
1992 óta világszerte, minden évben meg-
ünneplik az Anyatej Világnapját, az
UNICEF és az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) kezdeményezésére. A program
célja, hogy emelkedjen a hat hónapos korig
kizárólag anyatejjel táplált csecsemők
száma. Hevér Istvánné védőnő helyi sta-
tisztikája szerint Őrhalomban 2009 évben
12 újszülöttből 9 csecsemő kapott anyate-
jet hat hónapos koráig, míg az idei eszten-
dőben 9 baba közül hatot tápláltak féléves
koráig anyatejjel.
A szülők mindig szeretnék a gyermek szá-
mára mindenből a lehető legjobbat adni. A
családias, szeretettel teli, biztonságot je-
lentő környezeten kívül, a legjobb dolog,
amit nyújthatunk
számára az anyate-

jes táplálás. Az anyatej a baba tökéle-
tes tápláléka. Sajnos sok olyan anyuka
van, akiknek nem áll módjukban anya-
tejjel táplálni csecsemőjüket, egyéb
okok miatt, az ő segítségükre szolgál-
nak a különböző tápszerek. Ma már a
gyártók igyekeznek a lehető legjobb
minőségű, legkorszerűbb tápszereket
előállítani, amelyek megközelítőleg ha-
sonlítanak az anyatejre.

Szeptember 10-én, az őrhalmi Művelődési Ház felújított épü-
letében tartották az Anyatejes Világnap rendezvényét,
immár harmadik alkalommal, Hevér Istvánné védőnő szer-
vezésével. 
A rendezvényt Kanyó János polgár-
mester úr nyitotta meg, melyet a fő-
szervező köszöntő szavai követtek. A
program dr.Gúth Csaba háziorvos tájé-
koztatójával folytatódott az anyatej és
a szoptatás fontosságáról. Doktor úr
előadásából idézek pár tudományosan
megalapozott állítást a szoptatás elő-
nyeiről: „Előnyös az anyatej, mert a
csecsemő könnyen meg tudja emész-
teni. Ma már bizonyított, hogy az anya-
tej olyan antitesteket tartalmaz,
melyek a csecsemő betegségekkel szem-
beni ellenállását növeli. A szoptatás
során olyan intim anya-gyermek kap-
csolat alakul ki, amely semmi mással
nem hasonlítható érzés, ez által meg-
alapozzák a gyermek testi-szellemi fej-
lődését. Az anyatej csökkenti az
allergiás, légúti és bizonyos bőrbeteg-
ségek kialakulására való hajlamot. Az anyatejjel táplált cse-
csemőknél kimutatták, hogy minimalizálódik a gyermekkori
elhízás kockázata.” 
Hanzelné Farkas Éva szülésznő rövid betekintést adott a ho-
meopátiás gyógyítás lehetőségeiről. A szép számmal megje-
lent vendégeket a szervezők színes szórakoztató programmal
is várták, melyet a már jól ismert Zsuzsi és Orsi duó

nagysikerű előadása nyitott meg, akik min-
denki örömére a gyerekeken kívül, a felnőt-
teket is bevonták műsorukba. Ezt követően
láthattuk az őrhalmi óvodások vidám kis
műsorát, melyet Menyhárt Gáborné óvoda-
vezető tanított be a nagycsoportosoknak. A
programban közreműködött Csernyikné
Kanyó Éva, aki versekkel, idézetekkel szó-
rakoztatta a vendégeket, valamint Fábián
Nikolett hagyományőrző népdalcsokrot
adott elő. 
A rendezvény valameny-
nyi fellépője nagy sikert
aratott a közönség köré-
ben. Hevér Isvánné vé-
dőnő és segítői remélik,
hogy a műsor elnyerte a
jelenlévők tetszését, az

anyukák hasznos és új információkhoz
jutottak, a gyerekek jól érezték magu-
kat. A vendéglátók a műsor után sok
szeretettel vártak mindenkit kötetlen
beszélgetésre és egy kis falatozásra a
svédasztal köré. A rendezvény főtámo-
gatói: dr.Gúth Csaba háziorvos,
MERCK Kft. (gyógyszergyártó és for-
galmazó), Őrhalom Község Önkor-
mányzata, a balassagyarmati Szent
György Gyógyszertár, Kanyó István
helyi vállalkozó.        F.A.

Őrhalmi       Újság
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2010. III. negyedévében három alkalom-
mal ülésezett a képviselőtestület.
Július 8-án a képviselőtestület soron kívüli
ülésén tárgyalta az önkormányzat létszám-
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költség-
vetési támogatás igénylésére vonatkozó
pályázat benyújtását.
Július 21-én a szociális és egyéb segélyké-
relmeket zárt ülés keretében tárgyalta a
képviselőtestület. E napirendben módosí-
totta a 2010. évi étkezési normák és térítési
díjakról szóló 1/2010./II.03./ rendeletet  -
6/2010./VII.21./. A 2. napirend keretében
Menyhárt Gáborné óvodavezető számolt be
a 2009/2010. nevelési évben végzett mun-
káról. A képviselőtestület az intézményben
folyó munkát jó színvonalúnak ítélte meg,
valamint egyhangú szavazással elfogadta
az intézmény Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását is. A 3. napirend
keretében Csábi Csaba iskolaigazgató be-
számolóját hallhatták a jelenlévők az intéz-
mény 2009/2010. oktatási évben végzett
tevékenységéről. A képviselőtestület az is-
kolában folyó oktató-nevelő munkát jó
színvonalúnak ítélte meg. Az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát a kép-
viselőtestület egyhangú szavazással elfo-
gadta. A 4. napirend keretében Csernyikné
Kanyó Éva előadó számolt be a 2009. évi
gyermekvédelmi és gyámügyi tevékeny-
ségről, majd a következő napirendben Gya-
log Ella előadásában hallhatta a testület a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás
2009. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lót. A testület mindkét napirend beszámo-
lóját egyhangú szavazással elfogadta, az ott
végzett munkát jó színvonalúnak ítélte
meg. A 6. napirend keretében a testület mó-
dosította 2010. évi közbeszerzési tervét. A
7. napirendben személyi ügyeket tárgyalt a
képviselőtestület, melyben döntöttek arról,
hogy hozzájárulnak Balga Sándor kör-
jegyző felmentéssel történő munkaviszo-
nyának megszüntetéséhez 2010. július 1.
időponttal, ezért egyben a képviselőtestü-
let a jegyzői állás betöltésére irányuló pá-
lyázat kiírásáról is határozott. A következő
napirend keretében a képviselőtestület
megválasztotta a Helyi Választási Bizott-
ságot.
Szeptember 15-én a szociális és egyéb se-
gélykérelmeket zárt ülés keretében bírálta
el a képviselőtestület. A 2. napirend kere-
tében Kanyó János polgármester beszámolt
az önkormányzat I. féléves gazdálkodásá-
ról, melyet a képviselőtestület egyhangú
szavazással a 7/2010./IX.15./ rendeletével
fogadott el. A 3. napirendben a képviselő-
testület módosította a Társult Napközi Ott-
honos Óvoda Alapító Okiratát, a következő
napirendben pedig a József Attila Általános
Iskola Alapító Okiratát. 

Mivel a képviselőtestületnek ez volt a cik-
luszáró ülése Kanyó János polgármester tá-
jékoztatta a testületet az elmúlt négy évben
végzett nagyobb volumenű beruházásokról,
pályázatokról, támogatásokról, amely rész-
letesen az 5. oldalon olvasható. B.T.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályá-
zatán nyert 5524 kg élelmiszer 526 fő rá-
szorult részére került szétosztásra július
hónapban a településen.
 Csatlakozott az önkormányzat a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat
2011. évi fordulójához. A pályázatokat
2010 október 29-ig lehet benyújtani az ön-
kormányzathoz. Pályázati adatlap a Pol-
gármesteri Hivatalban igényelhető vagy a
http://www.bursa.hu internetes oldalról
tölthető le.

 Szeptember 20-án településünk 3 pont-
ján elhelyeztük a szelektív hulladékgyűjtő
edényeket. Kérjük, hogy a konténereket
rendeltetésüknek megfelelően szíveskedje-
nek használni. B.T.

Polgármester jelöltek névsora
1./ Farkas Egon Őrhalom Ifjúság út 26.
független jelölt
2./ Kertész Attila Tamás Őrhalom Rákóczi
út 26. JOBBIK jelölt
3./ Mogyorósi Attila Őrhalom Petőfi út 7.
FIDESZ-KDNP jelölt
4./ Mohácsi András Szügy Mikszáth út 65.
független jelölt
5./ Varga István Őrhalom Kossuth út 64.
független jelölt
Képviselőjelöltek névsora:
1./ Csernyik Péter Őrhalom Ifjúság út 36.
független jelölt
2./ Farkas Egon Őrhalom Ifjúság út 26.
független jelölt
3./ Farkas Oszkár Ferenc Őrhalom
Rákóczi út 1/c. független jelölt
4./ Gemer Ferencné Őrhalom Rákóczi út
74. független jelölt
5./ Kanyó János István Balassagyarmat
Szontágh P. út 6/1. független jelölt
6./ Kertész Attila Tamás Őrhalom Rákóczi
út 26. JOBBIK jelölt
7./ KozmajerViktor Őrhalom Kossuth út
31. független jelölt
8./ Mészáros Szilárd Őrhalom Kossuth út
24. független jelölt
9./ Mohácsi Tibor Őrhalom Alkotmány út
42. független jelölt

10./ Nagy Béla Imre Őrhalom Rákóczi út
31. független jelölt
11./ Nagy János Őrhalom Rákóczi út 37.
független jelölt
12./ Orosz János István Őrhalom Rákóczi
út 13. független jelölt
13./ Pi l i s iné  Varga Anna Őrhalom
Alkotmány út 15. független jelölt
14./ Renner Péter Őrhalom Ifjúság út 2.
független jelölt

Helyi Választási és Szavazatszámláló
Bizottság

Percze János elnök Őrhalom Kossuth út
58. választott tag
Barázné Takács Ágnes elnökhelyettes
Őrhalom Alkotmány út 48. választott tag
Farkas Andrea tag Őrhalom Petőfi út 9.
választott tag
Lajkóné Csernyik Ibolya Őrhalom
Rákóczi út 20. választott tag
Szolikné Bogdány Mónika Őrhalom
Ifjúság út 31. választott tag
Mohácsi Gábor Őrhalom Alkotmány út 42.
delegált tag független
Varga Balázs Őrhalom Kossuth út 64.
delegált tag független
Kertész Attila Őrhalom Rákóczi út 26.
delegált tag JOBBIK
Fábri Györgyné Őrhalom Rákóczi út 48.
delegált tag FIDESZ-KDNP
Fábián István Őrhalom Rákóczi út 7.
delegált tag MSZP
Balla Tímea jegyzőkönyvvezető Őrhalom
Dózsa út 6.

Kisebbségi Önkormányzati jelöltek

1./ Kovács Krisztiánné Kossuth út 34.
LUNGO DROM jelölt
2./ Oláh László Rákóczi út 85. LUNGO
DROM jelölt
3./ Rácz Csaba Alkotmány út 24. LUNGO
DROM jelölt
4./ Bangó Sándorné Kossuth út 7.
LUNGO DROM jelölt
5./ ifj. Rácz Csaba Alkotmány út 24.
LUNGO DROM jelölt
6./ Oláh Viktor Dózsa út 20. MCF jelölt
7./ Balázs János Ságvári út 35. MCF jelölt
8./ Bangó Richárd Kossuth út 7. MCF 
jelölt
9./ Oláh Csaba Rákóczi út 142. MCF-
BJKKE jelölt

Szavazatszámláló Bizottság

Menyhárt Gáborné elnök Őrhalom
Havassy sétány 2.
Marsiczki Istvánné elnökhelyettes
Őrhalom Ifjúság út 24.
Balláné Szabó Marianna tag Őrhalom
Deák F. út 14.
Bertók Gábor Mihályné tag Őrhalom
Rákóczi út 34.
Szulcsán Istvánné tag Őrhalom Ifjúság út 7.
Baka Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Őrhalom Kossuth út 3. 
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Alig néhány hét leforgása alatt számos vagyon elleni bűncselekmény
történt településünkön a nyár folyamán. Mivel a cselekmények között
egyértelmű összefüggések voltak felismerhetőek, ezért a polgárőrség ve-
zetői és a rendőrség körzeti megbízottai hosszú- és rövidtávú cselekvési
programot dolgoztak ki a rend helyreállítása érdekében. Ennek részeként
többek között a rendőrség Cserhát bevetési csoportjának tagjai is vissza-
térő ellenőrzéseket tartanak a faluban, illetve a polgárőrség is fokozta fi-
gyelőszolgálatát. Ezeknek és más egyéb intézkedéseknek köszönhetően
nyár végére jelentős javulás történt a közbiztonság területén, november-
től pedig további jelentős lépések várhatóak e téren, amelyek remélhető-
leg hosszabb távon is megalapozhatják majd a közbiztonság javulását. 
Több olyan sportesemény volt az idei nyár folyamán is Balassagyar-
maton, amelynek biztosításában a kistérségi együttműködés keretén belül
az őrhalmi polgárőrség tagjai is részt vettek. Így ott voltak a Nyírjesben a
Palóc Triatlon kétnapos versenyén, a belvárosban megrendezett motor-
versenyen, illetve a gyaloglógálán is. Mint minden szeptember elején, az
ez évi iskolakezdéskor is két polgárőr strázsált az őrhalmi általános is-
kola előtt, vigyázva a tanórákra érkező kisdiákok biztonságát. 
Július elején Poroszlón rendezték meg az országos polgárőrnapot, ame-
lyen az egyesület több tagja is részt vett. A rendezvényen Bóta András, az
Őrhalom és Térsége Polgárőrség elnöke országos elismerést, és vele gra-
vírozott kristálypohár-készletet vehetett át az országos polgárőrszövet-
ség vezetőitől sokéves fáradhatatlan polgárőr-vezetői munkájáért. 
Jelentős összegű támogatásokat kapott az egyesület az elmúlt hóna-
pokban különböző pályázati forrásokból: A Nemzeti Civil Alaptól
138.000.- Ft-ot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól
400.000.- Ft-ot, a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetségtől pedig 200.000.- Ft
támogatást kapott a polgárőrség működési költségeinek fedezésére.

-RP-

Tűzoltó verseny  Rétságon
Szakadó esőben kezdődött Rétságon 2010 szeptember 11-én a Nógrád me-
gyei Tűzoltó Szövetség, valamint a rétsági Tűzoltóparancsnokság által má-
sodik alkalommal megrendezésre került szakmai verseny, melyen a megye
IFA gépjárműfecskendővel rendelkező önkéntesei vettek részt. A rossz idő
ellenére a csapatok nagy várakozással tekintettek az összecsapás elé. A meg-
nyitót követően 1 perces néma felállással emlékeztünk a 2000. 09.11-én hő-
sihalált halt amerikai tűzoltó kollégáinkra.
A pályabejárást követően ismerősök, barátok, hozzátartozók érdeklődése,
biztatása mellett megkezdődött a versengés. Csapatunk a versenyen Nógrád
és Rétság csapatai mögött a 3. helyezést szerezte meg. 
A délután folyamán a hagyományos tűzcsapszerelésben mérték össze felké-
szültségüket a közben ifjúsági és női csapatokkal kibővült egységek. Az ext-
rém időjárási körülmények miatt a liget füves pályája helyett a volt katonai
laktanya betonján került végrehajtásra a szerelés. 
Ebben a versenyszámban csapatunk a nyári megyei versenyen mutatott
eredménye alapján (első helyezés)  hozta a formáját és megnyerte a ver-
senyszámot felnőtt férfi kategóriában. 
A verseny eredményhirdetése során Rétség csapata munkájuk elismerése-
ként csapatzászlót kapott a város képviselőtestületétől.
A verseny befejezéseként a csapatokat a rétsági egyesület palócgulyással ven-
dégelte meg, melyet mindenki megérdemelten ,s jóízűen fogyasztott.

Bene István csapatvezető

A versenyen részt vett csapat tagjai: Major Zoltán, Fábián Kristóf, 
Antal György, Kovács Erik, Bene István csapatvezető, 

Kovács Gábor, Fülöp László, Mohács Gábor
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Tisztelt őrhalmi lakosság!
Bizonyára értesültek arról, hogy a tulajdon elleni szabálysértések szi-
gorítása során a fiatalkorú elkövetők is büntethetővé váltak. A törvény
alkotói a kellő visszatartó erőt nem attól várják, hogy a kiszabható
pénzbüntetéseket megemelik, hanem abban, hogy a tulajdon elleni sza-
bálysértések elkövetői elzárással is sújthatóak lettek.  Természetesen
egyes szabálysértések esetében a kiszabható pénzbüntetések felső ha-
tárai is emelkedtek.
A törvények módosításai alapján néhány érdekes újdonság:
- Az elkövetett és elzárással sújtható szabálysértés esetén az elzárás
legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap, fi-
atalkorú esetén harminc nap. 
- A pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb
összege százötvenezer forint.
- Önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénz-
bírság legmagasabb összegét.
- A pénzbírságot meg nem fizetés esetén, ha adók módjára nem hajt-
ható be, közérdekű munkára vagy elzárásra kell átváltoztatni.
- A rendőrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén - ha tettené-
résre kerül sor - az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljá-
rás lefolytatása céljából őrizetbe veheti. A tettenérésre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a szabálysértés helyszínéről
elmenekült elkövetőt a rendőrség az elkövetéstől számított 48 órán
belül elfogja. 
Magyarul: amennyiben a rendőr az egyszerű kis szabálysértőnek hitt
krumpli tolvajt tetten éri, akkor az a személy számíthat arra, hogy 72
órára szabálysértési őrizetbe kerül, amíg a bíróság gyorsított eljárás
keretén belül meg nem hozza az ítéletét. Bárki észleli a tolvajlást, ugyan
ez a szabály vonatkozik rá, tehát tettenérés az is, ha a szomszéd néni
látja az ablakból a lopást, majd csendben értesíti erről a rendőrt. És
hogyan is szól ez a törvény??? Íme:
Aki húszezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jog-
talan elsajátítást, orgazdaságot, húszezer forintot meg nem haladó kárt
okozva készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést, csalást,
szándékos rongálást, húszezer forintot meg nem haladó vagyoni hát-
rányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények
elkövetését megkísérli, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Azt gondolom, hogy mindez érthető és elgondolkodtató. A híreket kö-
vetők nyilván már értesültek róla, hogy a bíróság alkalmazza is a fen-
tieket. Egy tábla csoki, egy vödör krumpli, vagy akármi más, ami
értéket képvisel, elzárást vonhat maga után. Tartsuk szem előtt!!
A településen ismételten megjelentek a kóborló kutyák. Mindenkinek
felhívom a figyelmét, hogy saját kutyáját zárja be, ne hagyja az utcán
felügyelet nélkül, mert újabb felszólítás nélkül feljelentem a gondatlan
kutyatulajdonost. Amennyiben bárki úgy nyilatkozik, hogy az udvará-
ból előbújó kutya nem az övé, úgy annak elszállítására, elaltatására
kerül sor. Minden alkalommal közkinccsé kívánok tenni egy-egy jog-
szabályt, törvény szakaszt, melyek a településünkön aktuálissá válnak.
Íme az első: Veszélyeztetés kutyával
3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, ille-
tőleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen
- a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vak-
vezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre -
vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - be-
enged, illetőleg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető
táblát, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc
napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, bízom benne, hogy értékes infor-
mációkat sikerült önökkel megosztanom.

Az őrhalmi Kmb. Csoport nevében Szondy György r. zls. 

S Z O LG Á LU N K  É S  V É D Ü N K
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Szent István ünnepe Őrhalomban
Az  őrhalmi hagyományokat megőrizve, de új elemekkel is gazda-
gítva ünnepeltük idén országalapító szent királyunkat, falunk, temp-
lomunk égi pártfogóját.
Gyermekkoromban a búcsút megelőző hetekben mindig nagy sür-
gés-forgás volt látható a Szent István Kápolna környékén. Kívülről,
belülről minden évben újrameszelték, a padlót felkenték, miként a
régi parasztházakban is. Manapság erre nincs szükség, a községünk
egyik jelképének tartott kis kápolna egész nyáron nyitva állt, tisztán,
szépen a betérők fogadására. Augusztus 19-én kora reggel kis tömeg
gyűlt össze azért, hogy eleget téve az évszázados hagyománynak,
részt vegyen az építtető-alapító Kanyó Mihály szándéka szerinti
szentmisén. Ezzel vette kezdetét az őrhalmi búcsú kétnapos rendez-
vénysorozata. A vigíliai (előesti) szentmisére a környező települések
lakói is szép számmal ellátogattak, különösen a mise után tartott
zenei áhítat miatt. A Lisznyai Szabó Mária fővédnöksége alatt meg-
rendezett koncerten Tóth József Miklós és Vetter Anita szólaltatott
meg orgonaműveket, melyek között felcsendültek plébánosunk saját
szerzeményei is, és templomunk kórusa is énekelt. A Gyöngyösbok-
réta Hagyományőrző Kör tagjai Szent István Intelmeiből összeállított
műsorukkal és régi népénekekkel segítettek ráhangolódni az ün-
nepre.

20-án ismét a Kápolnánál kezdődtek a programok. Miután kihelyez-
tük Szent István király csontereklyéjét, a közös önkormányzati és egy-
házi ünnep Kanyó János polgármester köszöntőjével indult, majd Dr.
Nagy Andor országgyűlési képviselő tartott beszédet. Felidézte az
ünnep sokszínűségét, majd biztatott minket, hogy kis lépésekkel ha-
ladva tegyük jobbá, élhetőbbé életünket, országunkat. Ezt követően
Linde László szigetszentmiklósi plébános vezetésével körmenetben
vonultunk a templomba. Útközben a Szent István szobornál ereklyé-
vel osztott áldásra álltunk meg. Az út kanyarulatánál „régi jó szokás
szerint” végignéztünk a tömegen, rég nem látott, falunkból elszár-
mazott arcokat, ismerősöket, rokonokat keresve. Többen nagy meg-
elégedéssel állapítottuk meg, hogy a hajdani nagy búcsúk létszámát
idézte a körmenetben vonulók serege.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, László atya prédikációjában Szent
királyunk örökségéről beszélt, melyet az őrhalmiak szívükben, tette-
ikben még a nehéz időkben is meg tudtak őrizni. Hangsúlyozta, hogy
magyarságtudatunkat  az európai népek közösségében is vigyáznunk
kell. Ha szükséges akár nagy, bátor tettekre is képesnek kell lennünk.

Ebben segít minket  a harmadik éve fizikai valóságában, ereklyében
köztünk levő állam és egyház alapító király.
Plébánosunk, Miklós atya egészen különleges ajándékkal kedveske-
dett híveinek az ünnep alkalmából. Külön erre az alkalomra kompo-
nált egy latin nyelvű misét, melyet templomunk énekkara adott elő
Lengyel Ákos orgonakíséretével.   A mű különlegessége, hogy első
hallásra is ismerős dallamok bújnak elő belőle, például az Ah hol
vagy magyarok tündöklő csillaga, vagy a Nyújtsd ki Mennyből ó
Szent Anyánk kezdetű énekek.

Az ünnepi szentmisét követően, igen emelkedett hangulatban szeg-
tük meg az új kenyeret. A templomtéren ízletes kovászt majszolgató
embereket a Katolikus Rádió szerkesztője, Lengyel Ákos kapta mik-
rofonvégre. Az elkészült riportok és a kívánságműsorba szánt kéré-
sek  29-én este kerültek adásba, szétröpítve ezáltal az egész országba
a hírt, hogy így tudnak együtt, szépen ünnepelni az őrhalmiak.
Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy az ünnepi pillanatok
után nagyon is hétköznapi gondok tömegét öntöttük a jelenlévő or-
szággyűlési képviselőre, kérve támogatását olyan fontos ügyekben,
mint a templom felújítása, vagy az önkormányzat pályázatai. Ez
egyáltalán nem volt ünneprontás, országépítő királyunk szellemisége
ma erre kötelez minket.

Fontos eseménye volt még e napnak, az Ipoly rendetlenkedése miatt
elhalasztott Trianoni emlékünnepély, mely ezúttal a Szent István szo-
bornál lett megtartva, jelentős számú helyi lakos és vendég részvéte-
lével, neves előadók, politikusok és művészek közreműködésével.
Bízom benne, hogy az együtt töltött ünnep hangulata, szellemisége a
hétköznapokban is tovább tud élni.

Farkas Egon



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakók!
Az elmúlt négy évben a
működés megőrzése
mellet történtek fejlesz-
tések, voltak nyertes pá-
lyázatok, feladatok
valósultak meg, melye-
ket a teljesség igénye
nélkül szeretnék ismer-
tetni önökkel.

 Pályázatot nyert a települési önkormányzat
játszó és közösségi tér kialakítására a templom
alatti téren. A képviselőtestület által eredetileg
megjelölt helyen az ún. cigánygödörben a meglévő
műtárgyak, közműhálózatok kiépítettsége miatt
a területet a szakemberek alkalmatlannak minő-
sítették. A megvalósításra a közbeszerzési eljárás
lebonyolítását követően, várhatóan jövő tavas-
szal kerülhet sor. A pályázaton nyert összeg, mely
utófinanszírozású 19.500.000 Ft.
 Megvalósította az önkormányzat, szintén pá-
lyázati támogatással, az Alkotmány és Dózsa
utat összekötő út, valamint a sportpályához ve-
zető út megépítését. Az út kivitelezési költsége:
4.204.420 Ft.

 Megépült saját forrásból, önkormányzati dol-
gozók által a település balassagyarmat felé eső ré-
szen 2 db buszváró, így elmondható, hogy miden
buszmegállóhoz fedett buszváró csatlakozik.
A bekerülési költség: 295.000 Ft.
Településünk Önkormányzata – a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a kistér-
ségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére kiírt
- pályázati támogatással élve sikeresen pályázott
mikrobusz beszerzésére. Más települések a falu-
gondnoki szolgálat keretében pályáztak és mű-
ködtetik a mikrobuszt, melyhez jelentős normatív
támogatást kapnak az önkormányzatok. 
A mikrobusz beszerzési ára: 8.607.000 Ft.
A Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társu-
lás pályázatot írt ki iskolabusz működtetésére. A
kiírt pályázaton sikeresen szerepeltünk és hat ön-
kormányzat közül mi kaptuk meg az iskolabuszt
és ezzel a lehetőséget a működtetésre. 
 Pályázati támogatással valósult meg a volt
Tűzoltószertár épületének I. ütemű felújítása, át-
alakítása. A kivitelezési költség: 3.200.000 Ft.
 Szintén pályázati támogatással valósult meg
a Művelődési Ház külső és belső felújítása, mely-
nek költsége:3.200.000 Ft.
A működtetés megkezdéséhez saját forrás hiá-
nyában pályázatot nyújtottunk be eszközbeszer-
zésre, továbbá képzett szakember alkalmazása

esetén a bérköltség határozott ideig történő tá-
mogatására. Ezen pályázat jelen ideig nem került
elbírálásra.

 Lakossági bejelentés alapján valósítottuk meg,
újítottuk fel a Rákóczi út 62. szám előtti járdát,
melyet térburkolóval és korláttal láttunk el.
Biztosítottuk az iskola, óvoda, orvosi rendelő, vé-
dőnői ellátás és idősek klubja intézményeink műkö-
dését, ennek érdekében társulásokat hoztunk létre.
 A Sportpályát folyamatosan rendben- és kar-
bantartottuk, parkolót alakítottunk ki a sportpá-
lya előtt. Pályázati forrást eszközöltünk a
körbekerítésre. A támogatás összege: 1.868.470 Ft.
 Folyamatosan biztosítottuk a hulladékszállítást,
és lomtalanításokat szerveztünk a településen.
 Belső felújításra került az Idősek Klubja, valamint
a hivatal irodái is folyamatosan korszerűsödtek.
Megvalósult a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtási hálózat kiépítése.
 Megrendezésre kerültek a Falunap (2007),
Nemzetközi Ifjúsági Találkozó, Idősek Napja,
Folklórnap, Mikulás.
 Megvásároltuk a Kossuth út 5. szám alatti
ingatlant faluház kialakítása céljára.
 Megoldódott a Mária majori közvilágítás
problémája.
Saját forrásból, saját kivitelezésben került fel-
újításra az önkormányzati tulajdonban lévő
temető körülkerítése, esztétikus, tartós betonele-
mekkel. A bekerülési költség: 2.585.000 Ft.

Fagylaltozó üzemeltetésére adtuk bérbe az is-
kola előtti kis épületünket.
 A Munkaügyi Központtal együttműködve
elősegítettük a munkanélküliek foglalkoztatását.
„Megépítettük” Ipolyvarbó településsel közö-
sen az Ipoly hidat.
 A településen működő egyesületeket, civil 
szervezeteket lehetőségeinkhez mérten
anyagilag és erkölcsileg is támogattuk, azokkal 
együttműködtünk.

 Intézkedéseket tettünk a közrend és közbiz-
tonság érdekében, a rendőri felügyelet biztosítá-
sában. Szolgálati lakást kapott az egyik helyi
körzeti megbízott.
 Együttműködtünk az Egyházközséggel, fel-
újításra került a Szentháromság szobor.
 A Községi Könyvtárban biztosítottuk az in-
gyenes Internet használatot, a takarékosság
szempontjából leválasztásra került az intézmény
fűtésrendszere a hivatalétól.
 Minden évben virágokkal díszítettük a telepü-
lés parkjait, rendben tartottuk a közterületeket.
 60 m2 garázs építése történtmeg a hivatal udvarában.
 Raktár helyiséget alakítottunk ki a hivatal-
ban a tisztító eszközök tárolására.
Kábeltévé szolgáltatás színvonalát javítottuk.
 Minden évben anyagi támogatást nyújtottunk
a felsőfokú oktatási intézményekbe járó gyer-
mekek részére a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíj pályázat keretében.
 Sikeresen pályázott az önkormányzat általá-
nos iskolai eszközbeszerzésre a TIOP 1.1.1 pá-
lyázati kiírásán, melynek keretében digitális tábla
és számítástechnikai eszközök beszerzésére ill.
fejlesztésére nyílik lehetőség.
A működésképtelen önkormányzatok egyéb tá-
mogatása pályázaton az önkormányzat
5.000.000 Ft külön támogatásban részesült.
 Kerítés felújítás és akadály-mentesítés történt
az orvosi rendelőnél és a hivatalnál.
 Elkészült Őrhalom község honlapja, ahol az
önkormányzati híreken túl, képek és egyéb infor-
mációk is megtalálhatók a településről.
Minden negyedévben megjelent az Őrhalmi Újság.

A szerkesztőség tagjai: Farkas Andrea, 
Csernyik Róbert, Kanyó János, Balla Tímea

Tisztelt Lakók, Tisztelt Olvasók!

Tudom, hogy a megvalósított feladatokon túlme-
nően még több mindent lehetett volna teljesíteni,
de sajnos az anyagi hátterünk csak ennyit bírt el,
vagy sokszor még ennyit sem. Bízom benne, hogy
a még megvalósulatlan és szükséges feladatok az
elkövetkezendő négy évben révbe érnek és tudja
mindazt biztosítani az önkormányzat a telepü-
lés számára, ami még szükséges ahhoz, hogy egy
település jól működjön és fejlődjön.

Mindenkinek megköszönöm az elmúlt négy, 
illetve tizenhat év alatt nyújtott segítséget,

munkát és az irányomban tanúsított bizalmat.

Kanyó János polgármester

Visszatekintés az Önkormányzat elmúlt négy éves tevékenységére
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J Ó Z S E F  A T T I L A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A H Í R E I
Szeptember 1-én tartottuk tanévnyitó ünnepségünket, s kezdtük meg a
2010/2011-es tanévet. Igyekeztünk minden feltételt megteremteni a meg-

felelő iskolakezdéshez. Osztálytermeink lábazatfestésével, sportöltözőink

meszelésével, ajtóink mázolásával igyekeztünk szép környezetet biztosítani

tanulóinknak. A nehéz gazdasági helyzet ellenére fenntartó önkormányza-

taink igyekeztek lehetőségükhöz képest mindent megtenni azért, hogy új

tanévet kezdhessünk. 

Kilenc elsős tanulót köszöntöttünk, akiket iskolánk közössége József
Attilás diákká avatott. Köszönjük elsős tanulóink szüleinek, hogy megtisz-

teltek bizalmukkal, és intézményünket választották. Az utóbbi évek ered-

ményeire is alapozva szeretnénk a tanulók és szülők igényeinek minél

jobban megfelelő iskolát kialakítani, ahol tanár és diák, pedagógus és szülő,

fenntartó és intézmény megfelelő partneri kapcsolatban akar és tud együtt

munkálkodni.

Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítására való törekvést, a ma-
gyarságtudat erősítését, a környezetvédelmet, a testi és közösségi nevelést.

Lehetőségük lesz tehetséges gyerekeinknek – történelem, kresz, színjátszó,

röplabda szakkörön - képességeik kibontakoztatására, míg a „lassabban”

haladóknak magyarból, matematikából és természetismeretből felzárkóz-

tató foglalkozásokat tudunk biztosítani.

Idei tanévtől plusz lehetőséget -gyógytornát- biztosítunk az orvosi vizs-
gálaton kiszűrt gyerekek számára. Munkánk eredményesebbé tétele érdeké-

ben 4-5-6-7-8. évfolyamon két csoportra bontjuk az informatika tantárgyat,

és emelt óraszámban tartjuk matematika, magyar és testnevelés óráinkat.

Az idén tovább folytatjuk a balassagyarmati rendőrkapitányság bevonásával
a 8. osztályosainknak tartott DADA (drog-alkohol-dohányzás-aids) programot.

Köszönjük a polgárőröknek, hogy az első két hétben segítették gyer-
mekeinket a balesetmentes közlekedésben.

Papírgyűjtést szeptember utolsó hetében (szept. 27-okt.1.) terve-
zünk. Kérünk minden kedves falusi lakost, hogy a reggeli órákban a
portájuk elé kirakott papírral segítsék a gyűjtést, ezzel is támogatva
diákönkormányzatunk működését.
Három évtizedes példaértékű és lelkiismeretes közszolgálati - óvodai, is-
kolai - munkája után Szolik Istvánné, Rózsi néni nyugállományba vonult.

Az iskola diáksága és dolgozói nevében egészségben gazdag hosszú életet

kívánunk részére.

Bízunk abban, hogy az új tanévünkben is számíthatunk a kedves szülők,
önkormányzataink, és minden jó szándékú ember segítségére, támogatására.

Az Őrhalmi József  Attila Általános Iskola tantestülete nevében, 
tisztelettel: Csábi Csaba iskolaigazgató
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„Ha a tisztesség híveinek számát egyetleneggyel megnövelted, megtet-

ted azt, amire születtél. Az élet ennyit vár tőled, semmi többet”

(Hioszi Tatiosz)

Örömmel olvashatta diák, szülő, pedagógus, hogy az októberi helyhatósági

választáson induló polgármester- és képviselőjelöltek döntő többsége isko-

lánk további sorsát kiemelten kezeli, megtartását és fenntartását megol-

dandó feladatnak tartja. Viszont minden jóérzésű diákunk, szülőnk,

lelkiismeretesen tevékenykedő iskolai dolgozóink és pedagógustársaim ne-

vében vissza kell utasítanom Renner Péter képviselő úr választási szórólap-

jában megjelent, intézményünket lejárató állításokat. Irományában

meglepve olvashattuk azokat a minősítéseket, melyek nem a tényeken ala-

pulnak. Ezek okán jó néhány kérdést tehetünk fel: Mi alapján minősíti isko-

lánk nevelő oktató munkáját? Az utóbbi évek országos, megyei sport és

tanulmányi versenyeken elért sikereinkről nem hallott? Mi lett az iskolánk-

ból képviselő úr? Milyen viszonyok uralkodnak nálunk? Nem számíthatunk az

őrhalmi iskolából kikerült diákokra a jövőben? Nem értem, nem értjük az ál-

lításokat. Képviselő úr valószínűleg elfelejtette, hogy melyik iskolában kapta

az alapokat? Vagy 250 millióból új iskola, vagy semmi? Nem értem, nem ért-

jük, hogy mi kelthette életre torz gondolatait? Mi adhatta az ihletet a szóró-

lapban megjelent súlyos állításokhoz? Nem gondolja, hogy a feszegetett

gondokkal saját maga képviselői munkáját is minősíti? Miért nem a nyolc év

képviselőtestületi ülésein vitattuk meg a szórólapjában említett problémá-

kat? Természetesen nem felejtjük el a képviselő úr lobbizását az iskolare-

konstrukciós pályázatokon, valamint a diáksport egyesületnek tett

segítségét, és a polgárőrségi tevékenységét is köszönjük. Bízom abban, hogy

a közösségéért felelősséget vállaló, a faluért tenni akaró, képviselőhöz mél-

tatlan fércmű csak pillanatnyi botlás volt képviselő úr életében.

Csábi Csaba iskolaigazgató

A nyári takarítási szünet után augusztus 2-án nyitott óvodánk, nyári
napirend szerint szerveztük az óvodai életet.
Szeptember 1-én kezdtük meg a 2010/2011-es nevelési évet 29 gyermekkel.
Óvodai nevelési programunk alapvető célja az óvodás gyermekek
harmonikus, nyugodt, érzelem és élménygazdag fejlődésének elősegí-
tése, életkori és egyéni sajátosságok, eltérő fejlődési szintek figyelembe
vételével. Kiegészítjük és tiszteletben tartjuk a családi nevelést.

A már meglévő hagyományokat erősítve nevelünk. Munkánk során
az a célunk, hogy hagyományait, környezetét ismerő és tisztelő, em-
bertársait szerető felnőtté váljanak óvodásaink.

Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irá-
nyuló fejlődést elősegíjük, biztosítjuk.
Megteremtjük azt a környezetet, amelyben az óvodába lépés első pil-
lanatától a nevelés szerves része a néphagyomány ápolás. Így, a modern
világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra és a mai gyerekek is meg-
találják benne a szépséget, az örömöt, a követendőt. Az év folyamán
megismertetjük a gyermekeket a népszokásokkal, megünnepeljük jeles
napjainkat.
A nagycsoportos gyermekek szeptember 10-én részt vettek a védő
néni által szervezett anyatejes világnapi rendezvényen, ahol népi gyer-
mekjátékokat adtak elő.
Óvodánk szeptember 24-én pénteken 14.00 órakor az őrhalmi Mű-
velődési Házban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, melyre sze-
retettel várjuk a volt óvodásainkat.

Menyhárt Gáborné óvodavezető
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A hagyományos Mihály Napi Vásárunkat 

október 8-án pénteken 13.30 órakor tartjuk, 

melyre mindenkit szeretettel várunk.



Az elmúlt 2 hónapban két Budapesten megrendezésre kerülő sporteseménynek
is részese lehetett községünk lakója, Farkas Alexandra. Szandi jelenleg a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi igazgatás szakán, katasztrófavédelem
szakirányon másodéves hallgató. Az alábbi cikk alapján tanúi lehetünk egy ener-
gikus, szimpatikus fiatal hölgy nem mindennapi élménybeszámolójának.

Egyik sportesemény, amelyen
részt vettem az augusztus 4-15
között Budapesten zajló 30. Úszó,
Műugró, Szinkronúszó és Nyílt-
vízi Európa-bajnokság, a másik
pedig szeptember 8-12 között
megrendezésre kerülő Dextro
Energy ITU Triatlon Világbaj-
nokság Döntője. Mint minden
nagyszabású sporteseményre,
ezekre is kerestek önkénteseket,
akik munkájukkal segítenek és
hozzájárulnak a rendezvény szer-
vezéséhez és sikeres lebonyolítá-

sához. Sportszerető emberként úgy gondoltam ez testhezálló feladat. Magam is
sportolok. Korábban 11 évig gyorskorcsolyáztam az Őrhalmi Diáksport Egye-
sületben, jelenleg a Giant-Gyömrő Kerékpáros Egyesület tagjaként országúti ke-
rékpározom. Az úszás, vízilabda és országúti kerékpáros közvetítéseket évek óta
figyelemmel kísérem a televízióban. Több éve rendszeresen járok vízilabda
meccsekre, idén először a Tour de France párizsi befutóját a helyszínen néz-
hettem végig, a nővéremmel együtt. Illetve idén először úszóversenyre is eljut-
hattam, ugyanis az augusztus 4-15 között megrendezésre kerülő úszó Eb-n
önkéntesként dolgoztam. 
A Magyar Úszó Szövetség honlapján a verseny előtt 1 évvel, 2009 augusztusában
találtam a Szervező Bizottság által közzétett felhívást, mely alapján jelentkeztem
a 2010-es Úszó Eb-re önkéntesnek. Ezt követően két találkozót tartottak, az elsőt
decemberben, a másodikat pedig júniusban. Itt kiosztották a feladatokat, én az
akkreditációt választottam. Ezen a területen összesen 12 önkéntesre volt szükség.
Feladatunk az akkreditációs kártyák készítése volt. Ezen kártyák feljogosítják
tulajdonosukat a nézők elől elzárt területek látogatására. Ide tartozik például a
medencetér, a bemelegítő medence, a VIP nézőtér, a média területek és a ver-
senyzők lelátója, ahonnan én is a versenyzőkkel együtt nézhettem a futamokat.
Az akkreditációs iroda a Margitszigeti Thermal Hotelben volt, ahol július 27-től
dolgoztunk, minden nap reggel 9-től este 8-ig. Három hét alatt, közel 8000 db
kártyát készítettünk a sportolóknak, edzőknek, a sportolók hozzátartozóinak,
VIP és VeryVIP vendégeknek, sajtósoknak, és a közel 500 önkéntesnek. Az első
akkreditációs kártyát a jelenlegi köztársasági elnöknek, Schmitt Pálnak készít-
hettem el.
Önkéntesként egyből a dolgok sűrűjébe csöppentem, hisz nem csak a verse-
nyeket nézhettem végig, de testközelből láthattam az előkészületeket, a háttér-
munkákat, a versenyt, és a sportolókat. Amikor nem dolgoztam, kimehettem a
versenyhelyszínre, a Hajós Alfréd Sportuszodába és onnan élvezhettem a futa-
mokat. A sportolókkal, nem csak itt, hanem az akkreditácó alatt is folyamato-
san találkozhattam, hiszen a Thermal Hotelben laktak a magyar, az olasz, a
francia, az osztrák és a görög úszóválogatott tagjai is.
Az esemény zárásaként sor került egy záróbu-
lira, melynek szervezői, a korábban szép sike-
reket elért úszóink, Zubor Attila és Kovács
Ágnes voltak. A belépésre az akkreditációs
kártya jogosított fel. Itt reggelig tartó bulin
együtt ünnepelhettem az önkéntes társakkal
és a résztvevő nemzetek úszóválogatottjaival.
Az EB-vel ellentétben nem 1 évvel, mindössze
1 héttel a verseny előtt jelentkeztem a szep-
tember 8-12 között megrendezésre kerülő 
Triatlon Vb-re önkéntesnek. Ez egy jóval rö-
videbb időszak volt, itt mindössze 2 napot dol-
goztam és a versenyzők frissítése volt a
feladatom. Két állomáson, 10-10 ember vé-
gezte ezt az önkéntes munkát. Az utolsó ver-
senyszámnál, a futásnál osztottunk frissítőt a
versenyzőknek.
Beszámolómhoz mellékelek két képet. Az egyiken Gyurta Dániel látható, aki
aranyérmet nyert a férfi 200 méteres mellúszás döntőjében, a másik fotón pedig
az olasz Filippo Magnini található, aki a 100 méteres gyors úszás döntőjében ne-
gyedik helyezést ért el.
Önkéntesként rengetek új ismerőst, néhány barátot, és jó kapcsolatokat, illetve
felejthetetlen élményeket szereztem, s ha lesz még lehetőségem a jövőben, ismét
jelentkezni fogok. Farkas Alexandra
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Ismét a fejtetvességről
Véget ért a nyár, s ezzel egyidejűleg eljött az iskolakezdés ideje, s egy is-
métlődő probléma is, a fejtetvesség. Ezzel már évek óta küszködünk or-
szágszerte, nem csak itt helyben. Ahhoz, hogy eredményt is elérhessünk,
ahhoz a szülőknek is részt kellene vállalniuk, amit évek óta nem ta-
pasztalok. Sőt, az „illetékes” szülők részéről arrogáns válaszokkal, rea-
gálásokkal találom szemben magam. Azok a szülők, akik ebben a
témában gyakran érdekeltek, szerintem elmulasztják kötelességüket,
mivel a gyermekük közösségbe jár és fertőzi a társait. Általában azok a
szülők szoktak szólni, hogy gyermeke hajában tetűt talált, akiknél ez
nem szokott előfordulni, s szinte szégyellik. Pedig nem nekik kellene
szégyellnie, hanem annak, akinél rendszeresen előfordul, hogy serkét,
tetűt találunk a hajában. Sajnos a szülő nem veszi a fáradtságot hogy, ki-
tisztítsa gyermeke hajzatát. Pedig ma már sokféle szer kapható a gyógy-
szertárakban. Újabb készítmény is megjelent a Mel-Aza nevű sampon.
Legalább kétszeri hajmosásra elegendő, de ennyi kell is, mert a lárvák
egy kezelést lehet, hogy túlélnek, így csak az ismételt kezelés után pusz-
tulnak el. A petékből általában kilenc nap múlva kelnek ki a bogarak,
ezért a második kezelést 10 nap elteltével célszerű megismételni, hogy
az első kezelést túlélt lárvák is elpusztuljanak. Ez segít az eltávolításban.
Ajánlatos speciális tetűfésűvel átfésülni a hajat, mivel a tetvek, illetve a lár-
vákat tartalmazó peték burka erősen kötődő anyaggal tapad a hajszálhoz.

Hevér Istvánné védőnő

Kedves Betegeim!
Újra megkezdünk egy tanévet, gyermekeinket osztályokba, csoportokba
kényszerítjük, ezzel komoly lehetőséget adva a fertőző betegségek ter-
jedésének. Szinte mindenki tapasztalhatta saját, vagy hozzátartozója
bőrén is, hogy először gyermekeink, majd mi magunk is egy enyhébb,
vagy súlyosabb légúti fertőzéssel küzdünk már most szeptemberben.
Szinte minden évszakra jut egy, vagy két vírustörzs, ami a gyerekkö-
zösségekben indul, és a családokban köt ki.
Mit tehetünk ellene? Hogyan védekezzünk?
A legfontosabb, hogy immunrendszerünk erős legyen és legyőzze a kó-
rokozókat. Hogyan tartsuk karban immunrendszerünket?  Helyes élet-
móddal. Táplálkozásunk legyen egészséges. Sok tiszta gyümölcsöt,
zöldséget együnk és igyunk naponta legalább 2-3 liter folyadékot. Rend-
szeresen mozogjunk a természetben, naponta 3x félóra sétánk megle-
gyen. Ha már ezt a néhány alapvető dolgot megtesszük egészségünkért,
nem kell gyógyszereket, művitaminokat szednünk és szinte biztos, hogy
kevesebbszer betegszünk meg, vagy sokkal gyorsabban legyőzzük a kórt. 

Dr. Gúth Csaba háziorvos

 Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei 

Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit!

A hosszan tartó árvíz miatt a környezetvédelmi napunk és a házi ver-
senyünk elhúzódott. 
A környezetvédelmi napot július 17-én tartottuk a Káprásoktól a Fe-
kete-víz torkolatáig. A Csujta-tó környéke, valamint az Új-árok és a Kö-
vecses tó környékén szedtük össze a szemetet. A Kövecses tó partjánál
asztalokat és egy mobil WC-t is elhelyeztünk.
A Házi versenyt július 25-én rendeztük, melyen sajnálatunkra csupán
20 fő vett részt a 130 fős tagságból. Ennek ellenére jó hangulatban telt
el a vasárnap. Sok támogatást kaptunk a versenyre. Balassagyarmat
Polgármesteri Hivatalból 10 000 Ft-ot, Balassagyarmat Kossuth utcai
Horgászboltból és a Kordics Zoltán Horgászüzletből és a TSZ udvarban
lévő Mezőgazdasági üzletből több kg etetőanyagot, damilokat, horgász
botokat, hal élőket és más horgász felszereléseket kaptunk. Ezúton is
szeretném megköszönni a szponzorok segítségét.
Egyesületünk részt vett az Ipoly kupán, mely az árvíz miatt Ludány-
halászi Öreg potyka tavon lett megrendezve. Versenyzőink a 13 egye-
sület közül az 5. helyen végeztek. Kiemelném Herfort Róbert
versenyzőtársunkat, aki első helyezést ért el. A versenyre való utazást
és a felkészülést az Őrhalmi Polgármesteri Hivatal biztosította. Ezúton is
megköszönöm támogatásukat.
 Végezetül szeretném megköszönni a horgász társaknak és a 
partra látogatóknak, hogy nem szemeteltek és jobban odafigyeltek a 
tisztaságra.

Kertész Attila H.E. elnök
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 A július 10-én megrendezésre kerülő csitári falunapon az őr-
halmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kört Menyhárt Éva kép-
viselte, aki népdalcsokorral színesítette a színvonalas programot. 
 Augusztus 7-én volt a Kör saját rendezvénye az Aratóbál.
 Augusztus 19-én az őrhalmi templomban, a vendégség előes-
téjén, a szentmisét követően 19.00 órától műsorral tisztelegtünk
Szent István királyunk emléke előtt.  Az orgonaversenyen közre-
működött Vetter Anita kántor és Tóth József Miklós plébániai kor-
mányzó. A templom énekkara énekkel, a Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör tagjai pedig verses - dalos műsorral színesí-
tették a programot.
 Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyomá-
nyőrzők részt vettek a körmeneten és a búcsúi szentmisén. Az ün-
neplés délután tovább folytatódott a Szent István szobornál. A Kör
tagjai és az ipolyvarbói hagyományőrzők közös műsorszámmal
köszöntötték az Őrhalom és Ipolyvarbó Községek Önkormányza-
tai, valamint Gemer Ferenc közreműködésében szervezett megem-
lékezés vendégeit.

Augusztus 7-én, az iskola tornatermében megrendeztük a hagyo-
mánnyá vált jótékonysági Aratóbálunkat. A bál a Kör saját ren-
dezvénye, amelyet idén tizedik alkalommal szerveztünk meg. A
jubiláló esemény alkalmából, a vendégvárás ideje alatt, az elmúlt
kilenc Aratóbálon készült fotókból szerkesztett vetítést nézhették
meg az érdeklődők. További érdekessége volt a bálnak az a fotóki-
állítás is, amely az Ilyenek voltunk 2001-2010 címmel, megte-
kinthető volt az intézmény folyosóján.
A zártkörű rendezvény Menyhárt Gáborné elnök köszöntőjével kez-
dődött. Idén rendhagyó módon, megajándékoztuk azokat a ven-
dégeinket, akik mind a tíz rendezvényünket megtisztelték
jelenlétükkel. Továbbá, ajándékkal köszöntöttük Menyhárt Évát és
Sándor Évát, akik kezdetek óta a Kör hűséges tagjai. A tíz éves
tevékenységet megköszönve, a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör elnöke, Menyhárt Gáborné és a bál szervezője, Farkas Andrea
is meglepetésben részesült a Kör tagjaitól. Az ünnepélyes megnyi-
tót követően, a Kör csoportjai színvonalas és vidám műsorral ked-
veskedtek a vendégeknek. A műsor záró számaként felszeleteltük,
és szétosztottuk a hatalmas méretű, ünnepi tortát. Ezt követően a
több fogásos finom vacsoráé, és az anyukák, valamint nagyma-
mák által készített süteményeké volt a főszerep. A jó hangulatú
bál folyamán sor került a nagy sikert aratott meglepetéstánc be-
mutatására is. A nagy létszámú, jó szándékú, segítőkész támoga-
tók felajánlásának köszönhetően sok tombolatárgyat sikerült idén
is összegyűjtenünk. Az egy órakor kezdődő tombolasorsolás sokak-
nak kedvezett, de a nyeretlen szelvények tulajdonosai sem szomor-
kodtak sokáig, hamarosan vigasztalódhattak az ízletes
pótvacsorával, és a hajnalig tartó mulatsággal, melyhez a talpalá-
valót idén is Kakas Péter és felesége szolgáltatta.
Hálásan köszönünk minden egyes segítséget. Köszönet jár a legki-
sebb tombolatárgytól kezdve, a vacsora alapanyagokon keresztül,
a fizikai munkájukat nem sajnáló segítségeken át, a személyes rész-
vételig, mindenért, hiszen támogatóink közreműködésének köszön-
hető, hogy rendezvényünk nagy sikerrel és szép eredménnyel zárult.
Örömünkre szolgál, hogy mindig vannak olyanok, akik értékelik,
és segítik munkánkat!!!  Köszönjük, hogy az Önök segítségével,
valamint hogy Önökkel együtt ünnepelhettük a 10. Aratóbált. F.A

HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR

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 10. Aratóbál eredményes lebonyolítását.

Köszönettel: az őrhalmi Gyöngyösbokréta  Hagyományőrző Kör tagjai.
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