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Magyarok Nagyosszonya ünnepe
Tájékoztatom a kedves híveket
hogy 2012 október 6-án szombaton 10 órai kezdettel
Magyarok Nagyasszonya ünnepére körmenettel egybekötött ünnepi szabadtéri
szentmisét celebrálok a Mária
kápolnánál ahová mindenkit
szeretettel várok.

Horváth Bertalan atya

2012. szeptember 29.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam, mint a
település új plébánosa.
Horváth Bertalannak
hívnak, Tatabányán születtem 1980. október 9-én.
2012. augusztusától dr.
Beer Miklós püspök úr
helyezett ide, hogy lelkipásztori szolgálattal lássam el Őrhalom, Csitár, Iliny és Nógrádmarcal településeket.
Teológiai tanulmányaimat az Egri Érseki
Szemináriumban végeztem. Ezt követően
püspök úr Vácott szentelt pappá 2008-ban.
Négy év Dunaharaszti-Taksonyban töltött
káplánság után kaptam meg az áthelyezésemet, és lettem önálló lelkipásztor.
A papnak manapság valóságos polihisztornak kell lennie, mert a lelkipásztori feladat
nagyon sokrétű, és hatalmas területet ölel fel:
az egész emberi életet, a bölcsőtől a sírig, és
még azon túl is…
Ennek ellenére nem ijedek meg a feladattól,
mert hiszek abban, hogy az Aki meghívott
erre a feladatra, ad elég erőt és kitartást
ahhoz is, hogy elvégezzem. Túl nagy terveim
egyelőre nincsenek. Elvégzem a munkát,
amivel Isten nap, mint nap megbíz, és figyelek Őrá, hogy ezen felül mit kíván tőlem.
Papi jelmondatomul Jézus szavait választottam: „Senkinek nincs nagyobb szeretete
annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!” (Jn 15,13) Jézus Krisztus példáját követve szeretném az életemet másokért,
embertársaimért élni. Az élet azért szép és
attól értékes, mert odaajándékozható.
Kérem a település lakóit, hogy különféle
ügyeikkel, gondjaikkal forduljanak hozzám
bátran. Előre is köszönöm a bizalmat! Továbbá sok szeretettel várok mindenkit a
szentmisékre. Imádkozzunk egymásért, és
építsük együtt Isten országát, településünk
jövőjét egy békés, szebb világ reményében!
Berci atya

Szentmisék rendje

Hétköznap: hétfőn és csütörtökön
(nyáron: 18.00, télen: 17.00)
Vasárnap: 10.00
Elérhetőség:

2673 Csitár, Petőfi u. 98.
(Tel: 0635/371-748)
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ÖNKORMÁNYZAT

Kedves Olvasó!
Az alábbiakban Farkas Egon Őrhalom község polgármesterének 2012. augusztus 20-ai ünnepi beszédét közöljük.
“Tisztelendő Plébános Úr, Tisztelt Ünneplő Közösség! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden helybélit és vendéget államalapító Szent Királyunk, falunk védőszentjének ünnepén. Külön köszöntök minden jelenlévő Istvánt,
névnapjukon jó egészséget kívánva nékik. Ezúton is megköszönöm minden
kedves lakónak, aki az ünnepre készülve szépen rendbe tette a háza környékét.
A mai ünnepen, a nép ajkán fölhangzik az ének:
Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.
Talán nem mindenki tudja, hogy Kölcsey Ferenc Himnusza előtt a Boldogasszony Anyánk mellett ez volt a magyarság néphimnusza.
Szent István szelleme közöttünk él, Őrhalom az Ő faluja. Tisztelete évszázados, szobra fogadja az úton érkezőt, templomunk, kápolnánk az ő tiszteletére épült, ereklyéjét ma körbehordozzuk a faluban.
1.) Szent István király fölépítette a független magyar államot. Egy nomád
népet egyesített és letelepített a Kárpátok ölelésében elhelyezkedő Pannóniában. Törvényeket alkotott, ezüst tallért veretett és adókat vetett ki. Olyan
államrendet hozott létre, amely meg tudta védeni magát a külső és belső támadásokkal szemben, kivívta a világ tiszteletét, és 1000 év óta fennmaradt.
A kalandozó magyarok, akiknek nyilaitól rettegett a nyugat, Európa legerősebb védőbástyája lettek.
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon és benne Őrhalomban, politikai
kalandorság folyt. Ahogyan az ősmagyarok a nyugati kalandozások alatt
összerabolt kincsekkel biztosították gazdagságukat, a közelmúlt vezetői a
nyugati bankok kölcsöneiből teremtettek látszatjólétet.
Őrhalomban a rendszerváltás utáni összes, saját erőből készült fejlesztés,
karbantartás költsége ránk maradt kifizetetlen számlákban és bankhitelekben. Minden, a járdáktól a buszmegállókon át a parkgondozás összes költségéig. Olyan, mintha egy szülő a gyermekének házat és autót hagyna
örökségül, aztán megjelenne a bank a jelzáloggal és a törlesztő részletekkel.
Szembe kell néznünk a fájdalmas igazsággal: fölélték a jövőnket. Évtizedekig a gyarapítás helyett nyöghetjük az örökölt adósságot.
Ha a gyermekeinknek egy különb világot akarunk hátrahagyni, akkor Szt.
István példáját kell követnünk.
Ezért rendbe tesszük a gazdálkodást, addig nyújtózunk, ameddig a takaró
ér. Rendbe tesszük a közös terhek viselését, mindenkinek vállalnia kell a
ráeső részt. Rendbe tesszük épített és természetes környezetünket. Rendbe
tesszük az Ófalut: napokon belül elkezdjük az óvoda felújítását és a környező utcákon az útépítést, csapadékvíz elvezetést, a villanyhálózat felújítását. A jogi kereteken és lehetőségeink határain belül rehabilitáljuk a régi
házakat. Ehhez a nagy feladathoz összefogásra és közös áldozatvállalásra
van szükség.
2.) Szt. István király Intelmeiben különleges figyelmébe ajánlja fiának a
vendégek és jövevények megbecsülését. Ugyanakkor a krónikákból azt is
tudjuk, hogyan verte vissza az ellenséges betolakodók, a besenyők vagy a
németek támadását, hogyan számolt le a délvidéki fekete magyarokkal.
Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Barátaim! Szülőfalunkban jelenleg
több mint 50 ház áll üresen és még legalább ennyiben nagyon idős emberek
laknak. Tudjuk hová vezet az, ha nem jól választják meg az örökösök, tulajdonosok a vevőket.
Őrhalom jövőjét alapvetően meghatározza, hogy mi lesz a megüresedő ingatlanok sorsa. A tulajdonosoké a fő felelősség, az azonban mindnyájunkon múlik, hogy tudunk-e tisztességes, dolgos idetelepülni vágyó emberek
számára vonzó falukörnyezetet felmutatni. Olyan települést, ahol szép környezetben barátságos, jó szándékú emberek élnek, ahol rend uralkodik.
Ellenben mindazokat a jövevényeket, akik nem akarnak beilleszkedni a közösségünkbe, hanem törvénysértő életmódot folytatnak, nem látjuk szívesen és a törvény minden eszközével lesújtunk rájuk.
3.) Szt. István király személyiségének erejét Krisztusi hite, országának alapjait a Katolikus Egyház alkotta. Fiát arra intette, hogy úgy vigyázzon a papokra, mint szeme fényére. Törvényeiben elrendelte, hogy minden 10 falu
építsen egy templomot.
Augusztus 1-jétől a váci püspök Horváth Bertalan plébános urat bízta meg
az őrhalmi egyházközség vezetésével, akit az egész falu nevében ismét nagy
szeretettel köszöntök. Munkáját lehetőségeinkhez mérten mindenben segíteni fogjuk. Lelkipásztori szolgálatához Szt. István közbenjárására a Jóisten áldását kívánom. Bízom benne, hogy egyházközségünkre a békés, lelki
és fizikai értelemben vett építés korszakát hozza el.

Tisztelt Ünneplők! Az elődeink által épített templomunk tetőszerkezete fölött eljárt az idő, beázik és az erősebb szelek már fölszaggatják a palatetőt.
A felújítási munkálatokhoz jelentős anyagi támogatást nyertünk, azonban a
teljes felújítási összeghez még sok hiányzik, melyet közös áldozatvállalással kell előteremtenünk a közeljövőben.
Tisztelt Plébános Úr! Tisztelt Ünneplők! Hiszem, hogy nekünk őrhalmiaknak nincs más utunk, mint hogy Szt. István nyomdokain járjunk. Hiszem,
hogy az Ő közbenjárásának köszönhető, hogy 2010 végén el tudtuk kerülni
a teljes pénzügyi összeomlást és a szakadék széléről el tudtunk indulni a
rend, az építkezés és a gyarapodás útján. Ezért Hozzá fohászkodunk ősi
himnuszunkkal:
Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király szomorú hazádra, Fordítsd szemeidet régi országodra.
Köszönöm a figyelmüket.”

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET
2012. III. negyedévében két alkalommal ülésezett a képviselő-testület.
Július 25-én zárt ülés keretében tárgyalta a testület a szociális- és
egyéb segélykérelmeket. A 2. napirend keretében Csábi Csaba iskolaigazgató számolt be a József Attila Általános Iskola 2011/2012
tanév oktató-nevelő munkájáról. 3. napirend az iskolaigazgatói
pályázat elbírálása, mely zárt ülés keretében zajlott. A 4. napirendben a képviselő-testület módosította az óvoda és az iskola
alapító okiratát. A következő napirendben Pilisiné Varga Anna
megbízott óvodavezető beszámolt az intézmény nevelő-oktató tevékenységéről. A következő napirendekben a képviselő-testület
módosította az Őrhalom, Csitár, Iliny Községek Társult Idősek
Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatát és Társulási Megállapodását. A 8. napirend keretében meghatározták 2012. II. félévi
ülés- és munkatervüket. A 9. napirendben az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását fogadta el a
képviselő-testület. A testület az Önkormányzati vagyonról szóló
rendeletét a 15/2012./VII.26./ rendeletével módosította.
Szeptember 18-án a szociális- és egyéb segélykérelmeket zárt
ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület. A 2. napirendben
Benőczné Zachar Ágnes megbízott iskolaigazgató tájékoztatta a
képviselő-testületet a József Attila Általános Iskola 2012/2013.
tanév indításáról. A következő napirend keretében Farkas Egon
polgármester beszámolt az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról, majd módosította 2012. évi költségvetési rendeletét a 16/2012./IX.19./ rendeletével. Az 5. napirend keretében az
önkormányzat képviselő-testülete együttműködési megállapodást
kötött Őrhalom Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. A
6. napirendben a képviselő-testület elfogadta az Őrhalom, Csitár, Iliny községek Társult Idősek Klubja, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás szakmai programját. A 7.
napirendben a képviselő-testület rendeletet alkotott az avar és
kerti hulladék égetéséről a 17/2012.(IX.19.) rendeletével (a rendelet teljes szövege a következő oldalon található). A 8. napirendben tárgyalta a testület az aktuális ingatlan adás-vételi
ügyeket. A 9. napirend keretében Farkas Egon polgármester tájékoztatást adott a közcélú munkavégzésről.
B.T.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
-Jó ütemben halad az óvoda felújítása. A munkafolyamatok nyomon követhetők a település honlapján.
-A települési polgári védelmi feladatok keretén belül a polgármesternek el kell készíteni a szervezet beosztási névjegyzékét, illetve
megalakítási tervét, ami azt jelenti, hogy 50 fő kijelölése történik
meg a polgári védelmi szervezetekbe a településen élő 18-62 éves
korú férfiak és nők közül.
-Augusztus 1-től szeptember 30-ig 4 fő közfoglalkoztatására került sor az önkormányzatnál.
-A képviselő-testület rendeletet alkotott a tulajdonában lévő tornaterem, teremműködési szabályairól és terembérleti díjáról -18/2012
(IX.19.).
-Az ÉMÁSZ felújítást végez a Ságvári úton.
-A település honlapja folyamatosan aktualizálódik.
-Megalakult az „Őrhalomért Egyesület” , melyhez az önkormányzat
engedélyezte az Őrhalom névhasználatot, és hozzájárult ahhoz,
hogy az egyesület székhelye az Őrhalom, Rákóczi út 1. szám alatti
B.T.
ingatlanon kerüljön megjelölésre.

NAPJAINK
Őrhalom Község Önkormányzat képviselő-testületének
17/2012. (IX.19.) rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről
Őrhalom Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikkének (2) bekezdése alapján, illetve az
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b. pontjában kapot felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzat belterületén bárki által
végzet avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak
minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása
vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezet fű,
lehullot lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb
növénymaradvány.
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
2. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2) Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely
komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs
mód vagy lehetőség.
(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad
égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.
(4) Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti
hulladék esetén szabad elvégezni.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari
eredetű, vagy veszélyes hulladékot.
(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést
végző köteles gondoskodni.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
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(7) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.
3. §
(1) Az avar és a kerti hulladék égetését keddi, csütörtöki és
szombati napokon lehet végezni, a következők szerint:
-minden év április 1-től október 31-ig 17.00 és 20.00 óra közöt
-minden év november 1-től következő év március 31-ig 15.00 és
18.00 óra közöt
(2) Az (1) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint ünnepnap avar és kerti hulladék égetése tilos.
(3) Tilos az avar és a kerti hulladék égetése az egészségügyi- és
gyermekintézmények, oktatási- és szociális intézmények, nyitot
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmények működésének ideje alat, valamint a magasfeszültségű vezetékek
alati ingatlanokon.
Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez az önkormányzat polgármesterének engedélye szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt napokon sem végezhető égetés,
amennyiben azt a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miat tiltják.
4. §.
Záró rendelkezések
(1) Aki a rendelet 2.§.(2) –(7) bekezdéseiben, valamint a 3.§-ában
foglalt rendelkezéseket megszegi, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő igazgatási bírsággal sújtható.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Őrhalom, 2012. szeptember 19.
Farkas Egon sk.
polgármester

Kristóf Edit sk.
körjegyző

Kihirdetve: Őrhalom, 2012. szeptember 19. Kristóf Edit körjegyző

MEGHÍVÓ

HORGÁSZ EGYESÜLETI HÍREK

II. FŐZŐVERSENY ŐRHALOMBAN

2012. szeptember 22-én környezetvédelmi napot tartott egyesületünk a Káprások aljától a Fekete-víz torkolatig. A Kövecses tó
környékén a pihenőhely rendbetételét, az esőbeálló helyreállítását, valamint a szárazfák elszállítását kellett elvégezni.
A 150 tag közül 20 fő volt jelen a környezetvédelmi napon. Hugyagról a 45 tagból 2 fő, Balassagyarmatról a 40 tagból 5 fő, Őrhalomból a 40 tagból 7 fő, Ipolyvarbóról a 6 főből, mind a 6 fő
részt vett a társadalmi munkában.
Sajnálatos, hogy a tagságból ilyen kevesen vettek részt. A munka
végeztével bográcsban főztek, ahol a családtagok is részt vehettek. Kérem, hogy a jövőben az őrhalmi tagságból többen jelenjenek meg a társadalmi munkán.
Legközelebbi találkozónk a januárban megtartandó éves közgyűlésünk lesz, ahová majd várom a tagok megjelenését.
Addig is kívánok mindenkinek jó egészséget és jó horgászást.
Kertész Attila Tamás HE elnök

2012. október 6-án, szombaton délután
A KAPARÓ BÜFÉ UDVARÁN
Őrhalom Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek szeretettel várnak minden jelentkezőt, egyesületet,
intézmények dolgozóit, baráti társaságot, magánszemélyt egy jó hangulatú ízkavalkádra.
Az alapanyagot, főzőeszközt, fűtőanyagot, evőeszközt, tányért, kenyeret, a főzéshez szükséges dolgokat mindenki
saját maga biztosítsa. A megfőzött ételekkel minden csapat saját maga rendelkezik. Asztalok, padok és a főzéshez
szükséges víz a helyszínen igényelhető.
11.30 A főzőhelyek kisorsolása és elfoglalása
12.00 A főzés megkezdése
16.00 Zsűrizés
17.00 Eredményhirdetés
Érdeklődni és jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban,
a 35-370-001-es telefonszámon lehet.

Minden versenyzőnek jó szórakozást kíván Őrhalom
Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek.

HELYREIGAZÍTÁS
(Vidám Lurkók napja Őrhalomban 2012. július 21. című cikkhez)
Legutóbbi lapszámunkban tájékoztatást adtunk a településen
megtartott Vidám Lurkók napja rendezvényről, és a programot
támogatókról. A felsorolásból kimaradt Balla János Őrhalom Rákóczi út 62. szám alatti lakos, akitől ez úton is elnézést kérünk a
mulasztásért a lap szerkesztősége nevében.
F.A.

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XI. évfolyam 3. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/570-013 * Felelős kiadó: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Csernyik Róbert
Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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Biztonságunk érdekében
A nyári és a kora őszi időszakban a heti több alkalommal ellátott járőrszolgálat mellett több egyéb
feladatot is elvégzett az Őrhalom és Térsége Polgárőrség.
Minden szeptemberben fokozott veszélyt jelent
a közlekedés biztonságára, hogy a nyári szünidőről
az iskolapadba visszatérő kisdiákoknak időbe telik,
mire újra megszokják a közlekedési fegyelmet, ezért
az első napokban sokszor ﬁgyelmetlenül közlekednek. Ezért a tanév első napjaiban, az elmúlt évekhez hasonlóan az idei esztendőben is segítették a
polgárőrök a főúton, az általános iskola előtt a diákok biztonságos átkelését a reggeli időszakban.
A tavasz folyamán tartott éves közgyűlésén az
egyesület a hatályba lépett új jogszabályoknak történő megfelelés érdekében módosította alapszabályát és szervezeti struktúráját. A változásokat az
ítélkezési szünet végeztével, augusztus végen vette
nyilvántartásba a Balassagyarmati Törvényszék.
Szeptember első hétvégéjén rendezte meg a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség a Nógrád megyei
polgárőrnapot Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
A nagysikerű rendezvényen az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség tagjai is részt vettek, melynek keretében jól sikerült babgulyással látták vendégül a tagtársakat, polgárőrtársakat.
Ismét jelentős anyagi támogatásban részesült
az egyesület az elmúlt hetek folyamán. Egyrészt
a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség 150.000.- Fttal segítette a tagszervezetének működését, másrészt pedig 600.000.- Ft támogatást nyert az
egyesület az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatán tűzoltóeszközök beszer-RPzésére és képzések biztosítására.

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!

Szeptember 3-án megnyitották kapuikat az iskolák, megkezdődött az idei tanév. Ezzel egy
időben sok kisgyermeket visznek szüleik, nagyszüleik bölcsődékbe, óvodákba is. Éppen ezért
a Rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét,
hogy fokozott óvatossággal, kellő körültekintéssel közlekedjenek, hiszen várhatóan megnövekszik a forgalom a tanintézmények
környékén. Különösen ügyeljenek a várhatóan
nagy gyalogosforgalomra!
A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó
közúti közlekedési balesetekről, élet- vagy vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen
rossz szándékú befolyásról vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem
érzik a veszélyt, a közlekedési helyzetekben
vagy - biztonságot nyújtó közeg híján - az élet
más, számukra ismeretlen szituációiban.
A tanévkezdéshez kapcsolódóan 2012. szeptemberében is a reggeli és a kora délutáni
időszakban (amikor a gyerekek iskolába, illetve onnan haza mennek) amennyiben mód
és lehetőség adott egyenruhás rendőrök,
vagy polgárőrök teljesítenek szolgálatot ott,
ahol ez indokolt. Az egyenruhások segítik a
gyermekek biztonságos közlekedését, és fokozott figyelmet fordítanak a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére,
kiemelten a kijelölt gyalogátkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyer-

mekülés kötelező használatára.
Közlekedési tanácsok iskolásoknak
Véget ért a nyári szünet, vár az iskolapad. Szeptember beköszöntével újra forgalmasabbá válnak az utcák, hiszen mind többen igyekeznek a
különböző oktatási intézmények felé. A gyalogos közlekedésben mind több fiatal jelenik, meg,
de a tömegközlekedési eszközök is zsúfoltabbá
vállnak ebben az időszakban és persze akad, aki
egyéb járművel, személygépkocsival – utasként
–, kerékpárral közelíti meg iskoláját. A mindennapos közlekedés óriási veszélyeket rejteget
magában, ha nem vigyázunk, nem vagyunk elég
körültekintőek és óvatosak.
A közlekedési balesetek megelőzése érdekében
szükséges, hogy betartsuk azokat az alapvető
szabályokat, melyeket a KRESZ ír elő, akár gyalogosan, akár valamilyen járművel közlekedünk.
Ugyancsak a közlekedési balesetek elkerülését segítik alábbi tanácsaink.
1. Az iskolába időben indulj el! A rohanás figyelemzavart szül, mely a közlekedés során veszélyt hordoz magában.
2. Gyalogosan közlekedve mindig légy körültekintő, tilos helyen ne lépj az úttestre. Az úttestre
lépés előtt alaposan nézz körül! A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje megfogni felnőtt kísérője kezét.
3. Lehetőleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen,
ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen
menj át a túloldalra!
4. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy takart
helyzetből lépj le az útra!
5. A közút és annak környezete nem játszótér.
Erről soha ne feledkezz meg!
6. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló
fényjelző készülék zöld fénye villog, és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még
azonban a járdán állsz, semmiképpen se indulj
el! A fényjelző készülék jelzését mindig tartsd
be, amikor szabad az áthaladás, akkor se feledkezz meg a körültekintésről! Elsőbbséged csak
akkor van, ha azt meg is adják.
7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az
első, illetve a hátsó világításról, a kerékpár megfelelő felszereléséről, valamint a kanyarodás
előtt ne mulaszd el a körültekintést és a kezeddel jelezni a kanyarodási szándékodat!
8. Tömegközlekedési járműveken való utazáskor kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében! Ne tolakodj, ne rohanj!
9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengő
hangját már hallod, ne szállj le, illetve fel! A vezetőt és az utastársakat magatartásoddal ne zavard!
10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági
eszközöket mindig használd! Ne feledd! Mindig
hazavárnak!
Ha nehéz az iskolatáska - Tanácsok kisiskolások szüleinek
Az iskolakezdés új életformát jelent a hatéveseknek és a családjuknak is. Fő a feje a szülőknek, annyi mindenre kell odafigyelni.
Vigyázzunk, nehogy közben elfeledkezzünk a
kisgyermek személyi biztonságáról, amelyért
vele együtt mi, szülők is sokat tehetünk.
Az óvodában a gyerekek megismerkednek a
közlekedés alapvető szabályaival: ha piros a
lámpa, tilos átmenni az úton, ezt minden kisgyerek tudja. Fogjuk kézen a gyereket, ha gyalog járunk majd vele, és ballagjunk el az iskoláig!
Közben megbeszélhetjük, mikor és hogyan szabad átmenni az úttesten, és elismételhetünk
más szabályokat is.

1. Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába
a gyereket, amelyen később egyedül jár majd!
2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb
utat válasszuk! A közlekedési szabályok betartásával mutassunk példát gyermekünknek!
3. Úttesten való áthaladáskor ragaszkodjunk
gyermekünk kezének megfogásához, vagy
ahhoz, hogy velünk együtt keljen át!
4. Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen legalább öt perccel a
becsöngetés előtt! A rohanás figyelemzavart
okozhat, mely balesetveszélyes, és a közlekedésben nincs helye.
5. Többször gyakoroljuk vele az átkelést a bonyolultabb kereszteződésekben! A közlekedési
szabályokat a gyakorlat közben rögzítsük benne!
6. Feltűnés nélkül ellenőrizzük, hogy betartja-e
a szabályokat, ha egyedül megy!
7. A gyermekre ne az út másik oldalán várjunk,
ezzel elkerülhetjük azt, hogy meglátva minket
figyelmetlenül rohanjon át az úttesten!
8. Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe
kell vennie, feltűnő vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen, olyat, amelyet a közlekedés
többi résztvevője kellő távolságból észlelhet!
9. A gyereket mindig a járda belső oldalán, az úttesttől távol kísérjük, az átkelőhelynél erre szintén figyeljünk!
10. Gyermekünkkel való közlekedéseink alkalmával életkori sajátosságainak megfelelően magyarázzuk el neki a legfontosabb közlekedési
szabályokat és a jelzőtáblák jelentéseit!
11. Ha utasként szállítjuk gyermekünket, a paszszív biztonsági eszközök használatát követeljük
meg, életkori sajátosságoknak megfelelően
használjuk a gyermekbiztonsági rendszereket!
Magyarázzuk el a gyermeknek, hogy ez miért
nagyon fontos!
Forduljon rendőrhöz
Van persze a közlekedésen túl is néhány olyan
szabály, amit meg kell ismertetni a kisiskolással.
• Ha az utcán segítségre szorul, forduljon felnőtt
emberhez! Ha van a környéken rendőr, akkor
hozzá, ha nincs, akkor lehetőleg nőt szólítson meg!
• Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számára
ismeretlen ember szüleire, tanáraira hivatkozva
hívja magával, mondjon nemet!
• Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőle, ami
azzal jár, hogy vele kell mennie, tagadja meg!
Mondja azt, hogy siet, a sarkon várja az anyukája!
• Ne fogadjon el idegentől semmilyen ajándékot! Mondja, hogy neki ehhez meg kell kérdeznie a szüleit.
• Ha azt tapasztalja, hogy valaki követi, menjen
be egy boltba, és kérjen segítséget!
• Egy kisiskolástól már joggal elvárható, hogy
tudja a nevét, címét, a szülei telefonszámát. Ha ez
utóbbi túl bonyolult, akkor a táskájában, tolltartójában egy megfelelő helyen helyezzünk el egy cédulát, amire a telefonszámok fel vannak jegyezve.
Esti traccs
Fontos meg kell tanítani gyermekeinknek a segélyhívó számokat, amelyeket ingyen lehet hívni.
Este mindig jusson idő arra, hogy megbeszéljük
gyerekeinkkel az aznap történteket! Lehet, hogy
a srácok olyan dologról is beszámolnak, ami felkelti a figyelmünket, és a biztonságuk érdekében lépnünk kell. Ilyen esetben ne legyünk
restek megkeresni a rendőrt, az iskolát és az önkormányzatot!
A cikk írója: Juhász Norbert r.ftzls. az
Őrhalomi Körzeti Megbízotti Csoport vezetője
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Hogyan őrizzük meg csontjaink egészségét?

Testünk tömegének a 10%-át a csontjaink teszik ki. Tulajdonsága,hogy egyszerre kemény és rugalmas is. Az izületekkel és szalagokkal együtt a mozgás szervrendszerét alkotják. Fontos
szerepe van a calciumnak és a D vitaminnak a csontrendszerünk
alakulásában. A calciumról: a csontszilárdság kialakításában van
fontos szerepe, mivel nem képződik a szervezetünkben, táplálékokból kell felvennünk.
Ideális calciumforrások: tej, tejtermékek. Szakemberek szerint a
változatos táplálkozással a napi szükséglet 75%-át tej és tejtermékekkel fedezhetjük, pl. ez a mennyiség 3-4 egységnyi tejjel, tejtermékkel biztosítható /egy egység egy pohár tej, egy pohár
joghurt, 3dkg sajt/ a bevitt calciumnak 21-70 %-a szívódik fel a
szervezetben, nemcsak a gyermekkorban fontos, mivel a csontérés
25-30 éves korra fejeződik be, s nem mindegy, hogy mekkora csonttömegből kezdünk el veszíteni majd /idős kori csontritkulás/
A calcium kiürülését a szervezetből lassíthatjuk rendszeres testmozgással, változatos táplálkozással, segít ha D vitaminban gazdag tejtermékeket fogyasztunk, pl. élőflórás termékek, magas
calcium tartalmú tej.
D vitamin: a szervezetünk nagyrészt táplálékból kinyert előanyagokból állitja elő, napfény hatására. Fontos szerepe van a
csontképzésben, segíti a calcium felszívódását és a csontokba való
beépülését. A fogazat megőrzésében is szerepe van.
Szintén tej-tejtermékekből, tőkehalmájból, máj és tojásból vihetünk a szervezetünkbe. Hazánkban a felmérések szerint nem megfelelő a napi mennyiség bevitele.
A csecsemőkkel, kisgyermekekkel a téli hónapokban szedetjük is
a D vitamint.

Hogyan segít a testmozgás? A csontjaink is akárcsak az izomzatunk a terhelésre, erőltetésre jobban reagálnak, mint a megszokott használatra. Ez pedig testmozgással érhető el /séta, futás
ugrálás, tánc, súlyzózás stb./
Hat a hátgerinc-elváltozások kialakulására, megelőzésére, vagy a
már kialakultak javítására.
A has és hátizom erősítésére /javítja a testtartást, védi a csigolyákat. Az egyensúlyérzék megőrzésére és javítására is hasznos.
(Forrás: Védőnői újság)
Hevér Istvánné védőnő

Kedves Betegeim!

Szeptemberben megkezdődött az iskola, zárt gyerekközösségek
álltak össze és már megindultak a vírusos megbetegedések. Most,
két hete vírusos hasmenés, és a betegek felénél erős torokfájás és
köhögés lépett fel. Ha a gyerekközösségekben elindul a fertőzés,
szinte valamennyi gyereken és később szüleiken, nagyszüleiken
végig halad.
Ha azt szeretnénk, minél gyorsabban és szövődménymentesen
fusson át rajtunk a betegség, akkor tartsuk a védekező rendszerünket frissen, jó erőben. Ezt úgy érhetjük el, ha sok nyers
zöldséget és gyümölcsöt eszünk, rendszeresen és elég folyadékot iszunk, sokat mozgunk a természetben - legalább naponta
kétszer fél órát - és kialusszuk mindennap magunkat. Ugyanezt követeljük meg gyerekeinktől is. Ne hagyjuk őket ellustulni,
a TV és a számítógép előtt henyélni, adjuk meg számukra az
idénynek megfelelő zöldséget és gyümölcsöt, és este időben fektessük ágyba őket.
Mindezek megvalósításához kívánok erőt és egészséget minden
kedves olvasónak.
Dr.Gúth Csaba háziorvos

ŐRHALOM SPORTEGYESÜLET HÍREI
Az egyesület csapata a 2012-2013.évi őszi szezonban a 11. helyen áll. Az ifjúsági csapat jelenleg
a 8. helyet birtokolja. Az elmúlt hétvégén, szeptember 22-én, az egyesület Ipolyszög csapatával játszott. Mindkét mérkőzés eredménye 5:1 lett.

Csapatnévsor (balról jobbra haladva):

Álló sor: Geregai Szabolcs, Geregai Zsolt, Urbán Gábor, Boros Norbert,
Rónási Richárd, Nagy Dániel, Szalánszki Dávid, Baranyi Zsolt edző,
Középső sor: Hodászi Zsolt, Csábi Dávid, Sinkovics Kornél, Czibulya
Gábor, Sinkovics Ákos, Barna Gergely kapus
(Hiányzók: Csábi Róbert, Hegedűs Richárd, Kertész Szabolcs, Máté
Zsombor, Németh Zoltán, Szabó Gergely, Szolik István, Kajtor Krisztián kapus)

Ifjúsági csapat névsora (balról jobbra haladva):

Álló sor: Baráth Bence, Varga Dávid, Bilák Roland, Koleszár
Dávid, Varga József edző, Oláh Viktor, Kárász Richárd, Oszlik Zoltán, Baráth Balázs, Csábi Gábor,
Középső sor: Nagy Tamás, Antal Zsolt, Antal Richárd, Járja Bence
Fekvő sor: Barna Balázs, Kárász András kapusok
(Hiányzók: Marsiczki Viktor, Vasas Kristóf, Vidó Dávid)
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ATTILA

ÁLTALÁNOS

Az új tanév
Részletek a tanévnyitón elhangzott igazgatói beszédből:
„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm tanévnyitó ünnepségünkön
megjelent kedves diákjainkat, köszöntöm a gyerekeket elkísérő kedves szülőket. Külön szeretném köszönteni az ünnepségünket megtisztelő Farkas Egont, Őrhalom község polgármesterét, Pilisiné
Varga Annát az óvoda megbízott intézményvezetőjét, Gyalog Ellát
a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, és Farkas Andreát, iskola és
községi könyvtárost. Végül, de nem utolsó sorban kedves pedagógus kollégáimat, iskolánk minden munkatársát. Amint látjátok
változás történt iskolánk életében. Az önkormányzatok engem bíztak meg az intézmény vezetésével. Bizalmukat megköszönöm. Csábi
Csaba tanár úr és Szolik Andrásné tanár néni más iskolában folytatják az oktatást. Eddigi munkájukat megköszönve, további sikereket kívánok nekik. Magamat nem kell bemutatni, mindenki ismer.
A hangom az egekig ér! Remélem meghallgatásra is talál! Én is új
dolgot fogok csinálni, mint ti, mindnyájan gyerekek! Hiszen mindenki új évfolyamon folytatja a tanulást. Dolgozzunk együtt sikeresen!
Fenntartó önkormányzatainktól kérem, hogy a nehéz gazdasági
helyzetük ellenére is legyenek a jövőben is gazdái iskolánknak, támogassák, segítsék intézményünket.
Tisztelt ünneplő közösség, a továbbiakban szeretném legkisebbjeinket, az első osztályosokat köszönteni. Gratulálok nektek, hogy a mai
naptól már iskolások, mi több a jelvénnyel a nyakatokban, József
Attilás diákok lettetek. Köszönöm az óvó nénik lelkiismeretes munkáját. Köszönöm nektek, és kedves szüleiteknek, hogy iskolánk kisközösségét választottátok. Szeretném a szüleiteket megnyugtatni,
hogy tanító nénitekkel, Györgyi nénivel együtt nagyon fogunk rátok
vigyázni. Remélem, hogy a tanév végére, mindenki remekül elsajátítja az írás, olvasás és számolás tudományát.

ISKOLA

HÍREI

A 8. évfolyamos, végzős diákjainktól azt szeretném kérni, hogy tanulmányi munkátokkal, viselkedésetekkel, legyetek példaképei fiatalabb diáktársaitoknak.
Új kollégánk Dely Nikolett, aki matematikát, fizikát, kémiát és természetismeretet fog tartani, és ő lesz az iskola fejlesztőpedagógusa.
Köszöntjük őt nagy szeretettel iskolánkban!
Végül egy Széchenyi István idézettel szeretném beszédemet zárni,
amely pedagógiai programunk mottója és pedagógus közösségünk
hitvallása is egyben:
”Azokért élünk, akiket szeretünk,
Azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk!”
Kívánom mindannyiunknak, hogy ezen gondolatok adjanak erőt
jövőbeli munkánkhoz. Ezzel az őrhalmi József Attila Általános
Iskola 2012-2013-as tanítási évét megnyitom”

Hírek iskolánk életéből
Az új tanévet 53 diákkal, köztük 9 elsőssel kezdtük.
Szeptember 11-én szülői értekezletet tartottunk. Meghívtuk a község
plébánosát Horváth Bertalan atyát, aki hittant fog tanítani nálunk.
Megválasztottuk a szülői munkaközösség tagjait. Elnöke: Lakatosné Pikács Anita
Megalakult a diákönkormányzat, melynek első feladata a papírgyűjtés megszervezése volt.
Az IPR(Integrált Pedagógiai Rendszer) pályázaton nyert pénzből oktatási eszközöket, tanszereket, könyveket, DVD-ket vásároltunk. Diákjainkat kirándulni visszük. Először az 5-6. osztály
látogatja meg a hollókői várat.
Tovább folytatódik az Iskolatej akció. Az alsós tanulók naponta
friss almát, körtét ehetnek, valamint gyümölcslevet ihatnak az Európai Iskolagyümölcs-program keretében, melyet Berkenyéről szállítanak iskolánkba.
Az idén, a tanítási órákat követően a diákok tanulószobán vehetnek részt, melyet jelenleg 28 gyerek igényelt.
Méltón szeretnénk megünnepelni közelgő nemzeti ünnepeinket.
Az őszi szünet október 28-tól november 4-ig fog tartani.
Az őrhalmi József Attila Általános Iskola tantestülete nevében,
tisztelettel: Benőczné Zachar Ágnes megbízott iskolaigazgató

O l d B o y Fu t b a l l K l u b E g y e s ü l e t h í r e i
12 éve már a falu lakói is tudják, hogy ha kedd, akkor öregﬁúk foci, ami szent és sérthetetlen. Estéről estére már megszokott és szinte állandó felállásban komoly presztízs
meccseket vívunk, utána pedig jóízűeket beszélgetünk. A
befolyt tagdíjakból, a tél folyamán, melegítőt és teremcipőt
vásárolunk a tagoknak.
Az egyesület megalakulása óta az elnöki tisztséget Bozány
István töltötte be, amit nagy lelkesedéssel, odaadással és
nagy szakmai hozzáértéssel végzett. Ezúttal köszönjük eddigi munkáját, továbbra is számítva tapasztalataira, taná-

csaira. Tisztségéről lemondva, az egyesület tagsága elnökének Kelemen Attilát választotta meg.
Egyesületünk életét az elmúlt években sajnos két haláleset
is sújtotta. Bozány Albin és Csernyík András emlékére, 2012.
október 13-án 14 órakor, ipolyvarbói barátaink részvételével
emlékmérkőzést szervezünk. A mérkőzés előtt tiszteletünket tesszük a temetőben. Ezen a napon 13.00 órakor gyülekező az általános iskola előtt, majd csendes megemlékezés
a temetőben, ezt követően kezdődik a mérkőzés a sportpályán. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vezetőség

I N T É Z M É N Y E I N K

Óvodánk

hírei

Az idei nyári szünet hosszabbra nyúlik a gyerekeknek, mint
szokott, mert szeptember elején megkezdődött óvodánk felújítása. Minden helyiséget kiürítettünk, előkészítettünk a
munkálatokhoz. A munkálatok nagyságát igazolja, hogy
volt olyan nap, amikor öt brigád végezte egyszerre munkáját: dolgoztak az útépítők, zsaluzták a kerítést, betonozták
a termeket, vakolták a konyhát, cserélték a nyílászárókat.
Napról-napra épül, szépül meg óvodánk épülete. Mindenki
tudja, maga az épület milyen régen épült. A régi burkolatok
mára nagyon elhasználódtak, az ablakok kiengedték a meleget. A konyha kövezetét nagyon nehéz volt fertőtleníteni.
Ezért is örültünk nagyon, amikor polgármester úr hozta a
jó hírt: nyert a pályázatunk!

7

Az egész épületet leszigetelték, a termek új szigetelt burkolatot kapnak, minden falat, ajtót átfestenek. Megkérdeztem
a régi dolgozókat, hogy mikor volt utoljára ilyen nagy felújítás az óvodában, de egyikük sem emlékezett ilyenre. Ez
a nagy munka hamarosan befejeződik. Köszönöm a szülők
megértését, türelmét!
Az óvoda berendezései is régiek, elhasználódtak, megértek a cserére. Ezért gondoltunk arra, hogy jótékonysági bált rendezünk, amelynek bevételéből elkezdjük
ezek kicserélését.
Kérem Önöket, Titeket régi Szülőket, Óvodásokat, hogy támogassanak minket ezen célunk megvalósításában. Vegyenek részt a bálon, vagy támogatójegy vásárlásával
fogjunk össze óvodánk szépülése javára.
Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezető

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket
a 2012. október 20-án, szombaton
20.00 órakor kezdődő,
az őrhalmi József Attila Általános Iskola
tornatermében megrendezésre kerülő
óvodánk I. jótékonysági báljára!

Z ö l d ú t

Ő r h a l o m b a n

Őrhalom, Csitár és Iliny községek önkormányzatai a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER programban pályázatot nyert a három településre kiterjedő Zöldút projekt keretében, zöldutak, valamint zöldutas információs
pontok kialakítására. A project kivitelezését a Dekornet Products Kft. végzi.
A zöldutak olyan természeti folyosók, útvonalak, melyeket használhatunk sportra, turizmusra, kikapcsolódásra és
mindennapi közlekedésre, gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más motormentes módon közlekedve. Hasznosak a
természetvédelem, a kulturális örökségvédelem és az
egészségmegőrzés szempontjából. A zöldutakat országszerte azzal a szándékkal hozzák létre, hogy a térségben
élők, és az oda látogatók igényeit egyaránt kielégítse és
élénkítse a helyi gazdaság fejlődését és segítse a helyi
közösségek megerősödését, továbbá összekapcsolja a településeket, a régiókat és azok lakóit.
Őrhalomból a Zöldút turista vonal az Ipoly-hídtól indul,
az árterületen át bevezet a faluba. A kirándulók elsőként
a Varbói téren kialakításra kerülő ún.információs ponttal, azaz a pihenő hellyel és az ott elhelyezett táblával
ismerkedhetnek meg, majd a községen keresztül haladva, a Csitári – patak mentén folytathatják tovább útjukat Csitár, illetve Iliny felé, ahol a három község zöldút
programjának a végső úti célja a Tábi-tó.
F.A.

NAPJAINK
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ANYATEJES VILÁGNAPI PROGRAM ŐRHALOMBAN
1992 óta világszerte, minden évben megünneplik az Anyatej Világnapját, az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet(WHO) kezdeményezésére. A program célja, hogy emelkedjen a hat hónapos korig
kizárólag anyatejjel táplált csecsemők száma.
Szeptember 7-én, az őrhalmi Művelődési Ház épületében tartották az
Anyatej Világnap rendezvényét, immár ötödik alkalommal, Hevér Istvánné védőnő szervezésével. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
balassagyarmati vezető védőnő, Varga Mihályné, és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói. A programot Farkas Egon polgármester úr nyitotta

meg, melyet a főszervező köszöntő szavai követtek. Ezt követően
Bodor Klára egészségfejlesztőt hallhatták, aki az egészséges táplálkozásról adott tartalmas tájékoztatót. A vendégeket a szervezők
színes, szórakoztató programmal is várták, melyet Jacsjanszki
Klára énekes-, és Jacsjanszki Dóra verses előadása nyitott meg.

Majd a csitári óvodások vidám kis műsora következett, melyet Farkasné Marton Éva óvodapedagógus tanított be a gyerekeknek. Végül
Huszár Kriszta néptánc oktató zenés-táncos játékra hívta a kicsiket és
a nagyokat is. A rendezvényt tombolasorsolás zárta. Senki sem távozott üres kézzel. Hevér Isvánné védőnő és segítői remélik, hogy a
műsor elnyerte a jelenlévők tetszését. Az anyukák hasznos és új információkat szereztek, és a gyerekek is jól érezték magukat. A vendéglátók a műsor után sok szeretettel vártak mindenkit kötetlen
beszélgetésre és egy kis falatozásra a svédasztal köré. A rendezvény
főtámogatói: MERCK Kft. (gyógyszergyártó és forgalmazó), Őrhalom
Község Önkormányzata, a balassagyarmati Szent György Gyógyszertár, Fülöpné Tóth Barbara, Bernáth-Kmeti Kornélia, Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör, Őrhalomért Egyesület, Községi Könyvtár. F.A.

Őrhalomért Egyesület
Mint arról már valószínűleg sokan értesültek Önök
közül, a közelmúltban megalakítottuk az Őrhalmi Falufejlesztő, Hagyományőrző, Kulturális és Idegenforgalmi
Egyesületet, rövidített nevén az Őrhalomért Egyesületet.
Az egyesület célja: Minden lehetséges módon és eszközzel
segíteni Őrhalom község fejlődését, a helyi önkormányzattal közösen, a falu és a lakosság érdekében. A település
történetének
feltárása,
mindennapjainak
dokumentálása és bemutatása. A népművészeti értékek,
néphagyományok, népviselet, az épített és a természeti környezet, a helyi kulturális örökség őrzése, ápolása, továbbadása, bemutatása. Faluház, palóc porták létrehozása,
annak elősegítése. Hagyományos mezőgazdasági tevékenység felújítása, folytatása, népszerűsítése, bemutatása.
Hagyományőrző, kulturális, sport és idegenforgalmi rendezvények, falunapok szervezése, a település képviselete
mások által szervezett ilyen rendezvényen. Faluszépítő és
környezetvédő akciók, szabadidőprogramok szervezése. A
falusi turizmus fellendítése. Közösségi tér, falusi szálláshely, hagyományőrző vendéglátóhely üzemeltetése. Pályázatok készítése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés,
bemutatók tartása a fenti témákban.
Tehát a legfőbb célunk, hogy a magunk eszközeivel segítsük
szülőfalunk, lakóhelyünk fejlődését, szolgáljuk az itt élő emberek életminőségének javítását. Ennek érdekében egyfajta
civil összefogást igyekszünk megvalósítani, amiben számítunk minden őrhalmi lakóra és tőlünk elszármazott egykori
falubeliekre egyaránt, mivel legfőbb célunkat csak széleskörű
összefogással érhetjük el.
Megalakulásunk után haladéktalanul elkezdtünk dolgozni.
Ennek során az alábbi legfontosabb feladatokat végeztük el,
és az alábbi rövidtávú célokat tűztünk ki magunk elé:
- A faluban élő fiatalok régi vágya volt egy konditerem ki-

alakítása. Egyesületünk tagjai az iskola épületében kijelölt
helyiséget rendbe tették, a célnak megfelelő állapotba hozták. A megnyitásról a későbbiekben adunk tájékoztatást,
- A művelődési házban megkezdtük a rendszeres, havi egy
alkalomra szóló, minden korosztályt érintő szórakoztató
programok, ún. retró discók szervezését,
- Az elmúlt két hónapban csapatunk több főzőversenyen
is képviselte már községünket,
- Télen - feltéve, hogy az időjárás is úgy akarja - jégpályát
szeretnénk készíteni, tavasszal pedig, ha igény mutatkozik
rá, megnyitnánk a teniszpályát az iskola salakpályáján,
- Szilveszterre óévbúcsúztató bált szervezünk,
- Havi egy alkalommal, előre láthatólag a hónap második hétfőjén, kulturális programot szervezünk, ahol községünkhöz kötődő emberekkel beszélgetünk.
Mindez, a sok-sok társadalmi munka ellenére is, sok
pénzt igényel, amit részben pályázati forrásokból kívánunk előteremteni, de szükségünk van támogatók segítségére is. Ezért azzal a kéréssel fordulunk mindenkihez,
hogy segítse munkájával, támogassa anyagi hozzájárulásával egyesületünket, hogy feladatainkat Őrhalom fejlődése érdekében megfelelően tudjuk végezni.
Segítségüket előre is köszönjük!
Kedves Olvasó! Egyesületünk, mint azt már írtuk, két
hónapja alakult. Ez idő alatt nem egy ember állított meg
minket, és mondta azt, hogy: „De jó ötlet!”, „Milyen elképzeléseitek vannak?”, „Miben tudok segíteni?” Nagy
örömmel fogadjuk a segítséget! Persze, jó helyi szokás szerint, ennél sajnos több negatív reakcióval találkoztunk,
mint például: „Ki és miért ő van az egyesületben?”, „Korábban kellett volna!”, „Elvesszük a klubot a fiataloktól!”, „Ez egy nagy butaság, mert itt semmi sem
működik!” és még sorolhatnánk.
Az egyesület elnökének engem, a cikk íróját, Farkas Andreát választották. Megragadom az Őrhalmi Újság adta

lehetőséget, - amely eljut minden lakóhoz -, és reagálok a
megalakulásunk óta, velünk kapcsolatban megfogalmazott kérdésekre. Feladatom semmiben sem változott, mint
amit eddig is végeztem településünkön társadalmi munkában. Rendezvényeket, faluszépítő programokat szerveztem,
hagyományokat
őriztem,
ápoltam,
népszerűsítettem a jellegzetes, helyi népviseletet, és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy még sorolhatnám,
mi mindent tettem.
Mindenki előtt nyitva a lehetőség, hogy létrehozzon bármilyen egyesületet. Mi, tizenkét fő összefogásával megalakultunk.
Természetesen
lehet
céljainkhoz,
munkánkhoz csatlakozni, adott a lehetőség bárki számára; hogy aztán ki és mennyire él ezzel, ezt majd a későbbiekben meglátjuk. Rengeteg tervünk, elképzelésünk
van, amelynek kivitelezéséhez nagyon sok segítségre van
szükségünk. Tény és való, hogy már évekkel ezelőtt is lehetett volna ilyen szervezetet létrehozni, de az dobja ránk
az első követ, aki ez ügyben tett bármilyen lépést is eddig.
Továbbá, hogy folytassam a felvetődött vádakra a reagálásokat, szerintem a havi egy alkalommal szervezett
szórakoztató est megrendezésével nem vesszük el az ifjúsági klubot a fiataloktól. (Szerencsére, több szülőtől kaptunk már pozitív visszajelzést is arra vonatkozóan, hogy
a gyermekük itt, a falun belül tud eljárni szórakozni).
Kedves Olvasó! Kicsit gondolkodjunk, hogy kit, és főleg,
hogy miért bántunk! Ha már tettel nem is, de legalább jó
szóval segítsük egymást ebben a csúnya, rohanó világban! Egyből ne a rosszat lássuk a dolgokban, hanem próbáljunk meg mögé látni, és aztán ítélkezni. Ha valakinek
javaslata, ötlete, kérdése lenne az egyesület munkájával
kapcsolatban, akkor szívesen várjuk 2012. október 4-én,
csütörtökön 17.00 órától 19.00 óráig a Községi Könyvtárban, ahol találkozhat és elbeszélgethet tagjainkkal.
Üdvözlettel az egyesület nevében: Farkas Andrea elnök
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ŐRHALOM - IPOLYVARBÓ (VRBOVKA)
Megkértük Lőrincz Máriát, az Ipoly-hidak Újjáépítéséért
Polgári Társulás elnökét, hogy tájékoztassa a lakosságot
a híddal kapcsolatos tudnivalókról.
Az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás a magyarországi KKK szervezettel együttesen 2007-2008-ban az INTERREG III A program keretén belül a 144-11-028 sz. projekt
keretén belül kidolgoztatta az Ipolyvarbó - Őrhalom településeket összekötő Ipoly-híd engedélyeztetési tervdokumentációját, amely dokumentum a projekt partnerek közös
tulajdonát képezik. A közbeszerzési eljárás alapján a tervezéssel a Szlovák Műszaki Egyetem és a Pont-TERV Zrt.
szakembereit bízták meg, akik az út nyomvonalára, valamint az Ipoly-híd kialakítására 2007. június hónapban több
változatú tanulmánytervet készítettek. Ennek alapján a Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Igazgatósága a KKK Híd Önálló Osztályával egyeztetve, a régi úttöltést felhasználó
nyomvonalat, a mederhídra pedig az előre gyártott vasbeton felszerkezetű változatot választották ki továbbtervezésre. A híd teherbírása „A” osztályú jármű. A magyar
oldali hosszú töltésen vezetett, kétnyílású ártéri híddal
megszakított út a háromnyílású mederhídon keresztül érkezik Ipolyvarbó községbe. A híd felszerkezete előre gyártott, tartós, együttdolgozó, helyszíni pályalemezes
vasbetonszerkezet. Tekintettel arra, hogy a híd a szlovákiai oldalon Ipolyvarbó községbe ér be, a keresztmetszet
mindkét oldalán monolit vb. járdás hídszegélyek készülnek,
melyeken kandeláberek kerülnek elhelyezésre.
A hídépítés törvényi háttere: A 2012. február 27-én, Pozsonyban aláírt, Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető
közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás szerint támogatják, hogy a közös államhatáron átvezető közutak nyomvonalának kijelölését, beruházásának előkészítését,
építésének, üzemeltetésének, fenntartásának módját és forgalmi jellegét, illetve a már létező közutak műszaki tartalmát módosító beruházás módját (az 1. Cikk bekezdésben
foglalt kivétellel: az autópályák, gyorsforgalmi utak, a

HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR
Idén július 28-án rendezték meg Ilinyben a hagyománnyá vált
Palóc lakodalmast, ahol a kör tagjai az eredeti őrhalmi népviseletbe vettek részt a lagzis forgatagban.
Augusztus 11-én volt a Kör saját rendezvénye, az Aratóbál.
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyományőrzők részt vettek a körmeneten és a búcsúi szentmisén.
Szécsényfelfaluban szeptember 7-én az önkormányzat és a
helyi Idősek klubja szervezésében rendezték meg a Falunapot,
ahol az idei Aratóbálra alakult asszonykórus képviselte községünket.
A hagyományőrzők bográcsozással és vicces feladatokkal,
vidám vetélkedővel búcsúztatták a nyarat.
F.A.

IPOLY-HÍD

szlovák oldalon I. osztályba sorolt utak, valamint a 30 méternél hosszabb szerkezetű határhidak létesítéséről a két
ország kormánya minden esetben külön állapodik meg) az
utak tulajdonosai, illetve az utak kezelésére jogosult
szervezetek saját igényeik és fejlesztési szándékaik szerint, külön megállapodásban határozzák meg, a területileg
illetékes állam erre vonatkozó műszaki és jogi előírásainak, valamint a jelen megállapodásban foglaltak figyelembe
vételével. A közös államhatáron átvezető, létező és tervezett közúti kapcsolatok jegyzéke tartalmazza az Ipolyvarbó – Örhalom határhidat is a következő formában:
A közúti kapcsolat
megnevezése

Az út jellege és számjele

MagyarorSzlovákia
szág
Őrhalom

Határjelek
száma

Vrbovka
V.16/21S –
(Ipolyvarbó)
V.18M

A forgalom
jellege
Magyarország Szlovákia
önkormányzati
személy- és
helyi út,
út; Ipoly-híd
teherforgaIpoly-híd
helyi út
lom 3,5 t-ig

•A beruházási tevékenység, építés, rekonstrukció, továbbá
az üzemeltetési és fenntartási munkálat anyagi fedezetéről az utak tulajdonosai, illetve az utak kezelésére jogosult szervezetek gondoskodnak.
•A közúti kapcsolatok a Megállapodásban foglaltak figyelembe vételével korlátozás nélkül igénybe vehetők, a
Schengeni Egyezményben foglalt feltételek, valamint a nemzetközi és nemzeti jogi előírások betartásával.
•A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között hatályos
nemzetközi szerződések értelmében mindennemű, az államhatárt érintő munka megkezdése előtt az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága
jóváhagyása szükséges, illetve a közös államhatárt alkotó
folyók keresztezése esetén a terveket megtárgyalás céljából a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság elé kell terjeszteni.

Az Ipolynyéken lakó Lőrincz Máriának köszönjük az átfogó
Kanyó Géza
tájékoztatást.
gánszemély, akik a kör megalakulásától folyamatosan segítik munkánkat. Természetesen köszönet jár a próbákon való részvételért, a
fellépő ruhák karbantartásáért, a vacsora alapanyagokért, a finom
süteményekért, valamint a fizikai segítségeken át, a személyes részvételig, az eredeti népviseletek kölcsönadásáért, mindenért, hiszen
a támogatók közreműködésének köszönhető, hogy a rendezvény
nagy sikerrel és szép eredménnyel zárult.
A hagyományőrzők hálásak, hogy mindig vannak olyanok, akik érF.A.
tékelik, és segítik munkájukat!

12. ARATÓBÁL

Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör 2012. augusztus
11-én rendezte meg a 12. jótékonysági Aratóbált. A bál a hagyományőrzők saját rendezvénye, melyet Jacsjanszki Klára egy dallal, és
Farkas Egon polgármester úr ünnepi köszöntővel nyitott meg. Ezt
követően a kör tagjai színvonalas és vidám műsorral kedveskedtek
vendégeinknek, melyet Tóth Zsuzsa néptánc oktató koreografált. A
fellépések után a több fogásos, finom vacsoráé és a táncosok, valamint szüleik által készített süteményeké volt a főszerep. Az est során
színpadra lépett Varga Nikolett, aki szólót énekelt, valamint a nagy
sikert aratott meglepetéstánc is, melyet a hastáncosok adtak elő. A
hajnalig tartó mulatsághoz a talpalávalót Kakas Péter és Fábián Balázs szolgáltatta.
A kör főbb támogatói: településünk önkormányzata, a helyi általános
iskola, községünk polgárőrsége, valamint számos vállalkozó és ma-

K Ö S Z Ö N J Ü K!
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves segítőnk munkáját, a
támogatóink anyagi vagy más természetű hozzájárulását, amellyel hozzájárultak és segítették a 12. Aratóbál eredményes lebonyolítását.
Köszönjük, hogy az Önök segítségével, valamint hogy Önökkel együtt
ünnepelhettük a 12. Aratóbált.
Köszönettel: az Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai.
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