember István verses-zenés összeállí-
tással tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt. A megemléke-

zés az őrhalmi Nyugdíjas Klub
énekkarának színvonalas előadásával zá-
rult. A dalcsokor összeállításában és beta-
nulásában a csoportot Hajdúné Hegedűs
Szilvia segítette. A megemlékező műsor
után Őrhalom Község Önkormányzat mun-
katársai egy kis frissítővel várták a jelen-
lévőket. A műsor ideje alatt közreműködött
Vereb Fanni őrhalmi népviseletben és Gya-
log Bence huszár ruhában.
Vendégeinknek köszönjük a részvételt, a
fellépőknek a színvonalas műsorokat. Re-
méljük, hogy jövőre ugyanígy, együtt tu-
dunk emlékezni 1848-49 hőseire!
A rendezvény támogatói: Gál Andor, Szalai
József (Vanília), Varga Dávid.                  FA
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A polgárőr tevékenység megújításának jegyében tartott megbe-
szélést az Őrhalom és Térsége Polgárőrség településünkön élő
tagjaival Karvai Norbert rendőr alezredes, a Nógrád Megyei
Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi és határrendészeti osz-
tály vezetője december végén. A polgármesteri hivatalban lezaj-
lott értekezleten a szolgálatellátás előírásairól, módszereiről, és
fegyelmi kérdésekről is szó esett. 
Február végén tartotta éves közgyűlését a polgárőrség, ahol a ta-
valyi esztendő értékelése és az ez évi feladatok meghatározása
mellett több új tisztségviselőt is
választott az egyesület. Így a
tagság bizalmából az egyesület
új alelnöke Oszagyán Gábor
lett, elnökségi tag megbízatást
kapott Kanyó János alpolgár-
mester, a polgárőr szakosztály
vezetője pedig Karvai Norbert
alezredes lett. 
A téli időszakban az egyesület
tagjai a járőr-szolgálatuk ellá-
tása során találtak lopott jár-
művet a község határában,
visszatartottak a rendőrség kiérkezéséig két migránst, részt vettek
közúti baleset helyszínének biztosításában, lefüleltek fatolvajt, il-
letve végeztek rendezvénybiztosítást is.

Az egyesület keretein
belül működő önkéntes
tűzoltó szakosztály az el-
múlt hónapokban több
műszaki mentésben is
közreműködött, illetve
részt vesz a tavaszi idő-
szakban megsokasodó
szabadtéri vegetációs
tüzek oltásában.
Ez úton is kellemes Hús-
véti Ünnepeket kíván te-

lepülésünk valamennyi lakója számára az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség vezetősége és tagsága!                                            -RP-

Tisztelt Őrhalmiak!
Elkezdődött a 2015-2016. évi Nógrád Megyei II. osztályú labda-
rúgó bajnokság tavaszi szezonja.
Felnőtt csapatunk a 8. helyről, míg ifjúsági csapatunk a 4. helyről
várta a folytatást. A téli pihenő alatt több felkészülési mérkőzést
játszottak együtteseink. Voltak érkező és távozó játékosok. A baj-
noki rajt felemásan sikerült, ifjúsági csapatunk vereséggel kezdte
a szezont, míg a felnőttek győzelemmel abszolválták az első for-
dulót. Összességében elmondható, hogy jó közösséget alkotnak
játékosaink, és minden tőlük telhetőt meg fognak tenni annak ér-
dekében, hogy öregbítsék Őrhalom hírnevét! 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk hazai és idegenbeli
mérkőzéseinkre. Hajrá Őrhalom!

Tisztelettel: Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese

A tavasz beköszöntével egyre többen pattanunk kerékpárra.
Az elmúlt évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai is azt
mutatják, hogy a kerékpárral közlekedők közül sokan nincse-
nek tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabá-
lyokkal, és sajnos egyre gyakoribbak az olyan esetek is, amikor
szándékosan hagyják figyelmen kívül a közúti jelzéseket. 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) értelmében a
kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, a
külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágí-
tani, és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül -
fényvisszaverő mellényt kell viselnie. Amennyiben a kerék-
párt toló személy (gyalogos) lakott területen kívül az úttesten,
leállósávon, útpadkán tartózkodik, éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell
viseljen. 
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM
rendelet 116. § (1) bekezdésében foglaltak ellenőrzése és annak
betartatása a Rendőrség feladata. A fenti rendeletben felsorolt
kötelező tartozékokat - attól függetlenül, hogy milyen időjá-
rási körülmények között, mely napszakban, illetve milyen út-
szakaszon közlekedik a kerékpáros - a járműre fel kell
szerelni.
A kerékpár kötelező felszerelései a 6/1990. KÖHÉM rendelet
alapján:
-könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés; 
-két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet, me-
lyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat; 
-hangjelző berendezés, amely csak csengő lehet; 
-egy darab előre fehér, vagy kadmium sárga fényt adó lámpa; 
-egy darab hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben leg-
alább 150 méter távolságról látható lámpa; 
-hátul egy vagy két (nem háromszög alakú) piros színű fény-
visszaverő prizma; 
-legalább az első keréken minimum 1 db borostyán sárga
színű prizma, mindkét oldalán fényvisszaverővel. 
Nem kötelező, de a kerékpárt fel lehet szerelni a következő
tartozékokkal: elöl fehér; oldalán borostyán sárga; mindkét ol-
dali lábpedálon elöl és hátul borostyán sárga fényvisszaverő-
vel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett
szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fény-
visszaverőt tartalmaz.
Amennyiben a kerékpárra gyermekülést akar felszerelni a
bringás, akkor azt a következőképpen teheti meg: oly módon
szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a
kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár vilá-
gító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszko-
dót és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a
lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, il-
letőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.
A kerékpárosok bringázás közben előszeretettel használják a
mobiltelefonjukat. Nos, kerékpározás közben nem szabad mo-
biltelefont használni, sem nyomkodni, sem telefonálni, ame-
lyet a KRESZ tilt.
Ugyancsak sokszor lehet látni, hogy a kerékpározók állatot
(kutyát) vezetnek a bicikli mellett, amely szintén szabálytalan,
a KRESZ tiltja.
Ennek kapcsán kérném a lakosságot, az újság olvasóit, hogy a
fentieket vegyék figyelembe, meghatározottak alapján bal-
esetmentesen közlekedjenek.
Végezetül egy gondolat: Ne csak Húsvét napján ne üljünk
volán mögé ittasan!
Kellemes ünnepeket és balesetmentes közlekedést kíván az
őrhalmi Körzeti Megbízott Csoport: Valah Zsolt r.zászlós és
Urbán Gábor r.törzsőrmester! A cikk írója: Valah Zsolt r.zászlós
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szeretettel hívja Önt és családját
Őrhalom 110 éves évfordulója alkalmából szervezett

Nagyszüleink útján járva című rendezvényre
2016. április 1-jén, pénteken 17.00 órakor

Vass Miklós elnök úr lap-
topot ajándékozott az
egyesületnek



Ismét eltelt egy negyedév, és a Klub életéről szeretnék
pár szóban írni. 
LDecember végén tartottuk az Ottilia és István, ja-
nuárban a Piroska, februárban a Julianna névnapot.
Szeretettel köszöntöttük a névnaposokat. 
LEgy éve alakult a Klub, megünnepeltük az első szü-
linapot, kívánva még sokat magunknak. Felköszön-
tött minket a polgármester úr is és Farkas Andrea is.
LMivel van sok jó hanggal, jó hallással rendelkező
társunk, alakult egy kis énekcsapat, akik nem csak
maguknak, nekünk is szép perceket adnak. Ezt a
március 15-i ünnepségen be is bizonyították. Igaz
van egy lelkes segítőjük Hajdúné Hegedűs Szilvia, aki
munkája mellett szívesen irányítja a csapatot.

Ezúton is köszönjük munkáját!
LTartottunk farsangot is. Fánk sütéssel ünnepeltünk.
LA Nőnapon kedves meglepetésben volt részünk. A két férfi tár-
sunk minden nőt egy szál rózsával köszöntött. Az Őrhalomért
Egyesület egy-egy cserép százszorszép virággal kedveskedett a
klub női tagjainak, amit Varga József /Öcsi/adott át. Köszönjük
a figyelmességüket. 
LA március 15-i ünnepség keretében felavatott kopjafánál ko-
szorút helyeztünk el.
LFebruárban új taggal gyarapodtunk, Bozány István személyé-
ben, aki már az énekkarban is szerepelt.
Mindenkinek boldog húsvéti ünnepeket kívánok az őrhalmi
Nyugdíjas Klub nevében!                                   Hevér Istvánné

KÖZÖSSÉGEINK 9

Kedves Betegeim!
Egy  nagyon fontos időszakon vagyunk túl, így  a húsvét közeledtével a nagyböjti  napokon. Már több száz éve tudták
az emberek a böjt előnyös hatásait, ezért tartottak hetente egy méregtelenítő böjti napot. Ugyan lelki és vallási tarta-
lommal volt feltöltve, de  a gyakorlat a testi előnyöket is megmutatta. A böjti étkezéseink nem tartalmaznak húst, ami
azzal az előnnyel jár, hogy naponta a húsokkal terhelt emésztő-kiválasztó- és méregtelenítő-rendszerünket  megpihen-
tethetjük, és  engedjük regenerálódni. Ha szigorúbban vesszük a böjtöt,  akkor a szénhidráttartalmú ételeket is kerülhet-
jük, így a cukorbetegség megelőzhető és könnyebben karban tartható. Azt javaslom együnk aznap zöldséget, gyümölcsöt,
és igyunk 3-4 liter vizet, akkor teljesen átállítjuk egy napra az anyagcserénket, és a felgyülemlett méreganyagok jól ki
tudnak választódni. Javaslom, hogy ne csak a nagyböjti időszakban végezzünk  gyakorlatot, hanem minden pénteken, és
ezt ajánljuk fel lelkünk és testünk javára.                                                                                     Dr.Gúth Csaba háziorvos
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Nőnap

Az 1. születésnap



"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn." /Széchenyi István/

Az Őrhalomért Egyesület - a fenti gondolat jegyében - március 11-én kopjafa
szentelésre hívta az őrhalmiakat a templom melletti térre. Frissen ültetett ár-
vácskák és népviseletbe, valamint huszár ruhába öltözött fiatalok gyűrűjében
állt a fehér lepedővel letakart emlékmű.
Az ünnepség 19 honvéd nevének felolvasásával kezdődött. Azoknak az őrhalmi,
egykori trási lakosú honvédeknek a nevével, akik hősiesen harcoltak hazánkért
az 1848-49-es szabadságharcban. László Péter krónikásunk ötlete, és kutató
munkája alapján született meg az az elképzelés, hogy az egyesület állítson kop-
jafát az egykori honvédek tiszteletére. A megemlékezés Farkas Andrea egyesü-

leti elnök köszöntőjével
kezdődött, majd a kopjafa
leleplezésével folytatódott.
Berci atya ünnepi gondo-
latait követően, felszen-
telte a kopjafát, melyet
ifjabb Kertész Attila fafaragónk készített. Ez után László
Péter külön erre az alkalomra írt versét adta elő, majd Menyhárt
Éva énekesünket hallhattuk. A kopjafa szentelés tiszteletére
szervezett ünnepség a koszorúzással folytatódott. Elsőként
Farkas Egon polgármester úr helyezte el a megemlékezés ko-
szorúját, majd Horváth Bertalan plébániai kormányzó és Far-
kas Oszkár az egyházközség elnöke. Megtisztelt minket
jelenlétével Ipolyvarbó polgármestere Fagyas Marcell, és Mar-
csok Erika, akik szintén megkoszorúzták a kopjafát. Az isko-
lások és az óvodások saját készítésű kis zászlókat helyeztek el

a kopjafa tövében. A Nyugdíjas
Klub nevében Csernyik István ko-
szorúzott, végül az Őrhalomért
Egyesület képviseletében Bozány
Istvánné és Benőczné Zachar
Ágnes helyezte el a megemlékezés
koszorúját.
Zárásként Farkas Andrea az Őr-
halomért Egyesület nevében meg-
köszönte Varga Olivér
fuvarozónak a támogatást, és
Kertész Attilának a szívből jövő,
áldozatos, az egyesületet támo-

g a t ó
m u n -
káját! 
Ez úton is köszönöm, hogy eljöttek az ünnepségre,
és azt, hogy közösen lehettünk tanúi a kopjafa le-
leplezésének és megszentelésének! Remélem,
hogy a megemlékezésnek ez a szép jelképe, idővel
Őrhalom egyik történelmi emlékhelyévé válik,
ahol minden évben méltóképpen leróhatjuk tiszte-
letünket településünk egykori, a szabadságért har-

coló lakosai előtt. Farkas Andrea egyesületi elnök
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Áldott szép húsvéti ünnepeket kíván az Őrhalmi Újság szerkesztősége!



valamint arcfestés várta az
érdeklődőket. Ez úton is
köszönjük a csitári Várko-
nyi házaspár támogatását,
akik a rendezvény idejére
kölcsön adták az állatokat.
A program vendége volt
Talpai Zsanett ékszerké-
szítő kézműves is. Kö-
szönjük Farkasné Marton
Évike kézművesen nyúj-
tott segítségét! A délután
során Bozány Istvánné Va-
lika néni vezetésével felele-
venítettünk egy régi,
őrhalmi hagyományt.
Kisze babát készítettünk,
és a régi mondókát hango-
san elmondva, levittük az
Új-árokra, ahol bedobtuk
a vízbe. A víz tisztító ereje
elmossa a telet, a rosszat,
elviszi a betegséget, és
meghozza a tavasz meg-
újuló erejét.

Egyesületünk rendezvé-
nyeire sok-sok szeretettel
várjuk településünk vala-
mennyi mai és egykori la-
kóját és a távolabbról
érkezőket egyaránt! Mint
ahogyan várjuk pártolók
jelentkezését is, akik részt

vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják és akarják civil szervezetünk tevékenységét.
Kérjük, támogassa szervezetünket adója 1%-ával! Adószám: 18334478-1-12

Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kíván:
Farkas Andrea egyesületi elnök

Egyesületünk a tavalyi évet a szilveszteri
bál megszervezésével zárta. Az általános is-
kola tornatermében rendkívül jó hangulat-
ban búcsúztattuk az óévet.

Az ünnepek elmúltával lebontottuk a
díszkivilágítást a Szent István kápolnáról.

Február másodikán Rimócon jártunk
Szita Jázminkánál, akinek rengeteg műanyag
kupakot szállítottunk. (Köszönjük a fuvart
önkormányzatunknak!) A kupakokat folya-
matosan gyűjtjük a Községi Könyvtárban.

A harmadik alkalommal megrendezett
Farsangi Teremlabdarúgó tornát egyesüle-
tünk különdíjjal támogatta, melyet Varga Jó-
zsef (Öcsi) adott át Kárász Richárdnak.

Február 24-én egyesületünk megtartotta
éves közgyűlését.

A településünk intézményeiben megszer-
vezett farsangi rendezvényeket tombolatár-
gyakkal és édességekkel támogattuk.

Önkormányzatunk a március 10-ei testü-
leti ülésen elfogadott 2016. évi költségveté-
sében 150.000 forinttal támogatja az
Őrhalomért Egyesület éves tevékenységét.

Március 11-én Berci atya ünnepélyes ke-
retek között felszentelte az egyesületünk
által állított kopjafát. (Az eseményről a 10.
oldalon olvashatnak.) 

Március 15-én az Ipolyvarbón rendezett
kistérségi nemzeti ünnepségen egyesületünk
is elhelyezte a megemlékezés koszorúját Er-
délyi János honvéd sírjánál.

Március 20-án, virágvasárnap Tojás Va-
rázs Játszóház címen húsvéti kézműves mű-
helyt szerveztünk az őrhalmi Művelődési
házban, ahol kézműves foglalkozás, tojás-
festés, nyuszi-, bari- és kis kecske simogatás,
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Kiszehajtás



Kedves Őrhalmi Újság olvasó!

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. decem-

ber 17-ei ülésén döntött arról, hogy a Farkas Andrea által javasolt őrhalmi gyöngyös főkötő

elnevezésű értéket felvette a Nógrád Megyei Értéktárba.

Ezen az ülésen a 2/2015. (XII.17.) MÉBH határozatot hozta a bizottság, mely szerint a ma-

gyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rende-

letben foglalt kategóriák szerint az őrhalmi gyöngyös főkötő mellett a következő értékeket

vette fel a megyei értéktárba: balassagyarmati ortodox temető, lóci kalendárium, Edvi Illés

Ödön családi sírbolt, Tinódi Lantos Sebestyén éneke, Mikszáth Kálmán Emlékház, Szontágh-

ház, Madách-kúria, lapujtői népviselet, Palóc Múzeum és Palóc Liget, Drégely vára és várjá-

tékok, sámsonházai Geológiai Tanösvény.

Büszke lehet rá minden, hagyományainkat tisztelő és szerető őrhalmi, hogy a gyöngyös fő-

kötőnk bekerült a Nógrádikumok közé!                                                                             FA
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LFebruártól kis táncosaink ismét heti rendszerességgel próbálnak Kurucz Boglárka néptánc oktató vezetésével.
L Február 14-én, a salgótarjáni mérnökbálban segédkezett: Rados Zsófia gyöngyösfőkötő-
ben, fiatal menyecske viseletben, Vereb Fanni őrhalmi leány viseltben, valamint Hreskó
Tamás férfi öltözetben. Ez úton is köszönjük Marton Jánosné Juliska néni támogatását!
L A március 11-én megrendezett községi Március 15-ei megemlékezésen felléptek a Ha-
gyományőrző Kör kis táncosai közül ketten: Nagy Luca énekelt és Bertók Péter verset mon-
dott. A fiatalok közreműködtek a kopjafa szentelésen, és az azt követő műsoron. Lányok
népviseletben, a fiúk huszár ruhában vettek részt.

F.A.

Őrhalmi gyöngyös főkötő a Nógrád Megyei Értéktárban

M E G H Í V Ó

Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra 2016. június 11-én, szombaton az őrhalmi Kaparó Büfé udvarán.
Minden fiatalt és örök ifjút szeretettel várnak a szervezők!
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