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Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr,
augusztus 20-án, a Szent István kápolnánál elhangzott ünnepi beszédét idézzük.

„Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden helybélit és vendéget Szent István Király, falunk védőszentjének ünnepén.
Külön köszöntöm főtisztelendő Miklós Zalán Árpád
és Horváth Bertalan plébániai kormányzó urakat és
Dr. Kiss Tamás György jegyző urat.
Isten éltessen minden jelenlévő kedves Istvánt!
930 évvel ezelőtt, ezen a napon Szt. László király
utasítására a Székesfehérvári bazilikában elmozdították Szt. István király halotti szarkofágjának fedőkövét. Hartvik püspök legendájának tanúsága
szerint a jelenlévők megdöbbenésére a bazilikát a
sírhelyből áradó paradicsomi édes illat töltötte be,
olyan, mint amikor tömjéneznek. Meglepetésre a koporsó színültig volt telve vöröses, olajjal kevert vízzel. Azért, hogy hozzáférjenek a csontokhoz ezüst
edényekbe elkezdték kimérni a folyadékot. De akármennyit merítettek ki, a koporsóban a folyadékszint
nem változott. Legnagyobb meglepetésükre a 45 éve
eltemetett test maradványai közül a jobb kar teljesen épen, mumifikálódva megmaradt. Ekkor a nép
ajkán felcsendült a hálaének és az ország lakossága
egy emberként Fehérvárra zarándokolt tiszteletet
tenni az oltárra emelendő király előtt. Egy hétéves
fiút, aki idegzsugorodás miatt születése óta csak
négykézláb csúszkált, szülei elhoztak a sírhoz, teljes hittel a boldog király közbenjárására bízva.
Ámulatukra az idegzsugorodás fiukban feloldódott
és járni kezdett. Ekkor a jelenlévő László király örömében fölkapta és az oltár elé vitte, ahol dicsérő
himnuszt zengtek Istennek. Szent István király
szentté avatásának időszakából számos csodás gyógyulást feljegyeztek.
Első szent királyunk földi maradványit mindig nagy
tisztelet övezte. Az épen maradt szent jobbot egy
Bihar megyei monostorban helyezték el. A tatárok
elől az ereklyéket IV. Béla király Dalmáciába menekítette. A török hódoltság idején, kalandos úton
szintén a dalmáciai Dubrovnikba kerültek, ahol a
domonkos rendi szerzetesek őrizték. Mária Terézia
közbenjárására sikerült visszahozni az országba. A
Szent Jobbot 1938-ban, a Szent István halálának
900. évfordulójára rendezett szentévben megemlékezésként körbehordozták az országban. A második
világháború alatt a koronázási jelvényekkel együtt
egy salzburgi barlangban rejtették el. Magyarországra az Amerikai Katonai Misszió hozta vissza,
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és az 1945. augusztus 20-i körmeneten már körbehordozhatták. A kommunista időkben betiltották a
körmenetet, és a Szent Jobbot a Szent István-bazilika páncélszekrényében rejtették el.
1987. augusztus 20-án Paskai László bíboros, esztergomi érsek szentelte fel a Szent Jobb-kápolnát a
Szent István-bazilikában, és itt helyezték el az ereklyét. Szent István halálának 950. évfordulóján
ismét körbehordozták az országban. 1989. óta minden évben, így ma este is megrendezik Budapesten
az augusztus 20-i körmenetet.
Történelmünk során mindig szokás volt Szent István
maradványaiból ereklyét adományozni nemzetközi
kapcsolatok építésére, vagy akár templomalapításra.
4 évvel ezelőtt Őrhalom is kapott egy csontszilánkot, amelyet (mint minden évben, úgy) ma is ünnepélyes körmenetben hoztunk magunkkal a Szent
István kápolnához.
Tisztelt Plébános Urak! Tisztelt Ünneplők! Senki ne
gondolja, hogy Szent királyunk ereklyéjét valamiféle babonából, vagy amulettként esetleg totemként
tiszteljük. Nem, hanem a szent életű királyt, az államalapítót, az országépítőt tiszteljük. Az Ő közbenjárását kérjük és az Ő művét folytatjuk.
Egy évvel ezelőtt azért fohászkodtunk, hogy településünk megszabaduljon a múltból örökölt hatalmas
pénzügyi adósságtehertől. Sok kemény munka, szigorú pénzügypolitika eredményeként ma már elmondhatjuk, hogy saját erőfeszítéseink, kiegészítve
a kormányzati segítséggel, meghozták az eredményt. Míg korábban gazdálkodásunkat tekintve sereghajtók voltunk a térségben, mára falunk a
környék szilárd pénzügyi alapokkal rendelkező községei közé került. Megerősödve, képesek voltunk belevágni olyan nagyszabású feladatba is, mint az
elavult óvodaépület, konyha és a környező utak felújítása. Ma már, a szülők legnagyobb örömére, gyermekeink egészségesebb, esztétikusabb környezetben
nevelkedhetnek, és az étkeztetés feltételei is sokkal
jobbak lettek.
Tisztelt Őrhalmiak! Köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben Őrhalom bármiféle közös társulásban vett
rész, valahogy mindig a rövidebbet húztuk. Gondoljunk csak a Közös Tanácsra, a Tsz-re vagy az Iskolára. Utóbbi szinte fölemésztette a falut. Mindezen
rossz tapasztalatokkal a hátunk mögött, de levonva
a tanulságokat, mégis úgy döntöttünk, hogy az államigazgatást helyben tartjuk és létrehozzuk az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalt, a környező
három településsel együtt, Őrhalom központtal. Az
a célunk, hogy a Hivatal közvetlenül segítse az itt
élő emberek életét és erősítse falunk központi szerepét, építse jövőnket. Mindez a cél komoly összefogást, jelentős szervezési feladatot és nagy
érdekérvényesítési erőt igényel.
Tisztelt Őrhalmiak! Kedves Barátaim! Egy évvel ezelőtt azért imádkoztunk, hogy új plébánosunk, Berci
atya hozza el közösségünkbe a békés alkotómunka
időszakát. Úgy gondolom, ma van miért hálát adnunk. Közös összefogásunk eredményeként szépen
felújítottuk kívülről a templomunkat. A példátlan
áldozatvállalás és a kölcsönös bizalom nagyszerű értéket teremtett. A főút mellett álló templomunk hirdeti mindenki számára az őrhalmi emberek hitét és
buzgóságát. Láthatja a világ, hogy folytatjuk Szent
István ország és egyházépítő művét. Azt hiszem falunk védőszentje ma büszkén tekint le az őrhalmiakra. Köszönöm a figyelmüket!”

ŐRHALOM SZERETLEK
Őrhalom Község Önkormányzata is csatlakozott az
"Itthon vagy! - Magyarország szeretlek!" rendezvénysorozathoz. Ezt az országos programot azért
hívták életre, hogy megmutassuk, milyen szép az
országunk, mennyi értéket őriz, és milyen csodálatos emberek lakják. Szent Mihály napjának üzenete
éppen ebben rejlik: újra felfedezni értékeinket, öszszetalálkozni, s együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink, hiszen egy valami biztosan közös
bennünk: ez a hazánk, itt vagyunk itthon.
Szeptember 28-án, szombaton főzőverseny várta
az érdeklődőket a Polgármesteri Hivatal udvarán,
ahol „magyar étkek” elkészítésével lehetett nevezni. Tíz csapat mérte össze szakács tudományát.
A rendezvény alatt háttér programok színesítették a délutánt.
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” címmel
előzetesen meghirdetett rajzverseny beérkezett
műveit kiállítottuk a Polgármesteri Hivatal rendezvény termében, ahol 12.00 órától megtekinthetők voltak a nap folyamán. Az alkotásokat
Majer Klára helyi művész, valamint Benőczné Zachar Ágnes és Hegedűs Andor pedagógusok, 3 korcsoportban értékelték.
Délután két órától a fellépő csoportoké volt a főszerep. Először Oláhné Csercsics Ivett és Oláh József néptánc oktatók interaktív játékba vonták be
a jelenlévő gyerekeket, majd műsort adtak a csitári óvodások, a helyi általános iskolások, végül az
őrhalmi hagyományőrzők.
A műsort követően került sor a rajzverseny és a
főzőverseny eredményhirdetésére.
Rajzverseny helyezettjei óvodás korcsoportban: 1.
Hugyecz Lorina, 2. Kalányos Levente, 3. Bunder
Zita. Alsós iskolás korcsoport: 1. Fábián Sára
Noémi, 2. Jacsjánszki Dóra, 3. Oláh Roland. Felsős iskolások: 1. Fábián Donát, 2. Fábián Anna
Ráhel, 3. Jacsjánszki Klára. Felnőtt korosztályban
első helyezett lett Kozmajer Viktor.
A 3. Főzőverseny aranyfakanalát az őrhalmi egyházközség csapata nyerte meg, akik csülkös, velős
pacalt készítettek hagymás, szalonnás, sült tojással.
Szeptember 29-én, vasárnap a szentmise után a
Szent István kápolnánál, községünk jelképénél
műsort adott a Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság „Magyarország szeretlek” címmel,
és templomunk énekkara.
Délután egy órakor indult a "Szeretlek szűkebb
hazám" kerékpár túra, amely érintette a Közös Önkormányzati Hivatal településeit. A 21 fős csapat
Őrhalomból, a Szent István kápolnától startolt. Következő állomás Hugyagon az 1956-os Emlékház és
Kiállítás volt. Harmadik község Csitár, ahol megnézték a templomot. A célállomáson, Ilinyben finom
süteményekkel várták a kerékpározókat.
Az esti programok az Őrhalomért Egyesület Beszélgetős est sorozat következő előadásával kezdődött. A vendég Fagyas Róbert ipolyvarbói
fotós-grafikus volt, aki a Nagy Magyarország területén tett számos kirándulásáról mesélt saját fotói
alátámasztásával, az őrhalmi általános iskola
könyvtárában, Pilisi Sándor segítségével.
Ezt követően az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör megnyitotta az általános iskola épületében kialakított Hagyományőrző kiállítását.
Végül, a két napos rendezvény méltó zárásaként
fél tízkor tanúi lehettünk a Szent Mihály napi tűz
fellobbanásának. A tábortüzet felejthetetlenné
tette a Deák család zenei aláfestése és a régi, őrhalmi képekből készült nagy képernyős kivetítés.
Az est során a hivatal dolgozói forró csokit, teát,
és forralt bort kínáltak a résztvevőknek.
Kedves őrhalmiak! Ezen a szép, napsütéses, őszi
hétvégén adott volt a lehetőség mindenki számára, hogy részt vegyen egy színes programsorozat bármely - saját maga számára kedvező rendezvényén. Próbáltunk minden korosztály és
több érdeklődési kör számára megfelelő programokat összeállítani. A résztvevők számának tükrében úgy gondolom, hogy az 1100 fős Őrhalom
község méltóképpen megünnepelte Szent Mihály
napját. Őrhalom szeretlek! (Képes beszámolónkat
a 6-7. oldalon láthatják.)
F.A.
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Az elmúlt három hónapban Önkormányzatunk számos beruházást, felújítást végzett a település területén az esztétikusabb
és biztonságosabb falukép érdekében.
Közmunkásaink lefestették és figyelmeztető jelzésekkel látták el a Dózsa és fő
út kereszteződésében, valamint a Csitáripatakon átívelő hidak korlátjait.

Felújították és lefestették az önkormányzati hirdetőtáblákat.
Új festék réteg került a focipálya szélét
jelző póznákra és a kapukra.
Leaszfaltozták a Rákóczi út 35. szám
előtti járda szakaszt és buszmegállót.
Folyamatban van a Hyundai kisbusz felújítása.
Önkormányzatunk kijavíttatta a hivatal
épületének és az általános iskola épületének tetőszerkezetét.
Augusztus 21-én településünkön véradást szerveztek. Közel 40 fő véradó vett
részt ezen a nemes akción.

A temetőben található mellékhelyiségeket is felújították és átalakították.
Szeptember hónapban teljes külső felújítás történt a hivatal épületén. Kijavították és lefestették a közös hivatal
épületének külső falazatát és lábazatát.
Parkosítást és tereprendezést végeztek a
hátsó udvaron.

Szabadtéri, közösségi programok szervezéséhez vásároltunk 14 garnitúra sörpadot és 6 db harmonika pavilont, valamint
a művelődési házba 120 db párnás széket.
Az óvodába saját erőből korszerűsítettük a fűtés és melegvíz rendszert. A beru-

házás értéke elérte
az 1 millió forintot.
Ez úton is hála és
köszönet jár azoknak a lakóknak, akik
az elmúlt hónapokban locsolták a falu
területén elhelyezett
virágládákat.
Önkormányzatunk szeptember 28 - 29én megrendezte az „Itthon vagy! Szeretlek
Magyarország!”programjait. (Részletes beszámoló a 2. oldalon.)
Intézményeinknél személyi változások
történtek. Augusztus hónaptól óvodánkba
új dada került alkalmazásba Hegedűs Józsefné Szerénke személyében. Hivatalunk
új karbantartója Kanyó Richárd lett.
F.A.

Ülésezett a képviselő- testület
A 2013. III. negyedévében eddig 4 alkalommal ülésezett az őrhalmi Képviselő-testület.
2013. július 23-ai ülés:
•Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a törvényi
rendelkezéseknek
megfelelve
együttműködési megállapodást köt az Őrhalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
•A Testület pályázatot írt ki az őrhalmi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető munkakörének betöltésére.
•A Képviselő-testület a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft. 2013.05.30-ai ülésén készült
jegyzőkönyv 4/2013., 5/2013., 6/2013. taggyűlési határozataiban foglaltakat megismerte, azt megtárgyalta és az abban
foglaltakkal egyetért.
•A Testület pályázatot írt ki az őrhalmi Napköziotthonos Óvoda óvodai dajka munkakör
betöltésére.
•Farkas Egon polgármester az elmúlt ülés
óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről
adott tájékoztatást:
-Június 15-16-án került megrendezésre a
Nemzetközi Ifjúsági Találkozó, aki ott volt
jól érezhette magát.
-Június 30-án volt a templomszentelés.
-Július 1-jén, Köztisztviselők Napján a hivatal zárva volt.
-A Sportegyesületet több alkalommal szállította a mikrobusz az idegenbeli mérkőzésekre. Az egyesület közgyűlést és
szezonzáró bankettet tartott a hivatal nagytermében.
-Feljelentést tett a Kossuth út végén lévő
hársfák megrongálása tárgyában a Balassa-
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gyarmati Rendőrkapitányságon.
-Július 4-én a Közös Önkormányzati Hivatal és az iskola tetőszerkezetén a legszükségesebb hibák kijavításra kerültek.
-Július 6-án került megrendezésre a már hagyománnyá vált Vidám Lurkók Napja,
amely most is jól sikerült.
-Betörés volt a hivatalban, kisebb gépeket
vittek el a műhelyből.
2013. augusztus 01-jei ülés:
Lajoskomáromban tartott kihelyezett ülést a
Képviselő-testület, ahol egy sertéstelepet látogattak meg.
2013. augusztus 29-ei ülés:
•A képviselő-testület a 2012. évben hozott
határozatát 2013. június 03-ai ülésén akként
módosította, hogy az idősek nappali ellátását 2013. július 01-től kezdődően megszünteti, majd a 2013. szeptember 1-től
kezdődően az étkeztetést nem a társulás keretén belül, hanem önállóan oldja meg, mint
kötelező szakfeladatot.
•Időközben kiderült, hogy a rendelkezésre
álló idő nagyon rövid, nem lehetséges beszerezni a szükséges engedélyeket a határidőig, ezért indokolt, hogy az étkeztetés
2013. december 31-ig még a társulás keretein belül maradjon, így addig a társulás tagjai maradunk.
2013. szeptember 26-ai ülés:
•Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az őrhalmi Napköziotthonos
Óvoda intézményvezető munkakörének betöltésére kiírt pályázatot elbírálta és Pilisiné
Varga Annát nevezte ki intézményvezetőnek
2013. október 01-től 2014. augusztus 15-ig,
határozott időtartamra.
•A Testület elfogadta az Önkormányzat
2013. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
•A Képviselő-testület elfogadta a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet.
•A Testület megalkotta és elfogadta a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletét.
•A Testület egyhangú szavazással úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be „A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának
2013.évi igénylése” címen.
•A Testület egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az Ipolymenti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete
LEADER Helyi Akciócsoporthoz „Települési szintű térfigyelő kamerarendszer kiépítése Őrhalom községben” címen. A pályázat
összege 3.000.000,- Forint, a megvalósításhoz önrész nem szükséges.
•Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy döntött, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz.
•A Testület úgy döntött, hogy felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség által meghirdetett műfüves pálya
építésére vonatkozó kiírást tekintse át, szerezzen be információkat az esetleges pályázati lehetőségekről. Dr.Kiss Tamás jegyző
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J Ó Z S E F AT T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A H Í R E I
Az alábbiakban Benőczné Zachar Ágnes igazgató asszony 2013. szeptember
2-án, a Tanévnyitón elhangzott beszédéből idézünk.
„A mai nappal új tanévet kezdünk. Izgalommal, kétségekkel, ugyanakkor bizalommal vártuk ezt a napot. Ilyenkor, tanévkezdés előtt naponta lehet hallani a
médiában iskolákkal kapcsolatos hírekről. Számtalan jogszabály született, módosult, egyelőre mi sem látjuk tisztán mit, hogy is kell csinálni. Ez a hét, illetve
hónap mindenkinek új lesz.

Október 6-ai műsor

Első osztályosaink
A nevelőknek 32 óra lett a munkaidejük, amit az iskolában kell letölteni.
A gyerekeknek 16 óráig kötelező itt tartózkodni.
Hit és erkölcstan tantárgy került bevezetésre az első és az ötödik osztályban.
A mindennapos testnevelés már második és hatodik osztályban folytatódik.
A tankönyveket névre szólóan kapják meg a mai nap a diákok. Ezek most is
tartós tankönyvek lesznek, év végén vissza kell adni.
A körzetes bejárók éves bérletet kapnak a tankerülettől, vigyázni kell rá,
ne vesszen el!
Soknak nincs diákigazolványa, tessék megcsináltatni!
A szülők megfelelő indokkal kérhetik a gyerekek hazamenetelét ebéd után,
de, ha romlik a tanulmányi eredményük vagy bukás lesz félévkor, kötelező lesz
itt maradni a tanulószobában.
A 7-8. osztályos tanuló engedéllyel hazamehet, de vissza kell jönni pl.: a pályaválasztást segítő foglalkozásra, fejlesztőre, korrepetálásra. A hiányzásokat
délután is vezetjük.
A bejáró hugyagiaknak, ha van hatodik órájuk, és ebédet kérnek, csak
a későbbi busszal mehetnek haza. Ebéd után beülnek a tanulószobába a
busz érkezéséig.
Folytatódik az iskolatej, iskolagyümölcs akció idén is.
Az IPR keretén belül sok tanszert tudunk pótolni, a kiemelkedő eredményű
tanulókat színházba visszük.
A délutáni programkínálat a következő: tanulószoba, könyvtár, korrepetálás,
felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás, színjátszó kör, tömegsport, pályaválasztást segítő foglalkozás.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra felkészítés idén is folytatódik.
Tanulóin létszáma megnőtt, 65 fő. Így lehetőséget kaptunk, hogy az 1-2. osztályokat megbonthassuk. Két tanulószobánk is lesz.”
Iskolánk pedagógusai Szolik Istvánné Rózsi néni vezetésével fánkot
sütöttek az Őrhalom Község Önkormányzata által szervezett főzőversenyen. Kis csapatunk 250 db lekváros
fánkkal járult hozzá a rendezvény sikeréhez.
Három tanulónk: Kalányos Viktória, Marsiczki Renáta és Verebélyi
Attila egy rövid verses, dalos összeállítással képviselték intézményünket
a Szeretlek Őrhalom! elnevezésű
községi programon.
Október 4-én az aradi vértanukra emlékeztünk a Diákönkormányzat szervezésében.
Iskolánk október 22-én, kedden 9.00 órakor tartja az Október 23-ai ünnepi
műsort és megemlékezést. Intézményünk valamennyi diákja és dolgozója nevében szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Benőczné Zachar Ágnes igazgató

Évnyitó

Szeretlek Őrhalom műsor
Az igazolatlan órák következményei
Első alkalommal történő igazolatlan mulasztáskor az iskola köteles a szülőt, és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is írásban értesíteni.
Ha a mulasztás eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes gyerekjóléti szolgálatot és a gyámhivatalt, aki tájékoztatni fogja a szülőt
a következményekről.
Ha a mulasztás eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja a gyermek lakóhelye szerint illetékes
gyerekjóléti szolgálatot és feljelentést küld a szabálysértési hatóság részére.
Az a szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki, nem biztosítja, hogy súlyos vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.
Az 50 óra és a feletti igazolatlan mulasztás esetén az iskola igazgatója értesíti a gyámhatóságot. A gyámhatóság kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási
támogatás szüneteltetését és a 16. életévét be nem töltött gyermek védelembe vételi
eljárásának a megindítását. Először három hónapra szünteti meg a támogatás folyósítását. Ezt követően a gyámhatóság felülvizsgálatot kezdeményez az iskolánál, és ha
ez idő alatt a tanuló 5 vagy több igazolatlan órát gyűjtött össze, akkor a támogatás szüneteltetése további három hónapig folytatódik.
Benőczné Zachar Ágnes igazgató

5

INTÉZMÉNYEINK

Óvodánk hírei
•Július 1-jétől 6 hétig óvodánk zárva volt. Ezen idő alatt az előírásoknak megfelelően kitakarítottunk, és fertőtlenítettünk minden helyiséget
és eszközt.
•Augusztus 12-én ismét kinyitottuk az intézményt. A gyerekek birtokba vették az új játékokat, elmesélték nyári élményeiket.
•Óvodapedagógus társaimmal több estébe nyúló munkatársi értekezlet
alkalmával törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kiegészítettük
helyi Pedagógiai Programunkat.

•Már évek óta hagyomány óvodánkban a Mihály-napi vásár. Erre készülünk a gyerekekkel, egy műsorral, a szülőkkel pedig munkadélutánok alkalmával különböző vásárfiát készítünk.

•2013/2014-es tanévet 22 kisgyermekkel szeptemberben megkezdtük.
Új kisóvodásaink gyorsan beleilleszkedtek a kialakult óvodai életbe.
•Szeptember 18-án szülői értekezletet tartottunk, melyen az előttünk
álló tanév fontosabb programjait beszéltük meg.
•Október 1-jén Horváth Bertalan atya megtartotta az első hittant,
melyre sok óvodást beírattak szüleik.

•Óvodánk személyzetében is történt változás: Balla Jánosné után
Hegedűs Józsefné vette át a dajkai munkakört.
Pilisiné Varga Anna mb.óvodavezető

Meghívó
2013. október 11-én, pénteken 14.30 órától
megtartjuk óvodánk hagyományos

Mihály napi vásárát,
•Október 3-án a gyerekkel megtekintettük az iskolában megnyílt hagyományőrző kiállítást. Mindenki figyelmesen hallgatta, hogy a kiállított régi használati tárgyakat mire használták, milyen volt a ház
bútorzata, milyen ruhákat viseltek.

melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Óvodás gyermekek és az óvoda dolgozói

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket
a 2013. november 23-án, szombaton
20.00 órakor kezdődő,
az őrhalmi József Attila Általános Iskola
tornatermében megrendezésre kerülő
óvodánk II. jótékonysági báljára!

I T T H O N
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A csitári csapat

V A G Y !

A győztes csapat: egyházközség tagjai
Fődíj átadása
Hagyományőrzők munkában

Hivatal dolgozói

Horgászaink

Képviselő-testület csapata

Vendégvárók
Ipolyvarbó csapata

Rózsi néni finom fánkja

Őrhalomért Egyesület asztala

Palacsinta királynők

Készül a krumplibaba

Rendőrök csapata

M A G Y A R O R S Z Á G

S Z E R E T L E K !
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A közös hivatal négy településéről összegyűlt kerékpárosok

Kis hagyományőrzők

Interaktív játék
Szent Mihály napi tűz

Deák Béla és családja zenés előadása
Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság és a templomi énekkar műsora

Hagyományőrző kiállítás megnyitó

Hagyományőrző kiállítás megnyitó

Rajzverseny zsűrije

Fagyas Róberttel Pilisi Sándor beszélget
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KÖZSÉGI HÍRMORZSÁK

Egyházi Mozaik
2013. augusztus 20-án államalapító szent királyunk ünnepén, nagy létszámmal vettek részt a hívek a templomunk búcsúi szentmiséjén. Az ünnepi szentmisét Miklós Zalán Árpád vendég atya celebrálta a
közszemlére kitett Szent István ereklye előtt. A misén közreműködött a
templom énekkara, és a hagyományőrző kör tagjai a párját ritkító, őrhalmi népviseletben. Majd elindult a körmenet a Szent István kápolnához, ahol néhány verset és éneket meghallgatva, Farkas Egon
polgármester úr elmondta ünnepi köszöntőjét. Visszatérve a templomba,
a himnuszokat követően megszegték az új kenyereket, melyeket a templomtéren a hívek elfogyasztottak. Az ünnepet agape zárta a Polgármesteri Hivatalban.
A nyár folyamán legnagyobb örömünkre Marton Zoltán kis atyát
láthattuk, hallhattuk
szent miséinken aszszisztálni, aki őrhalmi gyökerekkel
rendelkező, tehát őrhalmi kispap. Jelenleg az esztergomi
szemináriumban
tanul, imádkozzunk
érte sokat, jövőre
pappá szentelik, ahová autóbusszal híveinkkel mi is megyünk.
Szeptembertől a templomtéren lévő, Gemer Sándor és felesége által
építtetett Jézus Szíve kápolna folyamatos és időszerű felújítása látható.
A javíttatásokat az építtetők unokája, Gemer Csaba végezteti Horváth
Józseffel és Gazsi Zoltánnal. A templomtér igazi ékszerdoboza fogadalmi kápolnaként, és szabadtéri miséző helyként is funkcionál.

Interjú dr. Bródy Tiborné Buttler Mária bárónővel
Kis csapatunk (Farkas Andrea,
Csernyik Róbert, én) ellátogatott
Patvarcra, Buttler bárónő otthonába. Mária néni szeretettel fogadott bennünket, és őszintén
válaszolt a kérdéseinkre.
-Tisztelt bárónő, itt ülve
Önnel a lakásában, szeretnénk, ha mesélne a patvarci
kastély történetéről.
-Prónay Mihály 1770-ben egy
kis kúriát építtetett. Ennek az épületnek a helyén 1830-ban egy nagyobb
kastélyt építettek Szent-Iványi Anzelm számára. 1894-ben Mailáth Géza
nagyapám - aki feleségével, Zichy Mariettával az egykori patvarci óvodát
és a gárdonyi iskolát létesítette – örökölte meg az úrilakot, majd 1931-től
Buttler Ervin, az édesapám és felesége, Mailáth Etelka birtokába került.
Aztán jött a második világháború, és 1944-ben az egész családnak menekülnie kellett az oroszok elől. Pestre költöztünk.
-Mi lett a patvarci kastély további sorsa?
-Egy jó darabig az intézőnk és családja lakott itt, aztán iskola működött benne.
-Önnel ez alatt mi történt Pesten?
-Dolgozni kényszerültem, különböző cégeknél, gépelőként. Nehéz volt az életem.
-Ha jól tudom, Ön több nyelven is beszél folyékonyan?
-Így igaz. Az anyanyelvemen kívül tudok franciául, németül, angolul, oroszul. Számos idegen nyelvű könyvem van, amiket gyakran olvasgatok.
-A sok viszontagság után, mikor tért haza Nógrád megyébe?
-1994-ben szereztük vissza a patvarci kastélyunkat a férjemmel, aki később
sajnos meghalt. Rettenetes állapotban volt az úrilakunk, sok pénzünkbe került a felújítás. De, hosszútávon megérte, mert igazán szeretek itt élni.
-Azért gondolom, hiányzik a régi meghitt világ, a régmúlt varázsa?
-Természetesen, én megmondom nyíltan, hogy a múltban élek. Az itt látható tárgyak, fényképek, festmények mind a múltat tükrözik vissza.

Október 5-én, a Magyarok
Nagyasszonya ünnep alkalmából Horváth Bertalan plébános úr szabadtéri szentmisét
celebrált a 2006-ban felújított
Mária kápolnánál. Templomunktól körmenettel vonultak
végig a falun a szentmise
helyszínére. A kápolnát eredetileg 1907-ben a Mária majorban építtette gróf Majláth Géza.

Kanyó Géza

E G É S Z S É G S A R O K
Kedves Betegeim!
Most, hogy véget ért a nyár, egyre kevesebb friss - kertünkből leszedhető - gyümölcs kerül a kezünkbe. Ne feledjétek, továbbra is a tél
minden napján szükségünk van a friss zöldségekre és gyümölcsökre.
Ha a vitaminokat teljes értékben akarjuk testünkbe juttatni, akkor
nyersen mindenféle hőkezelés nélkül együk kertünk termékeit.
A védekező rendszerünk (immunrendszer) működéséhez rengetek vitaminra, és nyomelemekre van szükségünk. Ha ezeket megadjuk testünknek, le tudjuk győzni a fertőző - és daganatos betegségeket. A
fizikai erőnlétünk elengedhetetlen feltétele az egészséges táplálkozás.
Ha testünk legyőzi a betegségeket és fizikailag is erősek vagyunk,
akkor a lelki egyensúlyunk sem billen fel. Így jutunk el az egészséges
emberhez, aki nem más, mint az ember, aki testi, szellemi és lelki
egyensúlyban él.
Újra hangsúlyozom tehát, hogy minden nap együnk friss zöldséget és
gyümölcsöt.
Dr. Gúth Csaba háziorvos
Eszembe jut a nyugodt gyermekkorom, a vidám kirándulások, a lovaglások.
Visszaköltözésünk után vásároltunk is lovakat a férjemmel. Nagyon szerettem őket, de jó pár évvel ezelőtt villámcsapás miatt elhaláloztak szegények.
-Visszakanyarodva egy kicsit még a patvarci kastélyhoz, annak legalább
örülni lehet, hogy ez az épület épségben maradt, és a szocializmus alatt
nem szedték szét. De, mi lett a többi kastélyuk sorsa?
-Az őrhalmi kastélyainkat teljesen lebontották a falubeliek (csak a gazdasági
épületet hagyták meg), ami miatt sokáig haragudtam rájuk, viszont köszönettel tartozom nekik a kápolnánk felújításáért. Gyönyörű lett! A nógrádgárdonyi kastélyunkból tüdőszanatóriumot kreáltak, ma pedig
magánszanatórium milliomosok számára. A kelecsényi kastélyunkat (ahol
Szabó Dezső író is tanított) Reviczky „grófné” vásárolta meg.
-Ön mindig büszke volt a magyarságára, és sokat tett a hazájáért, ám
egyedül lakni ebben a nagy épületben eléggé letargikus lehet.
-Ne is mondja, a szüleim a gárdonyi temetőben nyugszanak, a férjem a
patvarci temetőben, a még élő testvérem és családja ritkán jönnek el hozzám, ezért is örülök az önök látogatásának. Ha tehetik, jöjjenek el máskor
is, nagy szeretettel várom magukat.
-Örömmel teljesítjük ezt a kérését kedves bárónő, és ellátogatunk Önhöz
máskor is. Addig is, jó egészséget kívánunk!
László Péter

MEGHÍVÓ
IV. BESZÉLGETŐS EST ŐRHALOMBAN
2013. OKTÓBER 12-én, SZOMBATON 16.00 ÓRAKOR
AZ ŐRHALMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN.
Az est vendége:

DR.BRÓDy TIBORNÉ BáRÓ BuTTLER MáRIA
a patvarci kastély tulajdonosa
Beszélgető partnere: LÁSZLÓ PÉTER KÖLTŐ
Az est során közreműködik: Palánki Éva és Palánki Lénárd
Mindenkit szeretettel vár: az Őrhalomért Egyesület

Őrhalmi újság * Őrhalom község független lapja * XII. 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
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Sahar Lányai
Hastánc Est
2013. október 5-én délután került megrendezésre első alkalommal
az őrhalmi hastáncosok
önálló hastánc estje a
helyi kultúrházban. Az
összegyűltek fantasztikus élményben részesültek a másfél órás előadás
során, ahol a hastáncosokon kívül a Zumba Girls csapata is bemutatta
fergeteges produkcióját. A fellépést követően retro bulira került sor,
ahol a jó zenéket
Dj. Paul szolgáltatta, a jó hangulatról pedig a
jelen lévők gondoskodtak.
Szondyné
Garamvölgyi
Melinda

H A GY OMÁ NY ŐR ZŐ H Í R C SOKOR
A július 6-án megrendezett Vidám Lurkók napját a hagyományőrzők is
támogatták és részt vettek a programon.
Augusztus 03-án volt a Kör saját rendezvénye, az Aratóbál.
K Ö S Z Ö N J Ü K minden kedves segítőnk munkáját, támogatóink anyagi
vagy más természetű hozzájárulását, amellyel hozzájárultak és segítették
a 13. Aratóbál eredményes lebonyolítását. Köszönjük, hogy az Önök
segítségével, valamint hogy Önökkel együtt ünnepelhettük a 13. jótékonysági Aratóbált.
Augusztus 20-án, Szent István
Kis táncosok a bálon
király ünnepén a hagyományőrzők
részt vettek a körmeneten és a búcsúi szentmisén.
Az Önkormányzat által szervezett Főzőversenyen a hagyományőrzők Pilisi Sándor vezetésével lecsót készítettek. A műsoron felléptek a kis táncosok is, akik a Tóth Zsuzsanna által betanított, Aratóbálos koreográfiát adták elő.
Szeptember 29-én, az „Itthon vagy! Szeretlek Magyarország!” programon belül, ünnepélyes keretek között, megnyílt az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör által kialakított hagyományőrző kiállítás, az általános iskola épületében. A kiállítás iskola időben délelőttönként látogatható,
és igény szerint, előzetes egyeztetés alapján hétvégén. Ez úton is köszönjük mindenki segítségét, aki
önzetlen támogatásával hozzájárult a kiállítás sikeres létrehozásához! A régi használati eszközöAugusztus 20-án ket, berendezési tárgyakat, ruhadarabokat továbbra is gyűjtjük, várjuk felajánlásaikat!
Idén október 5-én volt a hagyománnyá vált Mária kápolna búcsú, ahol a menetben és a
szentmisén részt vettek a hagyományőrző fiatalok is.
F.A.

Néptáncosok üveges tánca

Tánccsoport az Aratóbálon
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V I D Á M

Arcfestés

L U R K Ó K

N A P J A

Demeter Zsuzsiék műsora

Díjátadás a nap végén

Horgász a pácban
Diófuvarozás

Ilinyi íjászok bemutatója

Karvai Bence a horgászverse ny győztese

Horgászverseny résztvevői

Támogatók névsora: Badó Zöldséges
– Balassagyarmat, Balla Anita – gazdálkodó, Baranyi Jenőné Ilonka néni,
Bartos József – Őrhalmi HE. ifjúsági
felelőse, Classis Horgász bolt Bagó
László – Balassagyarmat Hunyadi út
Ipoly-völgyi Lovas Diák17., Csernyik János, Fábián Istvánné –
Sportegyesület lovagoltatása
Őrhalom, Farkas Andrea élelmezés vezető, Farkas Andrea könyvtáros, Farkas
Egon polgármester, Farkas Györgyné,
Farkasné Marton Éva, Fornetti Látványpékség – Géczi István – Balassagyarmat Rákóczi út 70., Fülöp Arnold
vállalkozó – Őrhalom, Gyalog Ella,
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör – Őrhalom, Hevér Istvánné, Horgász Egyesület – Őrhalom, Horváth Bertalan plébániai kormányzó – Berci atya, Ipoly-völgyi Lovas
Diák-Sportegyesület – Nógrádgárdony, Járja István vállalkozó – Őrhalom, Járja Istvánné Rozika néni, József Attila Általános Iskola –
Kirakós talicskázás
Őrhalom, Kanyó Géza, Kanyó István – Őrhalom, Kovács Gábor – Őrhalom HE, Kovács-Gál Katalin, Kozmajer Miklósné, Lajkóné Csernyik Ibolya, Nagy Attila vállalkozó – Őrhalom, Nagy Béla önkorm.képviselő, Nemesvári és
társa Bt. – Balassagyarmat, Orosz János alpolgármester, Ozsvátné Parragi Rozália vállalkozó
– Balassagyarmat, Őrhalomért Egyesület, Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Pilisi család, Ságiné Mészáros Ildikó – kis üzlet Őrhalom, SÁNA játéküzlet – Balassagyarmat Rákóczi út, Széles Ferenc vállalkozó – Őrhalom, Seidelné Szita Gabriella – Nógrádgárdony, Szklenárné Kis
Éva – élemiszer üzlet Őrhalom, Szolik Istvánné Rózsi néni, Szugyiczki és társa – Fagyizó Őrhalom, Tóth Tamás – Lesz Vigasz Söröző, Varga B. Tamás és családja, Varga Józsefné Ica néni.
A rendezvény főtámogatója Őrhalom Község Önkormányzata!
A támogatóknak, a közreműködőknek köszönjük a segítséget, hiszen nélkülük a harmadik
Vidám Lurkók napja nem jöhetett volna létre. Résztvevőknek köszönjük az aktív részvételt!
A rendezők

Kapura rúgás

Labdaterelés

Vonatozás
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Őrhalomért Egyesület hírei

Polgármester úr és a gólyalába -

Tűzoltóautó kipróbálása

Ugrálóvár

Toronyépítés

Papírguriga szállítás
A fiatalok is versenyeztek Testfestés

Horgászverseny csendes szurkolói

Lovagoltatás

Vaga Banda gólyalábas műsora

Egyesületünk részt vett és támogatta az
Önkormányzat által szervezett Vidám
Lurkók napja rendezvényt, valamint a hagyományőrzők jótékonysági Aratóbálját.
Az Őrhalomért Egyesület 2013. július
végén ünnepelte fennállásának első évfordulóját, ez alkalomból készítettünk
egy Egyesületi Hírmondót, amelyben
visszatekintettünk az elmúlt egy év eseményeire, felidéztük, hogy mi mindent
tudtunk megvalósítani a megalakuláskor kitűzött terveinkből, és mi az, amit
ez után kell majd megtennünk.
Szeptember 21-én egyesületünk idényzáró Családi napot szervezett a Tormástónál. Arcfestés, póni lovaglás, ugráló,
ügyességi-humoros vetélkedő, horgász
verseny, közös bemelegítő aerobic, kutyás bemutató, kézműves foglalkozás,

mese totó-helyismereti totó, tűzoltó
autó és csónakázás várta az érdeklődőket. A nyár folyamán minden hétvégén
szeretettel vártuk a pecázni, vagy csak
kikapcsolódni vágyókat a Tormástónál, ahol gyönyörű környezetben pihenhet meg bárki a mindennapok
rohanása után.
Szeptember 28-án szervezetünk is részt
vett a helyi főzőversenyen, ahol Baranyi
Jenőné Ilonka néni segítségével jókai
bablevest és „kumpilaskát” készítettünk.
Az „Itthon vagy! Szeretlek Magyarország!” program keretein belül szerveztük meg a harmadik Beszélgetős estet,
ahol Fagyas Róbert ipolyvarbói fotós,
grafikus művésszel Pilisi Sándor beszélgetett. Vendégünk a Nagy Magyarország területén tett kirándulásairól
mesélt fotói segítségével.
Az általános iskola épületében található
konditerembe és a hétfői aerobic órákra
továbbra is várjuk a sportolni szándékozók jelentkezését.
Egyesületünk jövőbeni rendezvényeire
is szeretettel várjuk településünk valamennyi mai és egykori lakóját és a távolabbról érkezőket egyaránt! Mint
ahogyan várjuk pártolók jelentkezését
is, akik részt vállalva egyesületünk
munkájából, segíteni tudják és akarják
Őrhalom fejlődését!
Farkas Andrea elnök
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Tisztelt őrhalmi lakosok!
Köszöntöm az újság olvasóit. Az újság megjelenésével beköszöntött az Ősz. Ennek folytán
két dolgot szeretnék, Önökkel/Veletek megosztani. Először is a fiatalokhoz szólnék: Szeptemberben kezdetét vette az új tanév. A
diákok többsége meg szeretné mutatni új ruháit, márkás cipőit, felveszi divatos ékszereit,
villogtatja legmodernebb mobiltelefonját… a
jó barátok megdicsérik persze, a lányokat a
fiúk megbámulják, a fiúkat a lányok mustrálják végig, és mindig akadnak olyan tekintetek is, amelyek nem nézik jó szemmel mások
örömét, vagy saját vagyonuk gazdagítása érdekében figyelnek fel azokra. Néhány tanácsot
megfogadva
egész
év
során
megóvhatjátok értékeiteket, s csak azzal kell
törődni, milyen lesz a bizonyítvány.
Lehetőleg csak a szükséges mennyiségű pénzt
vigyétek magatokkal a suliba, mert lássuk be,
nem egy bevásárlóközpontba indultok, hanem
tanulni. Ugyanez érvényes az ékszerekre,
márkásabb cuccokra, illetve a számotokra
fontos, kedves tárgyakra is: a tanórákon használhatatlanok, felkészültebbek nem lesztek
tőle, de ha egy óvatlan pillanatban azoknak
lába kél, akkor bizony nagy fájdalmat okozhat hiányuk.
Ha mindenképpen viselni szeretnétek egy
kedves ékszert, tárgyat, kabalát azt lehetőleg
rejtve hordjátok. Ha nagyobb összeget visztek
magatokkal, az állandóan felügyeletetek alatt
maradjon. Lehetőleg a ruházatba tegyétek (pl.
belső zsebben), de semmiképpen ne hagyjátok
az iskolatáskában. Amennyiben nem tudtok
vigyázni értékeitekre – például testnevelés
órán – szervezzétek meg azok őrzését! (pl. felmentett osztálytársatok vigyázhat rá).
Ugyanezek a szabályok érvényesek a mobiltelefonokra is! A fiatalok kezéből gyakran telefonálás közben az utcán kapják ki a
készülékeket, illetve csoportosan törnek az áldozatokra, s veszik el tőlük a telefont. Amellett, hogy értékét elvették, még egy nagyon
kellemetlen élményben van része a „kiválasztott” kisdiáknak, melyet sokszor csak segítséggel tud feldolgozni… A „kiválasztott” szót
nem véletlenül használtam: ha valaki a közterületen bonyolítja telefonbeszélgetéseit, az
„szemet szúrhat” az elkövetőknek…
Pár szabály, melyet betartva minimálisra
csökkenthető annak a kockázata, hogy ti is áldozattá váljatok:
•Próbáljátok a telefonbeszélgetéseiteket még
az iskola épületében, vagy már otthon, illetve
biztonságos helyen lebonyolítani.
•Lehetőleg ne egyedül induljatok haza (vagy
egyéb programra), mindig azon az útvonalon haladjatok, ami forgalmas, szüleitekkel beszéljétek
meg útvonal-terveteket, időbeosztásotokat.
•Ha az utcán valaki érdeklődik, van-e nálatok telefon (akár segélykérés céljából), és úgy
érzitek féltek, nincs rendben valami, ne vegyétek elő a telefont, hanem irányítsátok az
illetőt felnőtt járókelőhöz, és gyorsan menjetek el a helyszínről. (Ha sérültet láttok, vagy
baleset történt, fel fogjátok ismerni a helyzetet, azonban ha ezt alátámasztó körülmények
nincsenek, nyugodtan mondjatok nemet és
menjetek el!)
•Ha a pontos időt kérdezik meg tőletek, a karórátokat használjátok, ne a mobiltelefont
vegyétek elő!
•Támadás esetén ne tegyetek félreérhető mozdulatokat, adjátok át, amit a rabló kér. Ha sikerül
elfutnotok hangos kiabálással, segítségkéréssel
hívjátok fel a figyelmet magatokra.

HÍ R EK

•Az iskola területén belül is történhetnek inzultusok, például erősebb diáktársaitok elveszik a gyengébbek tízóraiját, uzsonnapénzét,
vagy követelőznek, hogy hozzon nekik az áldozat pénzt, különben következményei lesznek…
•Ezek mind-mind bűncselekmények (jelen
esetben rablás, zsarolás), melyeket a törvény
szigorúan büntet a felnőttek világában.
•A márkás ruhák, tárgyak, telefonok is irritálhatnak egyeseket, akik csak azért veszik el
mások dolgait, hogy azokban kárt tegyenek.
•Ha ez történik veletek vagy egy barátotokkal, mindenképpen mondjátok el szüleiteknek, tanáraitoknak, mert csak így tudnak
segíteni rajtatok. Ne feledjétek, hogy a „bűnözőknek” legtöbbször egyetlen fegyvere van ellenetek: a saját félelmetek. Ha ezt legyőzitek
és „beszéltek”, hatékony segítséget kaphattok
és megelőzhetitek azt, hogy még sok társatok
így járjon…
•Ha bűncselekmény történt, akkor a rendőrségen tehettek feljelentést szüleitek jelenlétében, illetve a 107-es telefonszámon tanáraitok
azonnal riaszthatják a hatóságot, hogy a
rendőrség haladéktalanul megtehesse a szükséges intézkedéseket.
A következő részt a lakosság figyelmébe ajánlom. A hideg idő bekövetkeztével előtérbe
kerül ismét az illetékességi területünkön
meglévő erdőterületek vagyonvédelme, a falopások megelőzése. Az eltulajdonított fa értéke
néhány ezer forinttól akár több százezer forintig is terjedhet. Az elkövetők az ellopott fák
egy részét saját felhasználásra, tüzelésre viszik el, de olyan is előfordul, hogy eladásra
szánják és így próbálnak meg pénzhez jutni,
becsapva további személyeket. Az alkalmi fatolvajok platós tehergépkocsival járva árulják
a lopott portékát. Sajnos, a hihetetlenül kedvező áron kínált „termékből” sokan vásárolnak és a vevők többsége, csak később döbben
rá, hogy csalás áldozatává vált. Ezekre az
adás-vételekre jellemző, hogy sokkal kevesebb
mennyiségű tűzifát adnak át, szállítanak le a
vevőnek kialkudott vételár fejében. További
veszélyeket rejt magában az a tény, hogy a tűzifa lepakolása során – melyet 2-3 ember is
végez – lehetőség nyílik a lakóépület szemrevételezésére, ahonnan a tulajdonos figyelmét
elterelve különböző értéktárgyakat, készpénzt is eltulajdoníthatnak.
Javaslataink a falopások megelőzésére:
Az erdőtulajdonosok előzetes összefogás, és
időbeosztás alapján közösen látogassák, figyeljék területeiket, hiszen fontos, hogy sokáig ne maradjon felügyelet nélkül az erdő,
mert az elkövetők csak a megfelelő alkalomra
várnak. Kérjék a településeken működő polgárőrök, vadászok segítségét is, akik szakmai
tapasztalataik alapján megakadályozhatják a
bűncselekmények elkövetését.
Ha gyanús személyek mozgását észlelik, jegyezzék meg a személyek kinézetét (magasságát, öltözetét, járását, haja színét, esetleges
egyedi, azonosításra alkalmas jegyeit, pl.
hegek, tetoválások), hiszen, egy megfelelő személyleírás segítheti a rendőrség munkáját.
Figyeljék meg a gépjármű rendszámát, típusát, színét, a rajta lévő sérüléseket és azt,
hogy melyik irányba közlekedett. Ne engedjenek be idegen személyeket lakásukba, udvarukba. A tűzifa vásárlása előtt minden
esetben győződjenek meg annak eredetéről, és
kérjenek az áruról származási igazolást, mérlegelési jegyet. Lehetőség szerint a régi, megszokott, illetve ellenőrzött telephelyekről
vásárolják meg téli tüzelőjüket. Amennyiben
családjukban él idős személy, a tűzifa vásárlásakor, szállításakor legyenek segítségükre,

ne hagyják őket egyedül.
Kérdéseikkel, felvetéseikkel továbbra ia forduljanak bizalommal az Őrhalmi Kmb.Csoport tagjaihoz.
Valah Zsolt r.tzls. és Urbán Gábor r.tőrm.
A cikk írója: Valah Zsolt r.zls.

Biztonságunk érdekében
Több, közérdeklődésre számot tartó esemény
is történt a mögöttünk hagyott hónapokban
az Őrhalom és Térsége Polgárőrség háza
táján: több közösségi rendezvény biztosításában is közreműködtek a polgárőrök, a tanév
kezdetével segítették a kisdiákokat a közlekedésben, és sikerült jelentős anyagi támogatáshoz is jutnia a szervezetnek.
Településünk egyik legnagyobb ünnepén, augusztus 20-án a Szent István-napi körmenet
közúti biztosításában vettek részt a polgárőrök, ahogyan segítették a településünkön átvonuló zarándokok biztonságos közlekedését
is, az azt megelőző napokban. Október elején
a községünkön átvezető főút Balassagyarmat
felőli végén, a Mária-kápolnánál tartott egyházi rendezvény biztosításában segédkeztek
a polgárőrök.
Hosszú évek óta visszatérő feladat az egyesület
számára szeptember első felében az általános
iskola előtti útszakaszon a fokozott polgárőri
jelenlét biztosítása. Ekkor a nyári szünidőről
visszatérő kisdiákok testi épségére kell ügyelnie a tagoknak, akik elsősorban a reggeli órákban, a tanítás kezdete előtt láttak el szolgálatot
a gyalogátkelőhely környezetében.
Jelentős anyagi támogatáshoz jutott a polgárőrség az elmúlt hónapokban: a Magyar
Tűzoltó Szövetség által kiírt kétfordulós pályázaton összesen közel félmillió forint értékben nyert el tűzoltási és műszaki mentési
célra szolgáló eszközöket az egyesület. -RP-

SPORTEGYESÜLET HÍREI
A tavaszi csapat megtartása mellett a játékosállomány erősítése volt fő célunk a nyár
folyamán. Négy új játékosról számolhatunk be
a felnőtt csapat kapcsán. Két régi-új játékosunk Kelecsényi Tamás (BSE) és Nagy Dávid
(Szécsény SE), valamint Kalmár Kristóf (BSE)
és Kovács Ákos (Érsekvadkert SE) csatlakozott hozzánk. A vezetőség és a csapat játékosai egyaránt a dobogó elérését tűzték ki
maguk elé. Ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyon
sokat kell még dolgoznunk, de hiszünk egymásban. Mindazonáltal azt is meg kell említeni, hogy az idei bajnokság sokkal
kiegyensúlyozottabb és erősebb lett, mint a
tavalyi.
A bajnokságban 6 forduló után felnőtt csapatunk az előkelő 4. helyet foglalja el. Ifjúsági
csapatunk a kezdeti nehézségek után, két
szép győzelemmel kapaszkodik, és már 9. a
tabellán. Várjuk szeretettel szurkolóinkat
hazai mérkőzéseinkre.
Őszi híradásunkat egy szomorú hírrel kell
zárni. Az Őrhalom SE vezetősége és játékosai, búcsúznak legjobb szurkolójuktól, aki
mindig minden meccsünkön ott volt. Sinkovics
Ottó bá-t soha nem feledjük! Mindig volt mindenkihez egy jó szava, még ha nem is nyertünk, akkor is. Hiányozni fog a pálya melletti
biztatása nekünk. Nyugodjon békében!

Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese

