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TÛZOLTÓK ÜNNEPE ÕRHALOMBAN
Védõszentjük, Szent Flórián napjának,
valamint az Õrhalmi Önkéntes Tûzoltó
Egylet megalakulása 100. évfordulójának
méltó megünneplésére találkoztak Õrhalomban megyénk hivatásos, létesítményi és
önkéntes tûzoltói május 16-án. A rendezvény
látványos felvonulással kezdõdött, ahol a
korabeli és mai tûzoltójármûvek mellett
õrhalmi népviseletbe öltözött fiatalok és
mazsorettek vezetésével vonult a közel kettõszázötven tûzoltó a település központjából a
sportpályára. A felvonulás igazi "sztárja" az
erre az alkalomra korhû módon felújított, a
szécsényi Lipthay Béla Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola két gyönyörû lipicai lovával
vontatott "lajtos kocsi" volt, amely hajdanán a
szomszédos település, Csitár mentõ
tûzvédelmét szolgálta hosszú évtizedeken át.
A menetben látható volt a szépen rendben
tartott, és a mai napig készenlétben álló
ZUK tûzoltókocsi, amellyel a nyolcvanas
években szinte minden nagyobb falu
önkéntes tûzoltói rendelkeztek, valamint számos IFA gépjármûfecskendõ, amely az
önkéntes tûzoltók mai "harci eszköze".
A sportpályán Szabó János tûzoltó alezredes,
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetõje, Kanyó János polgármester, valamint Bakos Ferenc nyugállományú tûzoltó alezredes, a Nógrád Megyei
Tûzoltószövetség elnöke köszöntötte a
résztvevõket. A köszöntõ után a település
költõje, László Péter adta elõ az ez alkalomra írt, "Tûzoltók" címû versét, amely oly
szépre és meghatóra sikerült, hogy még a
munkájuk során sokat látott és sok mindent
átélt tûzoltók szemébe is könnycseppeket
varázsolt. A megnyitóünnepség keretében a
megyei szövetség vezetõi, valamint Kanyó
János polgármester elismeréseket adtak át az

egykori és mai õrhalmi önkéntes tûzoltók
képviselõinek, köztük a hetvenes-nyolcvanas
években járási, megyei tûzoltóversenyeket
nyert egykori õrhalmi versenycsapat tagjainak.
Szintén ekkor díjazta a szövetség a József
Attila Körzeti Általános Iskola által
szervezett, a tûzoltók munkáját bemutató
rajzpályázat legsikeresebb alkotásainak
készítõit is.

A kerek évforduló alkalmából az õrhalmi
önkéntes tûzoltók ismét jelentõs technikai
eszközzel gazdagodtak, ugyanis Borenszki
Ervin országgyûlési képviselõ az ünnepségen
adta át rendeltetésének a felújított IFA
gépjármûfecskendõt, amelyet Miklós Atya
szentelt fel, kérve az égiek gondviselését a
tûzoltók nem éppen veszélytelen munkájához.
Tekintettel arra, hogy az Õrhalomban és a
szomszédos településeken tevékenykedõ
Õrhalom és Térsége Polgárõrség keretein

belül, integráltan mûködik az õrhalmi
önkéntes tûzoltóság, Vass Miklós, a
Balassagyarmati Kistérségi Bûnmegelõzési és
Oktatási Központ vezetõje is köszöntötte a
résztvevõket, és egy, a polgárõrséget jól szolgáló robogót adott át Bóta Andrásnak, a
helyi polgárõr egyesület elnökének.
A megnyitó ünnepség után kezdetét vette a
látványos tûzoltóverseny, ahol tûzcsapszerelésben és kismotorfecskendõ-szerelésben mérhette össze tudását több kategóriában is a 35 induló versenycsapat. Ezeken a
versenyeken idõre kell megszerelni egy mintegy száz méter hosszú csõvezetéket, és az
azon át tíz bár nyomással érkezõ vízzel pontosan eltalálni az elõre felállított céltáblákat.
A verseny után gálamûsor következett, mazsorettekkel, néptáncosokkal, látványtáncosokkal és hastáncosokkal, illetve igazi csattanóként a helyi lányok és asszonyok által
elõadott fergeteges kán-kán produkcióval. A
záróünnepségen Bakos Ferenc szövetségi
elnök adta át a jól megérdemelt díjakat,
kupákat, érmeket, emléklapokat a gyõztes és
helyezett versenyzõknek, kifejezve reményét,
hogy a tûzoltó hagyományok ápolása, és a
mentõ tûzvédelem ügyének szolgálata a mai,
nehéz gazdasági helyzetben is folytatódik,
sõt, lassan fejlõdik is szûkebb hazánkban,
Nógrád megyében. A rendezvény végén igen
színvonalas, közel egy órás járõr- és mentõkutyás bemutató következett, amelynek
során azt is megtudhattuk, hogy hamarosan
megyénkben is létrejön egy bármikor
riasztható mentõkutyás egység szügyi és
õrhalmi központtal, amelynek tagjai rövid
idõn belül segítséget tudnak nyújtani eltûnt
gyermekek vagy idõs emberek felkutatásában, vagy például összeomlott épületben rekedt személyek mentésében.
R.P.
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TESTÜLET
Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Õ -T
2009. II. negyedévben négy alkalommal ülésezett a képviselõtestület.
Április 2-án soron kívüli ülés
keretében fogadta el a képviselõtestület Közfoglalkoztatási tervét, az "Út a munkához program"
indítása keretében.
Április 20-án zárt ülés keretében
tárgyalta a testület a szociális és
egyéb segélykérelmeket. A 2.
napirend keretében Kanyó János
polgármester beszámolt az
önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi
gazdálkodásáról, majd ismertette a könyvvizsgálói jelentést.
A képviselõ-testület a gazdálkodásról szóló beszámolót a
3/2009./IV.20./ rendeletével, egyhangú szavazással fogadta el. A
következõ
napirendben
a
képviselõ-testület a 4/2009./IV.20./
rendeletével módosította a 2009.
évi költségvetését. A 4. napirend
keretében Kanyó János polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet az önkormányzat és intézményei belsõ
ellenõrzésének
megállapításairól. Ezt követõen meghatározták a 2009. közbeszerzési tervet. A 6. napirend keretében
Kanyó János polgármester tájékoztatta a testületet az "Út a
munkához program" indításáról,
tapasztalatokról. A képviselõtestület a szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi feladatairól

szóló rendeletét az 5/2009./IV.20./
rendeletével módosította.
Május 25-én soron kívüli ülés
keretében a képviselõ-testület
módosította a Társult Napközi
Otthonos Óvoda, a József Attila
Általános Iskola és a Körjegyzõség Alapító Okiratát.
Június 29-én zárt ülés keretében
tárgyalta a képviselõ-testület a
szociális és egyéb segélykérelmeket. A 2. napirend keretében
Gyalog Ella családgondozó számolt be a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgáltatás 2008.
évi munkájáról. Ezt követõen a
2008. évi gyámügyi igazgatási
tevékenységrõl Balga Sándor
körjegyzõ és Csernyíkné Kanyó
Éva elõadó tájékoztatta a
képviselõ-testületet. A beszámolókat a képviselõ-testület egyhangú szavazással elfogadta,
munkájukat megköszönte és jó
színvonalúnak ítélte meg.
A 4. napirend keretében
Menyhárt Gáborné óvodavezetõ
a Társult Napközi Otthonos
Óvoda 2008/2009. nevelési évben
végzett tevékenységérõl számolt
be. A képviselõ-testület az
intézményben végzett tevékenységet jó színvonalúnak ítélte
meg.
P.T-né

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
- Észak Magyarországi Operatív
Program pályázati támogatásból
megvalósult a sportpálya felé
vezetõ Iskola út, valamint az
Alkotmány és Dózsa utat
összekötõ út felújítása.
- Az önkormányzati tulajdonban
lévõ legutóbb fagylaltozó céljára
használt
épület
megújult,
Szugyiczki Gábor balassagyarmati vállakozó részérõl, aki
bérbe veszi az önkormányzattól
az épületet, fagylaltozó céljára.

A fagylaltozó várhatóan a
napokban nyílik meg. Pauman
Zsolt balassagyarmati vállalkozó teljes egészében viszszalépett attól az elképzeléstõl,
miszerint ott élelmiszer üzlet
kialakítását tervezte.
- A Rákóczi út 62. szám elõtt
felújításra került a járdára
vezetõ lejáró, amely más elrendezésben viacolor burkolatot
kapott és csõkorláttal lett ellátva.
P.T-né

TÁJÉKOZTATÓ a parlagfû elleni védekezésrõl

Tisztelt lakók! A parlagfû elleni védekezést a 2005-ben módosított növényvédelemrõl
szóló 2000. évi XXXV. Törvény írja elõ. A parlagfû elleni védekezés elsõsorban a föld
tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata a
közérdekû védekezés elrendelése és a növényvédelmi bírságok kiszabására terjed ki.
Belterületen az önkormányzat jegyzõje látja el a növényvédelmi hatósági feladatokat.
Külterületeken a parlagfûvel fertõzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok
hatáskörébe utalta, akik együttmûködnek az I. fokú növényvédelmi hatósággal. Az
ingatlanok tulajdonosainak a védekezést június 30-ig kell végrehajtaniuk. A június 30i dátumot követõen a hatóságoknak el kell rendelni a hatósági védekezést, amelynek
költségeit a föld tulajdonosa, illetve használója köteles megtéríteni (ez akár több tízezer forint is lehet).
A hatósági védekezés elrendelésével együtt a tulajdonost (használót) növényvédelmi
bírsággal is kell sújtani, amelynek összege 20.000 Ft és 5.000.000 Ft között kerül megállapításra. A költségek meg nem fizetése esetén azok - a növényvédelmi törvény szerint
- adók módjára behajthatók.
Kérem a Tisztelt lakókat, hogy telkeiken, földjeiket rendszeresen ellenõrizzék, és azonnal
kezdjék meg a védekezést, amint felfedezték a parlagfüvet.
Balga Sándor körjegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK VÁLASZTÁSA HELYI EREDMÉNYÉRÕL
Õrhalom 001 és 002 szavazókör összesített eredménye. A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 923. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 410 /44 %/ . Érvényes szavazatok
száma: 406
Fidesz-KDNP 243
SZDSZ
4
MCF ROMA Ö. 14

MUNKÁSPÁRT 5
MSZP
54
JOBBIK
62

LMP-HP
MDF

10
14

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!
Az országos rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává válásának tekintetében különös figyelmet kell
fordítani az idõskorú állampolgárok
védelmére, hiszen a bûnelkövetõk
gyakran kihasználják kiszolgáltatott
helyzetüket, jóindulatukat és
jóhiszemûségüket.
Ajánlások a betörések megelõzésére: A betörések nagy részét a
délelõtti órákban és éjszaka követik
el. Az idõs emberek idejük nagy
részét otthon töltik, így õket ez a
bûncselekmény leginkább akkor
fenyegeti, ha hosszabb idõre elutaznak, vagy a nyári idõszakban a kertben tartózkodnak.
Ajánlások a besurranásos lopások
megelõzése érdekében: A besurranásos lopásokat jellemzõen éjszaka követik el, de természetesen
nappal is elõfordulnak, elsõsorban
családi házaknál és földszinti lakásoknál. Célszerû a bejárati ajtót
zárva tartani. Az értékeket ne
hagyják elõl, zárják el, lehetõleg
lemez- vagy pénzkazettákba! Ha
rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a
helyzetet mérlegelve gondolják át,
hogy szembeszállnak-e vele. Ha sikerrel járt a tolvaj és a lakáskulcsot
is elvitte, sürgõsen cseréltessék le a
zárat, ha pedig a bankkártyájuk
tûnt el, azt mihamarabb tiltassák le!
Ajánlások a trükkös lopások
megelõzése érdekében: A trükkös
lopások elkövetési módszerére
jellemzõ, hogy az elkövetõ valamilyen ürüggyel bekérezkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét
(pl. kér egy pohár vizet), illetve
valamilyen módon megpróbálja
eltávolítania
szobából,
majd
összeszedi az értékeket, és sietõsen
távozik a lakásból. Az álvíz- és
gázóra leolvasók a "mérõkészü-

lékek leolvasásának", a szerelõk a
"házban tapasztalt rendellenességek" elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett
figyelmének elterelésével különféle
értékeket tulajdonítanak el. Ha
mozgó jármûrõl vásárolnak élelmiszert, tüzelõt, élõ állatot, nem árt
az eladóról minél többet megjegyezni, rendszámot feljegyezni,
minden esetben átvételi elismervényt, számlát kérni, sosem
tudhatjuk, mivel csapnak be. Az
álügynökök különféle kedvezõnek
tûnõ üzletek felajánlásával bírják rá
az idõs embereket a lakásba való
bejutásra, majd eltulajdonítják az
értékeket.
Figyelem!! A felsorolt bûnelkövetési fajták megjelentek már a
területen is!! Fokozott figyelmet
kérünk önmagunkkal, családtagjainkkal és ismerõseinkkel, szomszédjainkkal szemben is. Írják fel az
ismeretlennek vélt jármûvek rendszámát, ebbõl baj nem lehet, de
alkalom adtán nagy segítséget
jelent! Minden apró részlet az
elkövetõrõl nagy segítség lehet a
nyomozás során.
Végezetül néhány helyi információ.
Az önkormányzat hatályos rendeletében elrendelte, hogy Õrhalom község belterületén a rendezvények kivételével TILOS AZ
ALKOHOLFOGYASZTÁS KÖZTERÜLETEN! A garázda jellegû
agresszív magatartás kiváltója
nagyrészt az alkohol túlzott
fogyasztása, mely ebben az esetben
büntetéssel sújtja a rendelet ellen
vétõket. Felmerülõ kérdéseikkel,
problémáikkal, továbbra is bátran
keressék az Õrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport tagjait.
Juhász Norbert fõtörzszászlós
Szondy György zászlós

Biztonságunk érdekében
Az elmúlt hetek, hónapok sem teltek eseménytelenül az Õrhalom és
Térsége Polgárõrség életében.
Különösen a rendezvényekbõl jutott
ki bõven erre az idõszakra, sok
munkát adva a tagság számára.
Az idén Húsvétkor új útvonalon,
Csitárból Õrhalomig haladt a nagyszombati feltámadási körmenet,
amelynek közúti biztosításából a
körzeti megbízott rendõrök mellett
az egyesület tagjai is kivették a
részüket. Balassagyarmaton, a
középiskolai ballagások, a gyaloglóverseny, a Diákjuniális és egy
választási nagygyûlés biztosításában
is közremûködött a tagság a
Balassagyarmati Rendõrkapitányság kérésére. A közelmúltban pedig
Õrhalomban, a trianoni megemlékezés és a hozzá kapcsolódó kulturális program, valamint a másnapi
egyházi körmenet rótt feladatot a
polgárõrökre.
Nagyon jól sikerült a május 16-án
községünkben rendezett Szent
Flórián-napi ünnepség és megyei

tûzoltóverseny, amely tovább öregbítette településünk hírnevét. A
rendezvényen szlovákiai vendégek is
részt vettek, akik néhány héttel
késõbb a hasonló szlovákiai rendezvényen látták vendégül az
Õrhalom és Térsége Polgárõrség
vezetõit.
Több pályázaton is jelentõs
összegeket nyert el az egyesület az
elmúlt hetekben. Az Országos
Polgárõr Szövetségtõl 100.000.- Ftot kapott az egyesület polgárõr formaruházat (pólók, sapkák, dzsekik)
beszerzésére, a Nemzeti Civil Alaptól mûködési költségekre 370.000.Ft-ot, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságtól pedig
tûzoltási szakfelszerelések beszerzésére, valamint a felújított IFA
gépjármûfecskendõ fejlesztésére
700.000.- Ft-ot nyert a polgárõrség.
Ezen kívül, a közelmúltban a Balassagyarmati Kistérségi Bûnmegelõzési és Oktatási központtól egy
robogót is használatba kaptak a polgárõrök.
-RP-

ESEMÉNY

3

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2009. június 13-án 16.00 órakor körmenet indult
az õrhalmi templomtól a Trianoni kereszthez, az
Ipoly partra, hogy megemlékezzünk arról az 1920.
június 4-i gyászos napról, amikor a versailles-i
Trianon kastélyában aláírták a magyar békeszerzõdést.
A helyszínre történõ érkezést követõen egyházi
szertartás keretében emlékeztünk Nemzetteremtõ Királyunkra Tóth József Miklós atya
celebrálásában.
A megemlékezést folytatva Csábi István Madách
díjas elõadó köszöntötte a jelenlévõket, majd
felkérte Kanyó Jánost Õrhalom község polgármesterét és Zólyomi Károlyt Ipolyvarbó
község polgármesterét, hogy mondják el megemlékezõ szavaikat. Ezt követte az Õrhalomból
elszármazott Zemlényiné Erdélyi Katalin és
leányai, Zemlényi Eszter és Kinga zenés mûsora.
A továbbiakban Patrubány Miklós a Magyarok
Világszövetségének elnöke mondta el gondo-

latait, melyet az õrhalmi és ipolyvarbói hagyományõrzõk mûsora követett, majd Hrubik Béla a
CSEMADOK Országos elnökének beszédét hallhatták a jelenlévõk. Elõadásukkal színesítették a
megemlékezést Lazsán Zsolt és Majoros
Erzsébet.
Ezt követõen Lajtos Dominik ipolyvarbói kisfiú
szavalt, majd Gemer Ferenc szervezõ mondta el
emlékezõ szavait. Ezután Józsa András erdélyi
származású õrhalmi lakos mondta el Trianonnal
kapcsolatos gondolatait, majd Mogyorósi
Józsefné verset mondott.
A köszöntõk, az emlékezõ mûsor és a koszorúzást
követõen Csábi István a Szózatot adta elõ.
19.00 órakor az ipolyvarbói katolikus templomban a Balassagyarmati Kamaraegyüttes koncertjét hallhatták az érdeklõdõk.
20.00 órakor István a király c. rock opera került
elõadásra a szabadtéri színpadon az Érsekújvári
Kistérség-Színtársulat elõadásában.
P. T-né

ÕRHALMI HORGÁSZ EGYESÜLET
2009. március 6-án éves közgyûlést tartott az egyesület, melyen új tisztségviselõket választott a tagság.
A megválasztott vezetõk: Kertész Attila Tamás elnök, Herfort Róbert titkár,
Antal József György gazdasági vezetõ, Járja István fegyelmi bizottság
elnöke, Varga Ferenc András felügyelõ bizottság elnöke, Erdélyi Miklós
verseny felelõs, Menyhárt Gábor ifjúsági felelõs.
Egyesületünk a "Tiszta víz, rendezett vízpart" megyei környezetvédelmi
versenyre ebben az évben is nevezett.
2009. április 18-án rendeztük meg a Környezetvédelmi Napot, melyen 22 tag
vett részt a Fekete víz torkolattól a Káprások aljáig, ahol mintegy 50 zsák
szemetet szedtünk össze. A hulladék gyûjtésére 200 literes hordókat is
helyeztünk ki több helyre és itt kérjük a lakosság segítségét, hogy a hordók
vízbe dobását akadályozzák meg.
Településünk Ipoly folyó szakaszára április 21-én 5 mázsa ponty került
telepítésre.
Egyesületünk horgász versenye május 2-án került megrendezésre a Kövecses
tavon, ahol a felnõttek körében Gút László az elsõ, Deszkovics Zoltán a
második, Dócs Zoltán a harmadik helyezést érte el. Gyermekversenyben
Mohácsi Márton lett az elsõ, Medvegy Krisztián a második, míg a harmadik
helyen Okolenszki Patrik végzett.
A Megyei Halfogó Verseny II. csoportja versenyét május 10-én a Diósjenõi
víztározón rendezték, melyen az egyesület is részt vett 4 fõ felnõttel és 2 fõ gyerekkel.
Sajnos nem sikerült visszakerülni az I. csoportba, itt 6. helyezést értünk el.
- Május 23-án a Szügy-Berekaljai Horgász Egyesület horgász vizén rendezték meg az Országos Ifjúsági Horgászvetélkedõ Nógrád megyei döntõjét,

melyen két fõvel vett részt csapatunk, Mohácsi Márton és Mohácsi Zsófia
személyében.
- Június 22-tõl 30-ig Országos Ifjúsági Horgásztáborba Varga Patrik vett
részt egyesületünktõl.
- Augusztus 16-án környezetvédelmi napot tartunk, és a Kövecses-tó
tisztítását tervezzük.
- Augusztus 22-én horgász versenyt rendezünk bográcsozással egybekötve
szintén a Kövecses tavon.
Kertész Attila elnök

INTÉZMÉNYEINK
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JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Â Március elején megtörtént az elsõ évfolyamosaink beiratkozása. 16 szülõ választotta gyermeke
második otthonának intézményünket. Az óvodával, szülõkkel való jó kapcsolattartásnak, az óvodai és iskolai nyílt napoknak, a közös óvodai, iskolai programjainknak is köszönhetõen megállni
látszik az a tendencia, hogy a városi nagy iskolát
létesítik a szülõk elõnyben. Reméljük, hogy
iskolánk családias hangulatával, kis létszámú
osztályaival, munkatársaink odaadó munkájával,
diákjaink által elért továbbtanulási, tanulmányi és
sport versenyeken elért eredményeinkkel rászolgálunk a kedves szülõk bizalmára.
Â Az idén is méltó módon ünnepeltük a költészet
napját, iskolánk névadójának emlékét. A rendezvénysorozatban, az ünnepi megemlékezésen
túl, csapatok közötti vetélkedõk, sportversenyek,
számítógépes rajzverseny színesítette a programot. A jól teljesítõ, dobogós helyezést elért
felsõ tagozatos csapatok jutalma Eger
nevezetességeinek megtekintése volt. Az alsós
nyertes csapatunk a szandai várhoz kirándult.
Â Május elején osztálykeretben megünnepeltük
az Anyák Napját.
Â Iskolánk diákjainak rajzaival színesítettük a
megyei tûzoltó napot.
Â Május végén a balassagyarmati könyvtár
közremûködésének köszönhetõen, zenés kulturális mûsorral kedveskedtünk gyermekeinknek.
Â Május végén megírták 4-6-8. évfolyamos tanulóink az országos ún. kompetenciamérést, és a
megyei szövegértési feladatokat.
Â Örömmel számolhatunk be a 4-6-8. osztályosainknak megyei feladatsoron - olvasás-szövegértés - elért eredményeinek javulásáról.

A ballagó nyolcadik osztály névsora:
Chikán Gábor, Farkas Blanka, Járja Bence, Jónás Bianka Jenifer, Makó Henrietta,
Marsiczki Viktor, Oláh Regina, Percze Máté, Toronyi Zoltán, Tóth Debóra, Varga Judit,
Vidák Alaxandra, Szolik Andrásné osztályfõnök.
Â Az utolsó tanítási napon az úttörõs idõszakból
felelevenített, és a diákságnak tetszõ akadályverseny,
zsetongyûjtés, tette változatossá a programot.
Â Június 18-án a nyolcadikos gyermekeknek és
kedves szüleiknek köszönhetõen, közös banketten
ünnepelhetett tanár és diák.
Â Tanévünk befejezése után 1-2. osztályosaink
hollókõi, a 3-8. évfolyamosok visegrádi, esztergomi, tanulmányi kiránduláson a Dunakanyar ter-

TANULMÁNYI VERSENYEK, EREDMÉNYEK
Az idei tanévben kiemelkedõ, isko- dulójában jól szerepelt Oláh Dávid 7.o.
latörténeti eredményeket értek el tanulóink diákunk is.
tanulmányi és sportversenyeken:
* * *
Jól szerepeltek tanulóink a "Szárnyaló"
A ballagók közül ki magyar irodalmi és nyelvi versenyen:
kell emelni Járja Baráz Bálint 6.o. 5. hely, Várkonyi Dávid 4.o
Bence tanulót, aki 8. hely, Tóth Adrienn 5.o. 8. hely, Tóth
a tanulmányi ver- Tünde 7.o. 8. hely, Gáspár Emília 2.o.9. hely,
senyeken való kivá- Nagy Tamás 4.o. 10. hely, Csernyík Éva 5.o.
ló eredményeiért 10. hely, Berki Martina 3.o 16. hely, Oláh
tantestületi dicsé- Attila Dávid 3.o.17. hely.
retben, a nyolc év Felkészítõk: Baka Lászlóné, Barázné Takács
Ágnes, Benõczné Zachar Ágnes tanító
alatt tanúsított pélnénik, Fülöp Veronika tanárnõ.
damutató
szorgalmáért és magaviseletéért a Dr.
Róka Klára díj kitüntetésben részesült.
JÁRJA BENCE 8.o. tanulónk a KRESZ
megyei verseny megnyerése után a nyíregyházi országos tanulmányi versenyen 12.
helyezést ért el.
A Kerékpáros Iskola Kupa megyei 2.
helyezése után az egri országos megmérettetésen 28. lett. Bence megyei eredményéért
a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet kitüntetésében részesült.
Felkészítõ: Csábi Csaba
* * *
KRESZ megyei tanulmányi versenyen Varga
Patrik 4.o 14. helye dicséretes. A
Kerékpáros Iskola Kupa megyei for-

Kiemelkedõ eredményt ért el a TITOK
országos történelmi versenyen FÁBIÁN
NIKOLETT 5.o. diákunk, aki az elõkelõ 9.
helyen végzett.
Felkészítõ: Tóthné Csábi Viktória tanárnõ

mészeti értékeit csodálhatták meg.
Â Június 20-án tanévzáró és ballagási ünnepséggel zártuk a 2008-2009. tanítási évet. A ballagási ünnepségen végzõseink és alsósaink mellett, iskolai néptánccsoportunk mûsora színesítette a programot. (Július 4-én, a hugyagi
falunapon is láthattuk néptáncosainkat.)
Â Június 25-én nyolcadikosaink miskolci kiránduláson vettek részt.

ÕRHALMI DIÁKSPORT
EGYESÜLET EREDMÉNYEI
Sportolóink közül
kiemelkedõt
nyújtott
gyorskorcsolya
országos versenyen:
Csernyik Éva 5.o. 3.
hely és 6. hely,
Nagy Tamás 4.o
4. helyezés.

Csernyík Éva
kiemelkedõ sport
és tanulmányi
eredményéért
átvehette
Nógrád megye
Jó tanulója - Jó
sportolója
kitüntetést.
- IV. korcsoportos fiú röplabdacsapatunk
országos 6. helyezést szerzett.
Itt szeretném megköszönni, minden iskolai
dolgozónak, a fenntartó önkormányzatainknak, a kedves szülõknek, és minden tisztelt támogatónknak a tanév során nyújtott
önzetlen erkölcsi és anyagi segítségét.
Az õrhalmi József Attila Általános Iskola
tantestülete és munkatársai nevében minden
diákunknak és kedves szüleinek, és az
Õrhalmi Újság minden tisztelt olvasójának kellemes nyári pihenést kíván:
Csábi Csaba iskolaigazgató

INTÉZMÉNYEINK

ÓVODÁNK HÍREI
 A tavaszi hónapokban különleges érzelmi töltés vette körül óvodánkat,
gyermekeinket a jeles napok és ünnepek kapcsán.
 Az elsõ ilyen ünnepünk az Anyák Napja volt, melyet az érzelmi nevelés
rangos eseményeként tartunk számon. A gyermekek lázasan gyakorolták a
verseket, dalokat, készítették az ajándékokat. Az ünnepséget április 30-án
tartottuk. Ezen a meghitt ünnepen a gyermekek boldogan köszöntötték
édesanyjukat, és adták át a maguk készítette ajándékot. A jelen lévõ nagymamák is könnyes szemmel nézték végig kis unokájuk "tudományát".

 Május 26-án rendeztük meg a gyermeknapot gyermekeink és a csitári
tagóvodánk óvodásainak részvételével. Egy kedves hagyományt szeretnénk
teremteni óvodánkban ezzel a rendezvénnyel, hiszen a közösségi élet szempontjából is különös jelentõségû a közös tevékenységek gyakorlása. A
különbözõ sportversenyeket, a közös udvari tízóraizást, Zsuzsi és Orsi zenés
mûsorát, valamint az udvari játékot nagyon élvezték a gyerekek és felnõttek
egyaránt.
 A Tanévzáró-ballagási ünnepségünkre május 31-én, Pünkösd vasárnap
került sor. A kis-középsõ csoportos gyerekek verses, dalos összeállítással, a
nagycsoportosok pedig pünkösdölõvel kedveskedtek a résztvevõknek. Ezen
a napon 8 gyermek búcsúzott az óvodától szép versekkel és énekekkel.
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,,Az vagy, amit megeszel’’

Biztosan sokan hallottunk már az adalékanyagokról, hatásairól, illetve
hogy ártalmasak-e? Fõleg az "E" betûsekrõl.
Mik is azok az adalékanyagok? Különbözõ kémiai anyagok, vagy vegyületek, amiket különbözõ céllal használ az élelmiszeripar, pl. az
élelmiszer állagának, színének, eltarthatóságának, stb. megõrzésére.
Nézzünk csak meg bármely konzerv, üdítõ, sütemény, stb. címkéjét, mindegyik tartalmaz, de eltérõ mennyiségben.
Az állatkísérletek során ezeket kikísérletezik, csak ezután engedélyezik
használatát az élelmiszerekben. Az engedélyezett szerek listája nem csak
azt tartalmazza, mit szabad az élelmiszerekben adagolni, hanem a pontos
felhasználási kört és mennyiséget, ami az emberi szervezetre még nem
káros. Azonban azt nem tudni, hogy ezeknek az anyagoknak az együttes
használata milyen hatással van az ember szervezetre, mivel egyes
élelmiszerek többfélét is tartalmazhatnak. Többféle ilyen anyagot is
használnak, csak a leggyakrabban elõfordulókat említem:
- Antioxidánsok: E300-E399, ezek avasodást gátlók, késleltetik az
élelmiszer eltarthatóságát.
- Színezékek: E100-E199, ezekkel a termékek eredeti színének a
megõrzését biztosítják.
- Tartósítószerek: E200-E299, az eltarthatóságot meghosszabbítja, és a
mikroorganizmusok kifejlõdését gátolja.
- Zselésítõk: E400-E499, a termékek állagát szabályozzák.
- Savanyúságot szabályzók, csomósodást gátlók: E500-E599, savanyú
ízérzetet szabályoz, illetve a homogenitást biztosítja, olyan anyagokban,
amelyek normális esetekben nem elegyednek egymással (pl.: a
majonézben az olaj és a víz).
- Ízfokozók: E600-E699, fõként húskészítményeknél alkalmazzák, a termék ízét emeli ki.
Szinte lehetetlen minden adalékanyagot elkerülni, mert vagy nincs olyan
élelmiszer, amit keresünk, vagy megfizethetetlen. Próbáljunk minél
kevesebbet fogyasztani belõlük, és figyeljünk a vásárlásnál. Mindig nézzük
meg a címkét, és válasszunk olyan terméket, élelmiszert, amely mentes az
adalékanyagoktól, vagy minél kevesebbet tartalmaz. Ha egy élelmiszer
színe túl intenzív, gondolkodjunk el rajta, hogy ez természetes-e?!
Javaslom, fogyasszunk minél kevesebb konzervet.
Hevér Istvánné védõnõ

ANYAKÖNYVI HÍREK
2009. I. FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK:
Kmetti Flórián és Cseman Mária fiuk:
Kmetti Ármin - február 15.
Farkas Ervin és Lengõ Éva fiuk:
Farkas Bence - február 23.
Farkas Dominik, Stvertecky Alíz, Rácz Alex Márk, Rácz György,
Balla Kristóf, Molnár Dániel, Kóczé Norbert

Kiss Tamás és Járja Renáta fiuk:
Kiss Ruben Valentin - március 20.

 A nyári idõszakban tovább folyik a munka az óvodában, július 17-ig.
 A nyári takarítási szünet július 20-tól - augusztus 31-ig tart. Szeptember
1-jén szeretettel várjuk újra óvodásainkat.
Menyhárt Gáborné óvodavezetõ

Bertók Alajos és Nagy Henrietta fiuk:
Bertók Áron - április 12.

E G É S Z S É G S A R O K
Kedves Betegeim!
Az egyik leggyakoribb nyári megbetegedésrõl, a hasmenésrõl nyújtanék
néhány ismeretet.
Szinte minden felnõtt, de már gyermek is tudhatja, ha meleg van, gyakran
romlanak az ételek, gyakran még a víz is "megromlik" és ha ilyen kerül
szervezetünkbe, akkor bizony néhány napig, esetleg hétig is hasmenésünk
van. Szerencsére az ilyen típusú fertõzések jóindulatúak és folyadékpótlás,
valamint diéta mellett gyorsan rendezõdnek a panaszok.
A legfontosabb teendõnk, hogy NE csillapítsuk a hasmenést, hanem pihenjünk, napi 3-6-liter folyadékot is fogyasszunk sokszor keveset kortyolgatva és
fontos, hogy szigorú diétára sincs szükség, tehát ehetünk azt, amit megkívánunk. Gyógyszeres kezelés csak akkor kell, ha nagyon erõsek a tünetek, vagy
ha hetekig nem múlik a panasz. A leghelyesebb azonban, ha megelõzzük
ezeket a fertõzéseket, aminek módja, hogy az ételeket helyesen tároljuk, ne
tovább, mint egy napig, minden gyümölcsöt folyó csapvízzel mossunk meg,
folyadékot csak frisset igyunk.
Remélem ezen néhány információ sok kellemetlenségtõl megszabadítja
majd az olvasókat.
Szép nyarat és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Dr. Gúth Csaba
háziorvos

Végh Levente és Mágnás Anikó fiuk:
Végh Lóránt Levente - április 27.
Csendes József és Márton Beáta fiuk:
Csendes Krisztián - május 21.
Szondy György és Garamvölgyi Melinda lányuk:
Szondy Anna - június 04.
G R ATUL`LUNK!

2009. I. FÉLÉVBEN KÖTÖTT HÁZASSÁGOK:
Kertai Éva és Marsiczki István - Június 4.
Gattyán Piroska és Kovács Gábor - Június 19.
SOK BOLDOGS`GOT!

2009. I. FÉLÉVBEN ELHUNYTAK:
Varga Sándorné - Rákóczi út 46.
Kanyó Jánosné - Jókai út 1.
Gemer Sándor - Rákóczi út 74.
Oláh Józsefné - Rákóczi út 80.
Marton István - Rákóczi út 13.
Fábián István - Rákóczi út 3.
B CS ZUNK!

KÖZSÉGI HÍREK

6

EGYHÁZI MOZAIK
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKLATA
2009. április 27-28-án zarándoklatot
szerveztünk az õrhalmi és csitári hívekkel
Lengyelországba.
Az önkormányzat autóbuszával 19-en imádkoztuk és énekeltük végig a Felvidéket
átszelõ utat. Elsõként a dél lengyelországi
Zakopánét csodálhattuk meg, a fölé magasodó Tátra hófedte csúcsaival. Ez a látvány
felejthetetlen marad számunkra, mint ahogy
a Názáreti nõvérek vendégszeretete,
valamint a város szinte legszebb temploma,
a Fatimai templom lenyûgözõ szépsége is.
Következõ állomásunk, Krakkó, ahol
Lagielnik városrészében szentmisét mutatott be lelki vezetõnk, Tóth József Miklós
atya
a
Magyarok
kápolnájában.
Meglátogattuk az Isteni Irgalmasság

2009. évi feltámadási menet

Május 1-jén ismét megtisztelte községünket
a balassagyarmati KÉSZ (Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége) által szervezett
csíksomlyói nemzeti zarándoklat, melynek
Õrhalom is támogatója, és részese volt.
Az Árpád motívumú szárnyas keresztet
hozó, mintegy 100fõs zarándok csapatot az
õrhalmi templomban fogadta Miklós atya.
A köszöntõt követõen, falunk lakói is szép
számmal csatlakoztak, a
pünkösdi
menethez.
Bazilikáját is, melyet II. János Pál pápa
szentelte fel. Hazafelé jövet az AlacsonyA zarándoklat az ipolyvarbói templomba is
Tátra természeti szépségében gyönyörköd- betért, ahol a plébános úr és Zólyomi Károly
hettünk. Az igen jól sikerült két napos polgármester úr is fogadta, és a határon is
zarándoklatról testileg kicsit megfáradva, de átkísérte a nemzeti menetet, amely Hugyag
lelkileg föltöltõdve, az éjszakai órákban irányába folytatta útját az összmagyarság
érkeztünk haza.
híres búcsújáróhelye felé.
Kanyó Géza
Kanyó Géza

Az Õrhalmi Egyházközség elsõ jótékonysági katolikus locsolóbálja
Beer Miklós püspök Úr, a Váci
Egyházmegye fõpásztora 2007. karácsonyán Tóth József Miklós Atyára bízta
a csitári, ilínyi, nógrádmarcali és õrhalmi
egyházközségek vezetését, aki elõbb
diakónusként, majd
plébániai kormányzóként nagy elszántsággal és
lelkesedéssel látott az egyházközségek
életének megújításához, korábban nem
mindig
tapasztalt liturgikus, lelki,
közösségi élményekhez vezette híveit.
Azonban hamar eljött az idõ, hogy a spirituális építkezésen túl a tárgyi környezetünket is rendbe tegyük. Õrhalom a
régi, elavult épület helyett új plébániát
kapott a Püspök Atyától, melyet egyházi
és önkormányzati összefogással szeretnénk átalakítani a közösség és a kor
igényeinek megfelelõen.
Sajnos templomunk állaga is nagyon
leromlott az elmúlt években. Ezért
adtunk be pályázatot a külsõ tatarozására,
melynek eredményét a napokban várjuk.
A belsõ felújítást önerõbõl szeretnénk
elvégezni. Az adományok gyûjtése jól
halad, de a feladat óriási. Megoldást
keresve állt elõ Miklós Atya az ötlettel,
hogy - hagyományteremtõ célzattal jótékonysági bált szervezzünk, minden
évben
más-más
egyházközségben,
melynek bevételét a templomok javára
fordítjuk. Így fogtunk össze, hogy létre-

hozzuk az elsõ húsvéti locsolóbált,
melynek teljes bevételét az õrhalmi templom belsõ felújítására szántuk.
A nagyböjt az elõkészületekkel telt,
mindannyian arra törekedtünk, hogy bár
a legelsõ ilyen jellegû egyházközségi rendezvényre készülünk, mégis minden a
legjobb színvonalon szolgálja a résztvevõk
szórakozását, a bál céljait. Ennek köszönhetõen húsvét vasárnap estére minden
készen állt, az iskola tornatermére alig
lehetett ráismerni, igazi bálteremmé változott, szólt a zene, ételek és italok illata
szállt, és a padok roskadoztak az értékes
tombolatárgyaktól. Minden együtt volt,
ami egy jó bálhoz szükséges.
Mégis mitõl volt kicsit más, mint a hasonló rendezvények, mitõl volt egyházi? A
választ sok apró részletben találhatjuk
meg. Elõször is nagyon sokan, akik
személyesen nem tudtak részt venni,
vásároltak ún. offertát, támogató jegyet,
így járulva hozzá a kitûzött célok megvalósításához. Aztán, a terem közepén ott
állt a Szûzanya szobra, akinek liturgikus
keretek között történõ köszöntésével,
majd meglocsolásával kezdte Horváth
Zoltán kanonok úr a húsvéti vigasságot.
Ez után következett a jelenlévõ hölgyek
megöntözése. Csábi István mûvész úr
mûsora derût fakasztott mindenki arcára,
Kakas Péter pedig zenéjével biztosította a

talpalávalót, ügyelve arra, hogy a finom
vacsora elfogyasztása közben legyen
lehetõség a vidám, baráti beszélgetésekre
is.
Számomra különösen emlékezetes pillanatok voltak, amikor Miklós és Zoltán
atya piros tojást osztogattak, majd
amikor besegítettek a tombola árulásba.
Ugyancsak jó volt látni szinte az egész
Ifjúság utcát együtt táncolni. A bálnak
talán a csúcspontja volt a tombola sorsolás, mely a fergeteges és szûnni nem
akaró tánchangulat miatt elég késõre
tolódott. De még a kicsit álmosabb,
idõsebb arcokra is izgalmat csalt a
nagylelkûen felajánlott, temérdek értékes
nyereménytárgy.
Különösen
nagy
várakozás elõzte meg a fõdíj, az
Aranybiblia kisorsolását. Biztosan jó
helyre került.
Ezúton is köszönet illet mindenkit, aki
felajánlásával, áldozatos munkájával hozzájárult a bál sikeréhez, amit szépen
jelzett az a nem mindennapi jelenség is,
hogy derûben, jó közösségben együtt
szórakoztak a csitári, ilínyi, nógrádmarcali és õrhalmi egyházközségek tagjai, no
meg a máshonnét jött vendégek. És ami
ugyancsak lényeges, a templomunk támogatására a hasonló báloknál megszokotthoz képest is jelentõs összeg gyûlt össze.
Farkas Egon

KÖZSÉGI HÍREK

H A G Y O M Á N Y Õ R Z Õ
 Az õrhalmi gyöngyösbokréták részt
vállaltak az április 12-én megrendezett
jótékonysági locsolóbál lebonyolításában.
 Április 26-án a XVII. ipolyvarbói
Szent-Iványi Ferencz Országbíró
Napok fellépõi voltak a hagyományõrzõk. Az ünnepi mûsorban szerepeltek
a citerások, a táncosok és az asszonykórus tagjai is.
 A május 16-án megrendezett Megyei
Tûzoltónap és Tûzoltóverseny kulturális programját színesítették a néptáncos gyerekek és a kánkánt járó
asszonyok.
 A Falusi Vendéglátók Nógrád
Megyei Egyesülete idén ötödik alkalommal rendezte meg a megyei falusi
vendéglátóinak bemutatkozó "Tájak,
ízek, kultúrák" elnevezésû fesztiválját,
május 23-án Varsányban. Az õrhalmi
hagyományõrzõk is részt vettek a
megyei rendezvény programján.
 A június 13-án tartott Trianoni
emlékmûsor aktív részesei voltak a nép-
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viseletbe öltözött lányok, asszonyok. Az
Szép eredmény Õrhalomról
asszonykórus a rendezvényt megelõzõ
hetekben jó hangulatú próbákra járt az
ipolyvarbói mûvelõdési házba, ahol a
Kojnok Katalin, 21 éves
varbói és az õrhalmi asszonyok gyakofõiskolai hallgató, hagyorolták a szebbnél szebb énekeket. A
mányokat tisztelõ és ápoló
közönség nagy örömmel fogadta a
fiatal, aki hasznosította az
közös produkciót.
eddig megismert és össze A két település lelkes asszonyai
gyûjtött
tapasztalatait.
július 4-én, újabb dalcsokorral köszönSzorgalmával és lelkesetötték a varbói falunap vendégeit.
désével szép eredményt ért
 Az idei herencsényi Keresztállító
el a gyöngyösi Károly
Palóc Búcsút július 4-én, szombaton
Róbert
Fõiskolán,
a
tartották. Ezen a szép rendezvényen
2008/2009. tanévben megÕrhalom község is képviseltette magát,
rendezett Tudományos és
pár népviseletbe öltözött asszony és
Diákköri Konferencián, ahol
néhány hívõ által.
A 2005-ben felállított kereszt minden
Vidékfejlesztési szekcióban
évben nagy tömeget vonz, ilyenkor nyár
elsõ helyezést ért el. Nyertes
derekán, függetlenül az épen aktuális
dolgozatának címe: Falusi
idõjárástól.
örökség megõrzése Õrha Július 11-én rendezték meg a csitári lom településen. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a jövõre
falunapot, ahol a mi hagyományõrzõink megrendezésre kerülõ országos versenyen kötelezõ
is szerepeltek.
képviselnie intézményét, valamint mentesül a szakdolgozat
F.A.
államvizsgán történõ megvédése alól. A pályamunka témája a falusi örökség megõrzése. Katalin azért választotta ezt
a témát, mert úgy gondolja, hogy egy települést a
kultúráján, hagyományain és örökségein keresztül lehet a
legjobban megismerni. Feltárta a falu tárgyi és szellemi
örökségét, melyrõl úgy vélekedik fiatal versenyzõnk, hogy
mindezek megõrzése, ápolása és továbbadása csak közös
erõvel, összefogással valósulhat meg. Tapasztalata szerint, a
helyi hagyományõrzés elõsegíti a településen élõk, fõleg a
fiatalok kötõdését, összetartozását.
Gratulálunk a szép eredményhez, és további sok sikert
kívánunk!
F.A.

MEGHÍVÓ
Nemzeti Zarándoklat 2009.
Zemplén két településének Komlóskának és Pálházának polgármesterei úgy
döntöttek, hangot adnak kétségeiknek
és tiltakoznak e reménytelen helyzet
ellen, amelybe országunk került, így
sürgetve a változást. Tiltakozásuknak
egy sajátos formát választottak, zarándokolni fognak, hogy ily módon is
nyomatékot adjanak üzenetüknek, így
hívják fel a figyelmet a vidék értékeire,
az önkormányzatok nehéz helyzetére és
arra, hogy az országban egyre nagyobb
feszültséget okoz a kilátástalanság és a
szegénység. A zarándoklat egy folyamat, egy út, amely nehézségeken,
gyötrelmeken, választásokon, útelágazásokon át, megtisztuláson keresztül
vezet a célhoz, a változáshoz: a magunk
és ezzel országunk felemelkedéséhez.
Június 10-én indult el a Zarándoklat
Komlóskáról, amely tizenegy napon
keresztül tartott és bárki csatlakozha-

tott a menethez, aki egyetértett céljaival és érzett magában annyi erõt,
elszántságot, hogy az úton végig menjen, vagy csak résztávot teljesítsen.
Az országban négy égtáj felõl indult a
Nemzeti
Zarándoklat:
keleten
Komlóskáról-Pálházáról,
északon
Somosról és Balassagyarmatról, délen
Ópusztaszerrõl,
a
dunántúliak
Pannonhalmáról indultak. A menet
június 16-án érintette községünket.
Településünk megbízottja felkötötte a
szalagot a magyar zászlóra, ezzel
jelezve együttérzését.
A menet június 20-án ért Budapestre,
az 56-osok terére. Az út végén, a több
mint ezer kilométer megtétele után, az
ország fõvárosában, egy nagygyûlésen
ismertették javaslataikat. Ezen összejövetel kulturális programjában szerepelt
községünk
népdalénekese,
Menyhárt Éva is.
K.G.

Az Õrhalmi Gyöngyösbokréta
Hagyományõrzõ Kör tagjai
sok szeretettel meghívnak minden kedves
õrhalmi lakost és barátait
2009. augusztus 15-én, szombaton
20.30 órakor kezdõdõ
immár 9. alkalommal megrendezésre kerülõ

JÓTÉKONYSÁGI
A R AT Ó B Á L J U K R A .

Vendégvárás: 19.30 órától.
A bál programja: mûsor, vacsora, élõ zenés
mulatság, hajnalig tartó tánc.
Jelentkezni lehet:
Farkas Andrea - 06 30 4247456
Megjelenésükre számítunk, valamint segítõ
szándékú támogatásukat szívesen fogadjuk!
Jelentkezési határidõ: 2009. augusztus 09.

FELNÕTT LABDARÚGÓ CSAPATUNK a 2008/2009-es bajnokságon a 7. helyen végzett, amely alul maradt a vártnál.
2009/2010-es bajnokság célja a csapat megerõsítése. Tárgyalásokat folytatunk a csapat összetételérõl, személyi változásokról,
bízunk
benne,
hogy
a
változtatás
sikeres
lesz,
és
jobb
eredményt
érünk
el.
IFJÚSÁGI CSAPATUNK 8. helyen végzett, szintén a vártnál rosszabb eredménnyel. Itt is a csapat megerõsítésére
B.Zs.
törekszünk a jobb eredmény érdekében.
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X. NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
2009. június 26-27-én településünk fiataljai nagy örömmel
fogadták, hiszen 10. alkalommal vehettek részt a Nyári mulatságok
rendezvénysorozat újabb szervezésén.
Elõesti programban filmes vetélkedõ volt tervezve újszerûen, ahol
Csábi Bettina kérdéseire Gemer Csaba tudta a legtöbb jó választ adni.
Szombat reggel 9 órakor a sportcsarnokban már gyülekeztek a gyermekprogram résztvevõi. Nagy öröm és sok siker koronázta a
kerékpár ügyességi versenyt, és a gyermek ping-pongot. A délelõtti
porgramok a József Attila Általános Iskola pedagógusai vezetésével történtek.
A délutáni közös ebéd után a nagyobbaké volt a sportpálya és a
sportcsarnok.
11-es rúgásban Nagy Gergõ, kressz totóban Gemer Szabolcs volt a
legjobb. A felsõ lécet 10 euróért Baráz Bálint találta el. A Bibliai
Totót Menyhárt Éva és Balla Anita vezette, ezt a vetélkedõt
Menyhárt Gábor nyerte. A hangulatkeltõ zenét Hegedûs Roland
szolgáltatta. A fiatalok kérésére röplabda versenyt szerveztünk
Takács János tanár úr vezetésével.
A délutáni órákban a sportcsarnokban megrendezett ping-pong
versenyt Kanyó Róbert nyerte.
A délután folyamán két bemutatónk volt: az Ilinyi Ijászok és a Sotokan
Karate Klub. A fiatalok mindkét bemutatót tapssal jutalmazták.
Az uzsonnát követõen Koplányi Pál Dj. retró zenéjére a fiatalok a
presszó udvarára mentek, ahol a program folytatódott. 20.00 órakor
kezdõdött a népszerû Retro vetélkedõ, melynek Kozmajer Viktor és
Kozmajer Délia volt a játékvezetõje. A több mint 1 órás izgalmas
vetélkedõ 3 csapat között zajlott. A rendezvény érdeklõdõi és
szurkolói még a környék településeirõl is eljöttek. A vetélkedõ tétje
3 nap a mezõkövesdi Zsóri fürdõben, amit ezúton köszön meg a
gyõztes õrhalmi csapat Varga Ferencné Icának, mint szponzornak,
aki felajánlotta nyaralójukat.
A vetélkedõ után emelkedett hangulatban díjkiosztás és tombolasorsolás következett. Ez évben ismét ipolyvarbói fiú nyerte el mindkét fõdíjat. A programban sziporkázóan szép tüzijáték és retro disco
szórakoztatta a fiatalokat 01.00 óráig. Az Ifjúsági Találkozónak 22
szponzora volt. A fiatalok nevében megköszönjük a támogatásokat.
Rendezvényünk a két község Õrhalom és Ipolyvarbó szervezésében
2003-ban kezdõdött és mindkét településen megszervezésre kerül
évente.
Július 11-én Ipolyvarbón folytatódott az ifjúsági találkozó
Ipolyvarbó és Õrhalom fiataljai részvételével
Kanyó Géza szervezõ

FÜRÖDNI TILOS!!!

Felhívom figyelmüket, hogy településünk közigazgatási területén található
"SZABAD" VIZEKBEN FÜRÖDNI TILOS!
A fürdési tilalom vonatkozik az Ipoly folyóra, Új-árokra, Kövecses tóra és
minden további vízfelületre. A "szabad" vizekben való fürdés életveszélyes
és az egészségre ártalmas, fertõzéseket okozhat.
Kérem a tisztelt lakókat fentiek betartására!
Balga Sándor körjegyzõ
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