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Őrhalmi
Őrhalom község független lapja

Tr i a n o n i m e g e m l é k e z é s
Őrhalom és Ipolyvarbó lakói,
immár 4. alkalommal, közösen emlékeztek az 1920.
június 4-ei szomorú eseményekre. Idén a szervezők
rendhagyó módon, zenés előadás köré épített műsorral
készültek. Varga B. Tamás
előadóművész szívhez szóló
dalai méltóképpen tükrözték
a 91 évvel ezelőtti eseményekhez fűződő érzéseinket.
Egy-egy dal után meghallgathattuk László Péter őrhalmi költő saját versét,
valamint a két település polgármesterének emlékező szavait. Az alábbiakban a két
ünnepi beszédből idézünk.
,,Szomorúbb sorsot alig
szánt nemzetnek a népek
hatalmas Istene, mint
most a magyarnak.
Ezeréves, küzdelmekkel
teli, csalódásokkal terhelt
élet után, most a lassú elsorvadás szégyenére ítélte a világ hatalmasainak balga
tanácsa.” Keserűséggel és szomorúsággal teli sorok
ezek, amelyek annál inkább megmarkolják az ember
szívét, hogy egy istenhittel és reménységgel teli egyházi elöljáró, Dr. Raffay Sándor evangélikus püspök
tollából származnak 1920-ból.
91 évvel ezelőtt Párizsból jött egy hír, egy végzetes hír.
Megkondultak a harangok. Két órán át tartott a harangzúgás az egész ország területén. Az ország gyászba
borult. Gyászlobogók lengtek mindenhol. Az emberek,
a férfiaktól az asszonyokon át a gyerekekig és az öregekig mind zokogtak. A templomok hamar tele lettek
sírással, papok próbálták vigasztalni az elkeseredett
embereket. Az ország összes italmérése bezárt. Minden
zárva volt, csak a harangok zúgtak, siratták az elhunytat. Az elhunytat, az ezer éves Magyarországot. Miközben Magyarországon ez a síron túli hangulat
uralkodott, Párizs mellett, a versailles-i Trianon-kastélyban megcsonkították hazánkat.
A trianoni békeszerződést gyakran trianoni békediktátumnak is nevezték és nevezik – még aláírói és törvénybe iktatói is –, azt jelezve ezzel, hogy a
szerződésben foglaltakat a győztesek által a vesztesek
számára diktált kényszer szülte.
Mi magyarok nem adtunk okot a velünk való aljas elbánásmódra. Szomszédjaink, mint vad ragadozók támadtak
minden oldalról hazánkra és akarták a határokat maguk
erejéből oda tologatni, ahová ők szerették volna. A szerbek még Szegedet is hozzájuk csatolták volna. A Csehek/Szlovákok a határt a Dunakanyarig
akarták kitolni. Még az Osztrákok is elfogadták, mint kompenzációt, az elvesztett Dél-tirolért, a ma Burgenland
nevű tartományt, melynek legnagyobb
része magyar lakta terület volt.
Különös figyelmet érdemel ebben a
vészes világban Balassagyarmat, ahol
1919. január 29-én a balassagyarmati
polgárok, a vasutasok vezetésével
Vizy Zsigmond százados katonáihoz
csatlakozva fegyvert fogtak, és kiverték a megszálló cseheket, akik az Ipoly
völgyében vezető vasútvonal meg-

X. évfolyam 2. szám
szerzésével, az alakuló Csehszlovákia határainak még
délebbre tolásával próbálkoztak. Balassagyarmat ezzel
kiérdemelte a Civitas Fortissima, azaz a „legbátrabb
város" megtisztelő címet.
Vannak emlékeink arra vonatkozóan, hogy Őrhalomban
is történtek a balassagyarmatihoz hasonló bátor akciók.
Ezek felkutatását és dokumentálását tervezzük Varga B.
Tamás és László Péter barátommal a közeljövőben.
Ma, az eltűnő határok Európájában nem határrevízióval, nem erővel, és nem kalandor módra, zavarkeltéssel
kell megvalósítanunk össznemzeti önrendelkezésünket,
hanem egyrészt a belső önbecsülésünk, helyes nemzettudatunk helyreállításával, másrészt a határokon átívelő
nemzetegyesítéssel, a kettős állampolgárság és a határon túli magyarság autonómiatörekvéseinek támogatásával. Ezért 2010. május 31-e óta, az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulója a Nemzeti Öszszetartozás napja Magyarországon.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.
A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas volt
a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain
túl, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt.
A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös
jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását.
Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti
megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.
Ezen a történelmi helyen, az Őrhalom-Ipolyvarbói híd
romjainál fizikailag is átélhetjük azt a szétszakítottságot, amelyet a Trianoni békediktátum okozott őseink számára. Ez a 2008-ban állított fakereszt jelképezi
a kegyetlenül szétvágott családok, barátok, iskola-, és
üzlettársak fájdalmát. Azt, hogy az ember még a rokonai sírjához sem mehetett át a temetőbe. Azért állítottuk, hogy soha ne feledjük, mit tett velünk a
történelem.
A történelmi múlt eseményeiből tanulva, Ipolyvarbó
és Őrhalom Önkormányzatának szervezésében együtt
ünnepeljük a Nemzeti Összetartozást. Kis fahidat tákoltunk össze, hogy biztosíthassuk az átkelést egymás falujába és Zólyomi Károly polgármester
kollégámmal együtt azon dolgozunk, hogy helyreállítsuk az egykori nagy hidat. Baráti, kulturális és sport
kapcsolatokat ápolunk és építünk. Kezet nyújtunk
egymásnak az Ipoly folyó két oldalán élő magyarok.
Kezet fogunk azért, hogy segítsünk egymásnak begyógyítani a múlt sebeit és erősítsük egymásban a
magyarságtudatot és az összetartozás érzését.

2011. július 23.
IN MEMORIAM

Csernyík András
1957- 2011

“Életünknek egén fénylő csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál,
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.”
Mert csak összefogás által leszünk képesek megfelelni a mai kor új kihívásainak, helytállni a nehézségek között is.”
Farkas Egon Őrhalom polgármestere

Trianoni megemlékezés az Ipoly partján
„… a magyarság bizonyította - és bizonyítja mind máig – , hogy
semmilyen szerződés, vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét a magyarság ezer éves együvé tartozásának érzését.
Emlékezzünk szeretteinkre is - kik már nincsenek velünk, de
tudjuk, tőlük eredünk, általuk kaptuk emberségünk, tudásunk,
kultúránk.
Más megfogalmazásban, ugyanez érvényes elődeink hazájára,
kik, ha földjüket, házukat nem is, de költözés nélkül fejük felett
áttett határokkal, “Hazájukat” bizony elvesztették.
Nekünk, akik ebbe a helyzetbe már beleszülettünk , még ennek
ellenére is - bárki bárhogyan is csodálkozik ezen, érzelmileg - sokakkal ellentétben, mi még ragaszkodunk anyanyelvünkhöz, a
magyar irodalom, a kultúra, a valós történelmünk adta ismereteinkhez - épp ezért, a magyar nemzethez tartozónak valljuk
magunkat. Nem tört és nem tör le ez idáig lelkesedésünk, mert
úgy gondolom, ha a békés együttélés lesz köztünk az uralkodó,
akkor közös erővel, idővel - legalábbis bízom benne - ,hogy a demagóg, hőzöngő politikusok maradnak a vesztes oldalon. Hiszem ,hogy lesz majd minden érintett oldalon olyan értelmes
politikusok csoportja, kik figyelembe véve az eltelt 91 évet is, de
belátják az akkori politikai döntés igazságtalanságát. Hisz
annak idején, számtalan külföldi politikus, író, ezt az elbánást
mélységesen elítélte.
Bízom benne, hogy a közös Európa eszméihez híven, közös akarattal, értelmes, békés, de határozott párbeszéddel van mód az
igazságtalanságok orvoslatára, úgy ország, nép, mint nemzet
esetében.
Hiszem, hogy a magyar nemzetnek nincs szégyelni valója és nincs
azáltal megalázva, hogy az akkori vezetői kényszerből aláírták
a trianoni békeszerződést. Ám nagy hiba volna, ha ez ellen békés, megfontolt diplomáciával - soha nem tiltakozna! Mert
hát, nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás! Az értelmes tettek megvalósulásának reményében ,kívánok mindenkinek ,további békés megemlékezést. „
Zólyomi Károly Ipolyvarbó polgármestere
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET
2011. II. negyedévben négy alkalommal ülésezett a képviselőtestület.
Május 12-én a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt ülés keretében tárgyalta a képviselőtestület. A 2. napirendben Gyalog Ella
intézményvezető beszámolt az Idősek Klubja
2010. évi működéséről, majd a 3. napirendben a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás 2010.
évi működéséről. A 4. napirendben Kristóf Edit
körjegyző számolt be a gyámügyi igazgatási tevékenységről. A következő napirendben Farkas
Egon polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet az önkormányzat és intézményei belső
ellenőrzési megállapításairól. A képviselőtestület a beszámolókat egyhangú szavazással elfogadta. A 6. napirendben került sor a József
Attila Általános Iskola 2011/2012. tanévi tantárgyfelosztása, az ehhez kapcsolódó személyi,
munkaügyi kérdések megtárgyalására. Az
egyebek napirend keretében a képviselőtestület
elfogadta a Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Május 30-án a képviselőtestület rendkívüli
testületi ülésen, zárt ülés keretében temetési támogatás tárgyában döntött.
Június 8-án a képviselőtestület szintén rendkívüli ülésen tárgyalta az ÉMOP 3.1.2/E-11 jelű,
településrekonstrukciós pályázatát.
Június 27-én zárt ülés keretében tárgyalta a
testület a szociális és egyéb segélykérelmeket. A
2. napirendben Kristóf Edit körjegyző számolt
be a Körjegyzőség hivatala munkájáról. A következő napirend keretében Baranyi Zsolt az
Őrhalom Sport Egyesület elnökségi tagja számolt be az egyesület munkájáról, az átadott önkormányzati támogatások felhasználásáról. Ezt
követte Csábi Csaba iskolaigazgató beszámolója
a József Attila Általános Iskola 2010/2011-es
tanév oktató-nevelő munkájáról, majd Menyhárt Gáborné óvodavezető beszámolója a
Napközi Otthonos Óvoda nevelő-oktató tevékenységéről. A képviselőtestület a beszámolókat egyhangú szavazással elfogadta. Az
egyebek napirend keretében a testület módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát 8/2011.(VI.27.) Rendelet - az önkormányzati
törvény 2011. július 1. napjával hatályba lépő
103/B §-a szerint.
B.T.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Május 1-től beindult a közfoglalkoztatás. Rövidtávon 15 főt sikerült foglalkoztatni 4 hónap
időtartamra, hosszú távon pedig 3 főt, december 31-ig.
Május 28-án volt a
lomtalanítás, mely
zökkenőmentesen
lezajlott.
Június 21-én került
megrendezésre az
általános iskolában
a TIOP 1.1.1-07/1
kódszámú pályázat
projektzáró rendezvénye, ahol a képviselőtestületek
megismerhették a
pályázaton elnyert eszközöket és azok használatát.
Parlagfűmentesítési program keretében 2 fő
került foglalkoztatásra, 2 hónap időtartamban,
napi 6 órában. A foglalkoztatást a Balassagyarmati Kistérségi Társulás pályázat keretében indította be.
Megkezdődött a sportpálya körbekerítése,
melynek hossza 600 méter.

BÚCSÚZUNK!

Szpisják Pál szobrász, a Szent István szobor
kivitelezője, elvégezte a szobron a már szükségszerűvé vált rekonstrukciót.
Megjelent a Cserhát turista térkép
legfrissebb
kiadása, Őrhalomról
szóló képes ismertetővel. A térkép
bolti ára 1.200 Ft,
de július végéig
800 Ft-os kedvezményes áron megrendelhető a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.
Július 14-15-én
került sor a településen a Gyermekétkeztetési Alapítvány által biztosított élelmiszersegély szétosztására.

A templomfelújítás az idei évben a világítás
korszerűsítésével folytatódott, miután a tavalyi
évben elkészült az új kórus feljáró és a bejárati
ajtók. A villanyszerelés utáni kőműves munkákat az önkormányzat szakemberei végezték. A
festést Szalai Gábor őrhalmi lakos társadalmi
munkában és Csernyík Róbert önkormányzati
dolgozó végezték.

2011. május 2-án munkába állt községünk új
településőre, Csernyík Róbert
B.T.

“Kedves Bandi!
Tisztelt Gyászoló Közösség, Kedves Barátaim!
Múlt vasárnap olyan tragédia rázta meg a falunkat,
amely óta az őrhalmiak élete megváltozott. Gyász és
döbbenet telepedett az emberek lelkére. Azt kérdezzük egymástól úton, útfélen, hogy hogyan történhetett, miért történt, de választ nem tudunk adni.
Emberi értelmünkkel felfoghatatlan, hogy miért kell
egy élete teljében lévő, 53 éves családapának eltávoznia erről a világról, ráadásul ennyire hirtelenül és enynyire tragikus körülmények között. El kell
fogadnunk, hogy a teremtő Isten útjai kifürkészhetetlenek.
Kedves Bandi! Azért gyűltünk össze rokonaid, barátaid, munkatársaid, ismerőseid az őrhalmi temetőben,
hogy elbúcsúzzunk Tőled, és elkísérjünk utolsó utadon. És azért vagyunk ilyen nagy számban, mert
sokan szerettek és tiszteltek téged. Egész Őrhalom
gyászol, mert olyan ember voltál, aki sokat tett ezért
a faluért.
16 évvel ezelőtt lettél az Önkormányzat alkalmazásában falugondnok, de Te ezt a feladatot nem csak
rendes munkaidőben, hanem életvitelszerűen, hivatásszerűen láttad el. Az alapszakmád villanyszerelő,
amit olyan mesterszinten értettél, hogy kiérdemelted
a nagy francia fizikus után az „Amper” becenevet. A
fiatalok többsége ma is csak ezen a néven ismer.
Azonban nem volt olyan feladat az építőiparban,
amiben ne lettél volna járatos. Ha a vízvezetékkel volt
gond, vagy lakatos, festő, asztalos, kőműves munka
akadt, szakértelmedben egyaránt bízhattunk a munkahelyeden, vagy a lakosság körében.
Az Önkormányzatnál a legutolsó munkád a fa virágládák készítése volt, előtte fűnyírót javítottál, azelőtt a templom felújításán dolgoztál. Akármerre
megyünk a faluban, mindenütt találkozhatunk a tevékenységed eredményével. Minden feladatot mindig
készségesen hajtottál végre, mindenben számíthattunk rád, és tudtuk, hogy amit megcsinálsz, az rendben is lesz.
A jelenlévők körében talán nincs is olyan, akinek a
házán ne végeztél volna valamilyen építő-javító munkát. Neked szóltak, ha elromlott a bojler, ha rossz volt
a konnektor vagy a fűnyíró. Mindig kész voltál másoknak segíteni, bármikor hívhattak, lehetett Rád számítani és hálát alig vártál a munkádért. Te voltál a falu
gondnoka, az egész falu karbantartója. Azért vagyunk
itt ilyen sokan, hogy ezt megköszönjük Neked.
Ízig vérig őrhalmi voltál, szeretted ezt a falut és az itt
élő embereket. Ha időd engedte mindig társaságot
kerestél, utcán, persszóban. A sportegyesület tagjaként sokat tettél a focipálya gondozásáért, a csapat
sikerének előmozdításáért is.
Tisztelt Gyászoló Őrhalmiak!
Csernyík Bandiban egy olyan ember távozik el, akinek az életét a Gondviselés sok teherrel nehezítette
meg, de mégis helytállt a családjában a betegség és 3
gyermeke mellett, és helytállt a faluban, az őrhalmi
emberek mellett is. Sokan szerettük és tiszteltük. Múlt
vasárnap este, a Dózsa út végén, sokáig egyedül maradt a bajban, pedig Ő egész életében mindenkinek
segített. A tragédia óta mécsesek égnek a baleset helyszínén, arra figyelmeztetnek minden járókelőt, hogy
jobban meg kell becsülnünk egymást, össze kell tartanunk, mert az élet véges, bármikor üthet az utolsó
óránk. Példamutató, ahogyan az elmúlt héten sokan
jótékonyan összefogtak az árván maradt családért,
így is kifejezve köszönetünket, hálánkat egy olyan
ember előtt, akinek ez a falu volt az élete.
Kedves Csernyík András, Bandi, Amper!
Őrhalom búcsúzik Tőled, Nyugodj békében!”
A fentiekben Farkas Egon polgármester a temetésen elhangzott búcsúbeszédét idéztük.

NAPJAINK
B i zto nsá g unk é rde k é be n
Ismét eseménydúsan teltek el az elmúlt
hetek-hónapok az Őrhalom és Térsége Polgárőrség életében. Húsvét előtt sokan vettek részt az Őrhalomból Csitáron át Ilinyig
tartó gyalogos zarándoklaton, amelynek
közúti biztosítását a polgárőrök a Rendőrség körzeti megbízottaival közösen látták
el. Hasonlóan, a Rendőrséggel közös feladat volt Balassagyarmaton a Diákjuniális, a csitári és ilinyi falunap, valamint
Őrhalomban a Nemzetközi Ifjúsági Találkozó és a gyereknap biztosítása.
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zsán, a megyei tűzoltónapon, ahol –immár
hagyományosan- megnyerték az őrhalmi
tűzoltók a legnagyobb versenyszámot, a
felnőttek versenyét.
A határon átnyúló kapcsolatok építése
terén is folytatta a megkezdett munkát az
egyesület, amikor június elején háromfős
küldöttséggel részt vett a Szlovákgyarmaton megrendezett járási tűzoltónapon.
A pályázatok, támogatások terén is sikerült előrelépni az elmúlt hetekben, ugyanis
a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség
200.000.- Ft-tal támogatta az egyesület
működését. Ebből az összegből többek között megkezdi új polgárőr formaruhák beszerzését az egyesület.
-RP-

Önkéntes Tűzoltóverseny Nézsán

Mindemellett természetesen az egyesület –
tagjainak sokirányú elfoglaltságaihoz mérten- igyekszik hetente több alkalommal is
járőrszolgálatot ellátni Őrhalomban, amit
a betakarítási időszakban kiterjeszt majd
a település külterületére is. Eredményesen
szerepelt az egyesület keretein belül működő önkéntes tűzoltó versenycsapat Né-

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Nógrád Megyei Tűzoltószövetség közös szervezésében került
megrendezésre május 21-én, a nyugat-nógrádi Nézsa településen a 2011. évi megyei
önkéntes tűzoltóverseny. A verseny a falunap szerves részeként a kastélypark mögött lévő focipályán került lebonyolításra.
A versenyen meghívott vendégként részt
vettek a Besztercebányai Kerületi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői, a Nagykürtösi Járás Hivatásos és Önkéntes
Tűzoltóságainak képviselői. A kellemes környezetben, jó időjárási viszonyok mellett
44 csapat sorakozott fel az ünnepélyes
megnyitóra, melyen a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és a

község polgármestere köszöntötte a résztvevő csapatokat. A Himnusz és megnyitó
után négy pályán kezdődött el a versengés
tűzcsapszerelés és kisebb létszámmal kismotorszerelés kategóriákban, a több korosztályt képviselő csapatok között.
Csapatunk a sorsolás alapján az első szerelését ötödikként kezdte, érvényes szereléssel 32mp -es idővel hamar az élre került.
Ezt az eredményt a rivális csapatok csak
megközelíteni tudták az első körben. A második szerelésre csapatunk magabiztos
eredménye alapján kicsit kockáztatva tovább tudta javítani eredményét 29,4mp-re,
ami kitűnő időnek számít magasabb szinten is. Csapatunk az elért eredmények alapján oklevelet és serleget kapott. A verseny befejeztével a csapatokat egy jóízű
babgulyásra látták vendégül a kastélypark árnyékot adó fái alatt.

Csapatunk tagjai (jobbról): Kovács Erik
technikai vezető, Antal György, Mohács
Gábor, Kállai Péter, Fábián Kristóf,
Kovács Gábor, Major Zoltán és a cikk
írója: Bene István csapatvezető

E G É S Z S É G S A R O K
Nyári veszélyek
Újra itt a nyár, s vele a szünidő. A szülők általában ilyenkor vannak szabadságon, amely család teheti, az nyaralni is eljut. Ők vannak kevesebben.
A szabadság ideje viszont véges, szerencsés esetben vannak nagyszülők,
ahol a gyerekeket el tudják helyezni a szünet idejére. Nyáron a balesetek, a
különböző veszélyhelyzetek száma is általában megszaporodik.
Egy pár, általam fontosnak tartott dologra szeretném felhívni a szülők,
nagyszülők figyelmét. A nyaralni készülőknek fontos, hogy vigyenek magukkal minden fontos dokumentumot, ha valakinek van valamilyen betegsége annak az állandó gyógyszerét, zárójelentéseit /főleg külföldi nyaralás
esetében: TAJ kártya, biztosítási dokumentumok/. Ezek mellett legyen nálunk lázmérő, lázcsillapító, fájdalomcsillapító, hányinger-, hányás- és hasmenés elleni szerek, bélfertőtlenítő, kötszer-tapasz, sebfertőtlenítő, csípés-,
allergia elleni szerek, napvédő krémek, olajok. Ezeket patikában, bevásárlóközpontokban is be lehet szerezni. A ruházatot is úgy állítsuk össze, hogy
váltani tudjunk az időjárás változásával. Legyen napvédő sapka, kalap, szemüveg, a szem védelme is fontos az erős UV sugárzások ellen. A jó szemüveg
kiszűri a sugarakat. Legyen esőkabát, esernyő, megfelelő lábbeli is nálunk.
Óvakodjunk a bőr leégésétől is, használjunk naponta többször magas faktorú fényvédő szereket. Ha pedig leégtünk, mielőbb jussunk el orvoshoz,
mert ha az égési sérülések súlyosbodnak, láz, akár eszméletvesztés is előfordulhat. Lehetőleg 10-15 óra között ne tartózkodjunk napon! Nagyon
fontos a folyadék pótlása! Mindig legyen nálunk elegendő „víz”, ne üdítők.
A melegben a fokozottabb izzadás, folyadékvesztés miatt nagyobb a kiszáradás veszélye, főleg a csecsemőknél, beszélni még nem tudó gyermekeknél figyeljünk. Naponta 2-3 liter vizet fogyasszunk el! A víz melletti
helyeken is fokozottan figyeljünk a gyermekekre, főleg az úszni nem tudókra. Egy éves kor alatt ne vigyük közös strandra a kicsiket. Ha lehet inkább tavakban, ott is csak biztonságos helyeken fürödjünk, lehetőleg ne
meztelenül, itt kevesebb a kockázata a fertőzésnek. Gyerekeknek a termálvizek sem javasoltak. A homokozókba se engedjük mezítelenül a gyereke-

ket, mert könnyebb fertőzést kapni, nem biztosított a fertőtlenítésük. A rovarcsípések száma is több nyáron, ezekből is lehetnek komolyabb problémák. Nem tudjuk, hogy nem lép e fel allergiás reakció, ami életveszélyes is
lehet. A várandósok is figyeljenek magukra nyaraláskor. A 30. héttől már
nem javasolt a fürdés, főleg a melegvizű strandokon, de a hidegebb vízben
sem. Nagyobb a fertőzés veszélye. Nyáron megszaporodik a balesetek
száma is, ezt a statisztikák is igazolják. A gyerekek félelemérzete még kicsi,
a veszélyforrásokat nem tudják idejében felmérni, kiszűrni. Előkerülnek a
kerékpárok, görkorcsolyák, rollerek. Tanítsuk meg a szabályokat a nagyobbaknak is, a kicsiket pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül! Viseljék a láthatósági mellényt, védőruhát, sisakot.
Pár gondolatot még a hasmenéses betegségekről. A közelmúltban is előfordult ilyen hányással, hasmenéssel járó betegség, amit jó páran átéltek.
Ezek a betegségek a kicsikre még veszélyesebbek. Általában nyáron nagyobb az esély erre, mivel a baktériumok a melegben jobban szaporodnak,
terjednek, tovább is fertőznek. Viszont magas hőmérsékleten általában elpusztulnak, ezért fontos az alapos sütés, főzés! A hűtőben is szaporodnak
a baktériumok, csak lassabban. Fontos a higiénia, nem csak nyáron, télen
is! Gyakran mossunk kezet! A gyümölcsöt se együk meg mosatlanul!
Mindezek mellett jó nyarat, nyaralást kívánok mindenkinek.
Hevér Istvánné védőnő

Sportegyesületi hírek
2011. július 11-én közgyűlést tartott az Őrhalom Sport Egyesület tagsága. A napirendi pontok között szerepelt a 2010/2011. évi bajnokság tavaszi szezon értékelése, majd a tisztségviselők választása.
A közgyűlésen Csábi Nándor elnök lemondott. A tagság egyhangú
szavazással Baranyi Zsoltot választotta meg az egyesület elnökének,
aki jelenleg 2011. szeptember 30-ig vállalta az elnöki tisztség betöltését. Az egyesület labdarúgó csapata benevezett a 2011/2012. évi
felnőtt, illetve ifjúsági megyei II. osztály bajnokságba.
B.T.
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ATTILA

Szeretném ismertetni az intézményünknél kialakult
helyzetet, a jövőbeli változásokról tájékoztatni az
Őrhalmi Újság olvasóit. Nehéz féléven vagyunk túl.
Sajnos nehéz anyagi helyzetben vannak önkormányzataink. Fenntartóink a rossz állami finanszírozás és a csökkenő gyermeklétszám következtében, arra a döntésre kényszerültek, hogy változtatást eszközöljenek, mert jelenlegi formában nem
tudják intézményünket működtetni. Iskolánk nem
zár be.

Szeptembertől más szervezeti formában: összevont
osztályokban folyik majd a tanítás. A jelenlegi gyermeklétszámot ﬁgyelembe véve négy csoportban: 12., 3-4., 5-6., 7-8. fog történni a munka, s igény
esetén alsó tagozaton napközit is tudunk biztosítani
gyerekeinknek. 7-8. osztályosaiknál csoportbontásban fogjuk tanítani a két fő tantárgyat: a magyart
és a matematikát, és elképzelhető, hogy más tantárgyat is meg tudunk bontani. Magam és szaktanáraink nevében is mondhatom, hogy a jövő
tanévben is készen állunk a tanulók maximális ellátására, színvonalas oktatására és nevelésére egyaránt. Az átszervezés következtében személyi
állományunkat csökkenteni kellett. Szeretném
megköszönni a több évtizedes elhivatott munkáját
Barázné Takács Ágnes, Cseh Tibor, Huszár Ferenc,
Járja Zita, Molnár Éva, Oláh Csilla Rita pedagógusoknak. Jó egészséget, sok sikert kívánok további
életükhöz.

ÁLTALÁNOS

•Április 11-én ünnepeltük az intézményünk névadójának emlékét, és a költészet napját. Ehhez kapcsolódva a diákönkormányzatunk szervezésében
tanulóink, egy héten át, az iskolarádión keresztül,
kedvenc verseik előadásával hirdették a vers csodálatos erejét és kultúráját.
•Áprilisban rendhagyó szülői értekezleten tájékoztattak polgármestereink az önkormányzatuk helyzetéről, iskolánk működésének
további lehetőségeiről.
•A 4., 6., 8. évfolyamos diákjaink május 25-én írták
meg az ún. kompetenciamérést matematikából, és
szövegértésből.
•A tanév utolsó napján, június 10-én tartottuk iskolai gyermeknapot, ahol akadályversenyt szerveztünk tanulóinknak.
•Június 11-én tanévzáró és ballagási ünnepséggel
zártuk a tanévet.
•Ballagóink közül 1 tanuló gimnáziumban, 4 tanuló
szakközépiskolában, 7 tanuló szakiskolában folytatja tanulmányait. Sok sikert kívánunk nekik céljaik
megvalósításához.
•A tanévben példamutató tanulmány és közösségi
munkát végző tanulóinkat június 20-án drégelyvári,
bánki kirándulással jutalmaztuk.
•Jó eredményt értek el IV. korcsoportos lányaink a
megyei röplabda diákolimpián 3. helyezésükkel.
•Dicséretesen szerepelt Gyalog Bence
8.o. tanulónk a megyei tanulmányi közlekedésismereti
versenyen elért 2. helyezésével, amiért a
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet kitüntetésében részesült.
Bence június 4-én a

Ó v o d á n k
A tavaszi hónapok sok játékkal, mesével, különböző
vidám tevékenységekkel telt. Április 21-én gyermeknapi
rendezvényt szerveztünk az őrhalmi és a csitári ovisok
számára. A jól sikerült napon sportversenyek, arcfestés,
zenés műsor volt a program, és ﬁnom édességeket is
kaptak a gyerekek.
Anyák napi ünnepségünket május 6-án tartottuk, melyen a gyermekek versekkel, énekekkel köszöntötték
anyukájukat, nagymamájukat.
Május 29-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében
rendeztük meg tanévzáró-ballagási ünnepségünket. A
kicsik, középsősök, és a nagycsoportosok körjátékokat,
verseket, dalokat, mesejeleteket adtak elő. A 33 óvodás
gyermekből 5 iskolaérett gyermek ballagott el az óvodából, ők ősszel megkezdik általános iskolai tanulmányaikat.

ISKOLA

HÍREI

Makláron rendezett régiós versenyen 10. helyezést
ért el.
•7, 9, 11 éves focistáink a
tavasz során három alkalommal vettek részt a
szécsényi, rimóci utánpótlástornákon.
•Fábián Nikolett 7.o. tanulónk Herman Ottó
megyei természetismereti versenyen 16. helyezést ért el.
•Június 22-én a TIOP pályázat (interaktív tábla
projekt) zárásaként intézményünkben fogadtuk fenntartóink képviselőtestületeit, akik a gyakorlatban láthatták a tábla
hasznosságának oktatási lehetőségeit.
•Baráz Bálint ballagó diákunk a nyolc
év alatt tanúsított
példamutató szorgalmáért, magaviseletéért és sportmunkájáért, a Renner család jóvoltából, Dr. Róka Klára
díj kitüntetésben
részesült.
Meg szeretném köszönni, minden iskolai dolgozónak, a fenntartó önkormányzatainknak, a kedves
szülőknek, és minden tisztelt támogatónknak a
tanév során nyújtott 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

h í r e i

I S T E N É LT E S S E
MÁRIA NÉNI!

Az óvodában maradt gyermekek pedig tovább élvezhették az önfeledt játékot egészen június 20-ig,
ekkor ugyanis nyári nagytakarításra bezárta kapuit az
óvoda, majd augusztus 1-jén várjuk újra szeretettel
óvodásainkat.
Menyhárt Gáborné óvodavezető

Június 6-án
ünnepelte 85.
születésnapját
Dr.Bródy Tiborné
báró Buttler Mária.
A mindig kedves
Mária néni a múlt
hónapban látta vendégül újságunk szerkesztőségét patvarci
otthonában.
A bárónő lelkesen, bár testi fájdalmaitól kissé
gyötört arccal, kalauzolt végig minket otthonán, és sok apró részletre kitérően mesélt felhőtlenül boldog gyermekkoráról, melyet a
Mária majorban töltött szüleivel és testvéreivel együtt. A bárónő által rendelkezésünkre
bocsátott fotókat dokumentáltuk, visszaemlékezéseit rögzítettük, melyeket a későbbiekben
közzé teszünk az Őrhalmi Újság olvasói számára. A ma is aktív társadalmi életet élő
Mária néni tagja a Keresztény Értelmiségiek
balassagyarmati Szövetségének, a Honismereti körnek, sok időt tölt olvasással, a televízióban csak a számára értékes műsorokat nézi
meg. Joseph Joubert szavaival szeretnénk
Mária néninek sok boldogságot és nagyon jó
egészséget kívánni 85. születésnapja alkalmából: „Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér
rá panaszkodni, és boldogtalannak lenni.”
F.A.

Középsősök évzáró műsora

Kiscsoportosok évzáró műsora

NAPJAINK

A

játszótér

Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr
2011. június 25-én, a játszótér ünnepélyes átadásán elhangzott beszédét idézzük.
“Szeretettel köszöntöm a kedves gyerekeket,
szüleiket és minden megjelentet az őrhalmi
Vidám Lurkók Napja keretében megrendezett játszótéravató ünnepségen. Külön tisztelettel köszöntöm Dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő
urat. Több évtizedes álmunk vált valóra a mai
napon. Sok sikertelen próbálkozás után 2009ben két játszótérre pályáztunk a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnál falumegújítás és
fejlesztés témában, (egyik ide, másik az iskola
udvarába).

2009. novemberében érkezett a jó hír, hogy az
egyik pályázatunk 19,3 millió Ft nettó támogatást
nyert. Sokáig úgy tűnt, hogy az önrész előteremtése miatt nem tudunk élni a lehetőséggel, de
végül sikerült előteremtenünk a szükséges öszszeget külső forrásból. Három hét alatt épült föl
az itt látható, az EU-s szabványoknak is megfelelő, kiváló minőségű játszótér. Korszerű, esztétikus és időtálló, gőzölt, telített fagerendákból
készült a jelenleg legbiztonságosabb ütéscsillapító gumiszőnyeggel. 12 játékelemet tartalmaz,
mely az önfeledt játék közben mozgási lehetőséget biztosít, és a legkülönfélébb képességeket
fejleszti a gyerekekben, pl. a nagyhajón a fedélzet összekötő gerendák az egyensúlyérzéket és
a tériszony leküzdését, vagy a szintén fedélzetközi nyújtó rudak a vázrendszer (gerinc) izomzatát erősítik. Az esztétikus környezet gazdagítja a
gyerekek érzelemvilágát, az együttjátszás fejleszti a társas kapcsolatukat. De, bízom benne,
hogy a ligetes, parkos környezet kedvelt közösségi tér lesz a nagyobbak, a szülők számára is.

Ahhoz, hogy mindenki zavartalanul élvezze a játszótér használatát, és minél tovább megmaradjon épségben, néhány szabályt mindenkinek be
kell tartania.
A játszóteret 3-15 éves korú gyerekek használhatják szülői felügyelettel, és felelősséggel. A játszótér területén dohányozni, szemetelni,
kerékpárt és állatot bevinni tilos! A játszótér elemeinek rongálása, nem rendeltetésszerű használata szigorúan tilos!
Kívánom, hogy ez a szép, új játszótér sok örömet
nyújtson mindenkinek!”

Nagycsoportosok műsora a játszótér átadáson
Június 25-én még egy feladat várt a nagycsoportos
óvodásokra, hiszen ezen a napon adta át az önkormányzat az új játszóteret, és egy kis műsorral
emelték az esemény hangulatát. Ezt a játszóteret

átadása

már nagyon régóta várta kicsi és nagy.
A játszótér óvodáskor végéig fontos színtere a gyermek életének, hiszen minden életszakaszában talál
izgalmat, szórakoztató alkalmatosságot magának.
A játék során végzett mozgás, mint például ugrálás, mászás, csúszás, hintázás, egyensúlyozás, homokkal való játék sokrétű tapasztalatszerzést tesz
lehetővé számukra, melynek során megismerik,
megtanulják érezni és örömmel mozgatni saját testüket. Gyermekeink számára a mindennapi játék
és a szabadban történő mozgás a normális napirend része kellene, hogy legyen.
A mászóka, a hinta, a csúszda, a homokozó mindmind olyan játszótéri eszköz, amely fontos kelléke a
gyermek egészséges fejlődésének. A játszótér egy közösségi hely, ahol a szülő vigyázó tekintete mellett
szerezhetik meg az apróságok első szociális élményeiket. De nem csupán a gyermekek, a szülők fejlődésének is elengedhetetlen színtere. Már egészen
pici gyermekkel is érdemes játszótérre menni, hogy
mihamarabb megtapasztalhassák a közösség élményét, hiszen itt zajlódnak le az első olyan jelenetek,
ahol közösségben látja gyermekét. Megtanulja, mit
tegyen, ha meglökik és elesik, vagy véletlenül megrúgják, esetleg várnia kell egy-egy játékra, mert
sokan vannak. De nem csupán a társas kapcsolatokban fontos, hanem a mozgásfejlődés, egyensúlyérzék, ügyesség alakulásában is.
A mászóka például hatással van a gyerekek felfedező-képességére. Az eszköz a kíváncsiságra apellál. Gyere, mássz, nézd meg, milyen a világ innen
fölülről - erre ösztönöz. Ezen túl a finommozgások
kialakulásában, a karok-lábak egymáshoz hangolásában is szerepe van a játékeszközöknek.
A csúszda remekül fejleszti mind a térérzéket, mind
az érzékelést és ezeken túl a mozgáskoordinációt is
javítja. A hintán a gyerekek fejleszthetik az egyensúlyérzéküket, ügyességüket, a lelki fejlődésükre is
hatással van, oldja a szorongást.
A libikókázás is nagyszerű móka, közben fejlődik a
koordinációs készségük. A homokozás pedig kreatív
készségeket, kézügyességet fejleszt. Különös szerencséjük van tehát azoknak a gyerekeknek, akiknek
van módjuk egy jól felszerelt játszótéren megtapasztalni és megtanulni mindezt. A mi gyerekeink
márpedig ilyenek, hiszen a mi játszóterünk kiemelkedően magas színvonalon megépített, az EU szabványának mindenben megfelelő biztonságos,
esztétikus játszótér, mely ütéscsillapító burkolattal
van ellátva, és minden gyermek számára a biztonságos játék örömét nyújtják, elősegítve testi és mentális előmenetelüket.
Természetesen mi óvónők is nagyon örülünk a játszótérnek, hiszen játékidőben kivihetjük gyermekeinket néha játszani, mozogni.
Én kívánom minden gyermeknek, szülőnek, hogy
sok öröme teljen játszóterünkben, vigyázzanak magukra.
Menyhárt Gáborné

7
Hagyományőrző hírcsokor
Május 14-én az Asszonykórus részt vett a csitári templom
búcsúján, a citerazenekar pedig a Berceli Általános Iskola ünnepi műsorán szerepelt.
Június 4-én Szentén a Megyei Polgárőr Napon vidám műsorral léptek fel a hagyományőrzők.

A július 2-án megrendezésre került Csitári Falunapon a Cinegelábak Citerazenekar és az Asszonykórus népdalcsokrot
F.A.
adott elő.

M E G H Í V Ó
A 10 éves őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai sok szeretettel meghívnak
minden kedves őrhalmi lakost és barátait
2011. augusztus 20-án, szombaton
20.00 órakor kezdődő,
immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő
JÓTÉKONYSÁGI ARATÓBÁLJUKRA.
Vendégvárás: 19.00 órától.
A bál programja: műsor, vacsora, élő zenés mulatság, tombolasorsolás, hajnalig tartó tánc.
Megjelenésükre számítunk, valamint segítő
szándékú támogatásukat szívesen fogadjuk!
Jelentkezni lehet: augusztus 14-ig
Farkas Andrea - 06 20 5026286

ANYAKÖNYVI HÍREK

(2011. első hét hónapjában)
SZÜLETETTEK:

Váradi Judit és Bak Sándor lányuk:
Bak Napsugár - február 07.
Gál Zsuzsanna és Csímár László fiuk:
Csímár Nimród - július 17.
GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉS
Gál Zsuzsanna és Csímár László
május 20.
SOK BOLDOGSÁGOT!

ELHUNYTAK:

Dócs Zoltán József – Ságvári út 10.
– január 05.
Bertók József – Rákóczi út 25.
– január 08.
Csordás Andrásné – Kossuth út 60.
– február 11.
Ingár Mihály – Deák út 24.
– március 15.
Barkó Mihályné – Aradi út 6.
– április 12.
Csordás Istvánné – Ady út 8.
– május 09.
Hegedűs Józsefné – Rákóczi út 15.
– május 17.
Nagy Ferencné – Rákóczi út 51/a.
- május 19.
Csernyik András – Dózsa út 10.
– május 22.
Marton Andrásné – Kossuth út 40.
– június 05.
Fórián Sándor – Alkotmány út 6.
– június 05.
Varga Mihály – Széchenyi út 23.
– június 27.

BÚCSÚZUNK!

Az Europa Direkt, a Megyei Közgyűlés,
az Önkormányzat és 10 helyi vállalkozó támogatásával az idei évben is megrendezésre került
a Nemzetközi Ifjúsági Találkozó. Őrhalom és
vonzáskörzetének rendezvényén, ismét érkeztek fiatalok a lengyelországi Jablonkáról és a
szlovákiai Ipolyvarbóról is. A kulturális programok mellett labdarúgó mérkőzésre is sor került,
lengyel győzelemmel. Szombat délutáni programként helyi fiatalokból álló két zenekar bemutatkozására is sor került, majd a rendezvényt
Kanyó Géza
disco zárta.
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