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Tisztelt olvasók, kedves testvérek!
Jézus kiszabadít fogságomból. Fölemel, ha rátekintek. Akármilyen is
Talán sokszor elsiklunk a felett, hogy ünneplésünk szerves része a a múltam, nekifeszülhetek annak, ami előttem áll. Az Úr jövőt, és
Húsvétot megelőző nagyböjti szent időszak. Az Isten biztosít szá- életet ad nekünk, bűnösöknek. De az is igaz, hogy hányszor de hánymunkra egy olyan időszakot, mely során mélyebben magunkba néz- szor találjuk magunkat mi is a tetten érők kárörvendő szerepében? Mi
hetünk, komoly önvizsgálatot és bűnbánatot tarthatunk, és ennek vagyunk a tiszták, ők ott a bűnösök, a megkövezni valók. Vajon heeredményeképpen megújulhatunk, változhatunk. Amikor csak a ma- lyes-e ez a magatartás? Méltó-e Jézus követőihez? Tudok-e feltétel
gunk, és nem pedig mások bűneivel foglalkozunk. Sokszor talán nélkül szeretni, és feltétel nélkül megbocsátani? Ne feledjük: ahogy
abba a hibába esünk, hogy már nagyböjtben is egyfajta elő-húsvé- akarjuk, hogy Jézus hozzánk forduljon, nekünk is úgy kell odafordultozást tartunk, és nem igazán figyelünk az igazán fontos dolgokra, nunk az emberekhez. A bűnösökhöz is. Természetesen nem jóvámint például Jézus szenvedéstörténete, és keresztútja, ami végső hagyva a bűnt, de felemelve a bűnöst. Mik a következményei tehát
soron meghozta nekünk a megváltást.
Krisztus megbocsájtó szeretetének? Az Ő irgalma
Hogy igazán megérthessük, vagy inkább a szívünkrévén helyreáll az élő Istennel való kapcsolat. Az
ben érezhessük a feltámadás örömét, ahhoz Jézusember többé nem ellensége lesz Istennek, hanem a
sal együtt vállalnunk kell szenvedést, és a
gyermeke. Rendeződnek az emberi kapcsolatai is.
keresztjeinket is. Hiszem, hogy ha vele együtt horNéha nagyon megható az, ahogyan egy ilyen újjátedozzuk keresztjeinket életünk keresztútján, akkor
remtett ember életében rendeződnek a kapcsolatai
vele leszünk a feltámadás dicsőségében is. Nagyböjti
is. Ahogy el tud menni az ellenségéhez, ahogy megszent időben sokszor eszembe jutnak a bibliai nagy
bocsát, és bocsánatot kér, ahogy sorra, rendre megmegtérők, akik valamilyen módon találkoztak Jézusváltozik körülötte a világ. Mert előbb benne változott
sal, és ez a találkozás aztán komoly változást hozott
meg valami. Nem ő akar már megjavulni, vagy a viaz életükben.
lágot megjavítani, hanem engedi, hogy Isten változEzek közül az egyik a házasságtörő asszony. Ismertassa meg őt. Egyre teljesebben.
És ez a
jük a történetet, a farizeusok egy házasságtörésen ért
megváltozott ember, már megváltozott módon fog viasszonyt visznek Jézushoz. Bizonyára ennek az aszszonyulni a környezetéhez is. A helyére kerül. Tanulszonynak nagyon elege van már mindenből: önmajunk az Úr Jézustól, aki nem ítél el minket, és nem
gából is, a vádlóiból főként, de talán Jézussal sem
ítéli el felebarátainkat sem. Tanuljunk meg szigorúszívesen találkozna most. Mégis, ez a találkozás szenak lenni saját bűneinkkel szemben, de elnézőek
rez neki új életet! A jelenet tele van feszültséggel. Zsilenni embertársainkkal szemben. Ezentúl forduljunk
bongó, hangoskodó, diadalittas embereket látunk,
Krisztus szeretetével minden elbotló embertársunk
Érted! – érted? felé, és ahelyett, hogy köveket ragadnánk, inkább a
akik szinte feszülnek a büszkeségtől: tetten értek valakit, aki tényleg bűnös! Jézus pedig csak ennyit mond: „Az vesse rá kezünket nyújtsuk felé. „Mert csak akkor van jogod lenézni valakire,
az első követ, aki bűntelen közületek.” Aztán leguggol, és írni kezd a ha felsegíted őt a földről.”
földre. Ez az egyetlen alkalom, amikor Jézus ír az evangéliumokban. Ezekkel a gondolatokkal szívemben kívánok minden kedves olvasóVajon mit írhat? Egyesek szerint a szeretet parancsát, mások sze- nak Istentől megáldott, és a feltámadt Krisztus szeretetével áthatott
rint a farizeusok személyes bűneit írta a földre. Akármit is ír, minde- békés húsvéti ünnepeket!
Berci atya
nesetre a homokba írt szavak elbizonytalanítják a vádlókat. Az
emberek elhallgatnak. Mindenki csendben, leszegett fejjel elsomforÜnnepi miserend:
dál. A vád elbukik, a vádlókkal együtt, és végül csak az irgalom, maga
- NAGYCSÜTÖRTÖKI SZENTMISE –
17.00
Jézus marad a helyszínen. Az asszonyhoz pedig így szól: „Én sem
- NAGYPÉNTEKI LITURGIA –
17.00
ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” Milyen érdekes és elgondolkodtató: csak egyetlen egy ember bír megmaradni végig Jézus mel- NAGYSZOMBATI VIGÍLIA (körmenettel) – 18.00
lett, mégpedig a házasságtörő asszony. Az „igazak, a bölcsek” nem
- HÚSVÉTVASÁRNAP –
10.30
bírják elviselni a közelségét, és eloldalognak. A bűntől terhelt, a ki- HÚSVÉTHÉTFŐ –
10.00
szolgáltatottságot átélt asszony azonban ott marad. Érdemes belegondolnunk, hogy vajon ebben a zűrzavarban a mi arcunk hol tűnne
Községünk
minden
lakójának
fel? Leginkább talán ez a tetten ért bűnös asszony áll hozzánk közel.
áldott szép húsvéti ünnepeket kíván
Mert a felszabadító jézusi szó őhozzá jut el. Félelemmel, szégyenŐrhalom Község Önkormányzata
kezve, de mégis ott áll Krisztus előtt. Ez az asszony az Isten megnevében: Farkas Egon polgármester
testesült irgalmával találkozik. Jézus szavai igen elgondolkodtatóak.
Nem mondja az asszonynak, hogy: jól van, semmi sem történt. Nem
mondja: csekélység az egész, mással is előfordul. Nem hagyja jóvá
a bűnt, de szeretettel tekint az emberre, az esendőre, a gyengére.
Nem azzal törődik, ami volt, hanem azzal, aki előtte áll: az emberrel.
Jövőt ajándékoz neki. „Menj, de többé ne vétkezzél!” Jézus minden
szava irgalmasságról tanúskodik. Nem vádolja az asszonyt, nem ítéli
el, és nem kíváncsi a mentegetőzésére sem. Még beismerő vallomást sem kér. Vagyis az irgalomnak nincs feltétele. Az Isten feltétel
nélkül megbocsát az embernek. Milyen szép ez! Az embert feltétel
nélkül szerető Isten feltétel nélkül bocsát meg a bűnösnek. És valóban, a feltétel nélküli szeretet, és a feltétel nélküli megbocsátás képes
az embert szabaddá tenni. Ezért érdemes kereszténynek lenni. Mert
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ÖNKORMÁNYZAT

•Január 3-án véradás volt községünkben. Köszönet a megjelent
véradóknak!
•Őrhalom Község Önkormányzata immár ötödik alkalommal sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pályázatán. A pályázati összegből és az önkormányzati
önrészből idén 36 erdei m3 tűzifát sikerült megvásárolni. A tüzelő
kiszállítását és külön-külön háztartásokhoz történő elszállítását
az Önkormányzat finanszírozta. Őrhalomban 45 háztartásban, 0,8
erdei m3 keményfa jutott. Az Önkormányzat ennyivel tudott
hozzájárulni az erre vonatkozó törvényben előírt jogosultsági
körbe tartozók fűtési gondjainak enyhítéséhez.

Munkaprogram keretében pedig 12 fő állhatott munkába, egy év
időtartamra.
•Március 16-án a Külügyminisztérium kezdeményezésére Ipoly

hidakról tartottak nemzetközi szintű megbeszélést Szentkúton.
Az öt tárgyalt projekt közül az Őrhalom-Ipolyvarbó híd ügye van
a legelőrehaladottabb állapotban. Már a pályázat benyújtásra került Brüsszelbe.

•Február 10-én Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvény
volt a Művelődési házban. A rendezvényről készült beszámolót a
13. oldalon olvashatják.
•Február 14-én az iskolások, Benőczné Zachar Ágnes tanárnővel
könyvtári órán voltak az őrhalmi Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen. A tavalyi évben önkormányzatunk közel 130 ezer
Ft-ot fordított állománygyarapításra, így 61 db új könyv várja az
érdeklődőket. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer negyedévente cseréli a letétbe adott
könyveket. Legutóbb, március 27-én járt nálunk Ferik Ibolya osztályvezető, aki 114 db könyvet és 5 db hangos könyvet hagyott az
őrhalmi intézményben, továbbá könyvtárunk kapott gyermekjátékokat és szőnyeget a gyermeksarok kialakításához.

•A két éve januárban alakult Nyugdíjas Klubot Farkas Egon polgármester úr tortával köszöntötte.
•Az 1848-49-es szabadságharc emlékére március 14-én, harmadik alkalommal települési megemlékezést szerveztünk. A programról készült összeállítást a 4-5. oldalon találják.
•Az Őrhalomért Egyesület által a templomtéren állított kopjafánál Farkas Egon polgármester és Kanyó János alpolgármester helyezte el az önkormányzat koszorúját.
•Március 15-én az ipolyvarbói kistérségi nemzeti ünnepségen Őrhalom Község Önkormányzata nevében Orosz János önkormányzati képviselő és Farkas Andrea könyvtáros helyezték el a
megemlékezés koszorúját Erdélyi János honvéd sírjánál.
•Őrhalom Község Önkormányzata március 1-jétől 6 fő, április
10-től még 3 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz. Márciustól a Start

• Elkezdődött a sportpálya területén kialakított
szabadtéri színpad 2.
üteme: betonozás, tetőszerkezet építés.
•A Kossuth út 5. szám
alatt található önkormányzati épületből - a
Start munkaprogram keretén belül és önkormányzati saját erőből - tájházat
alakítanak ki szakembereink, a közfoglalkoztatottak közreműködésével. Az ingatlan udvarán közösségi

ÖNKORMÁNYZAT
programokra alkalmas területet építenek ki.
•Tervezett tavaszi
munkák önkormányzatunknál: a Kossuth
út 35. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú romos épület
maradványainak eltakarítása, a Szentháromság
szobor
területének rendezése, a buszmegállók
felújítása, a Művelődési ház mögötti részen kisebb, szabadtéri, összejöveteleknek
megfelelő közösségi tér kialakítása. Fedett terasz, padokkal, asztalokkal és grillező, nyársaló hely várja majd az érdeklődőket.
•Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Őrhalmi Újság
szerkesztősége szívesen fogadja a település életét érintő témákat
feldolgozó cikkeket, jó minőségű fotókat.
•Készül Őrhalom értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel
bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni és bemutatni. Ebben a gyűjtőEgy fiatal hadnagy újabb elismerése
Két évvel ezelőtt hallottunk utoljára egy helyi fiatalemberről, aki
akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem repülőműszaki szakirányának végzős hallgatójaként Kvasz András Dísztőrt kapott, és
Kecskemétre készült az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra. A
céltudatos, határozott fiatalember sikeres vizsgák után Kecskeméten kezdett el dolgozni, mint csoportparancsnok, elsődleges
feladata a repülőgépek üzemeltetése lett.
Munkáját lelkiismeretesen, szorgalmasan végezte. Szükség esetén határszolgálatra vezényelték, ott is maximálisan helyt állt. Ezt
a teljesítményt díjazták tavaly októberében. Fábián Kristóf hadnagynak a Magyar honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított
kimagasló helytállása elismeréséül Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet adományozott Magyarország Honvédelmi Minisztere. 2015. év végén hallhattuk a híradásokban, hogy
Simicskó István honvédelmi miniszter megalapította ezt a díjat,
amivel a magyar kormány a menekültek feltartóztatására kivezényelt katonák legjobbjait díjazza. Kristóf az ünnepélyes átadáson nem tudott részt venni, hiszen akkor is a határon teljesített
szolgálatot, így az oklevelet és a díjat később kapta kézhez.
Tudásvágya, elhivatottsága, kitartása nem csillapodott, további
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munkában kérjük a segítségüket! A tavaly létrehozott helyi Értéktár Bizottság, jelen újsággal minden ingatlanhoz eljuttatja a
kérdőívet, amely leadható személyesen a hivatalban, vagy bedobható a kerítésre szerelt ezüstszürke postaládába. Szükség esetén még a polgármesteri hivatalban igényelhető, vagy letölthető
a
www.orhalom.hu
oldalról,
és
beküldhető
a
orhalomertekei@gmail.com címre. A kérdőív kitöltése teljesen
anonim. Kérjük, segítsék munkánkat!
FA
tanulmányok, képzések foglalkoztatták őt, így tavaly jelentkezett
a Honvéd Vezérkar belső pályázatára. A pályázatot elnyerve jelenleg Szolnokra jár az Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázisra, - tizenhat társával együtt – ahol másodhelikopter-vezető
képzésen vesz részt. A kiképzés sikeres elvégzése után a jelöltek
helikoptervezető beosztásba kerülnek Szolnokon a bázis állományában. Kristófnak gratulálok a díjhoz, és sok sikert, kitartást kívánok a továbbiakhoz!
FA
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Tisztelt Őrhalmiak!
Varga József és Baranyi Zsolt közreműködésének köszönhetően ifjúsági és felnőtt csapatunkban is sok új minőségi játékost köszönthetünk. Mind emberileg, mind a pályán nyújtott
teljesítményüknek köszönhetően gyorsan beilleszkedtek. Bátran ki merem jelenteni, hogy a tavaszi szezonban csapataink
mérkőzéseire kilátogató szurkolóinknak megannyi szép pillanatot fogunk szerezni. Célunk a lehető legtöbb pont begyűjtése, hogy mennyit tudunk, és hogy ez mire lesz elég a végső
helyezések tekintetében, az majd a bajnokság végén kiderül.
Várjuk továbbra is mérkőzéseinkre szurkolóinkat, szükségünk
van az eddigi kitartó biztatásukra. Hajrá Őrhalom!
Üdvözlettel: Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVI. 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,
Farkas Andrea * Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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1 5 - E I

M E G E M L É K E Z É S

Március 14-én ünnepi műsorral emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. A Himnusz közös eléneklése után a népviseletbe öltözött műsorvezetők - Bóta Bettina és Vereb Fanni – köszöntötték az egybegyűlteket az őrhalmi Művelődési ház épületében, az önkormányzat által, harmadik alkalommal megrendezett
települési, március 15-ei megemlékezésen. A műsor Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédével kezdődött. A beszédet az alábbiakban idézzük:
"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez
egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.”
Felidézve a nagy nap eseményeit, a Petőfi Sándor naplójából vett, jól ismert részlettel, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki összegyűlt a temetőben a kopjafánál, majd eljött ide az őrhalmi kultúrházba, együtt emlékezni a hősökre, együtt ünnepelni hazánk nemzeti ünnepén.
Külön is köszöntöm Fagyas Marcel ipolyvarbói polgármester urat, Bárányné Márton Melinda jegyző asszonyt, a képviselőket, az oktatási intézmények vezetőit és a kedves gyerekeket.
Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Őrhalmiak! Szerte Magyarországon és a Világban a kisgyermektől kezdve az idős aggastyánig március 15-én kokárdát tűz
a magyar a mellére. Más népek talán nem értik, hogy miért, de mi jól tudjuk: tiszteletből! Azon hősök iránti tiszteletből, akik a Forradalomban részt vettek,
akik a Szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök Ők, akik nem nyerték meg a harcot, leverték Őket, de mégis győztek, mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kivívták a Nemzet tiszteletét és beírták nevüket a magyar történelembe. Ezek a hősök olyan tettet hajtottak végre, melyre büszke lehet és legyen is, mindenki, ezért emlékezünk meg minden évben róluk és tetteikről.
Az 1848. március 15-i forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat, a már első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel szemben sem. A 48-as forradalmárok tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek.
A legdrágábbal, az életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg a Haza és a Magyarság előremozdítása érdekében. Hittek abban, hogy a magyaroknak joga van
a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz. Ahhoz, hogy a forradalmi eszmék ilyen nagy horderejűek és ilyen eredményesek
legyenek, kellett még egy nagyon fontos dolog! 1848-ban, azon az esős délelőttön megszületett Valami. Egy olyan erő, mely megrengette az akkori Pest utcáit és
az egész Habsburg birodalmat. Az erő, melyet úgy hívnak: ÖSSZEFOGÁS! A márciusi ifjak akaratát összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, mert tudták,
hogy nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Rájuk emlékezünk-e napon, kik felismerték az egység eget rengető erejét. Tetteikben a végsőkig bízva, elszántan, reménnyel telve cselekedtek. Legyünk hát büszkék azokra a magyarokra, akik kinyilvánították akaratukat 1848-ban, s EGY EMBERKÉNT álltak a szabadság
elnyeréséért az elnyomással szemben.
Sajnálatosan tapasztalható ma a széthúzás és ellenségeskedés magyar és magyar között. Nem lehetünk egymásnak ellenségei az országunkban és településünkön, hiszen nem vagyunk mi olyan sokan a világban. Csak úgy lehet eredményeket elérni és nagy tetteket véghezvinni, ha a jobbító szándék mögé állva összefogunk, és annak véghezvitelére egységesek vagyunk. Tanulnunk kell őseinktől, mind elszántságot, mind elhivatottságot, és tanulnunk kell a múlt buktatóiból.
Meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az Őrhalomban élőknek a sok nehézség ellenére is, stabil a jövője. Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni és érdemes
ide családot alapítani.
Jó a történelmi Hőseinkre visszaemlékezni, és Jó Magyarnak lenni! 1848-ban
arra a lapra, amit a 12 ponttal a pesti utcákon osztogattak a fiatalok, Landerer nyomdájában a követelések mellé egy kérdést is nyomtattak: Mit kíván
a magyar nemzet? Úgy látszik, hogy minden közösség életében bizonyos időközönként eljön a pillanat, amikor kilép a megszokott kerékvágásból, megáll,
a jövőbe tekint és felteszi magának az örök kérdéseket: Hová tartunk? Mi a
dolgunk? Mi az, amit feladatul kaptunk? Mi szerencsések vagyunk. Nekünk
már nem kell idegen elnyomók ellen fegyvert emelnünk. Már nem ül a nyakunkon se német, se szovjet. Történelmünk során honfitársaink tízezrei adták
az életüket a függetlenségért, 1848 forradalmi hónapjaiban, majd 1956-ban is.
Tisztelt ünneplő Őrhalmiak! A feltett kérdést ma is meg kell válaszolni! Mit kívánunk mi, Őrhalomban élő magyarok? Úgy gondolom, mi egy békében élő,
fejlődő Őrhalmot akarunk. Egy olyan települést, ahol rend és biztonság van.
Egy falut, ahol jó élni, ahová jó hazatérni, amit büszkén mutathatunk meg az
ide látogatóknak. Egy olyan falut, amire felnéznek a környéken, és híre a nagyvilágba is eljut. Olyan fejlődést és olyan életet akarunk, amiért készek vagyunk
nap, mint nap keményen megdolgozni. Megvan hozzá a tehetségünk, az akartunk és a tudásunk, és mindenkire számítunk, aki tiszta szándékkal segít nekünk ebben a munkában. A márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék
példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk. És egyszer majd eljön az idő, amikor el kell számolnunk az elvégzett munkával, mert,
ahogy Széchenyi fogalmazott: „Az ember annyit ér, amennyit használ.” Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Éljen Őrhalom! Köszönöm, hogy
meghallgattak!”
Az ünnepi műsor az Őrhalmi József Attila Általános Iskola zenéstáncos előadásával folytatódott, melyet Barázné Takács Ágnes tanárnő tanított be a diákoknak. Az iskolásokat ipolyvarbói
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vendégünk, Fábián Flórián mesemondó követte, majd az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör kis táncosai léptek fel, a külön erre az alkalomra készült, új koreográﬁájukkal, Márciusi i ak címmel, melyet Kurucz Boglárka néptáncoktató tanított be. A romhányi Folkhagyma Stúdió tagjai (Csiki Gáborné, Csiki Gábor, Konrád Viktor)
Legénysors című műsorukkal nagy tetszést arattak. A népzenére és néptáncra épített történet magával ragadta az érdeklődőket. Három kis hagyományőrző: Nagy Luca, Bertók Péter és Bertók Áron saját maguk által összeállított népzenés-énekes produkcióval készültek az ünnepi műsorra. A ﬁatalokat, a kis táncos gyerekek szüleiből, és a helyi
hagyományőrző ﬁatalokból összeállt tánccsoport – kiegészülve Kurucz Boglárkával - követte, akik tavaly ősszel, önszorgalomból, Csiki Gábor néptáncoktató vezetésével tanultak egy palóc táncokból összeállított koreográﬁát, a 15. Hagyományőrző bálra, amelyben láthattuk az őrhalmi bukós lépéseit is. A megemlékezés az őrhalmi Nyugdíjas Klub énekkarának színvonalas előadásával zárult. A dalcsokor összeállításában és betanulásában a csoportot Hajdúné
Hegedűs Szilvia segítette. Az ünnepi műsor után Őrhalom Község Önkormányzat munkatársai egy kis frissítővel, és Baranyi Jenőné Ilonka néni,
által készített süteményekkel kínálták a jelenlévőket. Majd, egy kis tereprendezés és technikai átállás után táncházba várták az érdeklődőket Csiki
Gábor néptáncoktató vezetésével, a romhányi Folkhagyma Stúdió zenei kíséretében.
A műsor ideje alatt közreműködött Barna Barbara Flóra őrhalmi népviseletben, valamint
Gyalog Bence és Szolik Dávid huszár ruhában, melyet Gál Andor bocsátott rendelkezésre.
Vendégeinknek köszönjük a részvételt, a fellépőknek a színvonalas műsorokat. Reméljük,
hogy jövőre ugyanígy, együtt tudunk emlékezni 1848-49 hőseire!
/A képeket Sümegi Tamás készítette./
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LJanuár 25-én Hevér Istvánné jött el óvodánkba és bemutatta
a különböző kézimunka technikákat. Horgolással készített gyűrűt és kis virágokat a lányoknak, amelyekre csodálkozva néztek
a gyerekek.

játszanak! A farsangi
fánk elfogyasztása után,
amit Szolik Istvánné
Rózsi néni sütött nekünk,
a tombolasorsolás következett. Minden kisgyerek
nyert, így örömmel térhettek haza.
LMárcius 9-én a Léghajó
színház
meseelőadást
tartott
óvodánkban,

LJanuár 30-tól február 3-ig egészséghét volt óvodánkban.
Ennek keretében 2-án egészségnapot tartottunk, melyre a szülőket is meghívtuk. Velük együtt gyümölcssalátát készítettünk,

főleg déli gyümölcsök felhasználásával. Varga Mónika védő néni
előadást tartott a szülőknek a vitaminok fontosságáról, és egy
mesét vetített a gyerekeknek a tej fogyasztásáról. Ezután Me-

melyre a csitári ovisok is eljöttek. Igényesen elkészített díszlettel, a gyerekek bevonásával adták elő a mesét.

linda óvó néni mindenkit megtornáztatott, mert mindenkinek nagyon fontos a mindennapi mozgás egészsége megőrzéséért!
Miután mindenki elfáradt egy „kicsit”, elfogyasztottuk az addigra összeért gyümölcssalátát, meglepetést okozva a szülőknek, hogy gyermekük az óvodában olyan gyümölcsöt is
elfogyaszt, amit otthon nem. Nagyon hasznos és tartalmas volt
ez a délután!
LFebruár 10-én továbbképzés volt óvodánkban. Ez a nap is bebizonyította szükség van az ilyen bemutatókra. A gyerekek is
nagyon ügyesek voltak, olyan megnyilvánulást tapasztaltunk, ami
azt igazolja nem hiábavaló, amit teszünk.
L17-én délután tartottuk a farsangi bált az óvodában. Az óvoda
dolgozóinak kis műsorát követte a gyermekek vidám műsora,
melynek zárásába a szülőket is bevontuk. Ezt követően a gyerekeknek szüleikkel kis feladatokat kellett teljesíteni jutalom
csokiért, cukorért. Jó volt nézni, ahogy a szülők is jókedvűen

LAz előttünk álló időszakban a húsvétra fogunk készülni. Hagyományoknak megfelelően a fiúk locsolóverset tanulnak, a lányok finomságokat készítenek, amivel várják a fiúkat!
Áldott, szép húsvétot kívánok
az óvoda minden dolgozója nevében!
Pilisiné Varga Anna óvodavezető
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A karácsony utáni időszakban megtartottuk az iskolában a
farsangi bált, ami vidám hangulatban telt. Nagyszámú ötletes
jelmezt láthattunk. Mindenki jól érezte magát.
Március 3-án megérkeztek a gólyáink. Sok érdeklődő jött el
megnézni Bárót.
Március 14-én megemlékeztünk március 15-ei nemzeti ünnepünkről. Ezen a napon több településre is ellátogattunk és szerepeltünk.

állításukból.
Április 11-én méltó módon megemlékeztünk József Attiláról.
Intézményünk névadójának napján Papp Ferenc a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület projektvezetője előadást tartott a gólyákról.
Nagyböjtben Berci atyával keresztutat jártak a diákok.
Az iskola dolgozói és diákjai nevében áldott húsvéti ünnepeket
kívánok minden kedves olvasó számára!

Március 28-án bemutató órát tartottunk jövendőbeli elsőseink számára.
Március 29-én iskolánkba látogatott Csiki Gáborné és Dávid
Zsuzsanna, akik egy előadást tartottak „Válogatás az Országos
Bartók Képzőművészeti Pályázat díjazott alkotásaiból” című ki-

Március 14-e
Ez a nap jó és fárasztó is volt egyben, meg hát hosszú is. Először az iskolában tartottuk meg az ünnepséget. Viki néni kezdte egy kis beszámolóval
március 15.-ről. Utána mi következtünk.
Bevallom a reggeli izgalmak miatt belezavarodtunk a koreográfiába, de
azért sikerült a műsorszámunk.
Elérkezett az 13:00 óra. Hazamentünk a busszal és háromnegyed kettőkor gyülekeztünk Hugyagon az 56-osok termében. Először énekeltek,
aztán a jegyző néni mondott beszédet. Az óvódások műsora érdekes volt.
Végül mi következtünk. Megdícsértek, hogy ügyesek vagyunk. Megkoszorúztuk a kopjafát, mint reggel az iskolában.
Csitárba vettük az utunkat ahová 15 óra 10 percre voltunk hivatalosak. Ott
is az óvódások kezdték a műsort, de előbb meghallgattuk a Himnuszt.
Utána mi szerepeltünk.
A műsor után ismét az iskolába mentünk. Ott már egy kicsit ettünk, ittunk
és pihentünk is. Ezek után a templomhoz igyekeztünk, mert ott található
a kopjafa Őrhalomban. Megkoszorúztuk és mentünk a főhelyszínre, a Művelődési Házba. Ott az őrhalmi polgármester mondott beszédet és végre mi
jöttünk. Nekem egész végig remegett a gyomrom a félelemtől, de végül
minden tökéletesen sikerült és minden félelmem elszállt. Körülbelül egy
órás volt a műsor a kultúrházban. Kifelé az ajtó mellett egy nagy asztal tele
volt pakolva szendvicsekkel, süteményekkel. Ettünk, és végre hazamehettünk.
Ez a nap nekem nagyon tetszett. Jövőre is szeretnék részt venni ezen az ünnepségen.
Váradi Zsaklin 5. osztályos tanuló
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2016. december 3-án rendkívüli közgyűlést tartott az Őrhalom-i Horgász Egyesület, melynek keretében értékelésre került a 2016. év addig eltelt tevékenysége. Kertész Attila
Tamás elnöki beszámolóját követően lemondott elnöki tisztségéről. Az elnökségben végzett több éves munkáját köszönet
érdemli, mivel jelentős érdemei voltak az egyesület éveken át
tartó eredményes működésében és fejlődésében. A közgyűlés
megköszönte a leköszönő elnök önfeláldozó munkáját, majd
azt követően egybehangzó határozatával Karvai Norbertet választotta meg az elnöki teendők ellátására, míg a szintén lemondott ifj. Kertész Attila elnökségi tag helyére pedig Kiss
Tamás őrhalmi lakos került megválasztásra.

Az első negyedévben az új tagokból felépülő elnökség komoly
hangsúlyt fektetett a környezetünk, vízpartjaink megóvására, szépítésére.
2017. januárjában két alkalommal, 14-én és 21-én társadalmi munkát szervezett a Kövecses-tó partján. Az önzetlen,
szabadidejüket nem kímélő résztvevők a tópart mentén
elszáradt nádas részek levágását tűzték ki célul, kihasználva
a tartós hidegben vastagra fagyott jégpáncélt a tó vízén. Az
elszáradt növényzet eltakarításával a tópart egy szebb és
gondozottabb képet kapott, amelynek a természet tavaszi éledésével is maradandó nyomai lettek. Köszönöm mindenkinek a segítséget, akik a zord és hideg időjárás ellenére részt
vettek a munkálatokban! Külön köszönet érdemli Csernyik
Róbert barátunkat, aki bár nem tagja az egyesületnek, de
mégis mindkét napon teljes erőbedobással vett részt a tó környezetének megszépítésében.
2017. február 25-én megtartottuk az éves egyesületi közgyűlést, ahol az új elnök bemutatkozását követően ismertette
az elnökséggel közösen kialakított elképzeléseit, jövőbeni terveit. A Kövecses-tó és az Új-árok kezelése, vízpartjainak
rendben tartása és a két vízterületen a horgászati lehetőségek javítása érdekében határozatlan idejű együttműködési
megállapodást kötött az önkormányzattal, mint a terület tulajdonosával. A megállapodás értelmében a horgászegyesület
kötelezettséget vállalt arra, hogy kiemelten kezeli a környezet- és természetvédelmi teendőket az említett két tó tekintetében, míg cserébe az önkormányzat támogatásáról
biztosította a horgászokat.
A fenti megállapodás alapján meg is kezdődött a munka,
mely azonban egy sajnálatos - az Új-árok vízminőségét és
halállományát veszélyeztető - körülmény kezelésére kellett,
hogy irányuljon. A
vízterület közvetlen
környezetében
a
réten levágott, majd
ott hagyott fű igen
jelentős része a tavaszi hóolvadáskor
az olvadékvízzel a tó
vízfelületére került.
Az elszáradt növényzet - szinte teljesen
vastagon

befedve a vízfelszínt rothadásnak indult.
A kialakult helyzetben a - vízminőségre
és a víz élővilágára
káros - biológiai folyamatok beindulása
miatt a horgászok
nem
maradhattak
tétlenek. Az elnök
hívó szavára március
26-án számos horgásztárs jelent meg
társadalmi munkára,
melynek során a vízfelület jelentős részét
megtakarították. A
községben működő egyesületek is aktivizálták magukat, és
segítségére siettek az őrhalmi horgásztársadalomnak. Külön
köszönet illeti az Őrhalomért Egyesület és az Őrhalom és Térsége Polgárőrség tagjait, akik szabadidejüket nem sajnálva
segítették a tisztítási munkálatokat. A társadalmi munka
eredménye szemmel látható
volt néhány napig, azonban
a résztvevők áldozatos munkája nem teljes mértékben
tudta elérni a helyzet megnyugtató kezelését, hiszen a
későbbiekben még további
jelentős mennyiségű levágott
növényzet jelent meg a vízfelületen. Természetesen a tó
állapotáért felelősséget érző
horgászok és támogatóik április 9-én, ismét szerszámot
ragadtak, és megkezdték feladatukat. A horgásztársaknak és az együttműködő
egyesületek tagjainak köszönöm, hogy szabadidejüket
nem sajnálva részt vettek a
tisztítási munkálatokban!
Az Őrhalom-i Horgász Egyesület elnöksége ezúton is tisztelettel kéri a vizeink környékén lévő rétek és kaszálók kezelőit
és tulajdonosait, hogy a jövőben körültekintőbben végezzék
tevékenységüket, legyenek figyelemmel természeti és környezeti értékeinkre, a levágott növényzetet lehetőség szerint
gyűjtsék össze, és ne veszélyeztessék a tavaink vízminőségét, annak élővilágát és halállományát!
Tisztelt Horgásztársak! Május 6-án, szombaton 9.00 órától
tavaszi társadalmi munkát szervezünk. 2017. május 13-án
6.00 órától tartjuk egyesületi háziversenyünket a Tökösön.
Kérem, hogy a hivatalos társadalmi munkán és a házi versenyen minél többen vegyenek részt!
Karvai Norbert, HE elnök
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„Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!”
Az Őrhalmi Újság hasábjain a jövőben szeretnénk
hírt adni az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület
életéről, mindennapjairól. Tesszük ezt nem csak
azért, mert a Nógrád mellett Pest és Heves megyében is tevékenykedő egyesületnek a székhelye alig
néhány kilométerre, Nógrádgárdonyban található,
hanem azért is, mert a szervezetnek immár öt őrhalmi tagja van, közöttük két hivatásos és egy nyugállományú tűzoltó.

A nem egészen két évvel ezelőtt megalakult mentőegyesület január végén tartotta évértékelő rendezvényét Nógrádgárdonyban, a szépen felújított
Kulcsár-házban. A rendkívül jó hangulatú, éjszakába
nyúló rendezvényen a tavalyi év legérdekesebb eseményeinek felelevenítése mellett kiderült az is, hogy
az egyesületben nem mindennapi mértékű humán
erőforrás koncentrálódik. A tagok a tavalyi évben
huszonöt beavatkozásban vettek részt, aminek
során kimentettek többek között a Balatonból egy
fuldokló apukát és tízéves kis iát, a Mátrában egy
szakadékba zuhant futót, egy vízátereszből ott világra jött kiskutyákat és egy társasházból egy kéménybe szorult balkáni gerlét.
Március elsején Budapesten, a Polgári Védelem Világnapja alkalmából Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy,
az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem
munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként főigazgatói ajándéktárgyat adományozott Seidel
Leventének, az egyesület elnökének.
Az elmúlt hetek szabadtéri vegetációs tüzei bőven
adtak munkát az egyesület keretein belül működő
önkéntes tűzoltó csoportnak is olyannyira, hogy
március végére elérte a huszonötöt az egyesület ez
évi beavatkozásainak a száma. Csak Őrhalom területén tíz alkalommal kellett részt venni az oltásban,
a balassagyarmati és a szécsényi hivatásos, illetve az
őrhalmi önkéntes tűzoltókkal közösen.
A mentőegyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
tagjait folyamatosan képezze, és ennek keretében
például egy Őrhalomban élő tag búvárképzésen vesz
részt Budapesten, egy másik őrhalmi tag pedig a napokban sikeresen elvégezte a különböző műszaki
mentő eszközök üzemeltetéséhez szükséges kisgépkezelői tanfolyamot.
Talán ebből a néhány bekezdésből is látható, hogy
milyen pezsgő élet zajlik az Ipoly-völgyi Különleges
Mentőegyesületnél. Ha Téged is vonzanak a kihívások, ha szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél
egy jó csapatba tartozni, akkor itt a helyed! Lehetsz
iatal vagy öröki jú, fog jutni feladat Neked is bőven!
Az egyesület jelmondata: „Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!”
A mentőegyesület életéről naprakész hírek találhatóak
a
közösségi
médiában,
a
www.facebook.com/ipolymentok címen.
-RP-
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A napokban tartotta éves közgyűlését az Őrhalom és Térsége Polgárőrség. Az immáron 15 éve működő szervezet alapvetően megfelelőnek értékelte az eddigi munkát. A tervezett napirendi pontok között
szerepelt a tisztújítás is. Az egyesület elnökének - titkos szavazással - újra választották az egyetlen elnökjelöltként induló Bóta
Andrást. Az egyesület eddigi titkára, Renner Péter úgy döntött, hogy
nem kívánja ezt a feladatkört a továbbiakban betölteni. A vezetőség
más posztjain is történtek személyi változások. Az egyesület taglétszáma három fővel bővült. A polgárőrség szorosabb kapcsolatot kíván
kiépíteni a többi, helyben működő civil szervezettel, településünk,
a közös munka és saját tevékenységünk eredményessége érdekében.
Önkéntes tűzoltóink ügyeleti rendszert építettek ki. Az elmúlt hónapokban több esetben kellett beavatkozniuk bozót, és egyéb tüzek oltásánál.
Ez úton kérnénk a tisztelt lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel az
önkormányzat által meghatározott, lakóhelyen belüli, tűzgyújtási időpontokat. A rendelet szerint az avar és a kerti hulladék égetését
keddi, csütörtöki és szombati napokon lehet végezni, április 1-től
október 31-ig 15.00 óra és 18.00 óra között. Kérjük, körültekintően
gyújtsanak tüzet!
A polgárőrség vezetősége továbbra is várja az új tagok jelentkezését,
hogy minél hatékonyabban végezzük tevékenységünket a falu közbiztonsága érdekében.
Bóta András egyesületi elnök

Elmúltak végre a rossz idők, a hideget lassan felváltja a meleg, ideje elővenni a kerékpárokat. Sokan indulnak ilyenkor túrázni, gyönyörködni a tájakban. Minden közlekedő bizonyára tudja, hogy az utazás sajnos nem mindig veszélytelen, balesetek bármikor
bekövetkezhetnek. Akik vezetnek gépjárművet, azok bizonyára tudják, milyen nehezen
észlelhető egy kivilágítatlan kerékpáros, főúton vagy mellékúton egyaránt. Az alábbi sorokban szeretnénk adni néhány útmutatást, miként lehet (és kell….) szabályosan közlekedni kerékpárral, ezáltal nagyban hozzájárulva a nem kívánt balesetek elkerüléséhez.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) értelmében kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson előre
fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos, vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és lakott területen kívül a kerékpáros fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) visel.
A közlekedésre kijelölt kerékpárnak rendelkeznie kell a következő kötelező felszerelésekkel, melyet a 6/1990 KÖHÉM rendelet határoz meg:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű
felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.
(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhető
a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó
üzemmódú is lehet.
Személyes tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a kerékpárosok előszeretettel
szállítanak /többnyire velük egykorú/ személyeket, közlekedés közben gyakorta használják a mobiltelefonjukat, illetve vezetnek állatot /esetenként vontatják magukat/ a
bicikli mellett. Nos, egyik történet sem járható, mind kettő szituáció nagyban elősegíti a
balesetek bekövetkezését. A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén /nem a
vázon !!!/. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. A mobiltelefonos és az állat sétáltatós tevékenységre pedig
nincs alternatíva, kerüljük!
Cikkem végére érkezvén kérem a lakosságot, hogy a közelgő ünnepek alatt ne üljünk ittasan a volán mögé, gondoljunk a többi emberre is ilyenkor, nem hiányzik senkinek sem
egy lehangoló hír ezen a vidám ünnepen.

A cikket írta: Urbán Gábor r.főtörzsőrmester
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MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS A KOPJAFÁNÁL
Tavaly ilyenkor 19 név felolvasásával kezdődött a
program. Azoknak az őrhalmi, egykori trási lakosú
honvédeknek a nevét hallhattuk, akik hősiesen harcoltak hazánkért az 1848-49-es szabadságharcban. Nevük ott olvasható a kopjafán, emlékük
tisztelete pedig a szívünkben él. A ma embere hálával tartozik azoknak, akik hazánkért, szabadságunkért harcoltak. A felnőtteknek kötelességük
emlékezni, és a fiatalokat, gyerekeket a hősök tiszteletére, múltunk ismeretére nevelni. Egyesületünk
úgy gondolta, hogy egy kopjafa méltó képen képviselné, a forradalomban, és az azt követő szabadságharcban harcolt, őrhalmi (trási) honvédek
emlékét. Rövid egyeztetéseket követően, az elképzelést tett követte, így Kertész Attila fafaragó elkészítette a kopjafát. Egy éve
ilyenkor ünnepélyes keretek között
lelepleztük, majd Horváth Bertalan
plébániai kormányzó felszentelte településünk új emlékhelyét. Ezt az
emlékhelyet az Őrhalomért Egyesület tovább szépítette idén három virágládával, melyet szintén Kertész
Attila készített.

Juhász Gyula fenti idézetével kezdődött a koszorúzási ünnepség, - melyet Bóta Bettina és Vereb Fanni konferált – majd egy kis műsorral folytatódott. Verset mondott Hegedűs Lili és László Péter, majd Csiki Sára énekelt. Egyesületünk részéről, tavaly hagyományteremtő kezdeményezéssé vált a kopjafa megkoszorúzása, helyi hőseink előtti tiszteletünk jeléül. A megemlékezés koszorúit elhelyező szervezetek: Őrhalom
Község Önkormányzata, Ipolyvarbó Község Önkormányzata, Őrhalmi József Attila Általános Iskola, Őrhalmi Óvoda, Nyugdíjas klub,
Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör, Gyermek tánccsoport, Őrhalomért Egyesület.
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Őrhalomért Egyesület hírei
A téli ünnepek elmúltával lebontottuk a díszkivilágítást a Szent
István kápolnáról.
Februárban Rimócon jártunk Szita Jázminkánál, akinek rengeteg
műanyag kupakot szállítottunk. (Köszönjük a fuvart önkormányzatunknak!) A kupakokat folyamatosan gyűjtjük a Községi
Könyvtárban.
Február 15-én egyesületünk megtartotta éves közgyűlését.
A településünk intézményeiben megszervezett farsangi rendezvényeket tombolatárgyakkal támogattuk.
Március 11-én tagjaink tavaszi takarítás címén rendbe tették a
temetőben található 1904-es kőkereszt területét, a szovjet hősök
síremlékét, valamint virágokat ültettek a kopjafához, a három
darab, most készíttetett virágládába.
Március 14-én megemlékező műsort
szerveztünk a kopjafánál, és szervezetünk is megkoszorúzta az emlékhelyet.
Március 15-én az Ipolyvarbón rendezett
kistérségi nemzeti ünnepségen egyesületünk is elhelyezte a megemlékezés
koszorúját Erdélyi János honvéd sírjánál.
Március 26-ára az Őrhalom-i Horgászegyesület társadalmi munkát hirdetett az
Új-árok tó kitakarítására, amelyen néhány egyesületi tagunk is részt vett.
Április 9-én, virágvasárnap húsvéti kézműves foglalkozást szerveztünk az őrhalmi Polgármesteri
Hivatal rendezvénytermében, ahol
kézműves foglalkozás, tojásfestés, nyuszi-, bari- és kis kecske
simogatás, valamint arcfestés
várta az érdeklődőket. A program
vendége volt Jakus Juli balassagyarmati kézműves és Talpai Zsanett sütőgyurma ékszerkészítő is.
A gyerekeket Ilonka néni által ké-

szített ízes buktával és citromos teával
kínáltuk.
Május hónapban ismét ruhaosztást szervezünk. Kedves háziasszonyok! A tavaszi
nagytakarítás során kiselejtezett ruhaneműket, használati eszközöket ne dobják
ki, vigyék el a Családsegítő irodába!
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 szervezetünk tevékenységét.
Adószám:
. Köszönjük!
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Újra eltelt egy negyedév, újra jelentkezem néhány eseménnyel,
ami nálunk történt. Mi is új évet kezdtünk, s immár a harmadikat.
Januárban Piroska, februárban Julianna névnapokat tartottunk. A
klubnapokat hétfőre tettük át, mivel voltak, akiknek nem volt jó
a kedd. Az énekkar közben már a március 15-ei ünnepre készült
Szilvia vezetésével.
Februárban megtartottuk a farsangot, fánksütéssel, amit Ilonka
és Rózsika közösen készítettek nekünk.
Március 5-én volt az országos VII. nyugdíjas „Ki Mit Tud”,
ahová Csordásné Ilonka jelentkezett. Az elődöntőn bejutott a középdöntőbe, de sajnos azt már nem vállalta tovább.
Március 6-án rendbiztonsági tájékoztatást hallgattunk Kobl
Gábor rendőr őrnagy előadásában, Áldozattá válás elkerülése
címmel.

Az énekkar fellépett a március 15-ei ünnepségen, ahol, mint mindig, szépen énekeltek. A kopjafa koszorúzásnál klubunk is koszorúval emlékezett.
Mivel közeleg a hosszú húsvéti ünnep, én a Klub minden
tagja nevében kívánok nagyon kellemes, szép ünnepeket
mindenkinek!
Hevér Istvánné

Március 13-án együtt tartottuk a Nőnapot. A két férfitag újra egyegy szál rózsával köszöntötte a nőket. Ez úton is köszönjük!
Tartottunk egy kis szülinapi ünneplést is, ahová meghívtuk Farkas Egon polgármester urat, Bárányné Márton Melinda jegyző
asszonyt, Berci atyát és Farkas Andreát is. A meghívottak tortát,
süteményt, üdítőt hoztak, köszönjük.

Kedves olvasó! Igen nagy súlyú kérdéssel szeretnék foglalkozni a mai cikkemben: mit együnk, vagy mit igyunk ahhoz,
hogy egészséges életet éljünk. Számtalan szempont van, amit
megtárgyalhatunk és viszont csak egy - most különösen is aktuális szempontot emelek ki. A húsvét előtti 7 héten keresztül, a böjti időszakban mindenki észrevehette a pénteki böjti
napokat. Évszázadokon keresztül igazolta helyességét az ételben és italban tartott mértékletességünk. Napjainkban egyre
több életvezetési cikk és a dietetika hangsúlyozza a méregtelenítést. Hetente egyszer, ha húsmentes napot tartunk, akkor
a hús lebomlási termékei távozhatnak a testünkből, és a hat
nap alatt felgyülemlett méreganyagok a kiválasztáson keresztül távoznak a testünkből. A pénteki napokon együnk sok
gyümölcsöt, és igyunk 2-3 liter vizet, ezekkel tompítjuk éhségünket, és a megrekedt mérgeket a test víztereiből kimozdíthatjuk. Az így folytatott böjttel még hatalmasabb dolgot is
nyerhetünk - az akaratunkat erősíthetjük és lelki javakat szerezhetünk vállalt áldozatainkkal és lemondásainkkal. Mindezek felett az egyházunknak tett ígéreteinkkel és azok
teljesítésével még ott is jó pontot szerezhetünk. Merem ajánlani, hogy egész évre terjesszük ki a böjti péntekjeinket.

RENDEZVÉNY

Őrhalom Község Önkormányzata idén csatlakozott a
Magyar Népművelők Egyesülete felhívásához, az országos Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz. Az
évente megszervezésre kerülő rendezvény most a hagyományőrzés
jegyében
zajlott február 10-én.
Elsőként népviselet bemutatót
láthattak az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör, valamint varbói oldalról,
vendégünk Szabó Elena,
és a kétlaki életet élő, az
őrhalmi lakosú, varbói
szívű Kertész Attila segítségével. A két település
közös népviseletét Benőczné Zachar Ágnes tanárnő ismertette. A
bemutató alatt citerán
közreműködött Bertók
Péter.
A későbbiekben gyermek
táncházba vártuk a kisebbeket Kurucz Boglárka
néptáncoktató vezetésével, majd betekintést
nyertünk a szécsényi
Palóc Néptáncegyüttes
életébe, részesei lehettünk a nagy munkát és kitartást igénylő táncpróbájuknak. A próba
végén Paluch Norbert koreográfus, néptáncoktató
vezetésével a jelenlévők
is rophatták a táncházban.
A népzene és néptánc közben helyi
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óvoda- és iskola pedagógusaink – Benőczné Zachar
Ágnes, Farkasné Marton
Éva, Pilisiné Varga Anna,
Barázné Takács Ágnes segítségével lehetett kézműveskedni, népi játékokat kipróbálni.
A program ideje alatt a
hagyományőrzők Múltidéző elnevezésű régi fotó, használati tárgy és
népviselet kiállítása megtekinthető volt a klub helyiségben. Ez az anyag
egy szerény részlete
annak a gyűjteménynek,
amelyet a hagyományőrzők az elmúlt években
összeállítottak. Ez úton is
köszönjük minden kedves felajánló támogatását! A kiállításon látható
volt számos varbói ruhadarab is, melyet Pálfi-Bertók Erzsébet bocsátott
rendelkezésünkre.
Ez a rendezvény, a Kultúrházak éjjel-nappal jó alkalom a közösség építésre,
idén pedig hagyományaink
megismerésére, tiszteletére is. A palóc ember szereti a társaságot, s a
farsang, lakodalom, búcsú,
disznótor mind jó alkalmak
a társas összejövetelre. Ez
is egy jó hangulatú összejövetel volt
Őrhalomban.
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TJanuár 14-én, a salgótarjáni mérnökbálban segédkezett:
Bóta Bettina gyöngyösfőkötőben, fiatal menyecske viseletben, Vereb Fanni őrhalmi leány viseltben, valamint Nagy
Tamás férfi öltözetben. Ez úton is köszönjük Bóta Andrásné támogatását!
TÖnkormányzatunk február 10-én tartotta meg a Kultúrházak éjjel-nappal – Mindennapi hagyományaink Őrhalomban című rendezvényét, ahol helyi és varbói fiatalok
mutatták be népviseletünket.
TFebruár 18-án kis táncosainkkal és szüleikkel Romhányban voltunk jó hangulatú táncházban. Köszönjük az önkormányzati kisbusz használatát!
TA március 14-én megrendezett községi Március 15-ei megemlékezésen felléptek a Hagyományőrző Kör kis táncosai, és a
felnőtt tánccsoport, valamint a gyerekek közül hárman szólót adtak elő: Nagy Luca énekelt, Bertók Péter citerázott és Bertók Áron furulyázott. A népviseletes és huszár ruhás fiatalok közreműködtek a kopjafánál a koszorúzási ünnepségen, és
az azt követő ünnepi műsoron is.
TAz ipolyvarbói március 15-ei ünnepi műsoron a három kis tehetségünk, Luca, Péter és Áron képviselte településünket.
A gyerekek szüleikkel részt vettek a fáklyás felvonuláson és a koszorúzási ünnepségen is.

Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok
az Őrhalmi Újság minden kedves olvasójának! F.A.

