Őrhalom község független lapja

„Lehetetlen, hog bot ányok elő ne forduljanak.
De jaj annak, aki okozza őket! Jobb volna neki,
ha malomkövet köt ének a nyakára, és a tengerbe
vet ék.” /Lk 17,1-2/
Tisztelt Olvasók!
A nagyböjti szent idő az elmélyülés, és az
elmélkedés időszaka. Többször eszembe
jutott Jeremiás próféta könyvének egyik
szakasza: „Hallom sokak gyalázkodását,
rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük! Bukásomra lestek: „Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és
bosszút állhatnánk rajta.” De az Úr, mint
hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim
meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Örökké tartó,
soha el nem múló gyalázatban lesz részük.
Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, engedd, hadd láthassam, miként állsz rajtuk
bosszút, mert eléd tártam ügyemet.”
Szóval volt időm elmélkedni az elmúlt hónapok eseményein. Mostanra már bizonyára köztudott, hogy egyesek nem nézik
jó szemmel településünk fejlődését, és
azon belül templomunk felújítását. Nem
csupán kritikát fogalmaznak meg ezzel
kapcsolatban, hanem bizonyos fórumokon
nyíltan támadják is a projektet. Meg kell
álapítanunk, hogy sajnos ez egyszerű
pszchológia. Amikor valakik állandóan
mással foglalkoznak, és a másik embert
szapulják, azt jelenti, hogy a saját lelkükben komoly problémák, törések, rendezetlenségek vannak. És természetes, hogy
ilyenkor egyszerűbb mással foglalkozni,
mint a saját széthullott életünkkel. Mindig
könnyebb másokba belekötnünk, mint
rendet tenni a személyes életünkben, hiszen az komoly önvizsgálattal, és feladattal járna. Pedig nagyböjt a lelki rendrakás
ideje. Ennek viszont sokszor komoly gátat
szab a rosszindulat, a közömbösség, és a
lelki restség. Annak idején, advent elején
elmondtam a gondolataimat az egész ügygyel kapcsolatosan. Nyilván nem fogok belemenni a mindennapos adok-kapokba,
hiszen az nem más, mint a fészbuk-lakó
primitív emberek olcsó, szánalmas szórakozása. Azonban időnként megfogalmazom majd a véleményem, ami lehet, hogy
némelyeknek nem fog tetszeni, de ez már
rég nem foglalkoztat. A vak is látja, hogy
ez a mérhetetlen gonoszság mire/ kire irányul, hiszen a freskókkal való kötekedés
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csak egy újabb ürügy, amin keresztül megint támadhatják a Polgármester Urat. Tisztelettel kérdem én, hogy ki az, akinek
tetszik ez a rosszindulat? Ki az, aki szívesen vesz részt ebben a hangulatkeltésben,
uszításban, gyűlöletkampányban? Ki az,
aki örömét leli ebben a szinte mindennapos, aljas fröcsögésben? Higgyétek el,
nem szívesen írom le ezeket a sorokat, és
lenne jobb dolgom is, mint ilyen ostobaságokkal foglalkozni. De ezt nem hagyom
szó nélkül, hiszen papként a feladataim
közé tartozik a nyájam védelmezése és a
gonoszság megfékezése. Talán nem túlzás
azt állítani, hogy őrült, beteg világban
élünk. Mindenki tapasztalja, hogy mennyi
minden ömlik ránk manapság a nagypolitikából is. Elég csak megnézni egy híradót
– különösen most, a választások közeledtével -, és az ember megcsömörlik a rengeteg gyűlölet, rosszindulat, és áskálódás
láttán. Nagyon úgy tűnik, hogy némelyek
innen veszik a mintát, és azt gondolják,
hogy így kell élni: egymást megrágalmazva, a másik becsületébe taposva, gyanúsítgatva, egyfolytában békétlenkedve.
Roppant fájdalmas, és elszomorító ezt
látni, hiszen ha távlatokban gondolkodunk, akkor megállapíthatjuk, hogy majd
ezt fogják eltanulni tőlünk a gyerekeink és
az unokáink, hiszen ez a minta áll előttük
követendő példaként. És akkor nem is kell
csodálkoznunk, hogy a településeink szép
lassan csatatérré válnak, melyekre kitehetjük a „Gyűlöletfalva” táblát. Ismertek.
Alapvetően szelíd, és békés ember vagyok.
Szeretem a csendet, a békét és a nyugalmat. Azonban, ha egyesek arcátlan módon
arra vetemednek, hogy az egyházközségemet, és a templomomat támadják, ha
valakik a vezetői döntéseimet gúnyosan
kritizálják, valamint olyan dolgokkal foglalkoznak, amihez az égvilágon semmi
közük, azoknak semmi jót nem ígérek.
Ideje megtanulni, hogy a tetteinknek és a
szavainknak következményei is vannak, és
ezeket a következményeket viselni kell.
Akár hosszú éveken keresztül. Nyugodtan
lehet húzogatni az oroszlán bajszát. Lehet.
Viszont azon már nem kell csodálkozni, ha
az az állat egyszer felébred. A Római Katolikus Anyaszentegyház felszentelt áldozópapjaként,
egyházi
elöljáróként,
Krisztus tekintélyével, a leghatározottabban elutasítom a településen zajló aljas
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hangulatkeltést, valamint elítélem ezt a
barbár gyűlöletkampányt. És ha valakinek
ez nem tetszik, az egész nyugodtan elmehet valami ócska szektába, mert oda való.
Egyáltalán nem fog hiányozni. Köztudott,
hogy az Egyház: Krisztus Titokzatos Teste.
Azonban néha ebben a Testben is felüti a
fejét egy-egy alattomos kór, és megtámadja a fertő, a betegség. Éppen ezért az
Egyház nem tűri meg, és ilyen módon kilöki, kitaszítja magából az eﬀéle „Rosszindulatú Daganatokat”. És ez így van
rendjén. Aki nem tud megbékélni, megváltozni, megtérni, és kiengesztelődni, az
nem, hogy semmire, de semmi jóra ne számítson az Anyaszentegyháztól. Annak
semmi keresnivalója az Egyház közösségében, településünk templomában. „Aki
nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt
velem, az szétszór.” (Mt 12,30) Végezetül
eszembe jutott egy kevésbé ismert szólás,
ami így hangzik: „Jegyezd meg a napot,
amikor megbántod a papot.” Hát ezt a
napot egyesek alaposan megjegyezhetik
Őrhalomban. A jó szándékú embereknek
békés húsvétot kívánok.
Horváth Bertalan Plébániai Kormányzó
Húsvéti miserend:
- Nagycsütörtöki Szentmise – 18.00
- Nagypénteki Liturgia – 18.00
- Nagyszombati Vigília (körmenettel) – 18.00
- Húsvétvasárnap – 10.30
- Húsvéthétfő – 09.30

Községünk minden lakójának
áldott szép húsvéti ünnepeket kíván
Őrhalom Község Önkormányzata
nevében: Farkas Egon polgármester
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•Január 19-én véradás volt községünkben.
Köszönet a megjelent véradóknak! A tavalyi év végén, a Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezete rendezésében Magyarnándorban, ismét megrendezésre
került a Véradók Napja nevet viselő ünnepség, ahol településünk lakója, és aktív
polgára Varga József (Öcsi) átvette a 25.
véradásért járó oklevelet és emlékplakettet.
•Őrhalom Község Önkormányzata immár
hatodik alkalommal sikeresen pályázott a
Belügyminisztérium szociális tűzifa-támogatási pályázatán. A pályázati összegből
és az önkormányzati önrészből idén ….
erdei m3 tűzifát sikerült megvásárolni. A
tüzelő kiszállítását és külön-külön háztartásokhoz történő elszállítását az Önkormányzat finanszírozta. Őrhalomban ….
háztartásban, 0,8 m3 erdei keményfa jutott. Az Önkormányzat ennyivel tudott hozzájárulni az erre vonatkozó törvényben
előírt jogosultsági körbe tartozók fűtési
gondjainak enyhítéséhez.

•Február 12-én polgármester úr a Nyugdíjas klubban köszöntötte a 80 éves Bertók
Jánosné Ilonka nénit.
•Február elején, a hagyományokhoz hűen
megrendeztük a farsangi teremfocit,
amelyről a 3. oldalon olvashatnak.
•Tájékoztató fórumot tartott Őrhalomban a
Széchenyi Programiroda

•Az 1848-49-es szabadságharc emlékére
március 14-én, harmadik alkalommal
települési megemlékezést szerveztünk.
A programról készült összeállítást a 6-7.
oldalon találják.
•Az Őrhalomért Egyesület által a templomtéren állított kopjafánál Farkas Egon
polgármester és Orosz János önkormányzati képviselő helyezte el az önkormányzat koszorúját.
•Március 15-én az ipolyvarbói ünnepségen

FELHÍVÁS
Őrhalom Község Önkormányzata a fenntartásában működő Őrhalmi Óvoda és a
Csitári Tagóvoda beiratkozási rendjét a
2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
az alábbiak szerint határozza meg:
Beiratkozás időpontja:
2018. április 26. (csütörtök)
9.00 – 17.00
2018. április 27. (péntek)
8.00 – 16.00
Beiratkozás helye:
Őrhalmi Óvoda
(2671 Őrhalom, Kossuth út 10.)
Csitári Tagóvoda
(2673, Csitár, Petőfi út 96.)
Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy
a 2011. évi CXC. Tv-ben foglaltak
értelmében: Az óvoda a gyermek három
éves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételtől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három éves gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, vagy
személyi igazolványa, lakcímkártya, TAJ
kártya, a szülő személyi igazolványa, a
szülő lakcímkártyája.
Bővebb felvilágosítást Pilisiné Varga Anna
az intézmény vezetője tud nyújtani.
(Őrhalom, Kossuth út 10. Tel.: 35/370-078)
Dr.Tanács Péter Zsolt
jegyző
Őrhalom, 2018. március 20.

•Január 19-én Farkas Egon polgármester
úr 90. születésnapja alkalmából köszön-

tötte Fábián Györgyné Jolánka nénit,
akinek az önkormányzat ajándékai mellett
átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által
aláírt születésnapi emléklapot. Jolánka
néni családja körében, szeretettel fogadta
vendégeit

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 5 fő közfoglalkoztatottat alk
lmaz, valamint a Start Munkaprogram
keretében pedig 10 fő állhatott munkába,
egy év időtartamra.
•Balla Mihály országgyűlési képviselő márciu 19-én lakossági fórumot tartott.

•Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét,
hogy az Őrhalmi Újság szerkesztősége
szívesen fogadja a település életét érintő
témákat feldolgozó cikkeket, jó minőségű
fotókat.
FA

Kedves Olvasó!
Hosszú fárasztó tél után vagyunk, amikor
is a test vitaminraktárai jelentősen megcsappantak. A mindenki által közismert Cvitamin szerencsére annyira elterjedt, hogy
még a laikus ember is pótolja, beszerzi a
gyümölcsszegény hónapokban, és ebből
kevesebb hiányállapottal találkozhatok.
Sokkal veszélyesebb az alattomosan
jelentkező, és általános leromlottságot
okozó D-vitamin hiány. Ez a molekula a
csontanyagcsere és az immunrendszer
fontos szabályozója. Hiányában csontritkulás és daganatos megbetegedések
szaporodása jellemző. A nyári időszakban
a sok napsütés miatt nem alakul ki hiány,
de mikor kevés napfény ér minket, csak
szájon át D-vitamin tabletta formájában
tudjuk pótolni.
A sok hideg és száraz levegő a bőrünk repedezését, sebeit okozza. A bőrt és
függelékeit (körmök, haj) az A-vitamin
fokozottabb téli bevitelével kezelhetjük.
A többi 6-8 vitamin részletezésétől eltekintek, hiszen ez nem egy tudományos
értekezés, de a legfontosabb üzenetet
ezek nélkül is átadhatom. A gyógyszer- és
az orvostudomány kialakította a mindenkori életkornak vagy évszaknak
megfelelő kombinált vitaminokat, amikből
naponta egy tabletta szedésével a hiány
állapotok megelőzhetőek. Annyi a
teendőnk, hogy gyógyszerészük vagy orvosuk tanácsát kérve behatároljuk melyik
készítmény a legmegfelelőbb az adott
személynek. Várom érdeklődő kérdéseiket!
Dr. Gúth Csaba
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Farsangi Teremlabdarúgó torna

2018. február 3-án, önkormányzatunk támogatásával sikerült megszervezni az I. Farsangi Gyermek Teremlabdarúgó tornát.
Előzetesen komoly, és nagy létszámú érdeklődés
mutatkozott meg a srácok részéről, hogy ismét
szeretnének egy jót focizni, és a farsangi időszak
az egyik legjobb alkalom.
25 résztvevőből 17 fő a helyi általános iskolából jelentkezett, ami örvendetesnek mondható. A mérkőzéseket Farkas Ervin vezette.
Két korosztályba sorolva: 8-11 évesek, és 11-14
évesekkel kezdődtek el a mérkőzések.
8-11 évesek között induló csapatok: Barcelona,
Nyerőmű, Spárta néven szerepeltek. A kicsik felszabadultan, bátran és nagy akarással futballoztak. Szép gólokkal, és kemény összecsapásokkal
tették izgalmassá a mérkőzéseket. A végső sorrend a következőképpen alakult.
1. Spárta, 2. Barcelona, 3. Nyerőmű
Különdíjban részesültek: Gólkirály: Kóczé Roland,
Legjobb védőjátékos: Oláh Roland, Legjobb mezőnyjátékos: Kmetty Ármin, Legtechnikásabb játékos: Karvai Máté.
11-14 évesek között induló csapatok nevei: Pancser Fc, Real Madrid, BSE. Ebben a korosztályban
a jól összeszokott és régóta együtt futbalozó BSE
megérdemelten lett első, megelőzte az általános
iskola csapatait.
Dicséret illeti őket, hogy egyáltalán öszeálltak és remekül küzdöttek.
A végső sorrend: BSE, Reál Madrid, Pancser FC.
Gólkirály: Szolik Milán. Legjobb védőjátékos: Verebélyi Attila. Legjobb mezőnyjátékos: Tolnai Erik. Legtechnikásabb játékos: Oláh Dominik.
Gratulálok a különdíjasoknak, és minden résztvevő kissrácnak, hiszen felfedezhettünk jó pár jó mozgású és focizni szerető gyereket.
És mivel a foci soha nem érhet véget, folytatódott február 10-én, a felnőtt
focival, amely immár negyedik alkalommal került megrendezésre.
A tornát Farkas Egon polgármester úr nyitotta meg.
Résztvevő csapatok: Tottenham Hatsör, Jim Beam(viszkisek), Tanár fc, Ifjúság út, Looney Toones (Őrhalom felnőtt), Ipolyvarbó (Bertók János),
Őrhalom ifjúsági csapat
Sok jó egyéni képességű játékossal, tehetséges fiatalokkal kezdődtek el a

csoport küzdelmek. Bozány István és Hodászi Zsolt játékvezetők közreműködésével.
A két csoportgyőztes a döntőben találkozott: Jim Beam a Tanár fc-vel, ahol
sima viszkis győzelem született.
1. Jim Beam, 2. Tanár fc, 3. Looney Toones, 4. Ifjúsági út
Különdíjasok: Gólkirály: Nagy Gergő,Legjobb védőjátékos: Csábi Dávid, Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Dávid Legtechnikásabb játékos: Sztrigán Krisztián
Az eredményhirdetésben Kanyó János alpolgármester úr közreműködött.
Sajnos részemről történtek sportszervezési hibák, amiket jogosan kritizáltak,
remélem ezeket a jövőben sikerül kijavítanom!
Köszönet minden futballistának hogy részt vettek, játékvezetőknek közreműködésüket, Hodászi Zsoltnak építő jellegű kritikáit.
Köszönettel tartozunk Őrhalom Község Önkormányzatának az anyagi támogatásért, melyből gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon komoly ellátásban részesültek.
Köszönet a konyhában egész nap
dolgozó hölgyeknek (Szolikné
Mónika, Baranyiné Ilonka néni,
Barázné Ági és a két Farkas Andi)
És köszönet Huszár Krisztának,
Rados Zsófiának, Bóta Bettinának- a teljesség igénye nélkül mindenkinek, aki egy kicsit is segíteni akart! Bízva a folytatásban
Tisztelettel Baráz László
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2018. február 11-én vasárnap került sor az Őrhalom és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Közhasznú Egyesület éves közgyűlésére az őrhalmi Polgármesteri Hivatal nagytermében. Az egyesület tagjai szép számban megjelentek a közgyűlésen. A közgyűlés levezető elnökének Karvai Norbert elnökségi tagot választotta meg a jelenlévő
tagság. A napirendek keretében Kanyó János elnökségi tag köszöntötte a jelenlévőket. Külön köszöntötte Vass Miklóst, a
Nógrád Megyei Polgárőrszövetség elnökét, Seres Tibor tűzoltó ezredes urat, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Szemerády Zoltán tűzoltó alezredes Urat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében, Mohács Gábor balassagyarmati tűzoltó parancsnokot, a Balassagyarmati Rendőrkapitányságról Jakubecz Róbert
rendőr őrnagy urat, kmb. Alosztályvezetőt, és Valah Zsolt rendőr törzszászlóst, őrhalmi körzeti megbízottat.
Bóta András az egyesület elnöke beszámolt az elmúlt év munkájáról. Bene István a tűzoltó szakosztály vezetője szintén
beszámolt a szakosztály tevékenységéről. A következő napirendek keretében Kanyó János elnökségi tag tájékoztatta a
jelenlévőket az egyesület 2017. évi pénzügyi helyzetéről, majd ismertette az egyesület közhasznúsági jelentését. Az
ellenőrző bizottság észrevételeit, javaslatait Varga Zoltán bizottsági elnök ismertette. Ezt követően az egyesület tagsága
elfogadta 2018. évi költségvetését, megtárgyalta 2018. évi feladatait. Megtörtént az új tagok felvétele. Alapszabály
módosítása is szükségessé vált. Mivel Renner Péter titkár lemondott tisztségéről, így helyére új titkárt kellett választani. Az egyesület Kanyó Jánost választotta meg titkárnak. Az elnökségben így megüresedett egy hely, ezért az elnökségbe Farkas Andreát választották meg. Szemerády Zoltán alezredes úr kerek évfordulós jutalomban részesített
három önkéntes tűzoltót: Batta Imrét 20, Kállai Pétert és Mohács Gábort 10 éves munkásságáért. Bóta András elnök
úr, az elnökség nevében tárgyi jutalomban részesítette Csernyík Róbert tagot, az egész éves, odaadó munkájáért.
A közgyűlés levezetéséből és az elhangzott beszámolókból kitűnt, hogy az egyesület munkavégzése nagyon jó,
felkészült egyesületi vezetők irányítják a munkát, van összefogás, olyan tagok vannak az egyesületben, akik komolyan
veszik a szabadidejükben végzett polgárőr tevékenységet. A vezetőség továbbra is várja új tagok jelentkezését a
polgárőr egyesületbe, és megköszönte a tagság munkáját. A közgyűlést Őrhalom Község Önkormányzata támogatásával, egy baráti vacsorával zárták.
Az egyesületben megújulás, pozitív hozzáállás tapasztalható a tagság és az elnökség részéről is.
Az elmúlt három hónapban különleges
esemény nem történt. A hétvégi, állandó
polgárőr szolgálat biztosított. Február 12én a főúton történt balesetnél Oláh Norbert polgárőr munkába menet felajánlotta
segítségét a helyszínelő rendőröknek,
így közreműködött a biztosításban.
Kanyó János titkár

Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydús hónapokkal kezdődött az idei év az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt
vesz: a képzések, gyakorlatok mellett megtartottuk évértékelő rendezvényünket, részt vettünk a jeges Nyírjesi-tó átúszásának mentő-biztosításában, emeltünk ki alpintechnikával aknába zuhant kutyát, csapoltunk le búvártechnikával veszélyessé vált tavat, és gazdagabbak lettünk egy új, mentésre kialakított
kishajóval is.
Jól indult az esztendő egyesületünk számára, miután január első napjaiban megérkezett hozzánk annak a negyven darab, feltöltött üzemanyagkártyának az
egyike, amelyet a MOL Nyrt. ajánlott fel a hazai önkéntes tűzoltó egyesületek részére.
Január végén Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima ünnepség keretében a Legbátrabb Város legbátrabb lakói megmártóztak és úsztak egyet az alig pár
fokos Nyírjesi-tóban. A versenyzőknek a helyszíni orvosi vizsgálat után, az általunk a jégbe vágott, 50 méteres pályán kellett leúszniuk a távot az országosan ismert Schirilla György biztató szavai mellett. Az úszást egyesületünk búvárai és vizimentői biztosították a vízből és a partról egyaránt, de szerencsére senki sem szorult segítségre a jó hangulatú rendezvényen.
Február közepén tartottuk immár hagyományos évértékelő rendezvényünket Csitár-Nógrádgárdonyban, a Kulcsárházban, ahol
nem csak a mögöttünk hagyott esztendő legérdekesebb pillanatait elevenítettük fel, hanem az ez évi célokat is kitűztük, majd pedig
jó hangulatú vacsorával és késő estig tartó baráti beszélgetéssel zártuk a napot.
Egy hideg februári estén érkezett segélykérés a San Lazaro Állatvédő Alapítvány önkénteseitől, mely szerint Érsekvadkert külterületén kutyaugatás hallatszik egy használaton kívüli, három méter mély dögkútból. Valamivel 22 óra előtt érkeztünk a helyszínre,
ahol a kutyát annyira kihűlt állapotban találtuk, hogy a szerencsétlen állat lábra állni is alig bírt. (Valószínűleg már napok óta a gödör
foglya lehetett az eb.) Rövid idő alatt kiemeltük a szemlátomást hálás jószágot a kútból, majd az állatvédő kollégák gondjaira bíztuk őt. Ismét egy óriási jelentőségű eszközzel gazdagodott egyesületünk: február végén vehettünk át a BARK magyarországi képviselőjétől egy, a cég által forgalmazott négyfős gumicsónakot, amely nélkülözhetetlen eszköze
búvárainknak és vízi mentőinknek a beavatkozások során. Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója március elején, a Nemzetközi Polgári Védelmi
Nap alkalmából, a katasztrófavédelem munkájának támogatása érdekében végzett, kiemelkedő tevékenységéért elismerésben részesítette Hegedűs Péter tagtársunkat, egyesületünk alelnökét.
Március elején egyesületünk búvárai egy felduzzadt tó vészleeresztését végezték el Diósjenőn, ahol egyórás munkával sikerült megtisztítani a Jenői-patak zsilipjénél lévő átereszt, így a felduzzadt patak vize
biztonságosan le tudott folyni.
Talán ebből a néhány sorból 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 közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka Neked is bőven! -RP-
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2018. február 24-én megtartásra került az egyesületünk éves közgyűlése, ahol vezetőségi tagok, tisztségviselők számot adtak az elmúlt
év eredményeiről. A beszámolók alapján megállapítható, hogy a 2017. év tartalmas és eredményes év volt, egyesületünket az összefogás és a közösségépítés jellemezte. Más egyesületekkel közösen számos rendezvényt rendezve igyekeztünk a tagság kedvében járni.
A 2017. évben végzett környezetszépítő tevékenységünket a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége a „Tiszta víz, rendezett
vízpart” verseny értékelése alapján Ezüst Fokozatú oklevéllel díjazta.
Az idei esztendő is – reményeink szerint - hasonló, vagy még több programot kínál majd a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére horgászainknak és családjuknak.
Az év első közösségépítő, ugyanakkor a környezetünk szépítését szolgáló programunk a 2018. március 4-én tartott téli nádvágás volt. Az
enyhébb téli időjárás ugyan nem tette lehetővé a jégpáncél kellő megvastagodását, azonban lelkes csapatunk így is megoldotta a feladatot annak érdekében, hogy a természet tavaszi éledésekor szép és rendezett vízparton tölthessük szabadidőnket. Az egyesület tagsága a környezetszépítő munkánkban az elmúlt időszakhoz képest meglepően nagy létszámban vett részt, amely jól mutatja az egyesületi
élet fellendülését és az összetartó csapatmunkát. A teljes tagság nevében köszönöm a résztvevők áldozatos munkáját!
Egyesületünk közgyűlésének döntése alapján a 2018. évre tervezett legfontosabb feladataink között szerepel a Kövecses-tó és az Új-árok
halállományának fejlesztése és élménydúsabb horgászati lehetőség megteremtése. A Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége
az év elején megkötött együttműködési megállapodás alapján 2018. február 1-től – az Ipolyra váltott engedély megléte mellett – egy
külön területi engedély megváltásához köti a horgászati feltételeket. A megállapodás alapján a befolyt díjak pedig haltelepítésre fordíthatóak. Az első telepítéseket 2018. május hónapra tervezi az egyesület vezetése, természetesen az Ipoly áradását követően. A területi engedélyek már válthatóak – az ipolyi engedélyek esetében – megszokott módon. Tekintettel arra, hogy célkitűzésünk az élménydús
horgászat szép, gondozott környezetben valósulhasson meg, ezért fokozottabb társadalmi munkavégzésre kell hangsúlyt helyeznünk,
amelyből adódó többletfeladatokat a megyei szövetség az Őrhalom-i Horgászegyesület tagjai részére a két tavunk tekintetében kedvezményes árú területi engedély váltásával köszöni meg.
A tavasz beköszöntével kezdődő horgászszezonhoz minden kedves horgásztársunknak kellemes vízparti pihenést és szép fogásokat kíván
az egyesület vezetősége!
Karvai Norbert, HE elnök

Magyarországon is átalakultak a Húsvéti szokások. Az ünnep kapcsán sok
család nagyobb bevásárlást tart, kirándulással köti össze a szabadnapokat.
Ezeket a változásokat a bűnelkövetők is követik: a figyelmetlenül tartott pénztárcák, a bevásárlóközpont zsúfolt parkolóban álló gépkocsik, az üresen maradt lakások a bűnözők célkeresztjébe kerülhetnek.
A bűncselekmények megelőzése érdekében fogadják meg tanácsainkat:
Bevásárlás során pénzüket tartsák rejtve az illetéktelen szemek elől. Érezzék,
lássák pénzünket, pénztárcájukat. Ha lehet, ne egyedül vásároljanak. A nagyobb bevásárlóközpontokban fizessenek bankkártyával!
Készpénzfizetés esetén tervezzék meg még otthon, hogy milyen értékben fognak vásárolni, és csak a szükséges összeget vigyék magukkal.
Jól ismertek a zsebtolvajok lökdösődős, eltakarós módszerei, ezért ne essenek bele ósdi, elavult csapdáikba. A bevásárlások során szinte elengedhetetlen a gépkocsi használata.
Mindig gondoljanak arra, hogy a gépkocsiban hagyott – akár egy üres – táska
miatt is feltörhetik azt.
A gépkocsit nem tudja mindenki biztonságosan tárolni, őrizni. Egy kis odafigyeléssel azonban megelőzhető a gépkocsik rongálásos feltörése oly módon,
ha abban semmilyen érték nem marad láthatóan. Ne gondolják, hogy – akár
az üres – doboz, táska nem figyelemfelkeltő!
Ne adjanak esélyt a tolvajoknak!
Vigyázzanak, figyeljenek magukra és embertársaikra!
A téli időszak elmúlásával megjelenik a tavasz és ez az az időszak, mikor

emelkedik az átlaghőmérséklet és szeszélyessé válik az időjárás. Ebben az
évszakban esik a legtöbb eső, ezért időben kell a gépjárművekkel kapcsolatban elvégezni pár dolgot, amit szeretnék megosztani és az önök biztonságát
előtérbe helyezni.
- Gumicsere és abroncsnyomás-ellenőrzés
Tavasszal az első és legfontosabb az abroncsok cseréje, azonban mielőtt a téli
gumiabroncsot nyárira cserélné, mindenképpen érdemes ellenőrizni a felszerelendő abroncsban lévő nyomást.
Egy lapos kerék akár 3,3 százalékkal is megnövelheti az üzemanyag-fogyasztást, ráadásul a gumiabroncs is gyorsabban használódik el és a féktávolság is meghosszabbodik.
- Lásson tisztán!
A tavasz beköszöntével fel kell mérni, milyen kárt tettek a téli fagyok a szélvédőmosó lapátokban. A gumiélek gyakran berepedeznek, megkeményednek, a csere pedig igencsak kifizetődik a tavaszi esők idején. Ne felejtse el
azt sem, hogy a fagyok elmúltával már nincs szükség a téli fagyálló ablakmosó folyadékra! A nyári folyadék zsíroldó és bogároldó adaléktartalmának
köszönhetően gyorsan feloldja és eltávolítja a szélvédőre tapadt rovar,- olaj,szilikon,- és egyéb szennyeződéseket, ezáltal megkönnyíti, és biztonságosabbá teszi a közlekedést.
Végezetül Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Csoportja:Valah Zsolt r.törzszászlós és Urbán Gábor r.főtörzsőrmester! A cikket írta: Valah Zsolt r.tzls.

Őrhalom Sport Egyesület Hírei
Üdvözlöm a sportszerető olvasókat!
Megkezdődött a 2017-2018-as tavaszi szezon. Felnőtt csapatunk 3 edzőmérkőzésen van túl. Nem voltak sikeresek, de arra jó volt, hogy az
újonnan igazolt játékosok beilleszkedjenek a csapatba.
Március 17-én a Szent Imre csapata ellen kezdtünk hazai pályán. Sajnos a pálya állapota a téli csapadék miatt nem volt a legmegfelelőbb, a szövetség nem engedélyezte, hogy elhalasszuk a meccset, de a felnőtt csapat így is győzni tudott 3-0-ra, az ifjúsági csapatunk kikapott 3-1-re.
A tavaszi forduló második mérkőzését Nógrádsápon játszottuk. A talaj ott sem volt tökéletes, de színvonalas mérkőzést láthattunk. A felnőtt
csapat kapusa, Barna Gergő a 20. percben a második tizenegyest hárította, és ez még több erőt és akaratot adott a csapatnak, így Sinkovits
Kornél tizenegyesből beállította a végeredményt, győztünk 1-0-ra. Az ifjúsági csapat 5-2 vereséget szenvedett.
Szeretném megköszönni azoknak a szurkolóknak, akik abban a zord időben is kilátogattak a pályára, és buzdították csapatunkat.
Köszönjük Őrhalom Község Önkormányzatának a támogatást! Hajrá Őrhalom!
Varga József (Öcsi)

6

M Á R C I U S

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 műsorvezető, Bóta Bettina köszöntötte az egybegyűlteket az őrhalmi Művelődési ház épületében, az önkormányzat által, negyedik alkalommal megrendezett
települési, március 15-ei megemlékezésen. A műsor Farkas Egon polgármester úr ünnepi beszédével kezdődött. A beszédből az alábbiakban idézük:
“Magyarországon is gyökeres változások következtek be, amikor a szabadság gondolata feléledt a
magyar emberekben. Az akkori küzdelmek ma is egyfajta példaként szolgálnak. Az örökös elégedetlenség és széthúzás felett a szabadság lelkesítő gondolata képes volt egyesíteni a nemzetet,
bennünket, magyarokat.
Történelmünk egyik legszebb és legkiemelkedőbb fejezete az 1848-as forradalom és szabadságharc. A polgári átalakulás, az össz-nemzet iránti vágy, és az érte folytatott hősies küzdelem a mai
napig példa mindannyiunk számára.Erőt ad, eleven erőt. E nagyszerű forradalmunk és szabadságharcunk emlékéből tudunk erőt meríteni, és hitet. Hittel és megújult erővel mi magyarok csodákra vagyunk képesek. Élni az igazi, a valós értékek mentén.
Láthattuk, hogy 1848-ban milyen változtatásokra volt képes az ember. Képes akkor, ha összefog,
és közösen munkálkodik a jövőn. Tudjuk, hogy ma is felelősséggel tartozunk elődeinknek. Örökségül kaptuk a szabadságot, amely számunkra ma már természetesnek
tűnik. Hőseink emlékének, önmagunknak és a jövő nemzedékének azonban ma is tartozunk. Tartozunk azzal, hogy az adott lehetőségeinkkel élni merjünk, és okosan éljünk
azokkal.
-Március 15-e egyik legfontosabb üzenete az, hogy hazánk és a nemzetünk érdekében összefogva, együttes erővel, egymást segítve előre tudunk haladni.
-1848. március 15-e. E dátum hallatán bizakodással telik meg a szívünk.
Felemelő érzés.Újra és újra, ma is tisztelettel emlékezünk, és a hőseinkre kegyelettel
gondolunk. Legyen áldott az emlékük! Vörösmarty Mihálynak a hazaszeretetről írt napjainkban is időszerű vallomását idézem:

Szeresd hazádat s ne mondd:
A néma szeretet
Szűz, mint
a lélek,
melynek a
Nyelv még nem véthetett.
Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a hazát könnyelműen
Kockára ki ne tedd."
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Az ünnepi műsor az Őrhalmi Óvoda előadásával kezdődött.
Az ügyes kis óvodásokat az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör kis táncosai követték, a külön erre az alkalomra készült, új koreográfiájukkal, melyet Kurucz Boglárka
néptáncoktató tanított be. A varbói Mikszáth Kálmán Alapiskola diákjai színvonalas műsorral emlékeztek. Testvértelepülésünkről érkezett vendégeinket az iskolások követték
verses-dalos összeállítással. Az ünnepi műsort a Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság előadása zárta.
A műsor után Őrhalom Község Önkormányzat munkatársai frissítővel, és Baranyi Jenőné Ilonka néni, által
készített süteményekkel kínálták a jelenlévőket.
A műsor ideje alatt közreműködött Balla Daniella,
Barna Barbara Flóra, Jacsjanszky Klára őrhalmi népviseletben, valamint Farkas Szabolcs, 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 emlé-

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVII. 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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Élet az iskolában Karácsony és Húsvét között
Január 19-én hangszer bemutatón voltunk Balassagyarmaton. A gyerekeknek nagyon tetszett a program,
különböző hangszereket próbáltak ki.
Az első félévet január 26-án zártuk. Egy kitűnő tanulónk volt, Váradi Zsaklin, akire nagyon büszkék vagyunk. Akinek az eredménye nem a képességeinek megfelelő volt, azoknak év végére javítani kell teljesítményükön.
Február 9-én farsang volt iskolánkban. Sajnos kevesen öltöztek be, de a hangulat nagyon jó volt. Köszönet a 6. osztályos szülőknek, akik nagyon finom süteményeket készítettek az alkalomra. A büféből befolyt öszszeget, az osztály kirándulásra fordítja majd. A 3-4. osztályosok nevében Benőczné Zachar Ágnes gyűjtötte
a tombolát. A bevételből tavasszal moziba készülnek.
Február 28-án, Diósjenőn voltunk területi tanulmányi versenyen. Eredményesen szerepeltünk, minden
versenyző kapott emlék plakettet. Kóczé Mária mesét mondott, Fehér Alexandra, Oláh Kiara, Fehér
Miklós népdalokat énekelt. A foci bajnokságon is ügyesek voltak fiaink. Oláh Roland kapta a legjobb kapus címet. Köszönjük a diákok szállítását Oláh Rolandnak és Baráz Lászlónak. Sakkversenyen Verebélyi Attila első helyezett lett, büszkék vagyunk a teljesítményére.
Március 7-én az alsósok színházban voltak az oviban. Színvonalas műsort láttak, a Léghajó
színtársulat előadásában.
Március 10 –én iskolánkban egészségnapot tartottunk. Köszönjük Diósi László „mézlovag”
előadását, sok hasznos információt ismerhettünk meg a méhek munkájáról. A hozott mézet a
gyerekek pillanatok alatt elfogyasztották. A nap hátralévő részében sorversenyeket tartottunk a
tornateremben.
Március 14-én, először az iskolában, majd az őrhalmi kopjafánál másnap pedig Hugyagon tartottunk megemlékezést.
Alkoss Te is közösséget! című projekt részese iskolánk négy tanulója Borda Kornél, Tarcsi Judit,
Váradi Zsaklin, Verebélyi Attila, Ispán János tanár úr vezetésével. A programban négy település
vesz részt, Sztancsik József vezetésével, melynek célja a
palóc identitás erősítse.
Országszerte 100 iskolában 2018 szeptemberében indul
az úgynevezett Komplex Alapprogram, ami a tanítás-tanulási folyamat megújulását, a pedagógusok szakmai fejlődését és a diákok eredményesebb, hatékonyabb tanulási
eredményességét szolgálja. Reményeink szerint elsők között
lesz iskolánk a program kipróbálásában.
Jézus keresztútja - dramatikus játékkal készültünk a Húsvétra Berci atya segítségével.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az iskola dolgozói nevében.
Bozsonyik János Intézményvezető

INTÉZMÉNYEINK

9

10

KÖZÖSSÉGEINK

Január 13-án, a salgótarjáni mérnökbálban segédkezett Bóta Bettina
és Rados Zsófia őrhalmi népviseletben.
Január 27-én a néptáncosok is megtartották évzáró-évindító
gyűlésüket, ahol a felnőtt tánccsoport tagjai és a kis táncosok szülei is
részt vettek. Ez úton is köszönöm a gyerekek kitartását, a szülők segítségét, Kurucz Boglárka néptáncoktató lankadatlan lelkesedését! Továbbra
is szeretettel várjuk táncolni szerető, szorgalmas gyerekek jeletkezését!
A március 14-én megrendezett községi Március 15-ei megemlékezésen
felléptek a Hagyományőrző Kör kis táncosai, a Bogi néni által tanított új
koreográfiával. Népviseletes és huszár ruhás fiatalok közreműködtek a
kopjafánál a koszorúzási ünnepségen, és az azt követő
ünnepi műsoron is a Művelődési házban. A táncosok
saját készítésű virágokkal emlékeztek a kopjafánál.
Továbbra is várjuk a padlásokon, pincékben, eladó
épületekben fellelhető, esetleg megunt, kidobásra
szánt régi tárgyakat, népviseleti ruhadarabokat!
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör
nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok az Őrhalmi
Újság minden kedves olvasójának!
F.A.

N y u g d í j a s

K l u b

h í r e i

Negyedik évébe lépett a Klub!
A téli hónapok csendesen teltek. Általában beszélgetéssel, énekléssel,
társasjátékozással telnek. Vannak állandó programjaink, mint a névnapok megtartása. Februárban egy társunk, Bertók Jánosné Ilonka 80 éves születésnapját
ünnepeltük meg, Ő látott vendégül minket, de kérésére meghívott vendégek is
voltak. A szokások szerint köszöntöttük mi is és a vendégek is az ünnepeltet!
Februárban a Juliannákat köszöntöttük, és megtartottuk a farsangot is.
Az énekkarosok készültek /Szilvike vezetésével/a március 15-e megünneplésére is, de többek betegsége, s egyéb szomorú családi események miatt,
kevesen maradtak az ünnep idejére, így a
részvétel elmaradt.
Márciusban Növényvédelem a kertekben
címmel egy kis előadást hallgattunk.
Húsvét közeledtével minden klubtársam nevében kívánok nagyon békés, kellemes
ünnepeket minden őrhalmi embernek. A fiataloknak sok locsolkodót!
Hevér Istvánné
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MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS A KOPJAFÁNÁL
„Nincsen a világnak olyan katonája,
Mint amikor a Kossuth-huszár felül a lovára.
Felül a lovára, kard az oldalára.
De sok szőke, barna kislány szíve fáj utána!
Édesanyám, lelkem, ne sírasson engem!
Magyar földért, szép hazámért folyik piros vérem.
A szép szabadságért meg egy barna lányért,
Háromszínű magyar zászló oltalmazásáért.”
Az Őrhalomért Egyesület nevében Bóta Bettina egy magyar népdal soraival köszöntötte az egybegyűlteket, az
1848 - 49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezésen a templom melletti kopjafánál.
Két éve ilyenkor 19 név felolvasásával kezdődött a program. Azoknak az
őrhalmi, egykori trázsi lakosú honvédeknek a nevét hallhattuk, akik hősiesen harcoltak hazánkért az 1848-49-es szabadságharcban. Nevük ott olvasható a kopjafán, emlékük tisztelete pedig a szívünkben.
A ma embere hálával tartozik azoknak, akik a hazánkért, szabadságunkért harcoltak. Kötelességünk emlékezni, és a fiatalokat, gyerekeket a
hősök tiszteletére nevelni!
Három éve Őrhalom Község Önkormányzata hagyományteremtő céllal
szervezte meg az első, települési március 15-ei ünnepi megemlékezést.
Ehhez az elképzeléshez csatlakozott az Őrhalomért Egyesület a kopjafa
állításával. Akkor úgy gondoltuk, hogy a kopjafa méltóképpen képviselné,
a forradalomban, és az azt követő szabadságharcban küzdött, őrhalmi (trázsi) honvédek emlékét.
Rövid egyeztetéseket követően, az elképzelést tett követte, így Kertész Attila fafaragó elkészítette a kopjafát. Két éve ilyenkor ünnepélyes keretek között lelepleztük, majd Horváth Bertalan plébániai kormányzó
felszentelte településünk új emlékhelyét. Ezt az emlékhelyet az Őrhalomért Egyesület tovább szépítette tavaly három virágládával, melyet szintén Kertész Attila készített. Idén tovább folytatjuk a park szépítését.
Egyesületünk egyik fő feladata a hagyományok ápolása, helyi értékeink felkutatása, és mind ezen kincsek őrzése, és a jövő nemzedékének méltó továbbadása. Soha sem szabad megfeledkeznünk múltunkról, fontos
annak megismerése, mert így lehetünk erősek, így leszünk hitelesek a jelenben, és így leszünk képesek a termékeny jövő tervezésére, építésére.
Minden embernek kötelessége megemlékezni hőseinkről. Kötelességünk azért, mert mindez nemzetünk és kisebb közösségünk jelenének és jövőjének éltető ereje.
„Életüket adták a szabadságharcért cserébe,
Beírták nevüket a nemzetünk történetébe.
Szeretet és béke tartson minket össze,
A Magyarok Istene áldjon meg örökre.”
Tobai Róza fenti idézetével kezdődött a koszorúzási ünnepség, majd
egy kis műsorral folytatódott. Verset mondott Barna Barbara Flóra és
László Péter, majd Majer Zsolt énekelt. Egyesületünk részéről, tavalyelőtt hagyományteremtő kezdeményezéssé vált a kopjafa megkoszorúzása, helyi hőseink előtti tiszteletünk jeléül. A megemlékezés
koszorúit elhelyező szervezetek: Őrhalom Község Önkormányzata,
Ipolyvarbó Község Önkormányzata, Őrhalmi Egyházközség, Őrhalmi József Attila Általános Iskola,
Őrhalmi Óvoda, Nyugdíjas klub, Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör, Néptánccsoportjaink tagjai, Őrhalomért Egyesület.
Az Őrhalomért Egyesület nevében köszönöm,
hogy együtt emlékezhettünk, és leróttuk tiszteletünket hőseink előtt.
A koszorúzást követően a szép számban összegyűlt tömeg átvonult a Művelődési házba, ahol az
önkormányzat által szervezett ünnepi műsorral
folytatódott a megemlékezés.
Farkas Andrea egyesületi elnök
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Őrhalomért Egyesület hírei
- A z óév e t jó han gulat ú s z il v es z ter i bá llal z árt uk , m ely et a h ely i horg ás z eg y es ület tel k öz ös en s z er v ez tün k .
- A k ét c ivil s z erv ez et egy fajta c iv il öss z efogást kez dem ényez v e település ünk ön, m ár a tav alyi év s orán, több
p r o g r a m l e bo n y ol í t á s áb a n i s k ö z ö s e r ő v e l m un k á lk o d t un k . E nn e k s z e l l e m é b e n a z ú j év m á s od i k n a p já n az
Ő r halom é rt Eg y es ület és az Ő rh alom - i H or gás z egy e s ület egy üt tm űk ö dés i m e gálla podás t ír t alá.
- A téli ünn epek elm últ áv al lebon tott uk a dís z k i v ilágí tás t a S z ent Is t v án k ápoln áról .
- M ár c ius 11- én egy es ül etün k m egt art ott a év e s k öz gy ű lés ét.
-A tel epülé s ünk i ntéz m én y eiben m egs z e rv ez e tt far s angi ren dez v ény e k et tom bol atár gy ak k a l tá m ogat tuk .
- Ta v a s s z a l r e n d b e t e t t ü k a t e m e t ő b e n t a l á l ha t ó 1 90 4 - e s k ő k e r e s z t t e r ü l e t é t , a s z o v j e t h ő s ö k s í r e m l é k é t ,
v a lam int v ir ágok at ült ett ünk a k opj afáh oz , v a lam int a v ilágh ábor úk ban eles e tt hős ein k em lé k tábl ájáho z .
- M á r c iu s 1 4 - é n m e ge m l é k e z ő, k o s z o r ú z á s i m ű s o r t s z e r v e z t ü n k a t e m p l o m m e l l et t i , 1 8 4 8 - 4 9 - e s s z a b a d s á ghar c ban rés z t v et t hő s eink em lék r e ál líto tt k opjaf ánál .
- M á rc ius 15- én az Ipo ly v arb ón rend ez ett ü nneps é gen egy e s ületü nk n ev ébe n L ás z ló Pét er és Pe rc z e J ános
h ely ez te el a m eg em lék ez é s k os z or úját E rdé ly i J án os ho nv éd s írj ánál.
- M árc ius 25-én, v irág va sá rnap Hús v éti k éz m űv es délutá nt s z er ve zt ünk az őr halm i P olgár me st eri Hiv ata l rend ez v ény t erm éb en, ah ol k éz m űv es fo glalk oz á s , tojá s fes t és , k i állat s im oga tó, v al am int c s ill ám tet ov álá s v ár ta
a z ér dek lőd ők et. A pro gram v endé ge v o lt J a k us J ul i bal as s agy ar m ati k éz m űv e s is .
- H ús v ét u t án i s m é t r uh ao s z t ás t s z e r v ez ün k . K e dv e s há z ia s s z on y o k ! A t av as z i na gy ta k ar í t ás s o rá n k i s e le j tez et t r uhan em űk et , ha s z nálat i es z k ö z ök et ne dobjá k k i! Vigy é k el a C s alád s egít ő ir odáb a!
- Egy es ü letü nk r end ez v ény ei re s ok - s ok s z eret ett el v árj uk telep ülés ün k v a lam enn y i m a i é s e gy k ori la k óját és
a t á v o la b b r ól é r k e z ő k e t e g y a r á nt ! M i n t a h o g y a n v á r j u k p á r t o l ó k j e l e n t k e z é s é t i s , a k i k r é s z t v á l l a l v a
egy es ületünk munk ájából, s egíteni tudják és akar ják c iv il s zer vez etünk tev ék eny s égét. K ér jük, támogas s a s z e rv ez et ünk et ad ója 1 %-á v al! A dós z á m : 18 3344 78-1 -12 . K ös z önj ük !
A z Ő r halom é rt Egy e s ület nev é ben á ldot t, s z ép h ús v éti ünne pek et k ív á n:
Farkas Andrea egyesületi elnök

