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Úrnapja – elsőáldozás – ígéret
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt Őrhalmiak, kedves testvérek! Június 22-én, Úrnapján elsősorban az Isten végtelen
szeretetét ünnepeltük. Ő annyira szeret minket, hogy itt maradt közöttünk az Oltáriszentségben. Ez ember-létünk szintjén
is megjelenik, hiszen akit igazán szeretünk, azzal szívesen töltjük az időnket, azzal jó együtt lenni. Az Isten ennyire szeret
bennünket, hogy az Oltáriszentségben örökre velünk maradt.
A Vele való találkozásban, a szentáldozásban pedig újra és újra
erősíteni akar bennünket. Sokszor fel sem fogjuk, hogy milyen
hatalmas ajándék ez a Teremtőtől!
Ebben az ajándékban részesültek kis
testvéreink, akik az
ünnepi szentmise
keretében először
járultak szentáldozáshoz, és fogadták
szívükbe az Úr Krisztust: Szondy Vivien,
Fábián Szilárd,
Varga Kamilla.
A szentségek közül
az Oltáriszentség kiemelkedő, hiszen
ebben valóságosan,
személyesen
van
benne az Ajándékozó,
maga
az
Úr Jézus Krisztus.
Éppen ezért a tisztelet és szeretet legmagasabb foka jár
Neki: az imádás. Ezt a fajta hódolatunkat fejezzük ki akkor is,
amikor Előtte térdet hajtunk.
Úrnapján hálás szívvel köszöntük meg Istennek, hogy nem
hagy minket magunkra, és hogy velünk van az Oltáriszentségben. Hálánk jele pedig elsősorban az lehet, hogy megígérjük
Neki, minél többször fogunk találkozni Vele. Ezentúl gyakrabban keressük a társaságát, hogy aztán Általa teljesebb, igazi
emberi életünk lehessen.
Amikor a hét szentség közül valamelyikben részesülünk, valójában mindig egy ígéretet is teszünk az Istennek. A szentgyónásban megígérjük, hogy ezek után tudatosan elkerüljük a
bűnre vezető alkalmakat. Az Oltáriszentség vételekor ígéretet
teszünk, hogy Vele akarunk élni, és a szent kenyérrel rendszeresen táplálkozni. A bérmálásban megígérjük, hogy tanúságot
teszünk Jézus Krisztusról az Egyházban és a világban. A házasság szentségében ígérjük, hogy hűségesek leszünk házastársunkhoz, és nem hagyjuk el semmiféle bajában.
Mindannyian ismerjük a mondást: „az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó”! Az ígéret roppant fontos dolog. Különösen az
Istennek tett ígéreteinknek van súlya. Egyre sürgetőbb, hogy
ezeket minél komolyabban vegyük.
A sok-sok lelkipásztori örömöm mellett, sajnos az elmúlt időszak szomorú tapasztalata az is, hogy bizony jó néhányan nem

Erdő Péter bíboros úr június 14-én
pappá szentelte Marton Zoltánt az esztergomi bazilikában

vették komolyan az Istennek tett ígéretüket (pl. tavalyi szentség-kiszolgáltatások). Pedig ha mi nem vesszük komolyan az
Istent, akkor Ő sem tud komolyan venni minket.
Mindenekelőtt a kedves szülők feladata, hogy gyermekeiket
Isten szeretetére neveljék, példát adjanak nekik a szentmisén
való rendszeres részvételükkel, és a hit útján vezessék, hiszen
erre tettek komoly ígéretet, amikor megkereszteltették őket.
Éppen ezért a legnagyobb szeretettel kérem, hogy teljesítsék
ezt a szép küldetést és feladatot, amit az Isten bízott rájuk. Továbbá adjon nekik elég szeretetet, türelmet, és bölcsességet
szülői hivatásuk Isten akarata szerinti megéléséhez.
Kívánom, hogy mindnyájunkat erősítsen és töltsön el kegyelmeivel az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus, aki
kitartó, türelmes szeretetével minden szentmisében újra
Berci atya
és újra vár bennünket!

Úrnapi körmenet

Szabadtéri szentmise Jézus Szíve ünnepén
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET
A 2014. II. negyedévében 2 alkalommal ülésezett az
őrhalmi Képviselő-testület.
2014. április 15-én a tervezettek szerint nyilvános
és zárt ülést tartott a testület, amelyeken az alábbi
napirendi pontokat tárgyalták a település önkormányzati képviselői:
Nyílt ülésen: 1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/ 2014.(II.07) rendelet módosítása,
2./Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet elfogadása, 3./ Pályázat benyújtása a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatására, 4./ A hulladékgazdálkodásra vonatkozó Társulási megállapodás és az SzMSz módosításának elfogadása, 5./
Egyebek.
Zárt ülésen: 1./ Szociális és egyéb segélykérelmek elbírálása
A képviselő testület az alábbiakban döntött:
1./ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendeletét a főösszeg változatlanul hagyása mellett, belső átcsoportosítással
módosította.
2./ Őrhalom Község Önkormányzata döntött, hogy
pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatására- közterület ﬁgyelő kamerarendszer beszerzése, kiépítése- ,
amely pályázathoz önrész nem szükséges.
3./ A Képviselő-testület elfogadta az Észak –Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított Társulási megállapodását és
Szervezeti Működési Szabályzatát.
4./ Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
5./ Farkas Egon polgármester az egyebek napirendi
pont keretében az előző ülés óta eltelt eseményekről
tájékoztatta a testületet:
•Március 6-án megbeszélést tartott az óvodás gyermekek szüleivel.
•A Balassagyarmati Rendőrség Kistérségi Bűnmegelőzési Tanácskozást tartott.
•A közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzést hajtottak végre (pl. fűnyírók, betonkeverő, stb.).
•A Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából 4 tonna
élelmiszer - segélyt osztottunk ki 530 fő részére.
•A Kövecses – tó kotrása a Horgász Egyesület közreműködésével megtörtént.
•A NYÖSZ március 3-6. között tartotta továbbképzését.
•A Horgász Egyesület közgyűlést tartott.
•Március 14-én a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása tartotta ülését.
•A Március 15-i ünnepség az iskolában koszorúzással fejeződött be, amely ünnepséget követően március 18-án felavatásra került az iskola hőközpontja is.
•Március 20-án óvodás gyerekeket szállítottunk fogászati vizsgálatra.
•Március 22-én került lebonyolításra a Polgárőr
Egyesület gyűlése.
•Az április 6-ai országgyűlési képviselő – választás
rendben lezajlott.
•A focipálya öltözőjének felújítása megkezdődött, a
munkálatok jelenleg is folyamatban vannak.
•Megkezdődött a ravatalozó felújítása.
•A temetőben új kukák kerültek elhelyezésre.
•Új zászlókat helyeztünk ki a Szent István szoborhoz.
•A Mária kápolna megvilágítását LED – es rendszerre cseréltük ki.
2014. június 11-én rendkívüli közös képviselőtestületi ülést tartottak Őrhalom, Csitár és Iliny
községek képviselő-testületei, amely ülésen felülvizsgálták az Őrhalmi Napközi-otthonos Óvoda
Társulási megállapodását; elfogadták az óvodai feladat-ellátási megállapodást; egyúttal módosították
a napközi-otthonos óvoda alapító okiratát és a feladat-ellátási megállapodásnak megfelelő Alapító
okiratot fogadtak el.

Ezt követően 2014. június 11-én a tervezettek szerint nyilvános és zárt ülést tartott a testület, amelyeken az alábbi napirendi pontokat tárgyalták a
település önkormányzati képviselői:
Nyílt ülésen: 1./Az Őrhalmi Óvoda óvodavezetői állásra vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása,
2./Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről, 3./Beszámoló a
gyámügyi igazgatás 2013. évi tevékenységéről, 4./Az
őrhalmi vasútállomás épületének helyi védelem alá
helyezése, 5./Őrhalom község kommunális adóról
szóló rendeletének felülvizsgálata, 6./ Marsiczki István Őrhalom, Ijúság út 24. szám alatti lakos kérelme, 7./ Egyebek
Zárt ülésen: 1./ Szociális és egyéb segélykérelmek elbírálása
A képviselő testület az alábbiakban döntött:
1./ Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki az Őrhalmi Napközi-otthonos Óvoda intézményvezetői munkakörének
betöltésére.
2./ A Képviselő-testület meghallgatta a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
3./ A Képviselő-testület elfogadta a gyámügyi igazgatás 2013. évi munkájáról szóló jelentést.
4./ Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kezdeményezi Őrhalom
község régi vasútállomása épületének és az egykori
őrház épületének helyi védelem alá helyezését.
5./ Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a kommunális adóról szóló rendeletét, hatályon kívül helyezte a 12/2006.(XII.14.)
számú rendeletét és megalkotta a magánszemély
kommunális adójáról szóló 4/2014.(VI.17.) Ör.
számú rendeletét.
6./ Az önkormányzat nem járult hozzá Marsiczki
István takarmány – és tápbolt üzemeltetésére vonatkozó kérelméhez.
7./ Egyebek:
7.1.A Képviselő-testület véleményezte az Őrhalmi
József Attila Általános Iskola igazgatói munkakör
betöltésére beérkezett pályázatokat.
7.2. A Képviselő-testület döntött, hogy megállapodást köt a Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesülettel, és ennek értelmében Balaton- parti üdülési
lehetőséget biztosít az őrhalmi lakosoknak.
7.3.Őrhalom Község önkormányzata a 7/2014. (I.31.)
számú BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be
rendkívüli költségvetési támogatásra.
7.4. Ezt követően Farkas Egon polgármester az egyebek napirendi pont keretében az előző ülés óta eltelt eseményekről tájékoztatta a testületet:
•a FALÉPSZER Kft-vel az előző önkormányzati ciklushoz kapcsolódó követelés miatti polgári peres eljárás folyamatban van
•a Magyar Államkincstár ellenőrizte a művelődési
ház és a polgárőr bázis pályázatokkal kapcsolatos elszámolásokat és nyilvántartásokat,
•május közepétől az új közfoglalkoztatási ciklusban
9 főt foglalkoztatunk,
•szervezzük az őszi közfoglalkoztatási programot,
•folyamatosan történik a sportpálya öltőző felújítása,
•a közterületeket és a pályát rendszeresen rendezzük,
•ijúsági találkozó került megszervezésre,
•a ravatalozó felújítása a tervezetteknek megfelelően
történik,
•május 30-án került sor a Nyugat-nógrádi Vízmű
közgyűlésére,
•elkészíttettük az árvízvédelmi tervet,
•május 15-én az Ipoly TV sugározta a fejlesztéseinkről szóló beszámolót,
•hétvégén kerül megrendezésre a Vidám Lurkók családi rendezvény,
•az óvodában és az iskolában is rendben lezajlottak
a ballagási rendezvények.
Dr. Kiss Tamás

HELLO Magyarország!
Őrhalom és Csitár községek is bemutatkoztak
a WestEnd Címer Kiállítás kapcsán szervezett

Hello Magyarország! elnevezésű programján.
A május 10-én megszervezett első ilyen nagy
rendezvény tematikája a turisztikai, idegenforgalmi, kulturális látnivalók, a népi hagyományok, népművészet köré épült fel. Szép volt
a közös standunk, szépek voltak a népviseletes "lyányok" és ﬁú, akik szórólapokat és képeslapokat osztogattak, népszerűsítették
településeinket. Megtisztelt jelenlétével minket néhány, már nem Őrhalomban élő, kedves
személy is. Köszönjük a támogatóknak a sok
ﬁnomságot: Baranyi Jenőné Ilonka néni túrós
lepényét, Farkas Györgyné Mariska néni
krumplis pogácsáját és Szolik Istvánné Rózsi
néni szalagos fánkját, valamint Balla Anitának
és Kanyó Istvánnak a disznótoros falatokat,
amikkel az érdeklődőket kínálgattuk.
FA

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2014. I. félévben)
SZÜLETETTEK:
Bada Szimonetta és Balázs Alexander fiuk:

Balázs Alexander - január 06.

Balázs Zseraldina és Oláh Zsolt lányuk:

Oláh Ramira Klarissza - április 24.

Erdős Dorottya és Mogyorósi Attila fiuk:

Mogyorósi Botond - május 27.

Pupos Barbara és Pusztai Sándor fiuk:

Pusztai Lionel - június13.
HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Kiss Sabrina és Oláh Miklós
Május 13.
SOK BOLDOGSÁGOT!

GRATULÁLUNK!
ELHUNYTAK:
Kovács Gábor Istvánné – Rákóczi út 63. –
2013.12.28.

Marsiczkiné Kertai Éva – Ifjúság út 32. –
2014.01.18.

Kanyó Istvánné - Ságvári út 69. – 2014.02.03.
Varga Istvánné – Széchenyi út 10. – 2014.06.29.
BÚCSÚZUNK!

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
•Nyár elején tovább folytatódott a sportöltöző
felújítása. Közmunkásaink Kanyó Richárd
karbantartó vezetésével a külső festés után,
megkezdték az épület belső renoválását is. A
pálya és az öltöző korszerűsítését ősszel tovább folytathatjuk az újabb sikeres Tao pályázatunknak köszönhetően.
•Az elmúlt hónapokban sor került a Polgárőr
Bázis épület (Tűzoltószertár) garázs részének
belső vakolására is.
•Május 29-én véradás volt községünkben. Köszönet a megjelent 27 véradónak!
•Településünk szépítése érdekében tavasszal
virágosítási programot indítottunk. Még sohasem került virág ilyen nagy értékben köztereinkre. Ezúton is köszönjük a lakóknak az
estleges gondozást és locsolást! Szépítsük
együtt lakóhelyünket!
•Tisztelettel kérjük községünk lakóit, hogy a
szelektív hulladéktárolókat legyenek kedvesek
rendeltetésszerűen használni!
•A június 1-jére tervezett Ipoly-parti és Trianoni megemlékezés a sok eső által feláztatott-

földutak állapota, járhatatlanná tétele miatt,
elmaradt az Ipoly partján.
•A nyár folyamán folytatódik a ravatalozó felújítása. A tetőszerkezet megújulása és az új
előtető építése után, dolgozóink kifestették az
épület belső területét. Megtörtént a nyílászárók cseréje is, majd a külső homlokzat felújítása és a burkolat javítása fog még következni.
A munkák folyamán az esetleges temetések
zavartalanul elvégezhetők.
•Önkormányzatunk 10 fő diákmunkás foglalkoztatását vállalta. Július hónapban a fiatalok napi hat órában állnak alkalmazásban,
szépítik a falut, segítik dolgozóink munkáját,
munkatapasztalatot szereznek.
•Június 14-én Önkormányzatunk megszervezte a 4. Vidám Lurkók Napját. A színes
programok között mindenki találhatott kedvére valót. A rendezvény nagy sikert aratott a
gyerekek és szüleik körében egyaránt.
•Őrhalom Község Önkormányzata balatoni
nyaralást szervez családi, baráti társaságok és
civilszervezetek számára, Balatonlelle központjában, tóparti
üdülőben lévő 5+2 személyes faházunkba.
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•A Balassi Bálint Megyei Könyvtár kabalakutyája Filu, akit ajándékba kapott az őrhalmi
Községi Könyvtár is, számos más ajándéktárgyakkal együtt, melyeket Ferik Ibolya osztályvezető asszony adott Farkas Andrea
könyvtárosnak. A könyvtárlátogatónak is
lehet saját Filuja, ha velünk játszik. Mit kell
tenni? Minél több könyvet kikölcsönözni és olvasni! (Könyvkölcsönzésre minden hétköznap
délután, internetezésre szerdán délutánonként van lehetőség településünkön.) A játék
2014. május 25-én indul és 2014. szeptember
30-án zárul. A legaktívabb olvasók és a legtöbb pontot gyűjtők munkáját ajándékkal jutalmazzuk, a legkiválóbbak pedig egy-egy Filu
tulajdonosai lesznek. A díjazás felnőtt és gyerek kategóriában külön történik. Az ünnepélyes átadóra októberben, az Őszi könyvtári
napok keretében kerül sor a salgótarjáni
könyvtárban.
Részletek
a
http://bbmk.hu/filu oldalon találhatók
FA
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JÓZSEF

ATTILA

ÁLTALÁNOS

Az alábbiakban Benőczné Zachar Ágnes igazgató asszony ballagási és évzáró
ünnepségen elhangzott beszédét idézzük:
„Tisztelt Vendégeink! Kedves Szülők! Kedves Diákok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Őrhalmi József Attila Általános
Iskola nevelőtestülete és minden dolgozója nevében a 2013-2014-es tanév ballagási és tanévzáró ünnepségén. Köszöntöm vendégeinket, pedagógustársaimat és iskolánk minden dolgozóját, a ballagó 8. osztályosainkat, és kedves
hozzátartozóikat, iskolánk diákjait, és az ünnepségünket megtisztelő szülőket.
Túl vagyunk egy újabb mozgalmas, olykor nehézségekkel tűzdelt tanéven. Új

Ballagó nyolcadikosaink
feladatokkal, kihívásokkal, rengeteg új ismerettel gazdagodva töltöttük mindennapjainkat az iskola falai között.
A kollégákkal közösen igyekeztünk olyan rendezvényeket és programokat szervezni, melyen jól érezhettétek magatokat. Ilyenek voltak pl.: a balassagyarmati
Művelődési Házban tartott színházi előadások; a nógrádmarcali Zöld Híd Régióban tett látogatás; Jakus Juli által vezetett kézműves foglalkozások; a
Nyílt Nap; a budapesti kirándulás és sorolhatnám. Nagy élmény volt a Sön-

dörgő együttes délszláv népzenéjét hallgatni, akik az iskola-túra rendezvénysorozat keretében Őrhalomba látogattak. Megtáncoltattak bennünket a Nógrád
Néptánc Együttes tagjai.
Két fontos eseményről is szeretnék említést tenni. Új kazánokat kapott iskolánk, köszönjük a KLIK-nek és a Polgármester Uraknak, hogy jó gazdái az iskolánknak. Megtisztelt bennünket látogatásával Marekné Dr. Pintér Aranka a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnök asszonya. Vendégül láttuk a
Balassagyarmati Tankerület iskoláinak igazgatóit is.
Külön öröm számomra, hogy 12 gyermek iratkozott be az első osztályunkba,
így ismét lehetőség lesz, hogy szóló osztályban tanulhassanak a diákok. Köszönet a szülőknek, hogy iskolánkat választották és megtiszteltek bizalmukkal. Két tanulónk Jónás Kamilla és Váradi Zsaklin a POLGÁRI
SZÉCSÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY jóvoltából egy ingyenes táborozáson vehet
részt Ráróson. Ezt a Példakép Tábort három évvel ezelőtt Dr. Nagy Andor, akkori országgyűlési képviselő – jelenleg izraeli nagykövet – indította útjára a
németországi Hanns- Seidel Alapítvány magyarországi képviseletének támogatásával. A tábor Ráróspusztán kerül megvalósításra, teljesen ingyenes. Az
utazást, az ellátást és minden költséget a szervezők állnak. A mi iskolánkból két
tanulóra tehettünk javaslatot.

ISKOLA

HÍREI

Sajnos az idén is magas a hiányzások száma: sok a „beteges” gyerek, az igazolatlan hiányzások is emelkedtek, több tanulótól vették el a családi pótlékot.
A hiányzások miatt 5 tanulónk osztályozó vizsgát volt köteles tenni. A jövőben
sokkal szigorúbban fogunk fellépni a lógósok ellen.
Kedves ballagó nyolcadikosok!
Hát eljött ez a fontos nap. Nem azért fontos, mert miattatok öltözött díszbe az
iskola, nem is azért, mert a veletek szemben ülő sok vendég a ti kedvetekért van
itt, hanem azért, mert befejeződött eddigi életetek egy jelentős szakasza.
Iskolánk falai között bár nem voltak világhírű emberek, de higgyétek el, hogy
itt is sok egyszerű, de nagyszerű ember nevelkedett. Ha csak egy kicsit körülnéztek és szüleitekre gondoltok vagy idősebb ismerőseitekre, tudnotok kell,
hogy sokukat mostani tanáraitok tanítottak, indítottak el az életben, amire nagyon büszkék valamennyien. Kérlek benneteket, ne hozzatok szégyent iskolánkra, tanuljatok, dolgozzatok tisztességesen, becsületesen.

Évzáró műsor
Útravalóként újra Ákos szavaival búcsúzom: „Azért vagy itt, hogy mindent
láss, Hogy értsd a szót, olvasd az írást, Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”
Kedves Szülők! Köszönjük, hogy kísérték fiaikat, lányaikat, tanítványainkat eddigi útjukon. Úgy érzem, hogy azért amilyenek lettek ezek a diákok, s amilyen
lesz az életük, abban közös a felelősségünk. S az ebből fakadó feladat nemcsak
teher, hanem életcél. Kérlek benneteket, vigyázzatok ezekre a gyerekekre!
Most szeretném szólítani azokat a diákokat, akik komolyan vették ezt a tanévet, kiemelkedtek a tanulmányi, közösségi munkában, szorgalmasak voltak
és megérdemlik a jutalmat. Most emléklapokat szeretnék átadni:
1.Váradi Zsaklin tanuló részére a 2013/2014. évi Mozaik Országos Tanulmányi versenyen Anyanyelv 1-2 tantárgyból valamint a 2013/2014. évi Mozaik
Országos Tanulmányi versenyen Matematika 2. tantárgyból elért eredményes
munkájáért.
2.Medvegy Alex, aki a SULI-HÓD BT. által szervezett matematika versenyen
a 2013/2014-es tanévben 38. helyezést ért el, míg magyar nyelv versenyen 46.
helyezést ért el. Anyanyelv tantárgyból EZÜST fokozatot nyert a Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia tanulmányi versenyen. A Szabó Lőrinc Tagiskola által rendezett rajzversenyen III. helyezést ért el.
3.Berki Elizabet első osztályos tanuló a Szabó Lőrinc Tagiskola által rendezett
rajzversenyen III. helyezést ért el.
4.Verebélyi Attila a 2013/2014. évi Mozaik Országos Tanulmányi versenyen
matematikából, tantárgyból elért eredményéért.
Kedves gyerekek! Néhány perc múlva, amikor a gyerekek a bizonyítványt a kezükbe kapják, elkezdődik a jól megérdemelt pihenés a nyári szünidő, a VAKÁCIÓ ideje. Arra kérlek benneteket, vigyázzatok nagyon magatokra a nyár
folyamán is. Szeretnék mindenkit épségben és egészségben viszontlátni a szeptemberi tanévkezdés alkalmával. Legyen a nyaratok vidám, boldog, tartalmas.
Kapcsolódjatok
ki,
játsszatok
sokat!
Tantestületünk
nevében kívánok
minden
tanulónknak jó vakációt,
a
felnőtteknek kellemes nyári szabadságot.
Köszönöm figyelmüket!
Ezennel a 20132014-es tanévet
bezárom!”
Hulladékgyűjtés Berci atyával
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•Április 16-án nyílt napot tartotunk a nagycsoportos gyermekek részvételével. Közeledik, a nevelési év vége, ilyenkor
meghívjuk a szülőket, a tanító nénit és a gyermekek megmutatják, mennyit ügyesedtek az it töltöt évek alat. Komplex, összetet feladatok megoldása megmutata, hogy a
gyermekek sokoldalúan fejletek.
•Április 23-25-ig beiratkozás volt óvodánkban. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a bizalmát, akik
az őrhalmi óvodába íraták be gyermekeiket. Az iskolába
ment gyermekekről folyamatosan tájékozódunk, és büszkeséggel tölt el, hogy a helyi óvodából a városi iskolába ment
minden gyermek jól teljesít.
•Április 28-án menetrendszerini buszjáratal, szülők segítségével Balassagyarmatra utaztunk a zeneiskolába. Már a
közös buszozás is élmény volt a gyerekeknek. A zeneiskoláCsaládi nap
Kutyás foglalkozás
ban sok hangszerrel ismerkedhetünk meg, rengeteg élménnyel tértünk haza.
•Május 9-én tartotuk
Anyák Napi ünnepségünket. Minden kisgyermek
szeretetel készítete el
anyukájának saját kezűleg
az ajándékát, melyet ünnepélyes keretek közöt
egy kis műsor kíséretében
adot át.
Anyák napi műsor
•Május 12-ére mindenki
nagy örömére elkészült
30 db új gyermekszék. A
jótékonysági bál bevétele
Családi nap
teremtete meg erre az
anyagi fedezetet, amely a
szülők és a támogatók
nélkül nem valósulhatot
volna meg. Ezúton is köszönetemet fejezem ki az
önzetlen támogatásokért!
•Május 23-án a közelgő
gyermeknap alkalmából
családi délutánt szervezBallagó
tünk. A délután tartalmas programban bővelkedet, melyen versenyfeladatok mellet lehetet hintózni, rendőrautót
kipróbálni és a helyi tűzoltóautót megtekinteni. A gyermekek sok ajándékkal térhetek haza, mert
helyi rendőreink is sok hasznos dologgal támogaták rendezvényünket.
•Május 28-án „Mondjunk Mancsot!” Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület tartota első
foglalkozását. A gyermekek nagy élvezetel simogaták, eteték és ﬁgyelték milyen ügyes a betaAnyák napi műsor
nítot kutya.
•Június 1-jén tartotuk óvodánk tanévzáró és egyben a nagycsoportosok búcsúzó ünnepségét hagyományosan a kultúrházban és az óvodában. Ezen
a napon minden gyermek megmutata kis műsor keretében azt, hogy milyen sokat ügyesedet az eltelt nevelési év alat. Az idén 6 kisóvodás búcsúzot el tőlünk és megy másik intézménybe ősszel. Június 30-tól augusztus 10-ig óvodánk zárva lesz. Mindenkinek jó pihenést élményekkel teli nyarat kívánok!
Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezetö

Hittanosok évzáró műsora
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„Nem nevezlek többé szolgának benneteket, hanem barátaimnak mondalak
titeket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.” (Jn 15,15)
„Isten tegye teljessé
mindazt a jót, amit elkezdett benned!”

Marton Zoltán László
Érettségi után kezdte meg a felkészülést a papságra. A hat év alatt mélyült az elhatározása és a
vágya, hogy Istennek adja az életét, vagyis hogy
valamit visszaadjon Istennek abból a szeretetből,
amit Belőle megtapasztalt.
Segítették és lelkesítették a hivatásában azok a
papok, akik kísérték az útján, akiken keresztül
vonzóvá vált számára ez az életforma. Mégis a legtöbbet családjának köszönhet, mivel ők tanították
meg az első imákra, ők vitték templomba, bíztatták
a ministrálásra. Szülei támogatták és erősítették
elhatározásában. A szenteléshez közeledve egyre
inkább hála tölti el mindazok iránt – rokonok, barátok – akik bíztatták, és az oltárig kísérték.
Jelmondatául Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott mondatát választotta: „Nem nevezlek
többé szolgának benneteket, hanem barátaimnak
mondalak titeket, mert amit hallottam Atyámtól,
azt mind tudtul adtam nektek.” Azért fontos számára ez a mondat, mert kifejeződik benne, hogy
Krisztus nem szolgaként tekint rá, hanem barátjaként, éppen ezért a papi szolgálatot is úgy tekinti,
mint amely a Krisztussal való szoros szeretetkapcsolatból forrásozik és indul ki. Úgy szeretne papként szolgálni, mint aki állandóan tudatosítja
magában, hogy Krisztus mindig mellette áll, és szeretettel kíséri őt a papi életben.

Dicsértessék a Jézus
Krisztus! Tisztelt Őrhalmiak, kedves testvérek!
Múlt vasárnap egy csodaszép, bensőséges és
egyben ritka eseménynek lehettünk részesei
templomunkban. Egyházunk nagy családja gyönyörű ünnepre gyűlt
össze. Pappá szentelése
után három héttel, Főtisztelendő Marton Zoltán
atya
újmisét
mutatott be településünkön is, és közvetítette
számunkra Isten áldását. A Mester hívását
meghallva és azt komolyan véve, kitartó
készület után egy új Pásztort köszönthettünk Isten nyájának szolgálatában.
Hittan tanulmányainkból jól tudjuk, hogy
Jézus Krisztus, az Örök Főpap hét szentséget alapított, hogy azokkal erősítse, támogassa Egyházának mindenkori tagjait.
Ezek közül az Egyházi Rend szentségében
részesült Zoltán atya, és Isten kegyelméből áldozópappá vált.
Ha jobban belegondolunk, a hét szentség
közül kettő pedig nagyon szorosan összefügg. A mi Urunk az utolsó vacsora közben
alapította meg az Oltáriszentséget, és
egyúttal az Egyházi Rend szentségét. A jelenlévő apostolokat különleges hatalommal
ruházta fel, és csodaszép feladattal bízta
meg, amikor azt mondta nekik: „…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”
A kétezer éves Egyház felszentelt papjai
pedig azóta is, amikor szentmise közben
elsuttogják az átváltoztatás szavait, átélik
azt a csodát, hogy a kenyér és a bor színe
alatt valóságosan megjelenik Mesterük. A
pap tehát elsősorban áldozat-bemutató.
Természetesen sokkal több dologgal kell
foglalkoznia a lelkipásztornak manapság,
azonban elsősorban áldozat-bemutató.
Nem véletlen a kifejezés sem, miszerint:
a szentmise-áldozatot az áldozópap mutatja be. És ez nagyon szépen érzékelteti
azt, hogy valójában mi is a papság, a papi
élet lényege. Nem más, mint áldozat. Istenért, és az Ő népéért hozott áldozat.
Jézus
már
az
utolsó vacsorán
jelezte, hogy áldozatul
kívánja
adni önmagát értünk. („…ez az én
testem, mely értetek adatik – ez a
vér értetek, és sokakért kiontatik a
bűnök bocsánatára…”)
Ezért Krisztushoz
hasonlóan, a felszentelt pap is az
„életét adja” áldozatul. Áldozatot
hoz már azzal,
hogy lemond saját
céljairól, különféle

földi vágyairól, és egész életével, minden
tudásával, és szeretetével Isten népét
szolgálja, szelíd szívvel munkálkodik azok
üdvösségén.
Áldozatot mutat be a népért, elhunyt szeretteinkért, de engesztelésül bűneinkért
is. Isten elé viszi imáinkat, kiszolgáltatja
számunkra a szentségeket, tanít minket,
és példát ad nekünk. A papi élet áldozat.
Istennek bemutatott, és az Ő népéért vállalt áldozat.
Hálásan köszönjük, hogy Isten kegyelméből Zoltán atya vállalta ezt a csodaszép áldozatot, küldetést és feladatot! Áldja meg
őt bőségesen, és adjon neki sok-sok lelkipásztori örömöt a Mindenható Isten. Mi
pedig imádkozzunk érte, hogy Jézus
Krisztus hűséges áldozópapja legyen.
„Isten tegye teljessé mindazt a jót, amit
Berci atya
elkezdett benne!”

Az öreg kút csendesen adja vizét,
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni egész életemben!
Csak adni: terhet is jelenthet.
Jó kút! Nem érzed ezt a terhet?
Belenézek...tükre rám ragyog:
hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
tisztán, vidáman és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút életet!
Osszak áldást és szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom!

Az alábbiakban Farkas Oszkár
egyházközség elnökének
a
szentmisén
elhangzott
ünnepi köszöntőjét
olvashatják:
„Főtisztelendő Marton Zoltán László Atya!
A mai napon az őrhalmi templom harangjai
bensőséges nagy ünnepre kondultak meg, hívták meg egyházközségünk híveit. Ez ünnepi
órában a kedves hívek, a rokonok és a saját nevemben, nagy örömmel és hálatelt szívvel köszöntelek. Köszönjük, hogy ide fáradtál,
eljöttél közénk, némi túlzással azt is mondhatom: haza jöttél és mi több, nem üres kézzel,
mert újmisés áldásodban részesítesz minket.
Ezt elsősorban a háromszor Szent Isten Atyánknak köszönhetjük, aki Jézus Krisztus Atyja,
teljes Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek.
Neki tartozunk örök hálával, mert ő hívott meg
a papi szolgálatra, Ő ébresztett fel benned a
papi hivatást. Te Zoltán Atya, ezt a meghívást
elfogadtad, mert veled volt az Isten, aki elárasztott kegyelmével. Hálásan köszönjük,
hogy vállaltad ezt a nehéz feladatot.
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Kedves Szüleidet és az egész családodat is köszönet illeti, mert jó példájukkal és alázatos szeretetükkel megmutatták, egyengették a papi
pálya felé vezető utat.
Köszönet illeti azokat a híveket, akik szinte kiimádkozták, hogy most
veled együtt adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Nem feledkezhetünk meg a Főtisztelendő tanárurakról, akik úgy tanítottak, úgy vezettek, hogy az Eminenciás bíboros atya örömmel és megelégedéssel pappá szentelt.
Kimondhatatlan nagy kegyelem, hogy valaki a legfőbb papnak, vagyis
Krisztusnak munkatársa legyen, mert minden pap Alter Krisztus, vagyis
második Krisztus.
Kedves Zoltán Atya! Szabad legyen még valamit megemlítenem. Itt a főoltár szekrényre három betű van vésve: I.H.S. = Jesus Hominum Salvator, vagyis Jézus az emberek megváltója. Jézus, mielőtt a megváltást a
kereszten befejezte, azt mondta tanítványainak: a tanítvány nem lehet
különb a mesterétől. Hogy ez mennyire igaz, azt az egyháztörténelem bizonyítja. Jézus a barátait kereszttel ajándékozta meg, de azt is mondta,
hogy az én igám édes, az én terhem könnyű.
Most a szentmisében azért imádkozunk, hogy Jézus, akinek munkatársa
lettél, továbbra is fogadjon be szeretetébe, hogy az Ő akaratát teljesítve
munkálkodjál a saját és a rád bízott lelkek üdvösségéért. Erre kérjük a
Szűzanya, Szent István, templomunk védőszentje, az összes Szentek,
különösképpen a XX. és XXI. század szentjeinek közbenjárását.
Végül annyit: hogy Hála legyen, Hála legyen, Hála legyen! Úgy legyen!”

Gál Andor: Isteni kopogás
Ha kopognak, megnézed ki az.
Ha hívnak, igen vagy nem a válasz.
Nálad is kopogtak, de ezt nem hallja fül.
Nem az ajtón, az ablakon keresztül.
A lelkedben szóltak, mikor az éj csendül.
Hol csak a hang, s Te voltál egyedül.
Hívott Zoli – Zoli – Marton Zoli gyere!
A nyájam szét széledt – pásztort keres.
A szíved biztos megszorult, fejed szédült,
De, a hang hívott, gyere – gyere rendületlenül.
Igent mondtál, és buzgón kérted az Urat,
Legyen mindig melletted, míg járod ez utat.
Nagy folyó – Pest s a nagy döntés,
A Duna tovább hömpölyög, hol eddig éltél.
Nagy folyó – Esztergom s a nagy ünnep,
A Duna partján Istennek adtad esküdet.
Ott voltunk – láttuk, hogy arcod ragyog,
Hogy beteljesült mire szíved vágyott.
Kis folyó – és a mi kis falunk.
Őrhalom, mi majd mindnyájan itt lakunk.
És most itt köszöntünk Téged hálával,
Rokonaid, ismerőseid, és kik még nem láttak.
Nagyszüleid, akik már sírjukban nyugszanak,
Ők fentről – mi lentről, érted imádkoznak.
Kérjük az Urat, segítse egész éltedet,
Hogy bárhová készülsz, Isten igéjét hirdesd.
Vidd kegyelmét, szeretetét minden embernek,
De, ha elfáradsz, hazavárunk, hogy pihenj.
És most add áldásod, az őrhalmi hívekre,
Ajánld őket Isten-barátod, védelmező kezébe.

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XIII. évfolyam 2. 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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L U R K Ó K

A vidám közönség

Apukák is kipróbálták a fajátékokat

N A P J A

Célozz, dobj!

Döntsd le a tornyot!

Díjkiosztás

Ujjlenyomat készítés

Arcfestés
Teregesd és párosítsd a zoknit!

Aszfalt-rajzverseny

Trapi bohóc lufit hajtogat

Talicskás fűzőcske feladat

Célbarúgás
Teregető feladat

Íjászat

ŐRHALOMBAN

2014.

JÚNIUS

14.
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Lúdas Matyi interaktív mesejáték
Csigafutam

Csavard fel a kupakot!

Talicskás fűzőcske

Néptánc
Játék a papával

Kukoricamorzsolás

Döntsd le a tornyot!

Falusi Jenga

Kardforgatás
Minigolf
Támogatók névsora: Balla Anita – gazdál- Itt készül a szép csillámtetoválás
kodó,Baranyi Jenőné Ilonka néni, Bartos József –
Egyensúlyozz!
Őrhalmi HE. ifjúsági felelőse, Benőczné Zachar
Ágnes - iskola igazgató, Classis Horgász bolt –
Bagó László – Balassagyarmat Hunyadi út 17.,
Csernyik Róbert informatikus, Fábián Istvánné,
Farkas Andrea könyvtáros, Farkas Egon polgármester, Farkas Györgyné, Fornetti Látványpékség – Géczi István – Balassagyarmat Rákóczi út
70., Fülöp Arnold vállalkozó, Gyalog Ella, Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör, Hevér Istvánné, Őrhalomi Horgász Egyesület , Járja István
vállalkozó, Járja Istvánné Rozika néni, Őrhalmi
József Attila Általános Iskola dolgozói, Kanyó
Richárd, Kertész Attila – Őrhalmi HE elnök, Lajkóné Csernyik Ibolya, Művelődési Központ – Szécsény, Nagy Attila vállalkozó, Napköziotthonos Óvoda dolgozói, Orosz János alpolgármester, Őrhalomért Egyesület, Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Rendőrkapitányság – Balassagyarmat, SÁNA
Csigafutam
játéküzlet – Balassagyarmat Rákóczi út, Széles Ferenc vállalkozó, Szugyiczki és társa – Fagyizó Őrhalom, Tóth Tamás – Lesz Vigasz Söröző, Tűzoltóság – Balassagyarmat, Varga József.
A rendezvény főtámogatója Őrhalom Község Önkormányzata! A támogatóknak, a közreműködőknek köszönjük a segítséget, nélkülük a negyedik Vidám Lurkók napja nem jöhetett volna létre. A résztvevőknek köszönjük a részvételt.
A rendezők
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SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

•Az elmúlt időszakban falunkban is „felvetette a szemét” az úgynevezett besurranásos
lopás. Ezért pár jó tanácsot, gondolatot szeretnék a kedves olvasókkal megosztani:
- a ház, vagy lakás bejárati ajtóit minden
esetben be kell zárni, akkor is, amikor otthon
tartózkodnak. Az ablakokat soha ne hagyják
úgy nyitott állapotban – külön figyelemmel a
földszinti lakásokra –, hogy nem tartózkodnak
abban a helyiségben, mivel pillanatok alatt
végbe mehet a bűncselekmény elkövetése
úgy, hogy a sértett semmit nem észlel belőle,
csak később azt, hogy az értékeit nem találja.
Soha ne feledkezzenek meg a ház melléképületeinek zárva tartásáról sem!
-Az otthonukban ne tartsanak nagyobb
mennyiségű készpénzt, tekintettel arra, hogy
ennek eltulajdonítása esetén a biztosító nem
fizet kártalanítást. Értékeiket soha ne tárolják
látható helyen, ne hagyják azokat szem előtt!
Célszerű a földszinti ablakokra rácsot szerelni,
és külön figyelmet fordítani arra, hogy megnehezítse az esetleges lakásbetörő bejutásának lehetőségét. Például: több zárat szerelni
az ajtókra, házőrző kutyát tartani, vagy akár
riasztóberendezést üzemeltetni.
-Ha gyanús személyeket látnak a környéken,
akik feltűnően nézelődnek, akkor érdemes a
személyleírásukat, ruházatukat, illetőleg a
jármű rendszámát, színét, típusát feljegyezni.
Ha valaki hosszabb időre elutazik otthonról,
minden esetben szóljon a szomszédoknak,
hogy tartsák a szemüket az ingatlanon, a postát vegyék ki, és ha gyanús körülményt észlelnek, küldjenek értesítést. Amennyiben valaki
úgy érkezik haza, hogy azt észleli, a lakásába
betörtek, soron kívül értesítse a rendőrséget.
Ne késlekedjen, ne járkálja össze a helyszínt,
ne takarítson ki! A rendőrök a bűncselekmény
elkövetésének rekonstruálását – többek között – az elkövető által hátrahagyott nyomok
alapján végzik, ezért mindent úgy kell hagyni,
ahogy azt találták.
-Amennyiben a lakásban idegen személy illetéktelen jelenlétére utaló gyanús zajokat hall,
vagy észleli, hogy valaki bent tartózkodik a lakásában, azonnal értesítse a rendőrséget. Ne
próbálja meg elfogni a személyt, mert az Ön
testi épségének megőrzése vagy védelme a
legfontosabb, a vagyonvédelem csak ezután következik.
•A járművezetőkhöz illetve a mezőgazdasági
munkákat folytató szakemberekhez szeretnék
szólni. Mint minden évben az idén is elkezdődnek a nyári mezőgazdasági munkák. A
nehéz munkagépek időszakos jelenléte az
utakon speciális veszélyeket jelentenek a személykocsi-vezetők részére. A nyári mezőgazdasági munkák idején a nap szinte minden
időszakában találkozhatunk a közutakon
munkába vagy munkából hazafelé tartó mezőgazdasági járművekkel. A mezőgazdasági
járműveket vezetők a munkájukat a mezőgazdasági területeken végzik, de ki- és bevonuláskor a közutakat is igénybe veszik. A
sebességkülönbség mellett a sárfelhordás is
komoly veszélyeket jelent, továbbá a keskenyebb és általában rosszabb burkolatú, „kátyúsabb” utakon a baleseti kockázat jóval
magasabb, sok esetben még a szükséges útpadka sem áll rendelkezésre. Fontos, hogy aki
földútról aszfaltozott, betonozott útra szándékozik hajtani, az útra történő kihajtás előtt távolítsa
el
a
járművén
lévő
olyan
szennyeződéseket, amely később az útra rakódhatnak és veszélyeztethetik a közlekedés
biztonságát. A járművek mérete, alakja szinte

minden esetben eltér az általunk megszokott
járművekétől. Vezetőjének óriási felelőssége
van, hiszen – gyakran – a teljes útfelületet elfoglalja vonulásakor. A szemből érkező vagy
őt előző/kerülő járművekkel való találkozáskor elsősorban a mezőgazdasági jármű vezetőjenek kell mindent megtenni a saját és a
mások biztonsága érdekében. Az ilyen járműveknél különösen előtérbe kerül az a KRESZ
előírás, amely arra vonatkozik, hogy járművel
a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak,
továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni és
figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira,
az utasokra és a rakományra. Az átlagtól eltérő tulajdonságokkal rendelkező járművek
közlekedését emiatt külön NFM rendelet is
szabályozza, meghatározva a közúti közlekedésben való részvételük külön feltételeit.
Ezért különösen fontos a túlsúlyos, túlméretes
mezőgazdasági rendeltetésű erőgépekkel és
vontatmányaikkal közlekedők részvételével
történő balesetek megelőzése érdekében,
hogy ezek a járművezetők tartsák meg a közlekedésükre vonatkozó speciális szabályokat
is. Akik ilyen járművekkel találkoznak, segítsék
őket mozgásukban, járművüket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék
meg, felkészülve az átlagtól eltérő közlekedési manőverekre. A mezőgazdasági gépek
melletti elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó látási körülmények között is.
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
különösen vigyázni kell, hiszen méreteik, mozgásuk nem a megszokott személygépkocsi,
tehergépkocsi mozgása.
Az úton partnerek vagyunk, segítsük egymás
közlekedését, és lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel elkerülhetők a balesetek!
Kéréseikkel, felvetéseikkel továbbra is forduljanak bizalommal az Őrhalmi Kmb.Csoport tagjaihoz. Valah Zsolt r.zls és Urbán Gábor r.tőrm.
A cikk írója: Valah Zsolt r.zls.

Biztonságunk érdekében
Több fontos esemény is történt az elmúlt hónapokban az Őrhalom és Térsége Polgárőrség életében. Bár az egyesület taglétszáma sajnos évek
óta csökken, a tavaszi időszakban mindenki nagy
örömére több fiatal is csatlakozott a tagság soraihoz, ezzel biztosítva az utánpótlást, a fiatalítás a
mozgalomban. További jó hír, hogy a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség anyagi támogatásával sikerült elvégeztetni a szükséges javításokat és az
időszakos műszaki vizsgáztatást a polgárőrség
által üzemeltetett Lada Niva gépkocsin, illetve –
szintén a szövetség támogatásával - tovább lehetett folytatni az új típusú, egységes polgárőr ruházat beszerzését.

Az egyesület tagjai a tavasz folyamán a járőr-szolgálatok ellátása mellett több rendezvény biztosításában is részt vettek, így többek között a Vidám
lurkók napján, illetve az Úr-napi körmeneten is lehetett találkozni polgárőrökkel.
Gazdagodott az elmúlt hetekben az egyesület önkéntes tűzoltó szakosztálya is: az önkormányzat
közmunkásai elvégezték a tűzoltószertár pár éve
épült új szárnyának belső vakolását, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatán
pedig tűzoltási és műszaki mentési eszközöket,
köztük két motoros láncfűrészt nyert az egyesület. Az Endrefalván megtartott megyei tűzoltóversenyt ismét az őrhalmi versenycsapat nyerte
meg, miközben itthon és a környező településeken
több tűzesetnél is be kellett avatkoznia a szakosztály tagjainak.

A határ menti kapcsolatok építésének keretében,
a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetséggel közösen
június közepén látogatást tettek az egyesület
vezetői Zavadán, a nagykürtösi járási tűzoltónapon. Szintén a megyei polgárőr szövetség támogatásával, az Iliny község önkormányzata által
rendelkezésre bocsátott kisbusszal több, rendszeres polgárőri szolgálatot ellátó egyesületi tag
ellátogathatott július elején Békésre, az Országos Polgárőrnap rendezvényeire.
-RP-

EGÉSZSÉGSAROK
Kedves Olvasó!
A nyár tombol, az átlaghőmérséklet sokkal magasabb, mint az év többi napján, ami kedvező a baktériumok szaporodásához. A hűtetlen italok és
ételek szabadon hagyva, a bennük lévő baktériumok és vírusok kiváló táptalajai. Míg hűvösebb
időben egy-két napig is tudjuk fogyasztani az ételeket, ebben a melegben néhány óra leforgása alatt
túlszaporodnak a kórokozók és komoly hasmenést
vagy hányást okozhatnak. A legfontosabb teendőnk, mint minden betegség esetén itt is a MEGELŐZÉS. Az ételt-italt fogyasztás előtt hűtsük le,
tegyük hűtőbe. Gyümölcsök esetén mindig mossuk meg azt, és ha nem esszük meg a maradékot
tegyük hűtőbe. Ha mégis megfertőződtünk, tartsunk diétát, azaz pirítóst és főtt krumplit együnk,
és igyunk napi 2-3 liter folyadékot. Ha a hasmenésünk 4-5-napnál tovább tart, láz vagy véres széklet
jelentkezik, forduljunk orvoshoz.
Dr.Gúth Csaba háziorvos

M E G H Í V Ó
Az Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai sok szeretettel meghívják Önt és barátait
2014. augusztus 08-án, pénteken 20.00 órakor kezdődő,
immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő
JÓTÉKONYSÁGI ARATÓBÁLJUKRA.
Vendégvárás: 19.00 órától.
Belépő: 3.000 Ft/fő
A bál programja: műsor, vacsora, élőzenés mulatság, hajnalig tartó tánc.
Jelentkezni lehet: Farkas Andrea - 06 20 5026286
Megjelenésükre számítunk, valamint segítő szándékú támogatásukat szívesen fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 01.
MINDENKINEK JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN
AZ ŐRHALMI GYÖNGYÖSBOKRÉTA HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR!
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KÖZÖSSÉGEINK
SPORTEGYESÜLET HÍREI

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei

ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI

Véget ért a 2013/2014-es futball szezon, amely több, kevesebb sikerrel zajlott. A felnőtt csapat színvonalas
mérkőzésekkel kezdte a szezont, de voltak hullámvölgyek is. De, így is a 8. helyen zárták a szezont. Köszönjük a
felnőtt csapat játékosainak!
Az ifjúsági csapat már gyengébb teljesítményt hozott. Minden erejüket beleadva a 11. helyet sikerült elérniük.
Köszönjük az ifjúsági csapat munkáját!
A szezon utolsó mérkőzésén június 14én rendeztük meg a szezonzáró bankettet, ahol értékeltük az adott évben
végzett munkát, valamint - Őrhalom
Község Önkormányzata és helyi vállalkozók jóvoltából - egy kisebb vacsorával
és
önfeledt
beszélgetéssel
búcsúztattuk az idei szezont. Az ön-

Tisztelt lakosság ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy május hónapban az Őrhalom-i Horgász
Egyesület versenycsapata két verse-

Május 1-jén az Őrhalomért Egyesület
férfi tagjai májusfát állítottak a település
hölgyeinek tiszteletére.
Egyesületünk idén is hozzájárult lakóhelyünk virágosítási programjához. Kora
tavasszal árvácskákkal díszítettük az iskola előtti teret, majd májusban kiültettük a falu központjában lévő oszlopokra
a muskátlikat, majd sziklakertet építettünk a vasútállomásra.
Az idei évben is – mint tavaly – Széles
Ferenc helyi vállalkozó az egyesület
használatába adta nyári hétvégékre a
Tormás-tó területét. A nyár folyamán, vasárnaponként szeretettel várjuk a pecázni, vagy csak kikapcsolódni vágyókat
a Tormás-tónál, ahol gyönyörű környezetben pihenhetnek egy kicsit.
Oszagyán Cintia nyáron is megtartja
hétfőnként a népszerű aerobic óráját,
ahová továbbra is szeretettel várja a mozogni vágyókat az általános iskola tornatermében.

kormányzat nevében Orosz János alpolgármester úr köszönte meg a
csapatok és vezetőik munkáját.
A Sport Egyesület nevében szeretném
megköszönni mindenkinek az egész
éves munkáját, valamint a törzs szurkolók jelenlétét a meccseken.
Külön köszönjük a támogatást: Őrhalom Község Önkormányzatának, Fülöp
Arnold vállalkozónak, Balla János vállalkozónak , Kanyó István vállalkozónak, Járja Istvánnénak ( Rozika néni )
a finom vacsoráért, Kanyó Richárdnak,
Kalmár Petrának.
A következő szezonban is várjuk szurkolóinkat sok szeretettel.
Varga József (Öcsi)

nyen vet rész, melyek a következők.
Első versenyt a Nógrád Megyei Horgász Szövetség rendezte meg Maconkán, ahol 13 versenycsapat vet részt,
csapatunk hatodik helyezést ért el. A
második verseny, az Ipoly kupa Ludányhalásziban let megrendezve,
ezen a versenyen az Ipolyhoz tartozó
horgász egyesületek vetek részt, melyen Szlovák csapatok is részt vetek,
it a csapatunk első helyezést ért el.
Ezzel a rendezvénnyel egyben főzőversenyt is rendezet a Ludányhalászi Önkormányzat, melyen két
csapatal vetünk részt, hatodik és hetedik helyezést értünk el. Bóta András jelezte, hogy a Kövecses tavon
elburjánzot a hínár, ezért az ő vezetésével elkezdtük az eltávolítását a
horgászhelyekről. A segítségért köszönetet mondok Bóta Andrásnak és
a többi résztvevőnek.
Végezetül kérek mindenkit, hogy
óvjuk a tisztaságot, a létrehozot kiülőket. Jó szórakozást kívánok mindenkinek és görbüljön a bot.
Kertész Atila Tamás H.E. elnök

Trianoni megemlékezés
Június 7-én egy helyi baráti társaság Trianoni megemlékezést szervezett az Ipoly folyó
partján található emlékkeresztnél. Az ünnepi műsorban közreműködött a Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság, valamint az ipolyvarbói hagyományőrzők. Ünnepi beszédet mondott
Zolczer György ipolyvarbói plébános. Gemer
Ferenc az emlékkereszt
megálmodója egy korabeli idézettel visszavezetett 1920-ba, majd
Kanyó János községünk
volt
polgármestere
megemlékezett a 94
évvel ezelőtti szomorú
FA
eseményekről.

MEGHÍVÓ
Július 15-én, kedden 18.00 órakor
kezdődik a következő Beszélgetős
est, ahol dr.Nagy Csilla irodalomtörténésszel egykori iskolatársa és barátnője, Bíró Nikoletta magyar nyelv
és irodalom szakos pedagógus beszélget az Őrhalmi József Attila Általános
Iskola
könyvtárában.
Közreműködnek: Csernyik Dzsenifer,
Hegedűs Lili, Menyhárt Éva. Tisztelettel hívjuk az Őrhalmi Újság olvasóit
erre a rendkívüli programra.
Egyesületünk jövőbeni rendezvényeire
szeretettel várjuk községünk mai és egykori lakóit és a távolabbról érkezőket
egyaránt! Várjuk pártolók jelentkezését
is, akik részt vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják Őrhalom fejlődését. Támogatóinknak ez úton is hálásan
köszönjük segítő szándékú együttműköFarkas Andrea elnök
désüket.

ESEMÉNY
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NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ ŐRHALOMBAN
2014. MÁJUS 15.

Rendezvény támogatói: Balla Mihály országgyűlési képviselő
(FIDESZ), Őrhalom Község Önkormányzata, Európa DirectNógrád, KLIK Balassagyarmat, helyi vállalkozók - Fábián Istvánné, Nagy Attila, Tóth Tamás, Fülöp Arnold, Kanyó István - és
magán személyek.
Köszönet a támogatóknak, a segítőknek, akik hozzájárultak a találkozó sikeres lebonyolításához!

A szigorú zsűri

Csocsó verseny

A vetélkedő résztvevői

Sörivó verseny

Pingpong verseny

Ebéd Fagyasék varbói gulyáslevese és
Rózsi néni lekváros fánkja
Nordton koncert

Sexy Ladys táncsoport bemutatója

Vanmóka koncert

