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Az alábbiakban Farkas Egon polgár-
mester úr, augusztus 20-án, a Szent Ist-
ván kápolnánál elhangzott ünnepi
beszédéből idézünk.

“Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mind-
annyiukat államalapító Szent Királyunk ün-
nepén, külön köszöntöm az Őrhalomból
elszármazott, vendégségbe visszalátogatókat.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
falu legnagyobb ünnepén, az Egyházköz-
ség és az Önkormányzat közös rendezvé-
nyén szólhatok Önökhöz.
Talán a hétköznapok rohanásában nem túl
gyakran gondolunk rá, de Őrhalomnak kü-
lönleges kapcsolata van Szent István ki-
rállyal. A Szécsény felől érkezőket az Ő,
néhány hete felújított szobra fogadja. A
templomunk is az Ő tiszteletére van szen-
telve. És a mellettünk álló 113 éves kápolna
is az Ő nevét viseli. Kijelenthetjük, hogy Őr-
halom Szent István faluja, tisztelete évszá-
zados. Ráadásul két év óta, ebben a
csontereklyében, látható, fizikai valóságá-
ban is közöttünk él a nagy király.
Szent István diplomáciai eszközökkel, és ha
kellet harccal a külső és a belső ellenség
ellen, létrehozta a független magyar álla-
mot. Országát olyan alapokra helyezte, me-
lyek az ezeréves történelem viharait is
kiállták. Ezért életműve mind a mai napig
olyan példa mindannyiunk számára, amely-
ből gazdagon meríthetünk. Értékrendjének
fő szabályait fiához, Imre herceghez írt In-
telmeiben foglalta össze.
Kérem, engedjék meg, hogy
ezek közül néhányat felidézzek.
1.   Szent István így ír fiának:
„Úgy vigyázz a (fő)papokra,
mint a szemed világára. Őket
állította ugyanis Isten őrül az
Isten népe fölé, és őket tette
meg a lelkek felvigyázóivá, va-
lamint az egész egyházi mél-
tóság és isteni szentség
részeseivé és osztóivá. 

Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők
vétkeit.”
Augusztus 1-jétől a Váci püspök Kovács
Sándor plébános urat bízta meg az őrhalmi
egyházközség vezetésével, akit az egész
falu nevében ezúton is nagy szeretettel kö-
szöntök. Megígérhetem, hogy munkáját le-
hetőségeinkhez mérten mindenben segíteni
fogjuk. Lelkipásztori szolgálatához a Jóis-
ten áldását kívánom!
2.   Az Intelmekben egy másik helyen ezt
olvashatjuk: „A vendégek s a jövevények
akkora hasznot hajtanak, hogy méltán áll-
hatnak a királyi méltóság hatodik helyén.
Mert az egy nyelvű és egy szokású ország
gyenge és esendő. Ennélfogva megparan-
csolom neked, fiam, hogy a jövevényeket
jóakaratúan gyámolítsad és becsben tart-
sad, hogy nálad szívesebben tartózkodja-
nak, mintsem másutt lakjanak.” Általában
a palócokra és különösen az őrhalmiakra
jellemző volt, hogy zárt közösségben éltek.
A „tősgyökeresek” védték értékeiket a
„gyüttmentektől”. Azonban az elmúlt évti-
zed demográfiai és társadalmi változásai-
nak következtében a megüresedő házakba
más településekről költöztek be nagy szám-
ban. Lassan a betelepülők vannak több-
ségben. Ezért nincs sok értelme
különbséget tenni születési hely szerinti
származás tekintetében, hanem az számít,
hogy ki mennyire érzi magáénak, mennyire
szereti ezt a falut, képes-e áldozatot vál-

lalni a közösség érdekében.
Jelenleg is tucatnyi megüresedett, eladó
ház van falunkban, melyek vevőre várnak.
Tisztelt Örökösök, Tulajdonosok!
Őrhalom jövője az Önök kezében van.
Kérem alaposan válogassák meg, hogy
kivel kötnek adásvételi szerződést, mert
döntésük egyaránt jelenthet áldást, vagy
átkot a faluközösség  számára. 
3.   Végül, szeretném fölidézni a Magyar
állam megteremtésének folyamatát.
Szent István felismerte, hogy a törzsekre
széttagolódott magyar nemzet nem lesz
képes ellenállni a környező nemzetek táma-
dásainak, és előbb utóbb elveszik. Ezért
harccal és diplomáciai eszközökkel, orszá-
gépítő szakértelemmel egységbe kovácsolta
a Kárpát-medence népeit. Létrehozott egy
erős országot, mely képes volt visszaverni a
támadásoknak és kivívta a világ tiszteletét.

2011-ben Magyarország gazdasági nehéz-
ségektől szenved. Őrhalom idegen érdekek
támadásai miatt pénzügyi válságba került.
Évekig csúnyán kihasználtak minket. Csak
összefogva, egységben leszünk képesek ki-
lábalni a bajokból, fölvenni a versenyt más
településekkel. Mindenkinek meg kell érte-
nie, hogy egy hajóban evezünk. Aki az el-
múlt hetekben figyelemmel kísérte a
shanghai-i vizes világbajnokságot, lát-
hatta, hogy a 10-20 evezős hajókban ver-
senyzők közül az a csapat nyert, amelyik
tagjai a leginkább egyszerre, egymásra fi-
gyelve, egymást segítve voltak képesek
evezni. Akik csak a másik hibáit lesték,

vagy fölöslegesen fecsegtek, le-
maradtak, veszítettek.
Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok mindannyiuknak további
kellemes ünneplést, jó vendég-
séget. Az ünnepi asztal mellett
elköltött baráti, békés ebédet.
És remélem sokukkal találko-
zunk az esti Aratóbálban.

Köszönöm a figyelmüket.”
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2011. III. negyedévében két alaklommal ülésezett a képviselő-tes-
tület. Augusztus 15-én a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt
ülés keretében tárgyalták. A József Attila Általános Iskola iskola-
igazgatói állás betöltésére érkezett pályázatot szintén zárt ülés ke-
retében tárgyalta a képviselő-testület. A 3. napirend keretében
elfogadták a 2011. II. félévi ülés- és munkatervet. 
Szeptember 12-én szintén zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-
testület a szociális és egyéb segélykérelmeket. A 2. napirend kereté-
ben Farkas Egon polgármester beszámolt az önkormányzat 2011. I.
félévi gazdálkodásáról, melyet a testület egyhangú szavazással elfo-
gadott. A következő napirendben Csábi Csaba iskolaigazgató tájé-
koztatta a jelenlévőket a József Attila Általános Iskola 2011/2012.
tanév indításáról. A 4. napirendben a képviselő-testület egyhangú
szavazással módosította 2011. évi költségvetési rendeletét a
9/2011./IX.13./ rendelettel. A következő napirendben Farkas Egon
polgármester tájékoztatta a testület tagjait az idei év közcélú mun-
kavégzésről. A 6. napirendben a képviselő-testület módosította te-
lepülésrendezési tervét - 10/2011./IX.13./ rendelet, majd Szervezeti
és Működési Szabályzatát - 11/2011./IX.13./ rendelet. Csatlakozott
a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A pályázat
részletes kiírása a hirdetőtáblákon, illetve a www.bursa.hu in-
ternetes oldalon található. A pályázatok önkormányzathoz tör-
ténő benyújtási határideje 2011. november 14.                            B.T.

Az óvoda épületének felújítására benyújtott pályázatot befogad-
ták, hiánypótlási felhívás kapcsán, benyújtásra kerültek a még szük-
séges dokumentumok. 
Az időseknek augusztus 2-án zarándoklatot szervezett az önkor-
mányzat Szentkútra, ahová az önkormányzati busszal utaztak.
Október 10-től november 30-ig közcélú munkavégzés keretében
12 fő foglalkoztatását tette lehetővé a Munkaügyi Központ.
Szükségesnek tartja az önkormányzat a közvilágítás átszervezé-
sét, ezzel is csökkenteni kívánják a kiadásokat.
Az önkormányzat dolgozói október 4-én, - az önkormányzati vá-
lasztás 1 éves évfordulóján - Szentkútra zarándokoltak.

Településünk egyes részein tereprendezések történnek: óvoda
melletti tér kialakítása, vízelvezetés biztosítása a Varbói út és Ifjúság
út végén valamint a település más részein is.                                           B.T.

Csakúgy, mint nagyon sok civil szervezet az országban, az Őrhalom
és Térsége Polgárőrség is nehéz időszakot élt meg az elmúlt hóna-
pokban. Ma Magyarországon kevés becsülete van a közösségért ön-
ként, ellenszolgáltatás nélkül vállalt munkának, és ez –sajnos-
meglátszik a polgárőrök megbecsülésén is. Komoly anyagi gondok-
kal küzdenek önkormányzataink, így az elmúlt években tőlük kapott,
általában évente több százezer forintos támogatás is elapadt az idén.
Azonban minden nehézség ellenére igyekszik egyesületünk ellátni
alapfeladatát. Polgárőreink részt vettek a településünkön is megje-
lent, úgynevezett „trükkös tolvajok” lefülelésében, betörők kézre ke-
rítésében, illegális szemétlerakók tetten érésében, illetve hetente
több alkalommal is igyekszünk biztosítani esténként a polgárőri je-
lenlétet a falu közterületein. A szeptemberi tanévkezdés idején reg-
gelente a településőrrel közösen segítettük a József Attila Általános
Iskola előtt a kisdiákok balesetmentes átkelését a főúton. 
Tagjaink továbbra is részt vesznek a kistérségi polgárőri együttmű-
ködésben, ennek keretében segítettünk Balassagyarmaton a Diák-
juniális, a Szent Anna-napi búcsú, valamint a motorverseny közúti
biztosításában. 
A nyár folyamán az Országos Tűzoltó Szövetség pályázatán 300.000.-
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az egyesület tűzoltó esz-
közök beszerzésére és üzemeltetésére, valamint az önkormányzat
és egy helyi vállalkozó összefogásában rövidesen elkészül a tűzoltó-
szertár aljzatbetonozása is. Polgárőrségünk augusztusban együtt-
működési megállapodást kötött a Cserhát Mentőkutyás, Különleges
Mentő, Kutyás Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület-
tel a speciális mentésben történő közös részvételről.
Polgárőrségünk, tagjaink a jövőben is igyekeznek minden tőlük tel-
hetőt megtenni a falu közbiztonságának javítása érdekében, saját
szabadidejüket feláldozva, a faluért végzett társadalmi munkában,
amihez kérjük településünk valamennyi lakójának segítségét, támo-
gatását. -RP-

Az Ipoly Kupa horgászverseny minden évben megrendezésre
kerül, ahol az Ipoly folyó mentén lévő horgászegyesületek vesznek
részt a folyó mindkét partjáról. Idén Ipolyságon került megrende-
zésre augusztus 13-án az Ipoly folyó neve napján. A csapatból 5
tag vett részt a versenyen, név szerint: Erdélyi Miklós, Herfort Ro-
bert, Bóta András, Járja István, Nagy Tamás. Jelen volt még Ker-
tész Attila Tamás, mint az őrhalmi horgász egyesület elnöke,
csapatvezető, és Kovács Gábor az egyesület titkára. Minden évben
jelen vagyunk ezen a versenyen, de még az egyesület fennállása
óta, azaz 13 éve, nem tudott első helyezést elérni, de idén az őr-
halmi csapat nyerte el az Ipoly Kupát és minden tag éremmel
lett gazdagabb.Herfort Róbert egyéni versenyen első helyezést,
Nagy Tamás pedig harmadik helyezést ért el, amit szintén érem-
mel díjaztak. 
A horgász egyesület részt vett az I. Őrhalmi Főzőversenyen, ahol
halászlével az első helyezést érték el.  A csapat tagjai: Kertész At-
tila Tamás, Kertész Attila Tamásné, Bóta András, Varga Ferenc
és Ipolyvarbóról Vladko Mihalicska és Dánóczi Zoltán. Minden
horgásztársat és kirándulót arra kérünk,hogy a folyó és a tavak
partját tartsuk tisztán, a szemetet a kirakott gyűjtőkbe  rakjuk,
melyet  rendszeresen ürítünk. Végezetül jó egészséget és bő hal-
fogást kívánok.                            Kertész  Attila Tamás HE elnök
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Augusztus 1-jén van az Anyatej Világnapja. A világon sok ország-
ban tartanak rendezvényeket, hogy ezzel is felhívják a figyelmet
arra, hogy az anyatejes táplálás milyen fontos az újszülöttek, cse-
csemők számára.
Őrhalomban negyedik alkalommal került megrendezésre ez a prog-
ram. Gyermekek vették birtokba a színes lufikkal díszített művelő-
dési házat.
Rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel a helyi önkormány-
zat vezetői, Kristóf Edit körjegyző és Farkas Egon polgármester,
valamint a balassagyarmati vezető védőnő, Varga Mihályné is.

A rendezvény két részből állt. Az első, informális részben az ANTSZ
részéről Bodor Klára egészségfejlesztő tartott előadást, Televízió-
zás kicsiknek címmel. Eddigi rendezvényeinken az anyatej fontos-
ságáról dr. Gúth Csaba háziorvos adott tájékoztatást, de most nem
tudott jelen lenni, ezért ezt köszöntőmben én is említettem, de a pol-
gármester úr is igen nagy jártassággal szólt a témát illetően ren-
dezvényünk megnyitó beszédében. 

A második rész a szórako-
zásé volt. Különféle jellegű
műsorokkal szórakoztat-
tuk a résztvevőket. Első-
ként hallhattuk László
Péter előadásában ez alka-
lomra írt versét. Ismét,
immár negyedik alkalom-
mal is, megtisztelték ren-
dezvényünket Zsuzsi és
Orsi, akik vidám gyer-
mekműsorral örvendeztet-
ték meg vendégeinket. A
hagyományőrző kör részé-
ről Havasi Alina kis ver-

sekkel, Varga Nikolett énekkel, az őrhalmi óvodások pedig műsorral
tették színesebbé a rendezvényt. Farkas Andrea könyvtáros is már
negyedik alkalommal vezeti le a műsort. 

Köszönöm a mű-
sort adóknak, a
műsorban részt-
vevőknek, a lebo-
n y o l í t á s b a n
segítőknek /itt
sok nevet kellene
leírnom/ a mun-
káját, amit el-
lenszolgáltatás
nélkül adtak. A
meghívott kis-
mamáknak kis csomagot állítottam össze a támogatók jóvoltából.
A tombolán a támogatók és a hagyományőrző kör, valamint Bak
Judit kismama által felajánlott tárgyakat sorsoltunk ki. A műsor
végén pogácsával, üdítővel, gyümölccsel kínáltuk vendégeinket.
Az őrhalmi anyatejes világnap támogatói: MERCK KFT. Buda-
pest, Önkormányzat Őrhalom, Szent György Gyógyszertár - Ba-
lassagyarmat, Mészáros Szilárd helyi vállalkozó.

Hevér Istvánné védőnő

/A rendezvényről készült képek megtekinthetők községünk honlapján: www.orhalom.hu./

MINDEN KEZDETEK FORRÁSA

Az anyatej az élet!
Ez szabja létünk parancsát,

életünk rezdüléseit,
sorsunk kanyargó ösvényeit.
Az anyatej a kezdet, melyből
nyílik a gyermekkor varázsa.

Az új élet kapuját kitárva.
Így virulnak a különböző népek.

S születnek tudósok, költők, zenészek.
Bólyaik, Vivaldik, Blakek!

Anyatej nélkül, hol lennétek?

Csecsemők, aranyos kisdedek.
Anyatej kell, hogy megerősödjetek!
S ha gurul a labda, vidáman szaladva 

kergessétek mesés álmotok.
S majd a játékos gyermekkort kinőve,
Felnőttek lesztek a távoli jövőben.
És egyre komorabb lesz a képlet!

Magasba szöknek az apró legények.
S ti, tündéri babázó lányok,

kik egyszer majd anyává váltok…
Soha ne feledjétek:
Az anyatej az élet!

László Péter
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K e d v e s  B e t e g e i m !
Azt gondolom, minden családban közel vagy távol van gye-
mek a közelükben. Azért hoztam elő ezt a témát, mert be-
indult az iskola és az óvoda. Azt jelenti a dolog, hogy újra
közösségbe vannak zárva a gyermekeink, ahol félelmete-
sen gyorsan terjednek a fertőzőbetegségek - elsősorban a
vírusos, de a bakterialis fertőzések is. Amikor véget ér a
nap a gyerekközösségben, hazavisszük a kicsiket és velük
együtt a kórokozókat is.
A most kezdődött iskolaszezonban már el is indultak a ví-
rusok főleg torok fájással izomfájdalmakkal. Ugyanezek a
tünetek rövidesen a felnőtteken is jelentkeznek. 

Félelemre semmi okunk: valamennyi vírusos tünet keze-
lése házipatika szerekkel és pihenéssel néhány nap alatt
szövődménymentesen gyógyul.
Arra számithatunk, hogy szinte az egész iskolaévben ily
módon zajlanak majd a betegségek, ezért legyünk készek
a  megelőzésre. Ennek módjai: rendszeres, napi két - há-
romszor félóra aktív mozgás, gyömölcsök, zöldségek, vi-
taminok rendszeres fogyasztása, napi 2-3 liter folyadék
bevitele, a lakás többszöri szellőztetése. Ha megtudjuk
ezeket valósítani, gyermekeink és mi is ritkábban esünk a
betegségekbe. Remélem tanácsaimmal segíthettem mind-
annyiuknak.

Dr. Gúth Csaba háziorvos
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Őrhalom Község Önkormányzata és a helyi civilszervezetek első
alkalommal rendeztek főzőversenyt községünkben.

Balla János helyi lakos kezdeményezésére október 1-jén, szombaton
tartotta Őrhalom Község Önkormányzata az I. Főzőverseny Őrhalom-
ban elnevezésű rendezvényét a helyi Kaparó udvarán, melyet hagyo-
mányteremtő szándékkal hívtak életre. A már messziről érezhető
fenséges illatok, a felszálló füstjelek ellenállhatatlanul arra ösztönöz-
ték a látogatót, hogy betérjen egy jó falatra. 
A felhívásra tizenegy csapat jelentkezett. A délelőtt tíz órakor kezdődő
főzőversenyen bárki indulhatott. Kötényt kötöttek az önkormányzat,
az óvoda dolgozói, a civilszervezetek közül fakanalat ragadtak a pol-
gárőrség, a sportegyesület, a horgászegyesület, a hagyományőrzők, az
old boy egyesület csapatai, egy baráti társaság, valamint képviseltette
magát két határon túli, szlovákiai magyar település, Ipolyvarbó és Kő-
keszi három csapata is a rendezvényen. Az így nemzetközivé nőtt,
remek hangulatú rendezvényen finomabbnál finomabb ételköltemé-
nyek rotyogtak a bográcsokban, katlanokban. A vendégek kóstolhat-
tak halászlevet, babgulyást, marhapörköltet, szarvaspörköltet,
juhtúrós sztrapacskát, vaddisznó pörköltet, gulyáslevest, nyírségi ba-
boskáposztát. Az édességet kedvelők palacsintát fogyaszthattak, me-
lyet Hevér Istvánné védőnő és Járja Istvánné a rendezvény ideje alatt
folyamatosan sütöttek.  De, nagy sikert aratott a hagyományőrzők
által, készített „krumplilaska” is. 
Az elkészült finomságokat szigorú zsűri kóstolta és értékelte, amely-

nek elnöke az őrhalmi kötődésű Fülöp Ferenc, a Fülöp-hús Kft. tulaj-
donosa volt. A zsűri tagjainak nehéz dolguk volt, végül az őrhalmi Hor-
gászegyesület által készített halászlevet ítélte a legjobbnak. Az
egyesület elnöke, a csapat főszakácsa Kertész Attila Tamás elárulta,
hogy a nyertes étel titka az, hogy: „Öt vízből fogott, hétféle, nagy-
mennyiségű halból készítettük az aranyérmes ételt. A felhasznált alap-
anyagokat az egyesület tagjai maguk fogták. A jó hangulatnak, baráti
társaságnak és a rutinos horgászoknak köszönhetően ízletes ételt ké-
szítettünk, amellyel kiérdemeltük a zsűri és a vendégek elismerését,
hiszen munkánk gyümölcsét hamar elkapkodták.”
A dobogó második fokán, Őrhalom szlovákiai testvértelepüléséről,
Ipolyvarbóról érkezett Búsuló juhászok néven induló csapat végzett.
A Fagyas Csaba által vezetett baráti társaság juhtúrós sztrapacskát ké-
szített. A szakácsok bevallása szerint az ízletes étel titka, hogy a tej-
föllel elkevert juhtúrót a forró „krumplihaluskára” kell önteni. 
A megmérettetésben részt vevő csapatoknak Farkas Egon Őrhalom
polgármestere adta át a díjakat és az emléklapokat.
A gyönyörű napsütéses szombat délután sokan kilátogattak a Kaparó
udvarára, és a jó szakácsoknak köszönhetően a vendégek megkóstol-
ták a finom és különleges ételeket. A főzőverseny jó példa arra, hogy a
mai rohanó, elanyagiasodott és egymástól elhidegült világunkban, cse-
kély anyagi ráfordítással lehet egy ilyen szép és barátságos napot szer-
vezni, ahol kikapcsolódhatunk barátaink, ismerőseink társaságában. 
A szervezők remélik, hogy ezt a jól sikerült „ízkavalkád” rendezvényt
jövőre is meg tudják rendezni.                                                                   F.A.

Í Z KAVA L KÁD  Ő RHA LOM  KÖZ PONTJÁBAN
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Szeptember 1-jén megtartottuk tanévnyitó ünnepségünket, s kezdtük
meg a 2011/2012-es tanévet. Tanulólétszámunk 65 fő. Összevont osztá-
lyokban, négy tanulócsoportban és egy napközis csoportban folyik a ne-
velés és az oktatás.
Lehetőségük lesz tehetséges gyerekeinknek színjátszó, közlekedési is-
meret és sport szakkörön- képességeik kibontakoztatására, míg a „las-
sabban” haladóknak felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk
magyarból és matematikából. 

Munkánk eredményesebbé tétele érdekében csoportbontásban tanít-
juk 7-8 évfolyamon a két fő tantárgyunkat a magyart és a matematikát.
Igen fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű tanulóink esélyegyenlősé-
gének biztosítását, ezért pályázunk az integrált pedagógiai rendszer be-
vezetésére. Továbbra is emelt óraszámban tartjuk matematika, magyar
és testnevelés óráinkat.
Az idén is szeretnénk tovább folytatni a balassagyarmati rendőrkapi-
tányság bevonásával a 8. osztályosainknak tartott DADA (drog-alkohol-
dohányzás-aids) programot. 
Októbertől beindultak a gyógytestnevelés foglalkozásaink. 
A kisebb gyermeklétszám és a takarékosság következtében épületünk
négy termét leszakaszoltuk. Régi osztályteremben kap helyet a nevelői
és igazgatói iroda.
Idén is fontos nevelési célunk a környezetvédelem, a szelektív hulla-
dékgyűjtés, ezért szeptember utolsó hetében a diákönkormányzatunk
papírgyűjtést szervezett.

Szeptember 28-án az Iskolatej Világnapja alkalmából 16 jó szorgalmú és
magaviseletű tanulónk, Farkas Egon polgármester úr, Csábi Csaba iskola-
igazgató úr kíséretével, ünnepségen vehetett rész a Parlamentben. A
résztvevő gyermekek a tartalmas programban neves színészekkel, éne-
kesekkel, televíziós személyiségekkel találkoztak. Mivel a rendezvény mé-
dianyilvános volt, ezért az esti híradókban több tanulónk is láthatta magát.
Bízunk abban, hogy az új tanévünkben is számíthatunk a kedves szü-
lők, önkormányzataink, és minden jó szándékú ember segítségére,
támogatására.

Az Őrhalmi József Attila Általános Iskola tantestülete nevében,
tisztelettel: Csábi Csaba iskolaigazgató

Az újonan összeállt őrhalmi focicsapat hétről-hétre edzésekkel

készül a bajnoki mérkőzésekre, ahol egyre jobb eredmények-

kel örvendezteti meg szurkolótáborát.

A futballcsapat tagjai:

Felnőtt: Kajtor Krisztián, Barna Gergely, Csábi Dávid, Csábi Ró-

bert, Kmetti Flórián, Máté Zsombor, Kertész Szabolcs, Hegedűs

Richárd, Szolik István, Pintér Isván, Koleszár Krisztián, Chikán

Tamás, Nagy Dániel, Németh Zoltán, Kelecsényi Tamás, Antal

László, Horváth Dávid, Hodászi Zsolt.

Ifjúsági: Kárász Richárd, Antal Richárd, Oszlik Zoltán, Csábi

Gábor, Gál Pál, Baráth Balázs, Oláh Viktor, Bilák Roland, Vasas

Kristóf, Járja Dávid, Horváth Roland, Szabó Gergő, Vido Dávid,

Varga Dávid, Antal Zsolt.

2011. augusztus 5-én, pénteken rendezték meg az immár ha-
gyománnyá vált Ifjúsági Találkozót, szám szerint a 14. alkalom-
mal. A helyszín ezúttal Ipolyvarbó volt és három község,
Ipolyvarbó, Őrhalom és Ipolykér fiataljai számára biztosított
egész napos programokat és szórakozási lehetőséget a rendez-
vény. A fiatalok kora délutántól kezdve ügyességi- és sportver-
senyeken mérettették meg magukat, mint például
lövészverseny, gránátdobás, kötélhúzás, billiárd-, csocsó- és
szkanderversenyek. A kezdetben háromfős keménymagból álló
őrhalmi csapat a délután második felére plusz egy fővel gyara-
podott, de még ilyen kis létszámban is szép eredményeket ér-
tünk el (megnyertük példának okáért a lövész- és csocsó
versenyt is…).
A délutáni versenyek után jött az uzsonna, majd az anno Őrha-
lomban is sikert arató, ifjúsági RETRO vetélkedő varbói válto-
zata következett, humoros és zenei feladatokkal (történetszövés,
karaoke, zenefelismerés, stb.) fűszerezve. Mind a három telepü-
lés fiataljaiból álló csapatok, mind a nézők jól szórakoztak a fel-
adványokon, de ezzel a jókedv korántsem ért véget. A vetélkedő
után következett ugyanis az ún. „Lady Boy” választás, amin
mindegyik csapat indított egy rettentően csinos, nőnek öltöztetett
férfiú versenyzőt. A „szépségkirálynő” az ipolykéri versenyző
lett, aki koronát, szalagot és virágcsokrot is kapott, ahogy azt
ilyenkor illik. Természetesen a verseny szemlélői sírtak a neve-
téstől.
A gyönyörű hölgyurak bemutatója közben lezajlott a vacsora, a
napi versenyek eredményhirdetése is. Összességében Őrhalom
csapata a 2. helyen végzett, melyről oklevelet is kaptunk az aján-
dékok mellé.
Ezután indult a bulizós este! A nap végére megsokszorozódott az
őrhalmi fiatalok száma is, és kezdődhetett a hajnalig tartó szabad-
téri disco Ipolyvarbó szívében, melyen mindenki jól szórakozott.
Az eseményen készült fotók megtekinthetők honlapunkon, a
www.orhalmiklub.hu -n, az „Ifjúsági találkozók” menüpont
alatt. Ezúton is köszönjük a rendezvény szervezőinek a ven-
déglátást és a szórakoztató programokat!           Kozmajer Viktor

14. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ IPOLYVARBÓN
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Augusztus 1-jén véget ért
óvodánkban a nyári szünet.
Hétről-hétre egyre több gyer-
mek tért vissza intézmé-
nyünkbe. Már nagyon várták,
hogy újra együtt játszhassanak
barátaikkal, óvodástársaikkal.
Elmesélték nyári élményeiket,
voltak akik a strand örömeit él-
vezték, és voltak akiknek az új
játszótér nyújtott feledhetetlen
pillanatokat.
Szeptember 1-jén elkezdődött
a 2011-2012-es tanév 13fő nagy-
csoportos, 11 fő középső és 3 fő
kiscsoportos óvodás részvételével. 

Az óvodát díszítő dekorációk az ősz hangulatát idézik, melyeknek
elkészítésében a gyermekek is tevékenyen kivették részüket. Gyü-
mölcsöket, zöldségféléket, különféle terméseket, faleveleket hoztak
nagy örömmel.
Óvodánk jeles eseményei közé tartozik az évente megrendezésre
kerülő Mihály napi vásár, melyet idén október 7-én tartottunk. A
vásári portékákat a szülők és a támogatóink segítségével állítot-

tunk elő. Volt aki a helyben segédkezett és volt aki otthonában ké-
szített eladnivaló dolgokat. Az óvoda konyháján Ilonka néniék
finom süteményekkel és hot-doggal várták az éhes vásározókat.
Nagycsoportosaink vásári jelenetet adtak elő, majd ezután min-
denki megvásárolhatta a vásárfiát. Rendezvényünket megtisztelték
jelenlétükkel a csitári óvodások és a József Attila Általános Iskola
diákjai, tanárai is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a vásári for-
gatagban felfedezhettünk több olyan őrhalmi lakost is, akiknek már
nincs közvetlen kötődésük az óvodához.  

Pilisiné Varga Anna óvodapedagógus

Tisztelt Őrhalmi Lakosok!

Az országos rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűncselek-
mények áldozatává válásának tekintetében különös figyelmet kell fordí-
tani az időskorú állampolgárok védelmére, hiszen a bűnelkövetők gyakran
kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket, jóindulatukat és jóhiszeműségüket.
Az idősek elleni bűncselekmények során gyakran azt használják ki az el-
követők, hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül élnek. Őrha-
lomban is több ilyen jellegű bejelentés érkezett, amely szerint az elkövetők
arra hivatkoztak, hogy az ÉMÁSZ, TIGÁZ nevében pénzt visznek ki, és ezt
kihasználva lopják meg az idős, óvatlan embereket. Az erre specializáló-
dott elkövetők idős embereket keresnek meg, mivel korukból, egészségi
állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan
könnyebben megtéveszthetőek.
A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a biztonság sok esetben nem
pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése.
Vásárláskor ne tegyék táskájukat, pénztárcájukat a pultra. Értéktárgyai-
kat, pénztárcájukat, bankkártyájukat, mobiltelefonjukat, irataikat ne te-
gyék táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe. Azokat belső zsebben
helyezzék el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tart-
sanak! Soha ne tartsák bankkártyájuk mellett PIN azonosító kódját!

Gyanús viselkedést tanúsító személyek megjelenése esetén ellenőriz-
zék értékeik meglétét. Ne szálljanak szembe az elkövetővel ! Amennyiben
iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sürgősen cseréltessenek zárat ott-
honukban! Idegen kérésére ne váltsanak fel pénzt!

Sajnálatos tény, hogy már Őrhalomban is megjelent a kábítószer, illetve
olyan szerek, melyek hátrányosan befolyásolják érzékeinket, illetve reak-
ciónkat. A szenvedélyek kialakulásában a géneknek alig, a szociális min-
táknak, illetve a lélektani hajlamosító tényezőknek viszont annál inkább
jelentős szerepük van. A szenvedélybetegségekből nincs gyógyulás, csak
hosszabb-rövidebb ideig tartó absztinens időszakok vannak. Minél to-
vább tart a szenvedély, annál kínzóbbak az elvonási tünetek és annál ne-
hezebb a tiszta periódus elérése, ezért a megelőzés lenne a legfontosabb.
Ha kialakult valamiféle viszony a droggal, kialakult a függőség, akkor azt
nagyon nehéz kezelni. Értékrendet, mintát kell adni a gyerekünknek, és
akkor talán mer vagy képes lesz nemet mondani a drogra. Mert a drog ma
divat, ezért aztán csupán idő kérdése, és a gyerekünk találkozik a kér-
déssel: mi van, nem mersz elszívni egy marihuánás cigit? Ehhez jönnek a
korcsoporti megfelelési kényszerek, amikor ciki lesz nem cigarettázni, nem
inni vagy nem kipróbálni valamelyik drogot. A kábítószerek fajtája sze-
rint rengeteg klinikai tünetet képesek probukálni.
Vigyázzanak gyermeikre, szeretteikre, ha valami szokatlan a gyermek vi-
selkedésében, esetleg fáradékonyabb vagy netalán ingerlékenyebb a meg-
szokottnál kérjen segítséget, ne engedje, hogy valami komolyabb baj
történjen. 
Az őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport: Juhász Norbert r.tzls. és Valah
Zsolt r.ftőrm. A cikk írója: Juhász Norbert r.tzls.

2011. augusztus 13-án, szombaton 19.00 órakor kezdődött az első őrhalmi
Amatőr Rockfesztivál a Kaparó Büfé udvarán. A hagyományteremtő céllal lét-
rehozott, ingyenes program sok érdeklődőt vonzott határon innen és túlról
egyaránt. Elsőként a Majer Zsolt és Táborszki Richárd alkotta, Rejtett kincsek
nevű duó állt a nagyérdemű elé, akik saját szerzeményeikkel nagy sikert arat-
tak. Későbbiekben láthattuk a helyi érdekeltségű Állatkert zenekart, amelynek
énekese Majer Zsolt, és vendégénekesük Menyhárt Éva. Őket követve Sugera
Bugera és bandája lépett a porondra. Az est zárásaként a Helldiver zenekart
láthatták és hallhatták az érdeklődők. A jó hangulatú, vidám rendezvény tá-
mogatói voltak: Őrhalom Község Önkormányzata, Kaparó Büfé, Őrhalmi If-
júsági Klub és nordton.hu csapata.                                                     F.A.
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R o c k f e s z t i v á l  Ö r h a l om b a n

MEGNYÍLT ANDI VARRODÁJA
Őrhalom Ifjúság út 22.szám alatt Nagy Istvánné

Járja Andrea megnyitotta varrodáját.
Vállal női, férfi, gyermek ruhakészítést, átalakítást,

méretre igazítást, lakástextil varrást, 
rövid határidővel.

Előzetes időpont egyeztetéssel az alábbi 
telefonszámon:06-20-5878976

Mindenkit szeretettel vár Andi varrónő!
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2011.augusztus 5-én, pénte-
ken a hagyományőrzők egy
meghitt hangulatú, zenés este
keretein belül elbúcsúztak
Menyhárt Gáborné Évi nénitől,
a kör elnökétől, aki elköltözött
Őrhalomból. A rendezvényen az

utánpótlás csoport tagjai verssel
és egy-egy szál rózsával, a többiek
pedig énekszóval és egy-egy szál
rózsával köszöntötték Évi nénit.
Eljöttek a régi táncosok, támoga-
tók, segítők, önkormányzati veze-
tők is, hogy elköszönjenek óvó
nénitől.
Alábbiakban Farkas Andrea a bú-
csúztatón elhangzott köszöntőjét
olvashatják.
„ Kedves Hagyományőrzők, Tisztelt Vendége-
ink, Szülők, szeretett Évi nénink!
Nagyon nehéz megszólalnom! Elszorul a tor-
kom, elakad a hangom. Elnézést kérek! Pár
napja, amikor Évi néni tájékoztatott arról a
komoly döntéséről, amely minket csak köz-
vetve érint, de akkor is nagyon mélyen, szóval
akkor akadt csak el igazán a lélegzetem! Két
hete, amikor Farkas Egon polgármester úr
Tóth József Miklós plébános úr búcsúztatóját
olvasta fel a templomban, megilletődve hall-
gattam, hogy három és fél év alatt mennyi
mindent tett az egyházközségért. Mindezek
után nagy feladat lenne Évi néni harminc
éves óvodapedagógusi, valamint tíz és fél
éves hagyományőrző tevékenységét felsorolni.
A mi közös pályafutásunk 2001 tavaszán
kezdődött, amikor 15 társunkkal megalakí-
tottuk az Őrhalmi Hagyományőrző Kört. Meg-
rendeztük az Aratóbált, melyet az idei évben
11. alkalommal tartunk meg. Szerveztünk
folklórnapokat, kisebb-nagyobb helyi érdeklő-
dés kíséretében. Felelevenítettél a gyerekek 

segítségével jó pár helyi hagyományt. Lát-
hattuk Évi nénit falugyűlést konferálni, ha-
gyományőrző programon énekelni, táncolni,
furulyázni, mesét mondani, László Péter köl-
tőnk irodalmi estjét szervezni, idősek napján
ünnepi műsort levezényelni, falunapi kultu-
rális műsort lebonyolítani, egyházi bálra mé-
zeskalácsot sütni, vagy a körmenetben
énekelni.
Szóval, Kedves Vendégek!  Hosszan sorolhat-
nám mind azt, amit Évi néni a mi községün-
kért, a mi közösségünkért tett. Lehetett
bármilyen önkormányzati, iskolai, óvodai,
civil szervezés, az biztos, hogy Évi néni szer-
ves részét képezte a programnak. Azt szokták
mondani, hogy akkor érezzük meg valaki hi-
ányát és értékeljük az ő munkáját, ha már
nincs mellettünk! Azt hiszem mi is nagyon
megszenvedjük majd Évi néni hiányát! Nagy
érvágás számunkra Évi néni elköltözése. Én
személy szerint annyit tudok ígérni, minden
erőmmel azon leszek, hogy valamilyen formá-
ban tovább működtessük a hagyományőrző
kört, a mi körünket. Remélem továbbra is ta-
lálok olyan embereket, akik e szép feladat
mellé állnak akkor is, ha már nem Évi néni
lesz a kör vezetője. 
Úgy gondolom, hogy ma már a földrajzi tá-
volság nem akadálya a kapcsolattartásnak.
Tehát Évi néni, továbbra is szeretnénk rólad
hallani, a hagyományőrző kör szeretete elkí-
sér téged Rétalapba is. Nagyon sok sikert, bol-
dogságot, erőt, egészséget, valamint kitartást
kívánok neked az Őrhalmon túli életedhez!
Egy ismeretlen szerző idézetével szeretnék
neked és családodnak minden jót kívánni:
„Nem szabad félnünk elmenni, mert mindaz,
ami számít, mindig velünk marad.”

/Az utánpótlás csoport tagjai ezt a verset
mondták a rendezvényen./

B ú c s ú
Most, hogy közeleg a búcsú óra,
Szükség lenne egy-két búcsúszóra.
De, nehézkes beszélni, elszorul a torkom,
Akaratom ellenére elcsuklik a hangom.
Lezárul egy korszak, mely egy újat szül,
Helyében mégis ott marad egy űr.
Az élet megyen tovább, hát mi is megyünk,
De téged Évi néni sosem feledünk.
Több voltál te nekünk, mint egy kedves tanár,
S tudjuk, hogy az ajtód mindig nyitva áll.
Mint ahogy most téged körül veszünk,
Gondolatban eztán mindig veled leszünk.
Felnézünk rád, mint diák tanárára,
De még attól többre: igaz jóbarátra.
Nem csak tanítottál, kötelességből,
De támogattál: szívedből, lelkedből.
Egy szál virág a kezünkben, 
a szívünkben bánat,
sok köszönet, mindenért hála.

H a g y o m á n y ő r z ő  h í r c s o k o r

„ T Ö B B  V O L T Á L  T E  N E K Ü N K ,  M I N T  E G Y  K E D V E S  T A N Á R … ”

Augusztus 5- én szeretetteljes búcsúzta-
tót szerveztünk az Őrhalomból elköltöző
Évi néni részére.
Augusztus 6-án Ipolyvarbón léptek fel a
citerások és az énekkar, valamint a lányok
előadták a tavalyi Aratóbál meglepetés-
táncát is. Ez a falunapi fellépés volt az
utolsó közös szereplés Évi nénivel.

Szent István király ünnepén a hagyo-
mányőrzők részt vettek az ünnepi szent-
misén és a körmeneten. A Szent István
kápolnánál megtartott önkormányzati
megemlékezés keretén belül a kör tagjai
versekkel és dalokkal színesítették a ren-
dezvényt.
A 11. Aratóbálunkat augusztus 20-án
tartottuk.
A Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulása idén is megrendezte az Ipoly-

menti Kistérségi Kavalkádot szeptember
3-án. Ezen a programon az őrhalmi hagyo-
mányőrzők és vendégtáncosaink bemutat-
ták az Aratóbálra készített meglepe-
téstánc koreográfiát, és a kánkánt.

1 1 .  A R A T Ó B Á L
Az idei esztendőben augusztus 20-án ren-
deztük meg a hagyománnyá vált jótékony-
sági Aratóbálunkat. Ez a rendezvény a
hagyományőrzők életének egyik legfontosabb
eseménye. A bál a Kör saját rendezvénye,
amely idén is eredményesen zárult. A zárt-
körű rendezvény Farkas Egon polgármester
úr köszöntőjével és a csoportok ünnepi mű-
sorával kezdődött. Ezt követően több fogásos
finom vacsora és a kedves hozzátartozók
által készített házi sütemények széles vá-
lasztéka várta a vendégeket. A jó hangulatú
bál folyamán sor került a nagy sikert aratott
meglepetéstánc bemutatására, melyet
Szondyné Garamvölgyi Melinda tanított be.

A lányok-asszonyok fellépő ruháját Nagyné
Járja Andrea és Farkas Ervinné készítették. A
jó szándékú, segítőkész támogatók felajánlá-
sának köszönhetően idén is sok tombolatár-
gyat sikerült összegyűjteni. A jelentős
létszámú vendégsereg hajnalig mulatott
Kakas Péter zenéjére.                                   F.A.

KÖSZÖNJÜK!
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden
kedves támogatónk segítségét, akik
anyagi vagy más természetű hozzájárulá-
sukkal, együttműködésükkel segítették a
11. Aratóbál eredményes lebonyolítását.
Köszönettel: az őrhalmi Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör tagjai


