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XII. NYÁRI MULATSÁGOK
I f j ú s á g i Ta l á l k o z ó
az Europe Direkt Nógrád megyei informásciós központ ,
a Nógrád Megyei Közgyűlés és Őrhalom község
Önkormányzatának főtámogatásával
Őrhalom községben 12. alkalommal került megrendezésre az Ifjúsági Találkozó. A több hónapos előkészítő munka ismét meghozta
az érdeklődést, és bizonyos programokban a sikert. Június 26-án
felnőttek, és fiatalok indultak a Varbói út irányába, ugyanis triál
motoros bemutatóra került sor, igaz a pálya alkalmassága miatt ez
a presszó udvarára szerveződött át. Ipolyvarbó fiataljai az árvíz
miatt szervezetten nem tudták képviseltetni magukat, de néhány fiatal ennek ellenére is megtalálta az „egyenes” utat Őrhalom irányába. A félórás motoros bemutató után ebédelni invitáltuk a tér minden résztvevőjét, egy birkagulyásra. Az első sportprogramban ”Találd
el a felső lécet” győztesként Fábián Béla és Kelecsényi
Tamás került ki. Bibliai totóban Csábi Gábor, Fábián Gábor
és Járja Bence bizonyultak a legjobbnak. Biliárdban a kis
hordó sört Balla János, az üveg Tokaji bort pedig Gemer
Szabolcs nyerte. Nagy érdeklődés kísérte a 17 órakor kezdődő pingpong versenyt, melyben a fődíjat, az angol karórát

Kanyó Róbert nyerte. A második Baranyi Krisztián, a harmadik helyezett Gemer Csaba
lett. A délutáni órákban pogácsát, fánkot, jégkrémet osztottunk a fiataloknak, majd uzsonnára szendvicset szolgáltunk fel.
A délután folyamán nagy létszámmal kísérték figyelemmel a „csajos percek” című táncprodukciót, melyet a Dinamic SE tagjai mutattak be. Negatív élményként kellett megtapasztalni, hogy nem kísérte megfelelő érdeklődés az ifjúsági vetélkedőt. Viszont a
gyermekcsapat lelkesedése,
és a felnőtt csapat összefogása (utóbbi győzelmére) kiemelt figyelmet érdemel. A vetélkedőt a játékvezetők először szervezték, ami minden évben
másként tükröződik. Gemer Csaba és Menyhárt Gábor játékvezetők ötletes
kérdésekkel tarkították a jól sikerült vetélkedőt. Háromnegyed kilenckor
fáklyákat gyújtottunk, majd eredményhirdetés, díjkiosztás következett. Fél
tízkor a tüzijátékkal vette kezdetét a hajnali egy óráig tartó disco.
Az Ifjúsági találkozó második része „Házibuli a Lesz Vigaszban” július 3án folytatódott csocsóversennyel, bűvöskocka forgatással és discóval, melyen igen nagy létszámmal vettek részt a fiatalok.
A program harmadik rendezvénye Ipolyvarbón későbbi időpontban kerül
megrendezésre.

Köszönöm, hogy támogatóink ebben az évben is hozzájárultak az Ifjúsági Találkozó megrendezéséhez!
Kanyó Géza programszervező

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2010. AUGUSZTUS 20.
Tisztelt Olvasó!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívüli időjárás következtében (árvíz miatt) elmaradt
Trianoni megemlékezés 2010. augusztus 20-án 16.00 órai kezdettel kerül megrendezésre
a Trianoni emlékkeresztnél. A részletes programról a későbbiek folyamán tájékoztatjuk az
érdeklődőket. Mindenkit szeretettel várunk!
Kanyó János polgármester

KÖZSÉGI HÍRMORZSÁK
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ŐSEINK OKIRATAI II.
Ezúttal betekintünk a kedves olvasókkal az egyházközség régi irományaiba,
levéltári anyagába.

Szembemiséző oltár
1971-72-ben egyházközségi gyűjtés alkalmával 274 fő adományozó volt. Legkisebb befizetés 50 Ft, a legnagyobb 600 Ft volt. Átlagban 200-300 Ft-ot adományoztak a cél érdekében. Az oltárra összesen 60.683 Ft gyűlt össze. Az
oltár Bednárik Dénes atya idejében készült el 1972. június 30-án.

Temető kút
1961-ben négy alkalommal szerveztek gyűjtést a kút létrehozása érdekében.
Összesen 757 Ft jött össze, az általában 20-30 Ft-os adakozásokból. Meló
János és családja kiemelt támogatónak számított a 160 Ft-os adakozásukkal.

Templomfelújítás 1966-67.

Római katolikus templom külső-belső felújítása
Erdélyi László ácsmester 1966. november 18-án 23.510 Ft munkadíjért végezte el a tetőfelújítást. Mann János bádogosnak 1966. december 18-ai keltezésű számlája alapján 13.188 Ft került kifizetésre. Röffler Lajos villanyszerelő
1967. január 2-án 23.242 Ft-ot kapott az elvégzett munkáért. Láng Károly esztergomi kőműves 1967. január 9-én keltezett számláján az építési költség
111.307 Ft volt.

A pénztárkönyv érdekességei
-A Mária Reparatrix Zárdából 1946-ban vásároltak 12 Ft-ért 45 db ostyát.
-1946-ban a kórus feljáró javításáért 25 Ft-ot vett fel Szolik András kovácsmester.
-Gombos Sándorné őrhalmi üzletéből vásároltak 1946. december 19-én egy liter bort, 4 Ft-ért.
-Oberbauer cégtől 1947. szeptember 15-én vásároltak 100 Ft-ért keresztelési kapszulát.
-A plébániának műszaki költség fejében egy mázsa búza árát 1947 november
2-án Nagy István befizette.
-A plébánia villanyszerelése 1950.július 4-én 375 Ft-ba került, amely Szászay
Lajos villanyszerelőnek került kifizetésre.
-A templom villanyszámla díja 1950. júliusában 36 Ft volt.
-Az őrhalmi Katolikus Iskolaszék részére órarendre és krétára 29 Ft-ot adtak ki.
Végül egy ima, melyet egy anya imádkozott elhunyt, hajadon lányáért
1933. december 28-án (Nyújtsd ki mennyből):

„ Akit egykor az anyaszív szeretett,
Feledni azt soha-soha nem lehet,
Borulhat reája a sír éjszakája.
Itt is ma egy édesanya áldozik,
Sírban nyugvó lányáért imádkozik,
Vérző szívvel érte imát küld az égbe.
Járja Ilona Uram az, akiért
Felajánljuk neked ma e szent misét,
Szálljon béke rája, síri nyugalmára.
Betlehemi kis Jézuskánk, óh kérünk,
Látogasd meg ezen elhunyt testvérünk,
Hozzon születésed neki üdvösséget.
Az anyaszív hozzád fordul Szűz Anyánk,
Mert te tudod az anyaszív bánatát,
Légy te is az égben neki segítsége.”
Kanyó Géza

Gólya, gólya, gilice
Nagy megtiszteltetés érte az Ifjúság út lakóit, ugyanis egy fehér gólya (Ciconia
ciconia) pár fészkelt az úgynevezett Járja-köz melletti villanyoszlop tetejére.
Nemzeti madarunk lakóhely választásának több oka is lehet. A magyar nemzeti
tradíció szerint erős a kapcsolat a gólya madár és a gyermekáldás, népszaporulat között. Állíthatom, hogy a lakóhelyül választott oszlop alatti terület a környéken lakó gyerekek kedvenc játszóhelye. Szóval, a hagyományban lehet
valami. Utcánkban sok fiatal pár lakik. A gólyák előszeretettel időznek, nézelődnek a házaik tetejéről. Hogy az ezzel kapcsolatos legendák igaznak bizonyulnak-e, azt majd később meglátjuk…
A népi hagyományokon túlmenően, természetismereti könyvekből, megfigyelés
alapján mindenki tudhatja, hogy a fészkelőhely megválasztásának legfontosabb
szempontja a táplálék közelsége. Eddig
úgy hittük, hogy utcánk a falunak a vizes,
lápos részektől távolabbi részén fekszik.
Azonban, köszönhetően a rendkívüli tavaszi, nyár eleji időjárásnak az utcánk legvégén lakók átminősültek „boldog”
vízparti ingatlan tulajdonosoknak. A környező szántóföldeken is megjelentek a kisebb tavak, mocsaras részek. Rovarokban,
kétéltűekben nincs hiány, sőt annyi van,
hogy további gólya párokat is várunk
ebédre, vacsorára szeretettel.
Bár az egyik legelterjedtebb, közismert madarunkról van szó, talán mégsem
hiábavaló néhány alapvető dolgot, érdekességet megemlíteni. A fehér gólyát
külsőleg bemutatni felesleges, még a gyerekek is felismerik. Méreteiről annyit,
hogy állva kb. 100-115 cm magas, repülési szárnyfesztávolsága kb. 155-165
cm. A csőre 15-20 cm hosszú, erős és hegyes, hogy tudjon e ragadozó madár
vadászni rovarokra, kisemlősökre, kétéltűekre és csúszó-mászókra fűben és
vízben egyaránt.
A gólyák neme külsőre nem különböztethető meg, legfeljebb csak annyira, hogy
a hímek általában nagyobbak. A hímek súlya 3,6 kg, míg a tojók súlya 3,3 kg
körüliek. Bár sokan úgy gondolják, hogy egy tipikusan magyar, csak nálunk
költő, „nemzeti” madárról van szó, az igazság az, hogy máshol is elterjedt. A
fehér gólya Európában az utóbbi időkben leginkább a Pireneusi-félszigeten, és
Németországtól a Közép-Orosz-hátságig fészkel. Európán kívül még Északnyugat-Afrikában, az Ibériai félszigeten, Törökországban, Kis-Ázsiában (Üzbegisztán és környező országok). Különösen magas az elterjedtségük
Lengyelországban, Ukrajnában, Spanyolországban, Belorussziában, Litvániában és Lettországban. Közel 166.000-re becsülik a gólyapárok számát a világon.
A gólya költöző madár. Két útvonalat (keletit és nyugatit) használnak a téli élőhelyükre vándorlásuk során, aszerint, hogy melyik régióból indulnak. A keleti
útvonal: Balkáni hegység, Boszporusz, Törökország, Izrael, s a Nílus folyó mentén akár Dél-Afrikáig, Fokföldig . A Franciaországból és Spanyolországból induló gólyák a Gibraltári- szoroson át Afrika nyugati és középső részére szállnak.
Mindkettő nagyon hosszú út. Dél-Afrikáig 8-15 hétig is eltarthat, míg megérkeznek a gólyák. Ezalatt 150-300 kilométert tesznek meg naponta. A fiatal gólyák már augusztus közepén elindulnak, míg az idősebbek csak a végén.
Nagyszámú csapatokban vonulnak.
A gólyák a fészkelő élőhelyükre március végén és április elején térnek vissza.
Előszőr a hímek foglalják el a fészkeket, gyakran térnek vissza előző megszokott helyükre. Alighogy megérkeznek, nekilátnak a fészkeket rendbetenni, vagy
újat építeni. Képesek akár 8 nap alatt is intenzív munkával új fészket építeni. A
néhány nappal később érkező tojók figyelmét a fészek méretével, "kényelmével" és különös testtartásukkal próbálják felkelteni.
A madarak 3-5 éves korukban kezdenek el költeni. Az elsőéves gólyák egy része
még nem tér vissza, ezek a nyarat a Közel-Keleten, illetve Spanyolország déli
részén töltik. Az idősebbek, de még nem ivarérett madarak már megteszik a
hosszú utat, de nem párban, hanem csapatokba verődve töltik a nyarat.
A közhiedelemmel ellentétben a gólya nem csak békát eszik. Táplálkozása, mint
vadászó ragadozó madárnak rendkívül változatos. Szeret nedves réteken, kaszálókon, frissen vágott tarlókon, szántásokban keresgélni apró rágcsálók, bogarak, gyíkok, békák, giliszták után, illetve tavakban halak után.
A gólyák száma világszerte jelentősen növekszik. Mégis védenünk kell őket,
mert pl. a villamos távvezeték hálózatok nagy veszélyt jelentenek rájuk. Az elmúlt években Őrhalomban is számos áramütéses balesetet szenvedtek. Elismerésre méltó az áramszolgáltató erőfeszítése, mellyel a környék távvezetékeit
„gólyabaráttá” alakították át, illetve a példás gyorsaság, mellyel a fészket egy
ügyes szerkezettel a vezetékek fölé emelték. Jó példa ez az ember és a madarak
békés együttélésére.
Farkas Egon
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EGYESÜLETEINK
Biztonságunk érdekében
Az elmúlt hónapok is adtak munkát bőven az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség tagjai számára: kijutott a rendezvényekből és az árvízből
is bőven erre az időszakra.
Az idén Húsvétkor Csitárban volt a feltámadási szentmise, majd
onnan Őrhalomig járművel tették meg az utat a hívek, és mindennek
a biztosításából a körzeti megbízott rendőrök mellett az egyesület tagjai is kivették a részüket. Sajnálatos módon a tavasz folyamán egy betöréssorozat is történt a településen, ahol az elkövetők elfogásához a
polgárőrök által szolgáltatott információkat is fel tudta használni a
Rendőrség. Az egyesület tagjai ebben az időszakban sűrített szolgálatokat láttak el, igyekezve megelőzni a további bűncselekményeket.
A tavaszi rendkívüli időjárás régen látott mennyiségű munkát adott
a polgárőrség keretein belül működő önkéntes tűzoltóknak. Ameddig
az Ipoly nem öntött ki, addig a Miskolchoz közeli Szikszón nyújtottak
segítséget a mentésben a tagok, majd Őrhalomban, Csitárban, Hugyagon és Balassagyarmaton segédkeztek a védekezésben.
Mindmellet az önkéntes tűzoltók részt vettek a Pásztón megrendezett
országos tűzoltónapon, ahol felvonult az egyesület IFA gépjárműfecskendője is, majd két hét múlva megnyerte az őrhalmi versenycsapat a Nógrádkövesden megrendezett megyei tűzoltóversenyt.
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Nógrádi polgárőrök és önkéntes tűzoltók
a borsodi árvíznél
A Balassagyarmati Kistérségi Bűnmegelőzési és Oktatási Központ koordinálásával megyénk polgárőrei és önkéntes tűzoltói is kivették a részüket a Miskolc környékén pusztított árvíz következményeinek
felszámolásából. A Nógrádsipeki Polgárőr Egyesület, valamint az Őrhalom és Térsége Polgárőrség tagjai májusban Szikszón segítették a normális életfeltételek helyreállítását. Az egyesületek tagjai kármentő
szivattyút vittek a helyszínre, amelynek segítségével két napon át szivattyúzták az elöntött pincékből és mélygarázsokból az oda betört, sokszor iszapos vizet.
A helyszínen járt polgárőrök szerint a pusztítás mértékét nem tudja hűen
visszaadni a televízió: mindenfelé homokzsákok, no és az utak menti
dombokból sebtében kitermelt és a város számtalan pontján ledöntött,
de már fel nem használt homokhegyek sorakoztak. Bár az ár nagyja levonult, számos lakóházat még most is csak homokzsákokból épített, helyenként méter magasságú járdákon lehet csak megközelíteni. Vezetékes
víz nincs, ha néhol mégis van, az szennyes, büdös, a csatornarendszer
nem működik, és sok épületbe még mindig nem tudták visszakapcsolni
a villanyáramot sem.
A nógrádi polgárőrök, önkéntes tűzoltók, a helyi polgárőrség tagjaival
együtt, egy hosszú címlista alapján házról-házra jártak, hogy a sokszor
másfél méteres vizet eltávolítsák a pincékből. Bár a kármentő szivattyú
percenként több mint egy köbméter vizet képes kiemelni, sok helyen
egy-másfél órán át kellett dolgozni, hogy az egész lakóház alatt elterülő
pincéből teljesen ki lehessen venni a vizet, és megkezdődhessen a fertőtlenítés és a takarítás. Sokhelyütt egy barlangfürdőre emlékeztetett a
pince, azzal a különbséggel, hogy a vízben nem önfeledt vendégek,
hanem fagyasztóládák, ruhásszekrények, asztalok, székek úszkáltak mindenfelé.
-RP-

SPORTEGYESÜLETI HÍREK

Több pályázaton is jelentős összegeket nyert el az egyesület az elmúlt hetekben. Az Országos Polgárőr Szövetségtől összesen 350.000.Ft-ot kapott az egyesület működési költségeinek fedezésére, a Nemzeti
Civil Alaptól pedig további 140.000.- Ft-ot hasonló célokra. Ezen kívül
a közelmúltban a Balassagyarmati Kistérségi Bűnmegelőzési és Oktatási központtól egy igen jó állapotban lévő Lada Niva terepjáró gépkocsit vettek át a polgárőrök.
-RP-

A régi vasútállomás makettje

A veresegyházi vasútmodellező klub készítette el az ország egyik
legnagyobb terepasztalát, amely szállítható is, és járják vele az országot. Május elsején, a szécsényi vasutas napon látható volt az
őrhalmi régi vasútállomás épületének élethű makettje is, amely a
télen került fel a terepasztalra.
-R.P.-

Hatodik lett a focicsapat
Hatodik helyen végzett a 2009/2010. évi megyei másodosztályú
labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában az Őrhalom SE csapata.
Bár a fiúk még a negyedik helyen fordultak az őszi szezont követően, a menet közben történt változások – több játékos, így Kelecsényi Tamás és Molnár József eligazolása - kedvezőtlenül
befolyásolta a szereplést. A tavasz folyamán, négy fordulóval a befejezés előtt Cserni István edző sem vállalta tovább a munkát, de a
csapat bebizonyította, lehet a focistákra számítani, mert az utolsó
négy mérkőzésen három szép győzelmet arattak, ezzel biztosítva
be a hatodik helyet. A vezetőség döntése értelmében – mindenfajta
híresztelés ellenére – az egyesület a következő, 2010/2011. évi bajnokságra is a megyei másodosztály küzdelmeiben vesz részt, köszönhetően az Őnkormányzat anyagi támogatásának.
Ifjúsági együttesünknek sajnos nem sikerült a középmezőnyben
megkapaszkodni, aminek
oka főleg az,
hogy több, idősebb ifjúsági
játékost, kényszerből a felnőtt
gárdában kellett
szerepeltetni,
ezzel a csapat
átlagéletkora
nagyon alacsony lett, így
többször súlyos
vereséget szenvedtek.
A társaság
végül a tizenegyedik helyen
végzett.
Baranyi Zsolt
és
Hegedűs Henrik
Futball mérkőzés Őrhalomban - 1960-as évek végén
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árcius elején megtörtént az első évfolyamosaink beiratkozása. Az általunk vártnál kevesebb gyermeket írattak be. Az egyre növekvő
cigány etnikai tanulóink száma miatt egyes szülők úgy vélik, hogy a balassagyarmati városi iskola jobb választás lesz gyermekük számára. Az
utóbbi időben néhányan a magasabb évfolyamon
tanuló gyermeket is más intézménybe íratják. Természetesen elfogadjuk döntésüket, de megérteni
nehezen tudjuk. Természetesen nem csak helyi sajátosságról beszélhetünk. Több tényező is befolyásolja a tanulói létszámot. Statisztikai adatok
mutatják, alacsony gyermekvállalások száma,
minden valószínűség szerint jövőre az ország lakossága a lélektani határ, tíz millió alá fog csökkenni. Országosan 10-15 éve figyelhető meg az a
jelenség, hogy a kisiskolák tanulólétszáma folyamatosan csökken, mivel a szülők egy része vélt,
vagy valós okok miatt a városi iskolagyárat részesítik előnyben. Példák vannak országunkban, ahol
megszűnt az iskola, ott közvetve el kezd csökkeni
a lakosság lélekszáma, lassan elnéptelenedik a
falu. A félreértések elkerülése végett nem arról van
szó, hogy munkahelyünk megmaradásáért emeljük fel hangunkat. Többről, magasztosabb eszmékről, emberi és közösségi értékekről, és nem
egyéni érdekekről van szó. Az általános iskola az a
hely, ahol iskolai tanulmányainak leghosszabb
idejét, nyolc évét töltik a gyerekek, az a hely ahol a
személyiség formálásuk alapjainak lerakása történik. Meggyőződésünk, hogy megszűnik az kapocs a nem helyi iskolába járó gyerekben, ami őt
igazi falusivá, igazán községéhez és helyi közösséghez tartozóvá teszi. Nálunk az utóbbi néhány
évben érezhető leginkább ez a tendencia. Míg néhány évtizede kétszáz tanuló koptatta az őrhalmi
körzeti általános iskola padjait, most csupán százegynéhány gyermek második otthona intézményünk. Nem véletlen az otthon kifejezés. Az otthon
az a hely, ahol a gyermek biztonságban, és szeretetben érzi magát. Az otthon az a hely, ahol a gyermek jól érzi magát, figyelnek rá, és mindenben
segítik őt. Jó néhány szülő elfelejtette, hogy ő is az
őrhalmi iskolába járt, a városi divathullám az ő
gondolkodásukat is befolyásolja. Bizton állíthatom, hogy iskolánk családias hangulatával, kis létszámú osztályaival, munkatársaink odaadó
munkájával, diákjaink által elért továbbtanulási,
tanulmányi és sport versenyeken elért eredményeinkkel, olyan otthont biztosít diákjainknak, ami
egy egész életre meghatározza gyermekeink személyiségét. Tény, hogy az őrhalmi iskolából, a korábbi és jelenlegi pedagógusok és kisegítő dolgozók
munkájának köszönhetően orvosok, jogászok,
mérnökök, gazdasági szakemberek, tanárok, jó
szakmunkások, és dolgos kétkezű munkát végző
EMBEREK kerültek ki, akikre büszkék lehetünk.
Nálunk érték a tudás, a közösséghez tartozás, a
becsület, a tisztesség, az alázat és szeretet, amelyek a tanulóink jövőbeli boldogulásának alapjai
lehetnek. Az előző gondolatokból egyértelmű kell
legyen gyermek, szülő, fenntartó, községi polgár
számára, hogy az iskola nemcsak a tanulás színtere, hanem a közösséghez, ahogyan fogalmazni
szoktam a József Attilás közösséghez tartozás melegágya.
z idén is méltó módon ünnepeltük a költészet
napját, iskolák névadójának emlékét. A rendezvénysorozatban az ünnepi megemlékezésen túl,
csapatok közötti vetélkedők, sportversenyek színe-

sítették a programot. A rendezvénysorozat keretében fényképekből, oklevelekből, országos sportversenyek emléktárgyaiból iskolatörténeti kiállításon
mutattuk be értékeinket. Érdeklődéssel nézegették
diákjaink és a hozzánk betérő vendégek a rég-és
közelmúlt megörökített eseményeit.
ájus elején osztálykeretben ünnepeltük az
Anyák Napját.
ájus végén megírták 4-6-8. évfolyamos tanulóink az országos ún. kompetenciamérést, és
a megyei szövegértési feladatokat.
únius elején a balassagyarmati rendőrkapitányság szervezésében rendhagyó fizika órán vett
részt tíz tanulónk a dunakeszi repülőtéren. A jutalomkirándulás csúcspontja a tartalmas programon túl a Duna feletti sétarepülés volt.
iákönkormányzatunk szervezésében, tanévünk utolsó hetében a vittük el az állatok világnapi vetélkedőn eredményesen szereplő
diákjainkat a kétbodonyi kisállatkertbe.
evelési céljaink között kiemelt terület a környezetvédelem, ezért részt vettünk az önkormányzat és a közútkezelő kht által szervezett
hulladékgyűjtésen, iskolánkban papírt, műanyag
flakont, alu dobozokat gyűjtöttünk.
z utolsó tanítási napon az úttörős időszakból
felelevenített akadályversenyt rendeztünk.
únius 12-én a nyolcadikos gyermekeknek és kedves szüleinek köszönhetően, közös banketten ünnepelhetett tanár és diák.
anévünk befejezése után 1-2. osztályosaink
Ipolytarnóc, míg a 3-8. évfolyamosok a Szilvásvárad Szalajkavölgy természeti értékeit, Eger
történelmi nevezetességeit csodálhatták meg.
únius 29-én tanévzáró és ballagási ünnepséggel
zártuk a 2009-2010. tanítási évet.

A

ballagók közül ki kell emelni Gulyás Márk tanulót, aki a nyolc év alatt tanúsított példamutató szorgalmáért, magaviseletéért és
sportmunkájáért a Dr. Róka Klára díj kitüntetésben részesült.
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TANULMÁNYI VERSENYEK, EREDMÉNYEK:
KRESZ megyei tanulmányi verseny: Gál Pál 8.o.
2. hely, ezért a Megyei Pedagógiai Intézet kitüntetésében részesült. Gyalog Bence 7.o. 5. hely. Oláh
Attila Dávid 4.o. 11. hely. Felkészítő: Csábi Csaba.
Ismét jó eredményt ért el a TITOK országos történelmi versenyen Fábián Nikolett 6.o. diákunk, aki
13. helyen végzett. Felkészítő: Tóthné Csábi Viktória.
Jól szerepeltek tanulóink a „Szárnyaló” nyelvi
és magyar irodalmi versenyen: Farkas Dominik 1.o., Lakatos Dzsenifer 5.o., Nagy Tamás
5.o., Csernyík Éva 6.o., Tóth Adrienn 6.o.,
Baráz Bálint 7.o., Tóth Tünde 8.o. kerültek
döntőbe.
Felkészítők: Baka Lászlóné, Benőczné Zachar
Ágnes tanító nénik, Fülöp Veronika tanárnő.

ŐRHALMI DIÁKSPORT EGYESÜLET
EREDMÉNYEI A TANÉVBEN:
XXI. Rövidpályás gyorskorcsolyázó diákolimpia országos döntő Jászberény:
III.kcs. Nagy Tamás 500 m- 9. hely, 333 m -7. hely
III.kcs.Csernyík Éva 500 m- 11. hely, 333 m- 11. hely
Felkészítő: Takács János, Csábi Csaba tanár úr.
Röplabda:
Nógrád megyei döntő Salgótarján:
III. korcsoport leány csapat: 2. hely.
A csapat tagjai: Fábián Nikolett, Szabó Nikoletta,
Rados Zsófia, Oláh Erika, Oláh Viktória, Rácz Viktória, Tóth Adrienn, Chikán Fruzsina.
Nógrád megyei döntő Salgótarján:
IV. korcsoport fiú csapat: 2. hely.
Amatőr röplabda diákolimpia országos döntő Debrecen: IV. korcsoport fiú csapat: 9. hely.
A csapat tagjai: Szolik Dávid, Baráz Bálint, Oláh
Dávid, Nagy Tamás, Gulyás Márk, Gál Pál, Kutka
Ernő, Berki Adrián, Berki József.
Felkészítő: Huszár Ferenc tanár úr.
Labdarúgás
Urbán Árpád emléktorna Balassagyarmat IIIIV.kcs. fiú csapat 2.hely.
Beneveztünk az U7, U9,U11 évesek utánpótlás
tornáira.
Az ősz és tavasz folyamán Szécsényben, Rimócon
és Csitárban tornán vettek részt gyerekeink.
Itt szeretném megköszönni, minden iskolai dolgozónak, a fenntartó önkormányzatainknak, a kedves szülőknek, és minden tisztelt támogatónknak
a tanév során nyújtott önzetlen segítségét.
Az őrhalmi József Attila Általános Iskola tantestülete és munkatársai nevében minden diákunknak
és kedves szüleinek, és az Őrhalmi Újság minden
tisztelt olvasójának kellemes nyári pihenést kíván:
Csábi Csaba iskolaigazgató

A

Ballagó nyolcadikosaink

KÖZSÉGI HÍRMORZSÁK



ÓVODÁNK

H ÍR E I



A tavasz ünnepeit nagy örömmel és szeretettel vártuk, énekekkel, versekkel köszöntöttük. Áprilisban két zenés gyermekműsort láthattak óvodásaink a csitári ovisokkal közösen.
Április 30-án az édesanyákat és nagymamákat köszöntöttük dalokkal,
versekkel, virággal, ajándékokkal.
Május 19-én közös munkaértekezletet tartottunk óvodánkban az álta-
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ANY AKÖ NY VI H Í R EK
2010. I. FÉLÉVBEN
KÖTÖTT HÁZASSÁGOK:
Kanyó Kitti és Marsiczki Péter
Június 5.
SOK BOLDOGSÁGOT!
2 0 1 0 . I. F ÉL É VB EN S Z ÜL ET ET T E K:
Kállai Péter és Bodor Marianna fiuk:
Kállai Dávid – január 06.
Csábi Róbert és Gemer Piroska lányuk:
Csábi Petra – február 13.

lános iskola alsó tagozatos munkaközösségével, ahol az óvoda-iskola átmenet problémakörével foglalkoztunk. Tapasztalatot cseréltünk,
megismertettük egymást azokkal a módszerekkel, melyeket az iskolai
beilleszkedés megkönnyítéséhez használunk.
Május 21-én nyílt napot tartottunk a nagycsoportos óvodások szülei,
az általános iskola igazgatója és a leendő első osztályos tanító néni számára. A gyerekek nagy örömmel fogadták a kedves vendégeket, és
ügyeskedve mutatták be „tudományukat”.

Bangó Arnold és Németh Dorottya lányuk:
Bangó Mirella – február 21.
Mohács Gábor és Varga Marianna fiuk:
Mohács Zétény – március 18.
Márkus Richárd és Varga Katalin lányuk:
Varga Maja – április 27.
Molnár Krisztián és Kiss Ildikó fiuk:
Molnár Benedek – május 13.
Varga Olivér és Ágner Edina lányuk:
Varga Bianka - Július 2.
Bernáth Richárd és Kmeti Kornélia lányuk:
Bernáth Flóra- Július 5.

GRATULÁLUNK!
2010. I. FÉLÉVBEN ELHUNYTAK:
A tanévzáró-ballagási ünnepségünkre május 30-án került sor, ahol kicsik és nagyok hagyományőrző műsorral, verses-dalos összeállítással
szerepeltek a közönség nagy örömére. Óvodánktól 6 gyermek búcsúzott
el, vándorbotra akasztott tarisznyájukban a pogácsa mellé útravalóul vitték magukkal az óvodában elsajátított tudást, az iskolakezdéshez szükséges készségeket és képességeket.

Kanyó Ignác – Deák út 15. – január 12.
Kovács Pál – Ságvári út 3. – január 31.
Csordás Józsefné – Széchenyi út 15. – február 11.
Varga Istvánné – Deák út 16. – február 14.
Barna István – Kossuth út 22. – március 01.
Orosz János Istvánné – Rákóczi út 13. – március 15.
Szolik Istvánné – Ságvári u.73. – április 12.
Szolik Pálné – Kossuth út 51. – június 01.
Fábián Józsefné – Kossuth út 50. – június 26.
Rakovszky Tiborné - Mária major 2. - július 5.

BÚCSÚZUNK!
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET

Ballagó gyerekek: Balázs János, Oláh Krisztina, Tóth Kristóf, Balla Daniella, Farkas Szabolcs, Lakatos Nikolett.
Az óvodában maradt gyermekeink pedig tovább élvezhetik az önfeledt
játékot, a felajánlott tevékenységeket, mesélést, rajzolást, festést, az új
nagycsoport pedig felkészül az iskolai életre.
Most azonban egy kis időre az óvoda is bezárja kapuit, június 21-től
július 30-ig nyári takarítási szünetet tartunk.
A nyári szünet idejére kívánok jó pihenést, vigyázzanak magukra és
gyermekeikre.
Menyhárt Gáborné óvodavezető

2010. II. negyedévben két alakalommal ülésezett a képviselőtestület.
Április 22-én a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt ülés keretében tárgyalta a
képviselőtestület. A 2. napirend keretében Kanyó János polgármester beszámolt az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, melyet a képviselőtestület egyhangú szavazással az 5/2010.(IV.22.) rendeletével fogadott el. E
napirend keretében fogadta el a képviselőtestület az önkormányzat és intézményeinél
végzett belső ellenőrzési jelentést is.
Június 18-án soron kívüli testületi ülés keretében döntött a testület a Vis maior pályázat benyújtásáról, támogatás igényléséről, az előre nem látható természeti eredetű veszély miatt szükségessé vált árvízi védekezés kiadási költségeinek enyhítése céljából.

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Villanyhálózat átépítése történt meg a Havassy sétányon, ugyanis a Havassy sétány 2. számú ingatlanhoz a Rákóczi út 31. számú ingatlan kertjén keresztül ment át
a vezeték és a kertben megnőtt fák már érintették a vezetéket.
Kerítésfelújítás történt a hivatalnál és az orvosi rendelőnél, ezzel szétválasztásra
került a két intézmény bejárata, megszűnt a szabad bejárás. Az orvosi rendelőnél akadálymentesítés és járdaépítés is kivitelezésre került.
Április 22-én, a Föld Napja alkalmából a Közútkezelő Kht. felhívására újra megszervezte az önkormányzat, a József Attila Általános Iskolával közösen a 22. sz. főútvonal mentén a hulladékgyűjtést.
-P.T.-né-
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Jön az árvíz! – de honnan
Emberemlékezet óta nem hömpölygött olyan magas ár az Ipoly völgyében, mint idén nyáron. Újságunk egy korábbi számában sokat írtam kedves folyónk gazdagságáról, szépségéről, a fiatalkori kalandokról, mely
sokunkat hozzá köt. Ezzel szemben most egy elszabadult fenevadat láthattunk az örvénylő, dagadó, sáros víztömegben, amikor sokan mondták
aggódó hangon: jön az árvíz. Írásomban szeretném föleleveníteni a természeti katasztrófa eseményeit és kicsit föltárni a kiváltó okokat.
Megszokott látvány minden évben, az volt idén tavasszal is, hogy a rét,
az ártér Ipolyvarbó és Őrhalom között vízzel van borítva. Most is sokan
gyönyörködtek a vasúti töltésről a folyammá duzzadt Ipoly látványában
ellátva egészen a varbói templomig. Az sem nagyon aggasztott senkit,
hogy a kertek aljába itt-ott beszivárgott a víz. Tudják ezt a telek tulaj-

donosok, nem is vetettek az alsó részbe. Aztán szépen megindult az apadás, majd újra elkezdett dagadni, és ez ismétlődött többször. Az időjárás
is mintha megkergült volna, voltak akik korai medárdot, voltak kik monszunt kezdtek emlegetni. A viccelődős hangulatnak az országos híradások vetettek véget. Döbbenet és együttérzés ébredt a szívekben az
emberek iránt, akiknek a víz mindenét elvitte a Sajó, Bodrog, Bódva
völgyében, a Mátra alján, vagy a Bakonyban. De ezek még mind elég távoli helyek, más vízfolyások. Nem úgy Ipolytarnóc, Litke és Hont! Az
Ipoly is országos ismeretségre tett szert. Ekkor már tudtuk, hogy a baj
elért minket is.
Őrhalom alatt az Ipoly az eddig regisztrált legmagasabb vízállást mutatta. A vasútállomással szemközti, a vasút túloldalán felállított mérce
tetejéből arasznyi látszott ki, 485 cm-t jelzett. A Kossuth út végén, a volt
TSZ iroda mellett lakó özv. Balla Istvánné Irénke néni mesélte, hogy
1959-től, amióta itt lakik a víz még az udvaron lévő pajtába sem ment

be, most pedig a magasabban fekvő kamrát is veszélyezteti. A Kossuth
út másik végén lévő, most lakóházzá alakított régi malom épületet pedig
alig lehetett megközelíteni a körös-körül hömpölygő víztől. A lakóknak
is költözniük kellett. A Ságvári úton a házakon túl is állt a piszkos víz.
A veszélyt érzékelve, szinte pillanatok alatt megmozdult a falu. A még

mindig hulló esőben az Önkormányzat emberei, a polgárőrök, önkéntes
tűzoltók és lakók nagy számban megkezdték menteni a menthetőt, megelőzni a nagyobb bajt, segíteni azon aki rászorul. Elmondhatom, hogy ellentétben az ország más helyeivel, nálunk szervezettségben, anyagi
erőforrásokban, eszközökben-gépekben és legfőképpen segítő kezekben
nem volt hiány. A bajt szenvedettek nevében ezúton is köszönöm mindenki munkáját, aki valamilyen formában bekapcsolódott a védekezésbe.
Azt is meg kell jegyeznem, hogy jó volt tapasztalni az összefogást a bajban, ahogyan emberek, sokszor az egész napos munka után fáradtan,
mégis derűsen áldozzák idejüket, energiájukat másokra, a falura.

A baj mindig csőstül jön. Időközben az év nagy részében csak száraz
árokként működő Csitári patak is megbolondult. Kilépett medréből és
teljesen elöntötte a körülötte lévő, bevetett szántóföldeket. Annyira megemelte a talajvízszintet, hogy az az Ifjúság út végén lévő házak pincéibe
is betört. Az Alkotmány úti kertek védelmében a patak vizét át kellett
engedni a pást területére. A talajvíz-belvíz hatalmas károkat okozott a
Kossuth út menti kertekben is, a krumpli helyén lassan nádas nő, esténként szól a békák kórusa. Nem is csoda, ha énekes kedvük van, hiszen
annyi lett az ennivaló rovar, szúnyog, mint még soha. Esténként még jó
ideig emlékeztetni fognak minket arra, hogyan kezdődött a nyarunk, milyen nagy úr a természet.

Végezetül pedig, az arra érdeklődők számára szeretném összefoglalni a
természeti jelenségek tudományos magyarázatát. Május hónapban míg
Finnországban nyári meleg volt, nálunk a hőmérséklet időszakosan a 10
fokot sem érte el, megdőlt az országos szél rekord és 5 Balatonnyi eső
zúdult az országra. Volt ahol több mint 30 centiméter eső hullott. Az extrém módon alakult időjárást olyan, egyébként megszokott időjárási jelenségek okozták, amelyek történetesen egy hónap leforgása alatt
fordultak elő az országban. Májusban gyakran megtörténik, hogy a fülledt, labilis légkörben zivatarok alakulnak ki, és az is, hogy ciklonok vonulnak át az ország felett. Az volt a szokatlan, hogy nagy volt a zivataros
napok száma, és két erős ciklont is kifogtunk. Május elseje még szépen
indult, a sok napsütés hatására a hőmérséklet sokfelé elérte a 25 fokot.
Negyedikén viszont egy mediterrán ciklon mélyült ki Olaszország felett. A ciklonok a mérsékelt övben a frontzónák mentén alakulnak ki,
bennük a csapadékképződést elősegítő, rendezett feláramlás tapasztalható; a ciklon az óramutató járásával ellentétesen örvénylik az északi
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féltekén. Az olasz ciklon hatására nagy magasságban hidegebb levegő hatolt a Kárpát-medence fölé, míg a felszín közelében viszonylag meleg,
párás volt a levegő. Így fokozatosan nőtt a zivatarok kialakulásának esélye, és ötödikén már heves zivatarok törtek ki, amelyek kis területen jelentős csapadékot adtak. Nyolcadika volt a következő viharos nap, amikor
már felhőszakadás, jégeső is kialakult. Három nap múlva a keleti országrészben újabb viharok tomboltak. Azon a héten eleinte tipikusan a májusra
jellemző időjárás volt: a fülledt, instabil levegőben a délutáni órákban zivatargócok alakultak ki a néhány órás napsütés által a felszín közelében felhalmozódott energia hatására. A hét végén azonban már nem csak távoli
hatásuk volt a mediterrán ciklonoknak, hanem egy markáns légörvény át
is haladt a Kárpát-medence felett. A ciklon kimélyülésében fontos szerepe
volt a 4000-7000 méteres magasságban északnyugat felől érkező hideg
légtömegnek. A magassági hidegáramlásnak nem volt utánpótlása, helyére
Skandinávia fölé már melegebb levegő érkezett - így egy úgynevezett magassági hidegcsepp, azaz szigetszerűen elhelyezkedő hideg légtömeg helyezkedett el Közép-Európa fölött, a Kárpát-medencétől kissé nyugatra. A
hidegcsepp különösen kedvez a ciklon aktivitásának, és ezzel együtt növeli
a kihulló csapadék mennyiségét.

Május 15-én, szombaton a nap második felében 12 óra alatt helyenként 70
milliméter - azaz egy egész havi - csapadékmennyiség hullott, 17-éig pedig
sokfelé elérte a 120 millimétert a háromnapos csapadékösszeg. A patakok
már ekkor megáradtak, a vasárnap is folytatódó esőzések következményeként pedig az Ipolyon, a Zagyván, a Sajón és a Bódván minden eddigi
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rekordot meghaladó árhullám vonult át. A nappali hőmérséklet drasztikusan visszaesett: 16-án a hőmérséklet csúcsértéke Baranyában csupán 6-7
fok körül alakult, ami március legelejének felel meg.
Ahogy a ciklon középpontja átvonult az ország felett, a szél északnyugatira fordult, és viharosra fokozódott. 16-án Tapolcán 132 km/órás széllökést regisztráltak, de a következő nap a Bakony csúcsain ennél is erősebb
orkán volt. 17-én hajnalban a Kab-hegyen a legerősebb széllökés elérte a

162 km/órát, amely Magyarországon minden idők legnagyobb hitelesített mért értéke. A Balaton déli partvidékén a magas vízállás és az
orkán hatására "kis magyar szökőár" jött létre. Május 12-től 20-ig igen
hűvös volt az idő, a lakások kihűltek, és ahol csak tehették, újra bekapcsolták a fűtést. Huszadika után melegedés kezdődött, de ezzel
együtt visszatértek a heves délutáni zivatarok. Sokfelé újabb felhőszakadás, jégeső alakult ki. A több hete felázott talaj a löszvidékeken
kisebb hegyomlásokhoz vezetett, az erdőkben a fák dominószerűen
dőltek ki, mindennap megáradtak a patakok. Három ízben öntötte el a
víz május folyamán Bakonycsernye alacsonyabban fekvő területeit,
sőt a térséget a viharos széllökések is veszélyessé tették. A faluban az
ICI Interaktív Meteorológia mérőállomásán 290 milliméter csapadékot
mértek májusban. Ez azt jelenti, hogy egy négyzetméterre 290 liter
eső hullott. A hónap utolsó napján egy újabb ciklon érte el Magyarországot, amelyből a nyár első reggelére már helyenként 60-70 mm csapadék esett, és a kisebb folyókon, így az Ipolyon is újabb árhullám
indult el, mely minden korábbit felülmúlt.
Bizakodjunk, lesz még nyár!
Farkas Egon

E G É S Z S É G S A R O K
Kedves betegeim!
Szomorú aktualitása van a mostani cikkemnek, még pedig a sok eső és a
környékünkön is megszaporodott belvíz és iszaptenger. Ezekben a fertőzött
vizekben rengeteg szúnyoglárva, féregpete és egyéb élősködő jelenik meg,
ami ránk, emberekre veszélyesek.
A leggyakoribb és a legkellemetlenebb a szúnyog, ami rendszeresen megcsíp és begyullad a helye. A gyerekeknél a hám is sérülve felülfertőződik
és begyullad a bőr, akár orbánc is lehet belőle. A legfontosabb fegyverünk
az irtás lenne, mivel kevés az anyagi fedezet ez legtöbbször gyenge vagy
ritkaságszámba megy. Ezért magunkra kell a leginkább vigyázni, meg kell
akadályozni, hogy megszúrjon. Ennek módja, hogy nem megyünk a közelükbe (bozótok , magas füves részek), ha mennünk kell, akkor azt hosszú
ruházatba tegyük és a szabad bőrfelületet szúnyogriasztóval fújjuk be. Ha
mégis megszúr, akkor semmiképp se vakarjuk el, hűtsük Fenistil kenőccsel,
igyunk kalcium pezsgőtablettát, és a gyermek körmeit vágjuk rövidre, hogy
ne tudja magát vakarás közben megkarmolni. Ha mégis elfertőződne, akkor
keressenek meg engem. Az egyéb élősködők ellen (férgek, baktériumok)
csak úgy tudunk védekezni, ha a víz és az iszap közelébe se megyünk. Ha
mégis oda kell menni csak gumicsizmában és mésszel alaposan átfertőtlenítve a környéket. Kívánom, hogy a nyaruk szépen, egészségben és békességben teljék.
Dr.Gúth Csaba háziorvos

Méregtelenítés-böjtölés?
Napjainkban nagy divatját élik ezek a módszerek, praktikák. Nem új divat
ez csak más a neve. A böjt szót mindenki tudja mit jelent, főleg a hívő, vallásos emberek. Vallási eredete van, a lemondásról, a felajánlásról szól. Ma
inkább úgy értelmezzük, hogy lemondunk a táplálkozási élvezetekről, vagy
korlátozzuk azt. De nem egyenlő a diétával, a méregtelenítéssel. Miért kell
méregteleníteni? Mai rohanó világunkban sokan egyre kevesebbet figye-

lünk a helyes táplálkozásra. Testünk működéséhez az energiát a táplálékok biztosítják, aminek egy része az emésztés során salakanyaggá alakul,
s a széklettel, vizelettel távozik szervezetünkből. Ha viszont a felesleg felhalmozódik, akkor van baj. Rostszegény étrend, zsíros ételek, tartósított
élelmiszerek, dohányzás, alkohol, mozgásszegény étrend, ez mind hozzájárul a felhalmozódáshoz, így felborul a sav-bázis egyensúlya a szervezetünknek. Annak különböző jelei vannak, ha megnő a salakanyagszint a
szervezetünkben. Ilyenek a fáradékonyság, a reggeli fáradtság, az alvászavar, a rossz közérzet, a haspuffadás, a székrekedés, a pattanások stb.,
majd szervi panaszok. Szervezetünk méregtelenít, a máj, vese, tüdő, bőrünk, nyirokrendszerünk segítségével. De, a legjobb módja, hogy kerüljük, vagy csak mértékkel fogyasztjuk a károsító anyagokat. Vannak, akinek
nem javasoltak ezek a módszerek, de vannak, akinek kifejezetten ajánlottak. A legjobb, ha kikérjük orvosunk tanácsát e téren is. Többféle kúra létezik, vannak egyszeri vagy hosszabb kúrák. Általában tavasszal ajánlatos
ezeket végezni, hisz a téli mozgásszegény időszak, zsírosabb, nehezebb
étkezések után a szervezetünk inkább igényli ezt. Nem szabad drasztikusan végezni. Különböző étrendi összeállítások is vannak. Mit tehetünk, ha
szeretnénk megőrizni egészségünket? Például napi két liter folyadékot fogyasszunk el. Együnk értékes rostokban gazdag, az emésztőrendszerünk
működését is segítő élelmiszereket /teljes kiőrlésű lisztből készült kenyérféléket, gabonapelyheket, zabpelyhet, barnarizst/. Böjt helyett havonta
1-2 alkalommal gyümölcs vagy salátanapot tartsunk, mely alatt 1,5-2 kg fölöslegtől is megszabadulhatunk. Idénynek megfelelő friss gyümölcsöt,
zöldséget fogyasszunk bő folyadék kíséretében. Hozzásegíthetnek ehhez a
méregtelenítő hatású teák is.
Általában alkoholt csak alkalomszerűen és mértékkel fogyasszunk.
Hevér Istvánné védőnő
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NAPJAINK

HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR

A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása egy Komplex Kistérségi Napot
szervezett április 24-én a Vármegyeháza udvarán. A rendezvény célja, a kistérség településeinek, civil szervezeteinek, hagyományőrző csoportjainak, kézműveseinek és
alkotóinak, egyedi múzeumainak, sajátos gasztronómiájának a bemutatkozása és népszerűsítése volt. Ezen a programon az őrhalmi hagyományőrzők is felléptek, és bemutatták Őrhalom jellegzetes, gyönyörű népviseletét.

Április 25-én a XVIII. ipolyvarbói Szent-Iványi Ferencz Országbíró Nap fellépői
voltak a hagyományőrzők. A szentmisét követő koszorúzáson a kör tagjai és községünk lakói nevében, Menyhárt Gáborné elnök és Pilisi Sándor citerazenekar vezető
helyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepi műsorban szerepeltek a citerások,
a táncosok és az asszonykórus tagjai is.
Pünkösdölésre voltak hivatalosak a gyöngyösbokréták, akiket Menyhárt Évike
képviselt május 21-én, a balassagyarmatiVárosi Idősek Otthonának intézményében.

gyerek zsivajtól és kacagástól hangos rendezvényen, kellemesen elfáradva, de jó tapasztalatokkal és vidáman térhetett haza.

Június 1-jén az utánpótlás csoport óvodás és kisiskolás tagjainak szerveztünk gyereknapot a kedves szülők segítségével. A gyerekek sokat táncoltak, jól szórakoztak,
majd pizzával és rágcsálnivalókkal pótolták a lemozgott energiát. Ez a tíz kis táncos
is heti rendszerességgel készül az augusztusi Aratóbálra, ahol majd bemutatják új
koreográfiájukat.

Június 6-án a helyi hagyományőrzők is részesei voltak az Úr napja alkalmából
szervezett, négy községet érintő körmenetnek.
Plébános úr meghívásának eleget téve, június 27-én, Nógrádmarcalban, a gyöngyösbokréták megmutathatták a szép őrhalmi népviseletet, a Szent László tiszteletére
celebrált szentmisén.
Az idei herencsényi Keresztállító Palóc Búcsút július 3-án, szombaton tartották.
Ezen a szép rendezvényen Őrhalom község is képviseltette magát, pár népviseletbe
öltözött asszony, Miklós atya és néhány hívő által. A 2005-ben felállított kereszt minden évben nagy tömeget vonz, ilyenkor nyár derekán, függetlenül az épen aktuális
időjárás viszontagságaitól függetlenül is.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai fellépnek a július 10-én
megrendezésre kerülő csitári falunapon. Július 25-én rendezik meg a balassagyarmati Anna napi Palóc Búcsút, ahol a körmeneten és a Palócország szépei népviseletes versenyen a kör tagjai is résztvesznek. Továbbá, mindenkit szeretettel várunk a
Szent István napi vendégség előestéjén szervezett zenés műsorra is.
F.A.

MEGHÍVÓ
Ilinyben május 29-én, szombaton anyák- és gyermeknapi programot szervezett az
ilinyi egyházközség és a helyi hagyományőrzők. A szervezők nagy szeretettel fogadtak mindenkit és odaadással készültek a programra. A rendezők meghívását Tóth
József Miklós plébános úr tolmácsolta, melyet elfogadva, az őrhalmi hagyományőrzők néhány tagja képviselte Őrhalom községet ezen a napon. Ez a szép kezdeményezés, sajnos kevés őrhalmi lakost érintett meg. A délelőtti, szabadtéri misét
követően kezdődtek a szórakoztató programok. A hagyományőrzők csapata az egyházi totón a megtisztelő második helyen végzett, míg a sport- és ügyességi versenyen, ahol a csapatot két „nem hagyományőrző” is erősítette, a dicsőséges első
helyezést érte el. A főzőversenyen nyolc csapat indult (Őrhalomból csak mi). Sajnos, a szépen, hagyományőrzős kellékekkel szervírozott, nagyon finom pacalpörköltünk, melyet Ilonka néni készített, nem nyerte el a zsűri tetszését, de azért mind
egy szemig elfogyott. Kis csapatunk, és szerintem mindenki, aki részt vett ezen a

FODRÁSZAT ÉS SZOLÁRIUM NYÍLT
Őrhalomban a Kossuth út 24. szám alatt újra megnyitotta kapuit a fodrászat a szépülni vágyók számára.
Nyitva tartás:
h.-sze.-p.: 12.00-19.00,
k.-cs.-szo.: 8.00-14.00
Mindenkit szeretettel vár Marsiczki Mónika fodrász.
Tel.: 0630 6745107

Az Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai
sok szeretettel meghívnak minden kedves őrhalmi lakost és barátait
2010. augusztus 7-én, szombaton 20.00 órakor kezdődő,
immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő
JÓTÉKONYSÁGI ARATÓBÁLJUKRA.
Vendégvárás: 19.00 órától. A bál programja: műsor, vacsora,
élő zenés mulatság, tombolasorsolás, hajnalig tartó tánc.
Jelentkezni lehet: Farkas Andrea - 06 20 5026286
Megjelenésükre számítunk, valamint
segítő szándékú támogatásukat szívesen fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 03.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁNAK
eredménye Őrhalomban
Névjegyzékben szerepelt választópolgárok száma: 913 fő
Ebből szavazott: 629 fő
Érvénytelen szavazatok száma: 12
Egyéni választókerületi szavazatok:
Betz József – Jobbik 136, Borenszki Ervin – MSZP 113, Dr. Nagy Andor – Fidesz KDNP 368
Területi listás szavazatok:
Jobbik: 133, MSZP: 99, Munkáspárt: 9, Fidesz-KDNP: 349, LMP: 31
Balga Sándor körjegyző

