Őrhalmi
Őrhalom község független lapja
Szent István Ünnepe
2009.augusztus20-ánismétszépszámban összejöttünk, hogy megünnepeljük
templomunkvédőszentjének,SzentIstván
királyunknakünnepét.

Kanyó János polgármester ünnepi köszöntőjétidézzük:
„Szeretettelköszöntömamegjelenthíveket,HorváthZoltánkanonokurat,TóthJózsefMiklósplébániaikormányzóuratés
mindazokat,akikeljöttekideaSzentIstván kápolnához, hogy együtt emlékezzünk, és együtt ünnepeljük Szent
Királyunkat!
Szépésrégiközségihagyomány,hogyaugusztus 20-án összejön Őrhalom lakosságaésvendégeik,hogymegemlékezzünk
államalapítóSzentIstvánról,templomunk
védőszentjéről.
SzentIstvánnapjaNemzetiünneplett.A
maigeneráció,nemzedékispéldaértéket
meríthetSzentIstvánkereszténybölcsességéből,SzentImrecsaládhűférfiúitisztaságából, Boldog Gizella családszerető
lelkiségéből.
Elődeinkvallásoséleteispéldaértékűszámunkra, hiszen kis palóc kápolnánkat,
mely 2005-ben lett felújítva, egykor
KanyóMihályépíttette1888-banaSzentkútigyóntatóudvarkápolnájánakmintájára. Az egykor „Csórés” földterületen
épültkápolna,maisaztacéltszolgálja,
melyazalapítószándékavolt,hogy–Őrhalom,vagyahogyakkorhívtáktelepülé-
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sünketTrázs–lakosainakvallásoslelkületétszolgálja.
Őrhalom napjainkban is kiemelkedő jelentőségettulajdonítApostoliKirályunk
tiszteletének,hiszenaközségünkönáthaladót elmélkedésre és megállásra inti
Szent Királyunk szobra és a Mária kápolnais,melyekemlékeztetnekarra,hogy
Szent István felajánlotta országunkat a
Szűzanyának, azóta vagyunk Mária országa.
TiszteltÜnneplők!
Augusztus20-án,mimindigSzentIstván
napjánünnepeljük,deekkorszenteljükés
szegjük meg az új kenyeret is.A palóc
embernapjainkigiskenyérszegéselőttkeresztetrajzolakenyéraljára,hapedigleesik egy darabja, azt felveszi és
megcsókolja.AzújkenyérünnepeSzent
Istvánnalatörökhódoltságutánfonódott
össze.
Anépakenyérbensajátmunkájánakgyümölcsétláttaabúzaszemcsírájábanpedig
Krisztusarcátvéltékfelfedezni.IstvánKirályunktöbbfontosrendelkezéseközülaz
egyiklegfontosabbakereszténygyökerekenalapul.Minden10.falunaktemplomot

építtetett.Korunkbancsakazatelepülés
mondhatjamagátEurópainak,aholnem
csak a Szent Király szobra áll, hanem
SzentIstvánszellemeésaSzentIstváni
örökségisélésotthonralelt.TelepülésünkönmaegyéveköszönthettükaSzentIstván ereklyét, amely jelenleg is köztünk
van. Kérjük Szent Királyunkat, hogy
mentsemeghazánkat,áldjamegnemzetünketéslelkünkbenisépítsentemplomokat.
MilyenisazaKirály,akiezerévmúlvais
példáttudadninépének?Ismerjüktörvényeit,életétésakortmelybenélt.Nagyságát, bölcsességét, emberi értékeit jól
tükrözikImreherceghezírtintelmei,amelyek olyan előrelátásról tanúskodnak,
amelyámulatbaejtiamaiembertis.Szent
István Király, kegyes és irgalmas király

2009. szeptember 28.
volt.Napjainkbaniskövetendőpéldakellene,hogylegyenországunkvezetőinek.
ApostoliSzentKirályunk1038.augusztus
15-énhunytel,deintelmeéstiszteletea
magyar népben örökre megmarad, szelleme itt él köztünk, melyet a híveinek
imádságábanvélünkfelfedezniatemplomunkban lévő Szent István csontereklyénkelőtt.
IgyekezzünkIstvánról,SzentKirályunkrólpéldátvenni,habártudjukazt,hogy
mégazárnyékábasemléphetünk,dehát
azisfelemelőérzés,haazárnyékanéha
ránkvetül.

Kedveshívek!
Köszöntőmvégénaztkívánommindanynyiunknak, hogy adjon az Isten nekünk
hitetésbékességetegynyugodtabb,rendezettebbjövőbe,hitetahhoz,hogymeg
tudjukteremtenimagunknakajólétetésa
békességet.Higgyünkabban,hogyahatárainkoninnenésahatárainkontúlélő
magyaregymásratalál.AdjonSzentIstvánemlékereménytabékére,adjonreményt
a
nemzeti
büszkeség
visszaszerzésére,hiszenvanmirebüszkéneklennünk,adjonalázatotis,hogyértsük, és értelmezni tudjuk mindazt, ami
velünktörténik.Adjonkitartástéserőta
változtatáshozésadjontürelmet,hogyne
ellenségkénttekintsünkmindazokra,akik
azéletetmáskéntlátják,máskéntértelmezik,ésmáskéntélik.
Köszönömtürelmüket!
Szent István napján további bensőséges
ünnepléstkívánokmindenkinek.”
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET
2009. III. negyedévben egy alkalommal
ülésezett a képviselőtestület.
Szeptember14-én zártüléskeretébentárgyaltaatestületaszociálisésegyébsegélykérelmeket.A2.napirendkeretében
Balga Sándor körjegyző tájékoztatta a
képviselő-testületetaközhasznúmunkavégzésről.A3.napirendbenmeghatározta
éselfogadtaaképviselő-testületa2009.II.
féléviülés-ésmunkatervét.A4.napirend
keretébenaképviselő-testületcsatlakozott
aBursaHungaricaFelsőoktatásiÖnkormányzatiÖsztöndíjpályázat2010.évifordulójához.Az5.napirendbenKanyóJános
polgármester beszámolt a képviselőtestületnekazönkormányzat2009.I.félévesgazdálkodásáról.Aképviselőtestületa
beszámolóta6/2009./IX.14./rendeletével
fogadtael.
A6.napirendkeretébenCsábiCsabaiskolaigazgató számolt be a képviselőtestületnekaJózsefAttilaÁltalánosIskola
2009/2010.tanévindításáról.P.T-né

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
www.orhalom.hu
Elkészült Őrhalom internetes honlapja
HosszasadatgyűjtőésrendszerezőmunkaeredményekéntŐrhalomÖnkormányzataelkészítetteafaluhivataloshonlapját.Avilághálónmegtalálhatógazdagtartalom,szép,
színesésigényesmegjelenésKozmajerViktormunkájátdicséri.
Azinformatikavilágábanjáratosolvasóknaknemszükségesmegmagyaráznienneka
hírnekatartalmát,jelentőségét,biztosvagyokbenne,hogysokanmárráiskattintottak
afentiwebcímre.Deatöbbiolvasókedvéértfontosnaktartomazalábbiinformációk
közlését,kicsitfigyelemfölkeltőnek,kedvcsinálónakisszánva.

Azinterneteskeresőbebegépelveawww.orhalom.hucímet,megjelenikaképernyőnŐrhalomcímere,majdacímermezőbenafalunevezetességeinekképe.Innenléphetünkbe
akezdőoldalra,aholmárisalegfrissebbhírekfogadnakminket.Határozottszándékunk,
hogynemcsakmegalkottuk,derendszeresenkarbanistartjukahonlapot,föltöltvemindigalegaktuálisabbtartalmakkal.Akezdőoldaltetejénlévőmenüsorbólegyszerűenlegördülvetalálhatunkgazdagképanyaggalillusztráltinformációtafaluelhelyezkedéséről,
történetéről,látnivalóiról.Ittszerepelnekegyházivonatkozásúrészekis,melyeketaz
egyházközségközreműködésévelszeretnénktovábbbővíteni.Bőségesinformációolvashatóazönkormányzatrólésakörjegyzőségrőlis.Nagyonkedvelemagalériábantalálható régi idők fotóiból készült gyűjteményt és a környező természet kincseit
megörökítőképeket.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
AugusztuselejénmegtörténtaSzentIstvánKápolnakülsőmeszelése.
AnyárfolyamánmegrongálódottaSzent
Istvánszoborkörülikerítés,melynekkijavítását és lefestését elvégezték az önkormányzatialkalmazottak.
AKossuthút5.számalattiönkormányzatiingatlanudvaránaktakarításaközcélú
foglalkoztatottak által megvalósult, téli
időszakbanazépületbelsejénekrendbetételétterveziazönkormányzat.
Fagylaltozónyíltatelepülésközpontjában. Szugyiczki Gábor balassagyarmati
vállalkozóbérletidíjellenébenhasználja
azönkormányzattulajdonábanlévőépületet,melyrevonatkozóanhosszabbtávú
szerződéstkötöttavállalkozóvalazönkormányzat.Azépületetavállalkozóesztétikusan felújította, természetesen a
felújításbekerülésiköltségebeleszámolódikabérletidíjba.Télenfornettiárusításátterveziavállalkozó.
AMagyarÁllamkincstárhelyszínivizsgálatottartottazönkormányzatnálaközponti
költségvetésből
származó
hozzájárulásai,támogatásai2007.és2008.
évi igénybevételével és elszámolásával
kapcsolatban.Avizsgálatsoránmindent
rendbentaláltak.P.T.né

Mosás az Új-árokban, 50-es évek

Hamindezekutánmégisakadnavalaki,akimegkérdezné,hogymiszükségminderre,
annakakövetkezőkettudommondani.Úgyalakultazéletem,hogyhosszabbidőttöltöttemkülföldön.Amagyarországieseményekrőltudomástnagyobbrésztcsakazinternetsegítségéveltudtamszerezni.Milyenjólettvolna,haszűkebbpátriámrólistalálok
naprakészhíreket,képeket.Éshánygyermek,unoka,szülővagybarátéltávolaszülőfalujától.Gondoljukcsakmeg,hogymilyenjólesznekikaztmondaniatelefonba,hogy
aközelmúlteseményeiről,egyfelújítottfalurészről,egyiskolaiballagásrólvagyegyegyházieseményrőlképesbeszámolótnézhetahonlaprafeltöltöttŐrhalmiÚjságlegfrissebbszámából.Igen,ezacikkis,azújságteljestartalmávalszínesbenleszláthatóa
www.orhalom.hu-n.
Farkas Egon

Ôrhalmiújság*Ôrhalomközségfüggetlenlapja*VIII.évfolyam3.szám*Megjeleniknegyedévente*Szerkesztôség:Ôrhalom
KözségPolgármesteriHivatala,2671Ôrhalom,Rákócziút1.Telefon:(35)370-001,fax:(35)570-013*Felelôskiadó:KanyóJános
polgármester*Ingyeneskiadvány*Készült:Várkert-97Kft.nyomdaüzemébenSzécsény-Pösténypuszta(0632370-333).
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SPORTEGYESÜLETI HÍREK

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!

2009. július 24-én tartotta az Őrhalmi Sportegyesület tisztújító közgyűlését. Az 1. napirend keretében Balla János, a
Sportegyesület elnöke lemondott tisztségéről, egyéb elfoglaltsága miatt már nem tudja vállalni a vezetői feladatok
elvégzését. Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással Csábi Nándort választotta meg az egyesület elnökének.
Elnökhelyettes Baranyi Zsolt lett, míg az elnökség tagjai sorába Kanyó Jánost, Kelecsényi Józsefet és Nagy Jánost választották meg. A Számvizsgáló Bizottság elnöki
tisztségére Bene István, tagjainak Percze János és Kanyó
András kapott megbízást. A Fegyelmi Bizottság elnöke Hegedűs József, tagjai Bozány István és Csernyík András lett.
Az egyesület módosította alapszabályát, amelybe bejegyzésre került az egyesület új székhelye, Őrhalom Rákóczi
út 1/e., valamint az egyesület neve Őrhalom Sportegyesület lett. Bízunk benne, hogy az új vezetés és a játékosok öszszehangolt munkája már az őszi szezon végén meghozza a
jó eredményt.
A csapatok edzője: Cserni István, Csábi Nándor
P.T-né

Az Őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport az alábbi hasznos tanácsok betartását javasolja iskolásoknak és szüleiknek:
•Azoktatásiintézménybe,illetvehazautazáskor,aközlekedési
szabályokbetartásávalközlekedjünk.
•Forgalmasútontörténőátkelésnél,mindighasználjuka„zebrát”.IskolakezdésótaazŐrhalomésTérségePolgárőrségáltal
nyújtottbiztonságotisélvezhetikiskolásainkazintézményelőtti
átkelőhelynél,haszükségesvegyükigénybesegítőkészségüket.
•Gyalogosközlekedéssoránigyekezzünkolyanútvonalatválasztani,melyjólkivilágított,bokroktól,fáktólmentes.Lehetőségszerintaziskolásokseegyedül,hanemosztálytárs,barát
társaságábanigyekezzenekotthonukba.
•Gépkocsivaltörténőutazásnál,törekednikellajárdafelölioldalontörténőkiszállásra.
•Értéktárgyakat(mobiltelefon,MP3,illetveMP4lejátszó,értékesékszer,magaspénzösszeg,stb.)nevigyünkiskolába.Ha
valamilyenokbólmégisszükségünkvanezekvalamelyikére,lehetőleg nyakban, zsebben viseljük, ha van zárható szekrény,
akkorabbanhelyezzükel,illetőlegbízzukfelnőttszemélyőrizetére,hogymeglétüketmindigellenőriznitudjuk.(Amobiltelefontlenémítva,vagykikapcsolvahelyezzükelaszekrényben,
hogyhacsörög,nelegyenészrevehető,hogyottvan).
•Aziskolábantanulóhozméltóankellviselkedni.Tiszteljüktanárainkat,társainkat,tartózkodjunkazerőszakvalamennyimegjelenésiformájától!
•Tanításután,illetvehétvégénkellemeselfoglaltságazInternetentörténő„szörfözés”.
AzInternethasználatánakismegvannakaszabályai.Azinternetesismerkedéssoránsokszortitokbanmaradavalódiszemélyazonosság,hiszennemellenőrizhető(kor,nem,haj-szemszíne
stb.)Nagyonkönnyenbűncselekményáldozatáváválhatsz.
•Személyesadatokat,lakcímet,PINkódotInternetenkeresztül
soha,senkinekneadjmeg!
•Ahálózatonismeretlenoldalakat,ismeretlene-mailcímeketne
nyissmeg!

Ifjúsági csapat tagjai: Antal Richárd, Antal Zsolt, Ágner
Attila,
Barna
Balázs(kapus),
Bergman
Balázs,
Csordás Donát, Gál Pál, Gáspár Zsolt, Geregai Szabolcs,
Geregai Zsolt,
Hegedűs Richárd, Juhász Bence,
Kárász
Richárd(kapus),
Marsiczki
Árpád,
Marsiczki Viktor,
Mészáros Tamás, Oláh Dávid,
Sipos István, Vidó Dávid.

Aktuális információk

Felnőtt csapat tagjai: Buzás Sándor, Cserni Gábor,
Csábi Dávid, Czibulya Gábor, Farkas Ervin, Hodászi Zsolt,
Kajtor Krisztián, Kelecsényi Tamás, Kertész Péter,
Kertész Szabolcs, Kmetti
Flórián, Molnár József,
Nagy Dániel, Nagy Dávid, Sinkovics Kornél,
Szalánszki Dávid, Szenográdi Attila, Szolik István,
Tedás István, Urbán Gábor, Varga Viktor.

Értesítjük a lakosságot, hogy a jogszabályváltozásoknak köszönhetőenabukósisakhiánya,agyermeküléshiánya,amobiltelefonhasználatamenetközbenésabiztonságiövhasználatának
elmulasztásaközigazgatásieljáráskereteinbelülkerülelbírálásra,
melysoránarendőrségneknincsmérlegelésilehetőségeaszabályszegőkkelszemben.10-20,illetve30ezerforintakiszabott
büntetésazelkövetéshelyétőlfüggően,lakottterületen,lakottterületenkívülésautópályán.
Afentiekentúlmenőenfelhívjukalakosságfigyelmét,hogyatérségbenműködő,kiemelkedőenmagasszintendolgozópolgárőrséggel keressék a kapcsolatot. Nagyon sokat tudnak alkalom
adtánsegíteniamunkánksorán.Azáltalukbeszerzettinformációkalapjánszámosesetbenkerültrendőrkézreolyanbűnelkövető,akitöbbesetbenkeserítettemármegkorábbantöbbünk
mindennapját.Ezentúlanapokbanegy„üzenőpostaláda”kerül
elhelyezésreapolgármesterihivatalban,melybenbárki,bármilyenészrevételét,ajánlásátakárnévnélkülishátrahagyhatja,értesítéstküldhetpéldáulahosszabbidőretörténőelutazásról,így
azőrizetlenülmaradtháznagyobbfigyelmetfogkapni.
Felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal, továbbra is bátran
keressék az Őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport tagjait.
Juhász Norbert r.ftzls.

Szondy György r.zls.
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JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
cSzeptember 1-én tartottuk tanévnyitó

cAzelsőkéthétbenjólműködöttahelyi Megfelelőszámújelentkezésesetén,a

ünnepségünket, s kezdtük meg a
2009/2010-estanévet.Igyekeztünkmindenfeltételtmegteremteniamegfelelőiskolakezdéshez. A falu lakosságának
igényeit ismerve, örömmel vettük tudomásul,hogyfenntartóönkormányzataink
anehézgazdaságihelyzetükellenére,tudjákbiztosítaniintézményünkfenntartását.
cTanévnyitónkontizenhatelsőstanulót
köszöntöttünk,akiketaziskolánkközössége József Attilás diákká avatott. Köszönjükelsőstanulóinkszüleinek,hogy
megtiszteltek bizalmukkal, és intézményünketválasztották.Azutóbbiévekeredményeireisalapozvaszeretnénkatanulók
ésszülőkigényeinekmegfelelőiskolátkialakítani,aholtanárésdiák,pedagógusés
szülő,fenntartóésintézménykorrektpartnerikapcsolatbanakaréstudegyüttmunkálkodni.
cLehetőségüklesztehetségesgyerekeinknek – környezetvédelem, színjátszó,
közlekedésiismeret,2.osztályosainknak
angol,ésnégyfélesportszakkörönképességeikkibontakoztatására,míga„lassabban”
haladóknak
felzárkóztató
foglalkozásokatbiztosítunkmagyarnyelvbőlésirodalomból,történelemből,természetismeretből és matematikából.A téli
időszakban losonci gyorskorcsolyázást
tervezünk.

polgárőrségnek köszönhetően a gyermekekfőútonvalóátkísérése.Ajövőben
iskiemeltfeladatnaktartjukagyermekek
balesetmentesközlekedésénekmegoldását.Folytatjukagyarmatirendőrkapitányság bevonásával a felsőseinknek tartott
DADA (drog-alkohol-dohányzás-aids)
programot.
cAtanévünkbenfolytatódikaz„Iskola
rendőre”program,melynekkeretébenbűn
ésbaleset-megelőzésiismereteketkapnak
tanulóink.
cTermészetesentovábbfolytatjukdiákjainkáltalkedvelttanulmányikirándulásainkat,közösségiprogramjainkat.

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR HÍRDETÉSE
Őrhalom Község Önkormányzata tájékoztatja a
tisztelt érdeklődőket, hogy a Községi Könyvtár a
balassagyarmati Kistérség Mozgókönyvtári rendszeréhez csatlakozott. Átlagosan másfél havonta új
könyvek érkeznek a könyvtárba, melyek a kistérségbe tartozó községi könyvtárak között forgórendszerben cserélődnek.
Ez úton is kérjük a könyvtár látogatóit, hogy a kint
levő könyveket minél hamarabb szíveskedjenek a
könyvtárba visszavinni. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentumokat felszólításra sem szolgáltatják vissza, akkor meg kell téríteni a kikölcsönzött
könyvek árát.
Önkormányzatunk továbbra is ingyenes internet
elérhetőséget biztosít minden kedves őrhalmi lakos
számára. Ma már öt számítógép áll rendelkezésre,
azonban a várakozás elkerülése érdekében az internetezés előzetes bejelentkezés alapján történik,
személyesen a könyvtárban.
A könyvtár nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek: 14.00- 18.00.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a könyvtár.
Farkas Andrea könyvtáros

jövő nyáron erdei iskolai tábort
szervezünk.
cMunkánkeredményesebbétételeérdekében 4-6-7-8. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk az informatikát. Igen
fontosnaktartjukazesélyegyenlőségbiztosítására való törekvést. Továbbra is
emeltóraszámbantartjukmatematika,magyaréstestnevelésóráinkat.
cBízunkabban,hogyazújtanévünkben
isszámíthatunkakedvesszülők,önkormányzataink, és minden jó szándékú
embersegítségére,támogatására.
Az Őrhalmi József Attila Általános Iskola
tantestülete nevében,
tisztelettel:
Csábi Csaba iskolaigazgató

Első osztályosaink

XI. Nyári Mulatságok Ipolyvarbón
Ipolyvarbón 2009. július 11-én rendezték meg az Ifjúsági Találkozót, ahol a helyieken kívül az őrhalmi és az
ipolykéri fiatalok is részt vettek. Délelőtt 10 órakor
kezdődött a gyermekprogram, igaz kevés őrhalmi
résztvevővel, de a programot felhőtlen jókedv koronázta. A zsákbaugrálás, kötélhúzás és gyermekfoci
igazi zsibongóvá változtatta az ipolyvarbói sportpályát.
Az ipolyvarbói iskolában röplabda, ping-pong és kosárba dobó versenyre már jó néhányan regisztráltatták
magukat az őrhalmi fiatalok közül is.
A délutáni programra sokan voltak kíváncsiak, nézők,
játékosok egyaránt, mert labdarúgó mérkőzés vette
kezdetét a sportpályán. A kora esti órákban Kois Szilvia vezetésével hangulatos vetélkedő kezdődött, amelyet szalonnasütés követett.
Este került sor az eredményhirdetésre, de ekkor már
lobogott a tábortűz és kezdetét vette a kb. 60 fős csapatnak a Disco, amelyben a Bukott Angyal nevű zenekar mutatkozott be. A zene még folytatódott, de a
fiatalok éjféltájban spontán programnak az ipolykéri
vendégségi bulit választották.
Kanyó Géza

ESEMÉNY

ÓVODÁNK HÍREI
v Anyáripihenésésnagytakarításutánszeptember1-énóvodánkbanismegkezdődötta2009/2010-esnevelésiév.
v A29beírtgyermekközül11kiscsoportos,7középsőcsoportos,11nagycsoportosgyermekvettebirtokbaacsinosan
feldíszítetttermeket,udvarijátékokat.
v Szeptemberhónapazújgyermekekbeszoktatásának,aszokások kialakításának az időszaka.A kiscsoportosok önkiszolgáló tevékenységet, a középső- és nagycsoportosok a
napositeendőketgyakorolják,fokozatosönállóságranevelés
mellett.
v Azóvodánkbanfolyóneveléstolyanszemléletmódszabályozza,amelytekintettelvanagyermekekegyénifejlettségére, és alkalmas arra, hogy kialakítsa az együttéléshez
szükségesszabályokat.Ennekkeretétanépihagyományok
ápolásateremtimeg.Mióvónőkanéphagyományőrzést,a
népikultúraápolásátkiemeltfeladatnaktekintjük.Megteremtjükaztakörnyezetet,amelybenazóvodábalépéselső
pillanatátólanevelésszervesrészeanéphagyományápolás.
Így,amodernvilággalötvöződvetovábbélanépikultúraés
amaigyerekekismegtaláljákbenneaszépséget,azörömöt,
akövetendőt.Azévfolyamánmegismertetjükagyermekeket
anépszokásokkal,megünnepeljükjelesnapjainkat.
v Anagycsoportosokszeptember11-énrésztvettekavédőnéni
általszervezettanyatejesvilágnapirendezvényen,aholnépi
gyermekjátékokbólösszeállítottjátékfűzéstadtakelő.
v FenntartóÖnkormányzatunktólismegkapjukakellőtámogatástahhoz,hogyóvodánkoptimálisantudjonműködni.
Köszönjük!

MEGHÍVÓ
AzősziünnepkörjelesnapjaSzentMihálynap,melyetazóvodánkbanMihálynapivásárralköszöntünk.Szeptember 29-én,
kedden 1330 -kor kerülsorerre,azimmár9.alkalommalmegrendezendőeseményre./Esőeseténkésőbbiidőpontbantartjukmeg./Szeretettelvárunkazóvodaudvaráramindenkit,ahol
azóvónénikésakedvesszülőkáltalkészítettvásáriportékákatlehetmegvásárolni.Óvodánkkonyhájánpedigfinométkekbőllehetválogatni.
Ezarendezvényjótékonyságicélzatú,avásárbevételébőljátékokat,fejlesztőeszközöketvásárolunkagyermekekszámára.
Minteddigmindenévben,azidénisszámítunkakedvesszülőktámogatására,segítségére,hiszenegyütthatékonyabbantudunkrésztvenniagyermekekfejlesztésében.
EgykisversikévelinvitálokmindenkitaMihálynapivásárba:
„Gyere velem a vásárba, Fussunk oda hamarjába.
Vehetsz majd ott minden szépet, Ha nincs pénzed, majd csak
nézed!”
Menyhárt Gáborné óvodavezető




E G Y H Á Z I M O Z A I K
Szent István Ünnepén 2009.augusztus 20-án
TavalyiévótakülönösennagyünneppéváltŐrhalombanezanap,hiszen
templomunkbanőrizzükszentKirályunkereklyéjét.Ennekszellemében,
ebbenazévbenisméltónünnepeltüktemplomunkbúcsúját.Augusztus
19-énazalapító(KanyóMihályésMárta)szándékáraszentmisétmutatott
beakápolnánálMiklósAtya,reggel7órakor.Aszentmisénakoraiidőpontellenéreisszépszámbanvoltakjelenahívek.Ezenanapon18órakorvoltazelőestiünnepiszentmise,amelyreNógrádmarcal,Csitár,Ilíny
híveiiseljöttek.AszentmiseutánaPlébánosÚrmeghívásáraésajelenlévőköröméreaszékesfehérváriZeneművészetiIskolavonószenekara
adotthangversenytLisznaySzabóMáriafővédnökletével.Aműsorban,
melynekrészleteihallhatóakvoltakakatolikusrádióbanis,MiklósAtya
műveiisszerepeltek.Akésőestébenyúlózeneiprogramigencsaknagy
élményekkelgazdagítottaazőrhalmihíveketis.Augusztus20-ándíszbe
öltözött és szép virágokkal pompázott a „Kiskápolna”, Szent István
szobra,aPlébániatemplom,hiszenazünnepelőttahívekösszefogásával
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szépítették,takarítottákatemplomot,ésSzentIstvánemlékhelyeit.
Augusztus20-án10.30órakorkezdődöttaszertartásaSzentIstvánKápolnaelőtt,aholahívekszépszámbanjelenvoltakésfogadtákaharangszóraérkezőprocesszióval,SzentIstvánereklyéjét.APolgármesterÚr
ünnepibeszédébenméltattaSzentIstvánkirályunkat,ImrétésGizellát,a
családszentéletét,amelypéldaértéketkell,hogymutassonésteremtsen
jelenkorszakunkbanis.SzentIstvánlitániájaután,melyetazőrhalmi
temploménekkaraénekelt,elindultakörmenetaSzentIstvánszoborhoz,
aholaplébánosatyákáldástadtakazereklyével.Eztkövetőenazünnepi
búcsúiszentmisevettekezdetét,melyetbemutatottésszentbeszédetmondott:HorváthZoltántb.kanonok,esperesabudapestiAvilaiNagySzent
TeréztemplomPlébánosa.Aszentmiseutánkenyérszenteléséskenyérszegéskövetkezett,amelyahívekközöttlettszétosztva.Miklósatyaés
Zoltánatyakézfogássalköszöntemegahíveknek,hogyegyüttünnepelhetettanégyközségSzentKirályunkünnepénŐrhalomban2009-benis.

ÉnekKirályhoz,SzentIstvánhoz:„Újlelkimanna”1905BorobszkyLénárd
(EgyházművészetigyűjteményŐrhalomban)
Dallam:Eznagyszentség
„Tartsd meg Isten a Királyt, Néped hozzád így kiált, Távoztass el tőle minden
Testi lelki kárt, Áraszd rá a kegyelmet, Hogy te Szent Törvényedet,
Teljesítve kormányozza, Hív nemzetedet, Bölcsességgel áld meg őt,
Hogy járjon színed előtt, S igaz ügye védelmére, Adj mindig erőt,
Karját, s kardját szenteld meg, Hogy rábízott népednek,
Megszerezze Szent áldását, Békességednek, Igazság és Szeretet,
Lengjen kormánya felett, Hogy így méltán, Képviselje, Szent fölségedet,
Minden rosszat, de kivált, Távozatsd a pártviszályt, Isten tartsa meg országot,
Tartsd meg Királyt!”
Kanyó Géza
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NAPJAINK
ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN II.

Azutóbbiévekbenkialakultegyfajtadivat,melyszerintazédesanyákjelentős
részepusztahiúságbólnemtápláljákanyatejjelcsecsemőjüket.Ezaszomorú
statisztikaisösztönzötttöbbszervezetetarra,hogyfelhívjákafigyelmetazanyatejfontosságára.1992ótavilágszerte,mindenévbenmegünneplikazAnyatej
Világnapját,azUNICEFésazEgészségügyiVilágszervezet(WHO)kezdeményezésére.Aprogramcélja,hogyjavuljona6hónaposkorigkizárólaganyatejjeltápláltcsecsemőkszáma.
Aszülőkmindigszeretnékagyermekszámáramindenbőlalehetőlegjobbat
adni.Acsaládias,szeretettelteli,biztonságotjelentőkörnyezetenkívül,alegjobb
dolog,amitnyújthatunkszámáraazanyatejestáplálás.Azanyatejababatökéletestápláléka.Érzékeny,mégéretlenemésztőrendszerénekpontosanmegfelelő
formában,ésmegfelelőmennyiségbentartalmazzaaszükségesfehérjéket,zsírt,
szénhidrátot,vitaminokatésásványianyagokat.
Sajnosvannakolyanédesanyákis,akiköröklöttenvagyalkatuknálfogvanem
képesekazanyatejestáplálásra.Mamáragyártókigyekeznekalehetőlegjobb
minőségű,legkorszerűbbtápszereketelőállítani,amelyekmegközelítőleghasonlítanakazanyatejre.
Szeptember11-én,azőrhalmiMűvelődésiHázfelújítottépületébentartottákaz
AnyatejesVilágnaprendezvényét,immármásodikalkalommal,HevérIstvánné
védőnőszervezésével.ArendezvénytKanyóJánospolgármesterúrnyitottameg,
melyetafőszervezőköszöntőszavaikövettek.Aprogramdr.GúthCsabaháziorvostájékoztatójávalfolytatódottazanyatejésaszoptatásfontosságáról.Aszép
számmalmegjelentvendégeketaszervezőkszínesszórakoztatóprogrammalis
várták,melyetamárjólismertZsuzsiésOrsiduónagysikerűelőadásanyitott
meg,akikmindenkiöröméreagyerekekenkívül,afelnőtteketisbevontákműsorukba.Amindenkitmagávalragadóprogramután,színvonalaselőadásthallhattunk Gál Anita csecsemő- és kisgyermek nevelő- és gondozó
tolmácsolásában,Testvérszületikcímmel.Eztkövetőenláthattukacsitári,ésaz
őrhalmióvodásokvidámkisműsorát.Arendezvényvalamennyifellépőjenagy
sikertaratottaközönségkörében.HevérIsvánnévédőnőéssegítőiremélik,hogy
aműsorelnyerteajelenlévőktetszését,azanyukákhasznosésújinformációkat
ismerhettekmeg,ésagyerekekisjóléreztékmagukat.Avendéglátókaműsor
utánsokszeretettelvártakmindenkitegykiskötetlenbeszélgetésreésegykisfalatozásraasvédasztalköré.Arendezvényfőtámogatói:dr.GúthCsabaháziorvos,FelicitasKft.(szaktanácsadónyomtatványok,áruminták),MERCKKft.
(gyógyszergyártóésforgalmazó),ŐrhalomKözségÖnkormányzata,abalassagyarmatiSzentGyörgyGyógyszertár.
F.A.







EGÉSZSÉGSAROK







A kötelező iskolai szűrések tapasztalatai

A vírusfertőzésekről

Minden évben az általános iskola 1-3-5-7. osztályos tanulóinál kötelező szűrővizsgálatot végzünk. A szűrés kiterjed a mozgásszervek-, látás-, hallás-, vérnyomás-,
nemi szervek-, fogazat-, tüdő-szív fizikális vizsgálatára.
Ha a gyermeknél elváltozást észlelünk, szakorvoshoz
irányítjuk. Előtte írásban értesítjük a szülőt, hogy a gyermeknél milyen elváltozást észlelünk, s azt is, mely szakrendelésre küldjük. Háziorvosi beutalót adunk, ha kell
időpontot is kérünk. Ez úton is kérem, hogy a megállapított diagnózisról visszajelzést adjanak, illetve a kapott
leletet mutassák be. A múlt tanévben 13 értesítést küldtem ki a szülőknek. Ebből csak három fő vitte el vizsgálatra gyermekét, és hozta vissza a leletet. Sajnos ebből két
gyermeknél a gyanú beigazolódott. A többi szülő el sem
vitte a gyermeket. Úgy tűnik, nem csak a felnőttek nem
mennek el a szűrésekre – melyek általában ingyenesek –
de a gyermeket sem viszik el. Ebben is rossz példát mutatunk, pedig lehet, hogy komolyabb bajt előznénk meg
vele. Szeretném kérni a szülőket, hogy ha ilyen értesítést
visz haza a gyermeke, teljesítse ez irányú kötelességét!
Jobban figyeljenek a gyermekeik egészségére!
Hevér Istvánné védőnő

A vírusok egészen apró élőlények, kisebbek, mint a baktériumok, nagyon
egyszerű felépítésűek. Mivel ők is élnek, fő céljuk a szaporodás, hogy életben maradhassanak. A szaporodásukhoz táplálékra van szükségük, ami a
legtöbbször más, fejlettebb élőlények szerves anyagai. Vannak olyan fajtáik
- amik most számunkra érdekesek és veszélyesek - amelyek az emberi sejtekből élnek és ott szaporodnak. Ha szaporodásuknak nem szabunk gátat,
úgy el tudják árasztani a szervezetet, hogy azt el is pusztíthatják.
Vírusok esetében ezt a szaporodást nehéz megakadályozni, ugyanis anynyira egyszerű élőlények, hogy még sejtfaluk sem létezik. A baktériumoknak van sejtfaluk és sejtszerkezetük, ott már feltalálták az azt romboló
anyagokat, az antibiotikumokat , amit ha alkalmazunk a baktérium elpusztul.
A vírusokkal szemben csak egyetlen fegyverünk marad, a saját immunrendszerünk, ami felismeri az idegen élőlényt, és azt megsemmisíti. Ebből
következik, ha túl akarjuk élni a vírusfertőzést a legfontosabb, hogy immunrendszerünk erős és "harcrakész" legyen mindig. Védekezésünk rendszerét úgy tartsuk rendben, hogy egészségesen élünk és táplálkozunk, sok
vitamint eszünk, nem dohányzunk, napi 2 liter folyadékot fogyasztunk,
rendszeresen aktív mozgást végzünk. Látható, hogy egy vírusos járvány
idején mi tehetjük meg a legtöbbet azért, hogy ne kapjuk el a fertőzést, és
ha elkaptuk, meggyógyuljunk belőle.
Dr.Gúth Csaba háziorvos

KÖZSÉGI HÍRMORZSÁK
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T ű z o l t ó v e r s e n y
Napsütéseskellemesidőbenkezdődöttszeptember12-énarétságivoltpáncéloslaktanyaterületénaNógrádMegyeiKatasztrófavédelmiIgazgatóságésaRétságiTűzoltóParancsnokságszervezésébenaTerületiÖnkéntesTűzoltóságoknakkiírtIFAgépjárműfecskendővel
végrehajtandószakmaiverseny.
Aversenyennégytelepülés:Diósjenő,Nógrád,ŐrhalomésRétságÖnkéntestűzoltóivettek
részt.Aszakmaivetélkedőtkomplexfeladatsorokvégrehajtásávalidőrekellettteljesíteni.A
feladatokvégrehajtásasoránelőfordulókisebbhibákértacsoportokakiírásnakmegfelelően
hibapontokatiskaphattak.Aversenysoránakövetkezőfeladatokatkellettvégrehajtani.
1. feladat: Beöltözésteljesvédőfelszerelésbe(védőruha,csizma,sisak,védőkesztyű),majda
gépjárművelszalonpályaleküzdéseelőre-hátramenetben,célzászlókérintésével.Majdgépkocsiemeléskövetkezett,sérültkimentéstimitálva.
2. feladat:Gépjárműfecskendőrőlfelszívásostáplálássalsugaratkellettszerelnialapostetőre,kétfeltételezetttűzfészekmegsemmisítésére.
3. feladat:Tűzcsapróltáplálásszerelésegépjárműfecskendőre,majdsugárszerelésefüstteltelt
épületbe,légzőkészülékekhasználatával,sérültkimentéseafüstteltelthelyiségekből.Eztkövetőenabentlévőtűzgázok(3db)felszámolásasugárral.Afeladatleküzdéseutánvisszaszerelés,majdagépjárművelarajt-célvonalontörténtáthaladássalértvégetafeladat.
Csapatunkafeladatsort13perc50másodpercalattalegjobbidőveléslegkevesebbhibaponttalhajtottavégre,amivelelső helyezést értünk el,korábbancsakhivatásostűzoltóknak
kiírtkategóriában.Rövidpihenőutánfolytatódottaversengés.DélutánraaRétságiTűzoltóság
KistérségiKörzetiTűzoltóversenytszervezett,amirecsapatunkismeghívástkapott.Aversenyen13csapattűzcsapszerelésbenmérteösszeerejét.CsapatunkaNógrádiÖTEmögötta2.
legjobb időtérteel,38másodperccel.
Csapatunktagjai: Antal György, Bukta József, Fábián Kristóf, Kállai Péter, Kovács Erik,
Mohács Gábor, parancsnok: Bene István.
Bene István

Biztonságunk

érdekében

AlassanmagunkmögötthagyottnyárinapokisadtakbővenmunkátazŐrhalomésTérsége
Polgárőrségtagjainak.MindŐrhalomban,mindpedigBalassagyarmatonakadtakszépszámmalolyanrendezvények,amelynekközútibiztosításábanarendőrségkérésére,ésvelükegyüttműködverésztvettekazőrhalmipolgárőrökis.EzekközülkiemelkedikBalassagyarmatona
Diákjuniális,aNyírjesbenlezajlottPalócTriatlonverseny,itthonaSzentIstván-napikörmenet,valamintaRobertFicoszlovákminiszterelnökszécsényilátogatásakapcsánszükséges
közútibiztosítás.
Aszeptemberiiskolakezdésidejénévről-évrepolgárőröksegítikazátkeléstaJózsefAttilaÁltalánosIskolaelőttigyalogátkelőhelyen.Nemvoltezmáskéntazidénsem,mivelatanévelső
kéthetébenazegyesületkétnyugdíjastagjaposztoltmindenreggelaziskolaelőtt.Szinténa
hagyományosfeladatokközétartozikazőrhalmiGyöngyösbokrétaHagyományőrzőKöraratóbáljánakabiztosítása,amelyetakétszervezetközöttijóegyüttműködésalapjánmárhosszú
évekótavégeznekapolgárőrök.
AnyárvégénkészenlétbeállítottaazegyesületafelújítottIFAgépjárműfecskendőt,amely
azóta„éles”bevetésremégnemvonult.
Gépjármű-fecskendőversenyenviszontrésztvettekveleazőrhalmiönkéntestűzoltókRétságon,avoltlaktanyaterületén,aholrögtönmegisszereztékazelsőhelyezést.-RP-
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Örhalom-i Horgász Egyesület

∑

∑

v2009.május10-énvoltmegrendezveaMegyeiII.osztályúcsoportbajnokság,melyen5.helyezéstértelaversenycsapatunk.
vIpolykupahorgászversenyenisrésztvettazegyesület,melyaszlovákiaiZselizen,aGaram
folyónlettmegrendezve,2009.augusztus22-én.Acsapatunkezenaversenyenisaz5.helyen
végzett.
vAugusztus30-ánkörnyezetvédelminapottartottunk,melyenazIpolyfolyómentén,azÚjárok-ésaKövecses-tavontakarítástvégeztünk.
vSzeptember05-énháziversenytrendeztünk,majdaversenyutángulyássalvendégeltük
megarésztvevőket,ésahozzátartozókat.AfőzéstKertészAttilaTamásnéésKertészAttilavállaltamagára,ezértköszönetetmondunknekik.Aversenyen16felnőttés3gyerekvettrészt.
Felnőtthelyzettek:1.hely:MolnárKrisztián,2.hely:DócsZoltán,3.hely:MenyhártGábor.
Gyermekkategóriahelyezettjei:1.hely:CsábiGábor,2.hely:BangóFerenc,3.hely:OkolenszkiPatrik.
vSzeretnémfelhívniahorgásztársakésakirándulókfigyelmét,hogyaszemetetneszórják
szétavízpartonésaréten.Akihelyezettszemeteshordóbalegyenekszívesekahulladékot
rakni.Felhívjukarétenközlekedőfiatalokfigyelmét,hogyanagybálásszénanemazértvan
ott,hogyúttorlaszokatcsináljanakbelőlük.AzÚjároknállévőhídon,mint2009.szeptember
15-énvirradóratapasztalhattuk,2dbnagybálaszénátraktakahídra,ígynemlehetettahídon
átmenni.Ezérthavalakilátjaazilyenéshasonlócselekményekelkövetőjét,azfigyelmeztessehogy,hagyjaabba,ésírjafelanevét,majdjelezzevalamelyikszervezetnek.Előreisköszönjükalakosságnevében.Kertész Attila Tamás HE elnöke

TŰZOLTÓK VAGYUNK!
Lángoló ház, sikoltó asszony.
Mindenütt füst, hamu, korom,
és a tűz, a terjeszkedő vad pokol!
Itt nincs irgalom, nincs oltalom!
Be a lángok közé! El kell oltanom!
Menteni és oltani!
A végsőkig kitartani!
Ez a mi feladatunk,
mert mi tűzoltók vagyunk!
A védőszentünk Szent Flórián!
A veszélyben Ő vigyáz reánk!
Becsületünk az egyenruhánk!
Csapatunk legyőz minden akadályt!
A fecskendőből száll a vízsugár.
Az asszony gyorsan a létrára áll.
Összedől a ház, már csak egy pillanat
S ekkor rémülten szól az anya:
A kisgyermekem bent maradt!
Egy emberként rohanunk,
mert mi tűzoltók vagyunk!
Kemény edzés az életünk!
Nekünk a tűz a végzetünk!
Utat törünk a lángokon át,
hogy megmentsük a kisbabát!
De a főgerenda maga alá temet
egy tűzoltót, egy fiatal életet.
Könnyes szemmel hallgatjuk a
parancsnokot:
A gyermek megmenekült, de a pajtásunk halott.
S halálból született jelmondatunk
szívünkbe véstük akkor, ott!
S szívünkben, azóta ott lobog, mint a tűz:
Menteni akár az életünk árán is!
Ez a mi feladatunk,
mert mi tűzoltók vagyunk!

/László Péter/
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ESEMÉNY

HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR
vJúlius12-énaszlovákiaiipolyhídvégifalunapszereplőivoltaka
citerásokésanépdalkörtagjai.
vAhagyománnyáváltilinyifalunapotjúlius25-énrendeztékmeg.
AszentmisétkövetőenazünneplőtömegkivonultaMária-szoborhoz.Azegyháziprogramutánafinomebédéésaszórakoztatóműsorokévoltafőszerep,aholazőrhalmihagyományőrzőkképviselték
községünket.
vJúlius26-ánrendeztékmegabalassagyarmatiAnnanapiPalóc
Búcsút,aholakörmeneten,illetveaszabadtériszentmisénaKörtagjaiisrésztvettek.Idénisköszönetazoknakazőrhalmiaknak,illetve
őrhalmiszármazásúaknak,akikcsoportunkhozcsatlakoztakamenet
során.AdélutánifolklórprogrambanMenyhártÉvanépdalcsokrot
adottelő.AfellépéseketkövetőenkezdődöttaPalócországszépeelnevezésűnépviseletesszépségverseny,aholarojtosselyemkendővel
kikötöttfejűőrhalmimenyecskénk,MenyhártÉva3.helyezéstértel.
BallaDaniellakislánykategóriábanaképzeletbelidobogó2.fokára
állhatott,mígakétnagylányFábiánNikolettésRadosZsófiakülöndíjatkaptak.AHagyományőrzőKörcsoportoskategóriában5.
helyezéstértel.Acsoporttagjai:BallaDaniella,FábiánBence,FábiánNikolett,MenyhártÉva,RadosZsófia,SzélesBence.Ezúton
isköszönjükasegítőkészőrhalmiaknakakölcsönkapott,eredetinépviseleteket.
vAugusztus15-énvoltaKörsajátrendezvényeazAratóbál.
vAhagyományőrzőkutolsónyárifellépéseÓváronvolt,aholavarbóiasszonyokkalközösműsorszámukatmutattákbeanagyszámú
közönségnek.F.A.

ARATÓBÁL

Cinegelábak Citerazenekar

Népdalkör

Utánpótlás csoport

Augusztus15-énmegrendeztükahagyománnyáváltjótékonyságiAratóbálunkat,amelyidénisnagysikerrelésszéperedménnyelzárult.
AzártkörűrendezvényMenyhártGábornéelnökköszöntőjévelkezdődött.
Azünnepélyesmegnyitótkövetően,aKörtagjaiszínvonalasésvidám
műsorralkedveskedtekvendégeiknek.Eztkövetőenatöbbfogásosfinom
vacsoráé,ésazanyukák,valamintnagymamákáltalkészítettsüteményeké
voltafőszerep.Ajóhangulatúbálfolyamánsorkerültanagysikertaratottmeglepetéstáncbemutatásárais,amelybenazideiesztendőbenvendég
táncosokisközreműködtek.Anagylétszámú,jószándékú,segítőkésztámogatókfelajánlásánakköszönhetőensoktombolatárgyatsikerültidénis
összegyűjtenünk.Azegyórakorkezdődőtombolasorsolássokaknakkedvezett,deanyeretlenszelvényektulajdonosaisemszomorkodtaksokáig,
hamarosanvigasztalódhattakazízletespótvacsorával,ésahajnaligtartó
mulatsággal,melyhezatalpalávalótidénisKakasPéterszolgáltatta.
Természetesen,mindenjellegűtámogatástésfelajánlástelfogadunk.Mi,
egy-lassan9éve-működőcivilszervezetvagyunk,akitmindenkiasaját
belátásaszerintsegítéstámogat,avagykritizál,ésnemtámogat.Sajnos
többenvannakolyanok,akiknemaztfigyelik,hogyacsoportbanszereplő
lányok,fiúk,kortársaikkemény,bántóésolykorkirekesztőkritikájukellenéreisbüszkénhordjákazőrhalminépviseletet.Atöbbségaztsemlátja,
hogyazasszonyok,férfiakcsaládjaikésmunkájukmellett,szabadidejüketnemsajnálva,hétről-hétrejárnakapróbákra,ésmindenfélejutalmazás, és fizetség nélkül évek óta viszik Őrhalom hírnevét a megye
különbözőtelepüléseinekrendezvényeire.
Évről-évrenemkismunkánkbakerülabálmegszervezése,egyrenehezebbtámogatókatszerezni,mindenkitöbbszörismeggondolja,hogykitmitsegítsen.Ezértisvagyunkkimondhatatlanulhálásakmindenegyes
segítségért.Köszönetjáralegkisebbtombolatárgytólkezdve,avacsora
alapanyagokonkeresztül,afizikaimunkájukatnemsajnálósegítségeken
át,aszemélyesrészvételig,mindenért!Örömünkreszolgál,hogymindig
vannakolyanok,akikértékelik,éssegítikmunkánkat!!!
F.A.

K Ö S Z Ö N J Ü K!
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónk segítségét, akik anyagi vagy más természetű
hozzájárulásukkal, együttműködésükkel segítették a 9. Aratóbál eredményes lebonyolítását.
Köszönettel: az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai.

