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2009.�augusztus�20-án�ismét�szép�szám-
ban� összejöttünk,� hogy� megünnepeljük
templomunk�védőszentjének,�Szent�István
királyunknak�ünnepét.

Kanyó� János� polgármester� ünnepi� kö-
szöntőjét�idézzük:
„Szeretettel�köszöntöm�a�megjelent�híve-
ket,�Horváth�Zoltán�kanonok�urat,�Tóth�Jó-
zsef�Miklós�plébániai�kormányzó�urat�és
mindazokat,�akik�eljöttek�ide�a�Szent�Ist-
ván� kápolnához,� hogy� együtt� emlékez-
zünk,� és� együtt� ünnepeljük� Szent
Királyunkat!
Szép�és�régi�községi�hagyomány,�hogy�au-
gusztus� 20-án� összejön�Őrhalom� lakos-
sága�és�vendégeik,�hogy�megemlékezzünk
államalapító�Szent�Istvánról,�templomunk
védőszentjéről.
Szent�István�napja�Nemzeti�ünnep�lett.�A
mai�generáció,�nemzedék�is�példaértéket
meríthet�Szent�István�keresztény�bölcses-
ségéből,�Szent�Imre�családhű�férfiúi�tisz-
taságából,�Boldog�Gizella� családszerető
lelkiségéből.
Elődeink�vallásos�élete�is�példaértékű�szá-
munkra,� hiszen� kis� palóc� kápolnánkat,
mely� 2005-ben� lett� felújítva,� egykor
Kanyó�Mihály�építtette�1888-ban�a�Szent-
kúti�gyóntató�udvar�kápolnájának�mintá-
jára.� Az� egykor� „Csórés”� földterületen
épült�kápolna,�ma�is�azt�a�célt�szolgálja,
mely�az�alapító�szándéka�volt,�hogy�–�Őr-
halom,�vagy�ahogy�akkor�hívták�települé-

sünket�Trázs�–�lakosainak�vallásos�lelkü-
letét�szolgálja.�
Őrhalom�napjainkban� is� kiemelkedő� je-
lentőséget�tulajdonít�Apostoli�Királyunk
tiszteletének,�hiszen�a�községünkön�átha-
ladót� elmélkedésre� és� megállásra� inti
Szent� Királyunk� szobra� és� a�Mária� ká-
polna�is,�melyek�emlékeztetnek�arra,�hogy
Szent� István� felajánlotta� országunkat� a
Szűzanyának,� azóta� vagyunk�Mária� or-
szága.
Tisztelt�Ünneplők!
Augusztus�20-án,�mi�mindig�Szent�István
napján�ünnepeljük,�de�ekkor�szenteljük�és
szegjük�meg� az� új� kenyeret� is.�A� palóc
ember�napjainkig�is�kenyérszegés�előtt�ke-
resztet�rajzol�a�kenyér�aljára,�ha�pedig�le-
esik� egy� darabja,� azt� felveszi� és
megcsókolja.�Az�új�kenyér�ünnepe�Szent
Istvánnal�a�török�hódoltság�után�fonódott
össze.�
A�nép�a�kenyérben�saját�munkájának�gyü-
mölcsét�látta�a�búzaszem�csírájában�pedig
Krisztus�arcát�vélték�felfedezni.�István�Ki-
rályunk�több�fontos�rendelkezése�közül�az
egyik�legfontosabb�a�keresztény�gyökere-
ken�alapul.�Minden�10.�falunak�templomot

építtetett.�Korunkban�csak�az�a�település
mondhatja�magát�Európainak,�ahol�nem
csak� a� Szent� Király� szobra� áll,� hanem
Szent�István�szelleme�és�a�Szent�Istváni
örökség�is�él�és�otthonra�lelt.�Településün-
kön�ma�egy�éve�köszönthettük�a�Szent�Ist-
ván� ereklyét,� amely� jelenleg� is� köztünk
van.� Kérjük� Szent� Királyunkat,� hogy
mentse�meg�hazánkat,�áldja�meg�nemze-
tünket�és�lelkünkben�is�építsen�templomo-
kat.
Milyen�is�az�a�Király,�aki�ezer�év�múlva�is
példát�tud�adni�népének?�Ismerjük�törvé-
nyeit,�életét�és�a�kort�melyben�élt.�Nagy-
ságát,� bölcsességét,� emberi� értékeit� jól
tükrözik�Imre�herceghez�írt�intelmei,�ame-
lyek� olyan� előrelátásról� tanúskodnak,
amely�ámulatba�ejti�a�mai�embert�is.�Szent
István�Király,�kegyes�és� irgalmas�király

volt.�Napjainkban�is�követendő�példa�kel-
lene,�hogy�legyen�országunk�vezetőinek.
Apostoli�Szent�Királyunk�1038.�augusztus
15-én�hunyt�el,�de�intelme�és�tisztelete�a
magyar�népben�örökre�megmarad,� szel-
leme� itt� él� köztünk,� melyet� a� híveinek
imádságában�vélünk�felfedezni�a�templo-
munkban� lévő� Szent� István� csonterek-
lyénk�előtt.
Igyekezzünk�Istvánról,�Szent�Királyunk-
ról�példát�venni,�habár� tudjuk�azt,�hogy
még�az�árnyékába�sem�léphetünk,�de�hát
az�is�felemelő�érzés,�ha�az�árnyéka�néha
ránk�vetül.

Kedves�hívek!
Köszöntőm�végén�azt�kívánom�mindany-
nyiunknak,� hogy� adjon� az� Isten�nekünk
hitet�és�békességet�egy�nyugodtabb,�ren-
dezettebb�jövőbe,�hitet�ahhoz,�hogy�meg
tudjuk�teremteni�magunknak�a�jólétet�és�a
békességet.�Higgyünk�abban,�hogy�a�ha-
tárainkon�innen�és�a�határainkon�túl�élő
magyar�egymásra�talál.�Adjon�Szent�Ist-
ván�emléke�reményt�a�békére,�adjon�re-
ményt� a� nemzeti� büszkeség
visszaszerzésére,�hiszen�van�mire�büszké-
nek�lennünk,�adjon�alázatot�is,�hogy�ért-
sük,� és� értelmezni� tudjuk� mindazt,� ami
velünk�történik.�Adjon�kitartást�és�erőt�a
változtatáshoz�és�adjon�türelmet,�hogy�ne
ellenségként�tekintsünk�mindazokra,�akik
az�életet�másként�látják,�másként�értelme-
zik,�és�másként�élik.
Köszönöm�türelmüket!
Szent� István�napján� további�bensőséges
ünneplést�kívánok�mindenkinek.”

Szent István Ünnepe
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

2009. III. negyedévben egy alkalommal
ülésezett a képviselőtestület.
Szeptember�14-én zárt�ülés�keretében�tár-
gyalta�a�testület�a�szociális�és�egyéb�se-
gélykérelmeket.�A�2.�napirend�keretében
Balga� Sándor� körjegyző� tájékoztatta� a
képviselő-testületet�a�közhasznú�munka-
végzésről.�A�3.�napirendben�meghatározta
és�elfogadta�a�képviselő-testület�a�2009.�II.
félévi�ülés-�és�munkatervét.�A�4.�napirend
keretében�a�képviselő-testület�csatlakozott
a�Bursa�Hungarica�Felsőoktatási�Önkor-
mányzati�Ösztöndíjpályázat�2010.�évi�for-
dulójához.�Az�5.�napirendben�Kanyó�János
polgármester� beszámolt� a� képviselő-
testületnek�az�önkormányzat�2009.�I.�félé-
ves�gazdálkodásáról.�A�képviselőtestület�a
beszámolót�a�6/2009./IX.14./�rendeletével
fogadta�el.�
A�6.�napirend�keretében�Csábi�Csaba�is-
kolaigazgató� számolt� be� a� képviselő-
testületnek�a�József�Attila�Általános�Iskola
2009/2010.�tanév�indításáról.�����������P.T-né
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Augusztus�elején�megtörtént�a�Szent�Ist-
ván�Kápolna�külső�meszelése.
A�nyár�folyamán�megrongálódott�a�Szent
István�szobor�körüli�kerítés,�melynek�ki-
javítását� és� lefestését� elvégezték� az� ön-
kormányzati�alkalmazottak.�
A�Kossuth�út�5.�szám�alatti�önkormány-
zati�ingatlan�udvarának�takarítása�közcélú
foglalkoztatottak� által� megvalósult,� téli
időszakban�az�épület�belsejének�rendbeté-
telét�tervezi�az�önkormányzat.
Fagylaltozó�nyílt�a�település�központjá-
ban.� Szugyiczki� Gábor� balassagyarmati
vállalkozó�bérleti�díj�ellenében�használja
az�önkormányzat�tulajdonában�lévő�épü-
letet,�melyre�vonatkozóan�hosszabb�távú
szerződést�kötött�a�vállalkozóval�az�ön-
kormányzat.�Az�épületet�a�vállalkozó�esz-
tétikusan� felújította,� természetesen� a
felújítás�bekerülési�költsége�beleszámoló-
dik�a�bérleti�díjba.�Télen�fornetti�árusítá-
sát�tervezi�a�vállalkozó.
A�Magyar�Államkincstár�helyszíni�vizs-
gálatot�tartott�az�önkormányzatnál�a�köz-
ponti� költségvetésből� származó
hozzájárulásai,�támogatásai�2007.�és�2008.
évi� igénybevételével� és� elszámolásával
kapcsolatban.�A�vizsgálat�során�mindent
rendben�találtak.�����������������������������P.T.né

www.orhalom.hu
Elkészült Őrhalom internetes honlapja

Hosszas�adatgyűjtő�és�rendszerező�munka�eredményeként�Őrhalom�Önkormányzata�el-
készítette�a�falu�hivatalos�honlapját.�A�világhálón�megtalálható�gazdag�tartalom,�szép,
színes�és�igényes�megjelenés�Kozmajer�Viktor�munkáját�dicséri.

Az�informatika�világában�járatos�olvasóknak�nem�szükséges�megmagyarázni�ennek�a
hírnek�a�tartalmát,�jelentőségét,�biztos�vagyok�benne,�hogy�sokan�már�rá�is�kattintottak
a�fenti�webcímre.�De�a�többi�olvasó�kedvéért�fontosnak�tartom�az�alábbi�információk
közlését,�kicsit�figyelemfölkeltőnek,�kedvcsinálónak�is�szánva.

Az�internetes�keresőbe�begépelve�a�www.orhalom.hu�címet,�megjelenik�a�képernyőn�Őr-
halom�címere,�majd�a�címer�mezőben�a�falu�nevezetességeinek�képe.�Innen�léphetünk�be
a�kezdő�oldalra,�ahol�máris�a�legfrissebb�hírek�fogadnak�minket.�Határozott�szándékunk,
hogy�nem�csak�megalkottuk,�de�rendszeresen�karban�is�tartjuk�a�honlapot,�föltöltve�min-
dig�a�legaktuálisabb�tartalmakkal.�A�kezdő�oldal�tetején�lévő�menüsorból�egyszerűen�le-
gördülve�találhatunk�gazdag�képanyaggal�illusztrált�információt�a�falu�elhelyezkedéséről,
történetéről,�látnivalóiról.�Itt�szerepelnek�egyházi�vonatkozású�részek�is,�melyeket�az
egyházközség�közreműködésével�szeretnénk�tovább�bővíteni.�Bőséges�információ�ol-
vasható�az�önkormányzatról�és�a�körjegyzőségről�is.�Nagyon�kedvelem�a�galériában�ta-
lálható� régi� idők� fotóiból� készült� gyűjteményt� és� a� környező� természet� kincseit
megörökítő�képeket.

Mosás az Új-árokban, 50-es évek

Ha�mindezek�után�mégis�akadna�valaki,�aki�megkérdezné,�hogy�mi�szükség�minderre,
annak�a�következőket�tudom�mondani.�Úgy�alakult�az�életem,�hogy�hosszabb�időt�töl-
töttem�külföldön.�A�magyarországi�eseményekről�tudomást�nagyobbrészt�csak�az�inter-
net�segítségével�tudtam�szerezni.�Milyen�jó�lett�volna,�ha�szűkebb�pátriámról�is�találok
naprakész�híreket,�képeket.�És�hány�gyermek,�unoka,�szülő�vagy�barát�él�távol�a�szülő-
falujától.�Gondoljuk�csak�meg,�hogy�milyen�jó�lesz�nekik�azt�mondani�a�telefonba,�hogy
a�közelmúlt�eseményeiről,�egy�felújított�falurészről,�egy�iskolai�ballagásról�vagy�egy�egy-
házi�eseményről�képes�beszámolót�nézhet�a�honlapra�feltöltött�Őrhalmi�Újság�legfris-
sebb�számából.�Igen,�ez�a�cikk�is,�az�újság�teljes�tartalmával�színesben�lesz�látható�a
www.orhalom.hu-n.

Farkas Egon

Ôrhalmiújság*Ôrhalomközségfüggetlenlapja*VIII.évfolyam3.szám*Megjeleniknegyedévente*Szerkesztôség:Ôrhalom
KözségPolgármesteriHivatala,2671Ôrhalom,Rákócziút1.Telefon:(35)370-001,fax:(35)570-013*Felelôskiadó:KanyóJános
polgármester*Ingyeneskiadvány*Készült:Várkert-97Kft.nyomdaüzemébenSzécsény-Pösténypuszta(0632370-333).
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SPORTEGYESÜLETI HÍREK

2009. július 24-én tartotta az Őrhalmi Sportegyesület tiszt-
újító közgyűlését. Az 1. napirend keretében Balla János, a
Sportegyesület elnöke lemondott tisztségéről, egyéb elfog-
laltsága miatt már nem tudja vállalni a vezetői feladatok
elvégzését. Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazás-
sal Csábi Nándort választotta meg az egyesület elnökének.
Elnökhelyettes Baranyi Zsolt lett, míg az elnökség tagjai so-
rába Kanyó Jánost, Kelecsényi Józsefet és Nagy Jánost vá-
lasztották meg. A Számvizsgáló Bizottság elnöki
tisztségére Bene István, tagjainak Percze János és Kanyó
András kapott megbízást. A Fegyelmi Bizottság elnöke He-
gedűs József, tagjai Bozány István és Csernyík András lett.
Az egyesület módosította alapszabályát, amelybe bejegy-
zésre került  az egyesület új székhelye, Őrhalom Rákóczi
út 1/e., valamint az egyesület neve Őrhalom Sportegyesü-
let lett. Bízunk benne, hogy az új vezetés és a játékosok ösz-
szehangolt munkája már az őszi szezon végén meghozza a
jó eredményt.
A csapatok edzője: Cserni István, Csábi Nándor

P.T-né

Ifjúsági csapat tagjai: Antal Richárd, Antal Zsolt, Ágner
Attila, Barna Balázs(kapus), Bergman Balázs,
Csordás Donát, Gál Pál, Gáspár Zsolt, Geregai Szabolcs,
Geregai Zsolt,   Hegedűs Richárd, Juhász Bence,
Kárász Richárd(kapus), Marsiczki Árpád,
Marsiczki Viktor,       Mészáros Tamás, Oláh Dávid,
Sipos István, Vidó Dávid.

Felnőtt csapat tagjai: Buzás Sándor, Cserni Gábor,
Csábi Dávid, Czibulya Gábor, Farkas Ervin, Hodászi Zsolt,
Kajtor Krisztián, Kelecsényi Tamás, Kertész Péter,
Kertész Szabolcs, Kmetti  Flórián, Molnár József,
Nagy Dániel, Nagy Dávid, Sinkovics Kornél,
Szalánszki Dávid, Szenográdi Attila, Szolik István,
Tedás István, Urbán Gábor, Varga Viktor.

Az Őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport az alábbi hasznos taná-
csok betartását javasolja iskolásoknak és szüleiknek:

•���Az�oktatási�intézménybe,�illetve�hazautazáskor,�a�közlekedési
szabályok�betartásával�közlekedjünk.
•���Forgalmas�úton�történő�átkelésnél,�mindig�használjuk�a�„zeb-
rát”.�Iskolakezdés�óta�az�Őrhalom�és�Térsége�Polgárőrség�által
nyújtott�biztonságot�is�élvezhetik�iskolásaink�az�intézmény�előtti
átkelőhelynél,�ha�szükséges�vegyük�igénybe�segítőkészségüket.
•���Gyalogos�közlekedés�során�igyekezzünk�olyan�útvonalat�vá-
lasztani,�mely�jól�kivilágított,�bokroktól,�fáktól�mentes.�Lehető-
ség�szerint�az�iskolások�se�egyedül,�hanem�osztálytárs,�barát
társaságában�igyekezzenek�otthonukba.
•���Gépkocsival�történő�utazásnál,�törekedni�kell�a�járda�felöli�ol-
dalon�történő�kiszállásra.
•���Értéktárgyakat�(mobiltelefon,�MP3,�illetve�MP4�lejátszó,�ér-
tékes�ékszer,�magas�pénzösszeg,�stb.)�ne�vigyünk�iskolába.�Ha
valamilyen�okból�mégis�szükségünk�van�ezek�valamelyikére,�le-
hetőleg�nyakban,�zsebben�viseljük,�ha�van�zárható�szekrény,
akkor�abban�helyezzük�el,�illetőleg�bízzuk�felnőtt�személy�őri-
zetére,�hogy�meglétüket�mindig�ellenőrizni�tudjuk.�(A�mobil�te-
lefont�lenémítva,�vagy�kikapcsolva�helyezzük�el�a�szekrényben,
hogy�ha�csörög,�ne�legyen�észrevehető,�hogy�ott�van).
•���Az�iskolában�tanulóhoz�méltóan�kell�viselkedni.�Tiszteljük�ta-
nárainkat,�társainkat,�tartózkodjunk�az�erőszak�valamennyi�meg-
jelenési�formájától!
•���Tanítás�után,�illetve�hétvégén�kellemes�elfoglaltság�az�Inter-
neten�történő�„szörfözés”.
Az�Internet�használatának�is�megvannak�a�szabályai.�Az�interne-
tes�ismerkedés�során�sokszor�titokban�marad�a�valódi�személya-
zonosság,�hiszen�nem�ellenőrizhető�(kor,�nem,�haj-szem�színe
stb.)�Nagyon�könnyen�bűncselekmény�áldozatává�válhatsz.
•���Személyes�adatokat,�lakcímet,�PIN�kódot�Interneten�keresztül
soha,�senkinek�ne�adj�meg!
•���A�hálózaton�ismeretlen�oldalakat,�ismeretlen�e-mail�címeket�ne
nyiss�meg!

Aktuális  információk

Értesítjük� a� lakosságot,� hogy� a� jogszabályváltozásoknak� kö-
szönhetően�a�bukósisak�hiánya,�a�gyermekülés�hiánya,�a�mobil-
telefon�használata�menet�közben�és�a�biztonsági�öv�használatának
elmulasztása�közigazgatási�eljárás�keretein�belül�kerül�elbírálásra,
mely�során�a�rendőrségnek�nincs�mérlegelési�lehetősége�a�sza-
bályszegőkkel�szemben.�10-20,�illetve�30�ezer�forint�a�kiszabott
büntetés�az�elkövetés�helyétől�függően,�lakott�területen,�lakott�te-
rületen�kívül�és�autópályán.�

A�fentieken�túlmenően�felhívjuk�a�lakosság�figyelmét,�hogy�a�tér-
ségben�működő,�kiemelkedően�magas�szinten�dolgozó�polgárőr-
séggel�keressék� a�kapcsolatot.�Nagyon� sokat� tudnak�alkalom
adtán�segíteni�a�munkánk�során.�Az�általuk�beszerzett�informá-
ciók�alapján�számos�esetben�került�rendőrkézre�olyan�bűnelkö-
vető,�aki� több�esetben�keserítette�már�meg�korábban�többünk
mindennapját.�Ezen�túl�a�napokban�egy�„üzenő�postaláda”�kerül
elhelyezésre�a�polgármesteri�hivatalban,�melyben�bárki,�bármi-
lyen�észrevételét,�ajánlását�akár�név�nélkül�is�hátra�hagyhatja,�ér-
tesítést�küldhet�például�a�hosszabb�időre�történő�elutazásról,�így
az�őrizetlenül�maradt�ház�nagyobb�figyelmet�fog�kapni.��

Felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal, továbbra is bátran
keressék az Őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport tagjait.

Juhász Norbert r.ftzls.              Szondy György r.zls.

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!



cSzeptember�1-én� tartottuk� tanévnyitó
ünnepségünket,� s� kezdtük� meg� a
2009/2010-es�tanévet.�Igyekeztünk�min-
den�feltételt�megteremteni�a�megfelelő�is-
kolakezdéshez.� A� falu� lakosságának
igényeit� ismerve,�örömmel�vettük� tudo-
másul,�hogy�fenntartó�önkormányzataink
a�nehéz�gazdasági�helyzetük�ellenére,�tud-

ják�biztosítani�intézményünk�fenntartását.�

cTanévnyitónkon�tizenhat�elsős�tanulót
köszöntöttünk,�akiket�az�iskolánk�közös-
sége� József�Attilás� diákká� avatott.� Kö-
szönjük�elsős� tanulóink�szüleinek,�hogy
megtiszteltek� bizalmukkal,� és� intézmé-
nyünket�választották.�Az�utóbbi�évek�ered-
ményeire�is�alapozva�szeretnénk�a�tanulók
és�szülők�igényeinek�megfelelő�iskolát�ki-
alakítani,�ahol�tanár�és�diák,�pedagógus�és
szülő,�fenntartó�és�intézmény�korrekt�part-
neri�kapcsolatban�akar�és�tud�együtt�mun-
kálkodni.�

cLehetőségük�lesz�tehetséges�gyereke-
inknek� –� környezetvédelem,� színjátszó,
közlekedési�ismeret,�2.�osztályosainknak
angol,�és�négyféle�sport�szakkörön�képes-
ségeik�kibontakoztatására,�míg�a�„lassab-
ban”� haladóknak� felzárkóztató
foglalkozásokat�biztosítunk�magyar�nyelv-
ből�és�irodalomból,�történelemből,�termé-
szetismeretből� és�matematikából.�A� téli
időszakban� losonci� gyorskorcsolyázást
tervezünk.�

cAz�első�két�hétben�jól�működött�a�helyi
polgárőrségnek� köszönhetően� a� gyer-
mekek�főúton�való�átkísérése.�A�jövőben
is�kiemelt�feladatnak�tartjuk�a�gyermekek
balesetmentes�közlekedésének�megoldá-
sát.�Folytatjuk�a�gyarmati�rendőrkapitány-
ság� bevonásával� a� felsőseinknek� tartott
DADA� (drog-alkohol-dohányzás-aids)
programot.

cA�tanévünkben�folytatódik�az�„Iskola
rendőre”�program,�melynek�keretében�bűn
és�baleset-megelőzési�ismereteket�kapnak
tanulóink.

cTermészetesen�tovább�folytatjuk�diák-
jaink�által�kedvelt�tanulmányi�kirándulá-
sainkat,�közösségi�programjainkat.�

Megfelelő�számú�jelentkezés�esetén,�a�
jövő� nyáron� erdei� iskolai� tábort
szervezünk.

cMunkánk�eredményesebbé�tétele�érde-
kében�4-6-7-8.� évfolyamon�csoportbon-
tásban� tanítjuk� az� informatikát.� Igen
fontosnak�tartjuk�az�esélyegyenlőség�biz-
tosítására� való� törekvést.� Továbbra� is
emelt�óraszámban�tartjuk�matematika,�ma-
gyar�és�testnevelés�óráinkat.

cBízunk�abban,�hogy�az�új�tanévünkben
is�számíthatunk�a�kedves�szülők,�önkor-
mányzataink,� és� minden� jó� szándékú
ember�segítségére,�támogatására.
Az Őrhalmi József Attila Általános Iskola

tantestülete nevében,
tisztelettel:

Csábi Csaba iskolaigazgató
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JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR HÍRDETÉSE
Őrhalom Község Önkormányzata tájékoztatja a
tisztelt érdeklődőket, hogy a Községi Könyvtár a
balassagyarmati Kistérség Mozgókönyvtári rend-
szeréhez csatlakozott. Átlagosan másfél havonta új
könyvek érkeznek a könyvtárba, melyek a kistér-
ségbe tartozó községi könyvtárak között forgó-
rendszerben cserélődnek. 
Ez úton is kérjük a könyvtár látogatóit, hogy a kint
levő könyveket minél hamarabb szíveskedjenek a
könyvtárba visszavinni. Amennyiben a kikölcsön-
zött dokumentumokat felszólításra sem szolgáltat-
ják vissza, akkor meg kell téríteni a kikölcsönzött
könyvek árát.
Önkormányzatunk továbbra is ingyenes internet

elérhetőséget biztosít minden kedves őrhalmi lakos
számára. Ma már öt számítógép áll rendelkezésre,
azonban a várakozás elkerülése érdekében az in-
ternetezés előzetes bejelentkezés alapján történik,
személyesen a könyvtárban.

A könyvtár nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek: 14.00- 18.00.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a könyvtár.

Farkas Andrea könyvtáros

XI. Nyári Mulatságok Ipolyvarbón

Ipolyvarbón 2009. július 11-én rendezték meg az Ifjú-
sági Találkozót, ahol a helyieken kívül az őrhalmi és az
ipolykéri fiatalok is részt vettek. Délelőtt 10 órakor
kezdődött a gyermekprogram, igaz kevés őrhalmi
résztvevővel, de a programot felhőtlen jókedv koro-
názta. A zsákbaugrálás, kötélhúzás és gyermekfoci
igazi zsibongóvá változtatta az ipolyvarbói sportpályát. 
Az ipolyvarbói iskolában röplabda, ping-pong és ko-
sárba dobó versenyre már jó néhányan regisztráltatták
magukat az őrhalmi fiatalok közül is. 
A délutáni programra sokan voltak kíváncsiak, nézők,
játékosok egyaránt, mert labdarúgó mérkőzés vette
kezdetét a sportpályán. A kora esti órákban Kois Szil-
via vezetésével hangulatos vetélkedő kezdődött, ame-
lyet szalonnasütés követett. 
Este került sor az eredményhirdetésre, de ekkor már
lobogott a tábortűz és kezdetét vette a kb. 60 fős csa-
patnak a Disco, amelyben a Bukott Angyal nevű zene-
kar mutatkozott be. A zene még folytatódott, de a
fiatalok éjféltájban spontán programnak az ipolykéri
vendégségi bulit választották.  

Kanyó Géza

Első osztályosaink



ESEMÉNY                                                                           5

ÓVODÁNK HÍREI
v A�nyári�pihenés�és�nagytakarítás�után�szeptember�1-én�óvo-
dánkban�is�megkezdődött�a�2009/2010-es�nevelési�év.

v A�29�beírt�gyermek�közül�11�kiscsoportos,�7�középső�cso-
portos,�11�nagycsoportos�gyermek�vette�birtokba�a�csinosan
feldíszített�termeket,�udvari�játékokat.

v Szeptember�hónap�az�új�gyermekek�beszoktatásának,�a�szo-
kások�kialakításának�az� időszaka.�A�kiscsoportosok�önki-
szolgáló� tevékenységet,� a� középső-� és� nagycsoportosok� a
naposi�teendőket�gyakorolják,�fokozatos�önállóságra�nevelés
mellett.

v Az�óvodánkban�folyó�nevelést�olyan�szemléletmód�szabá-
lyozza,�amely�tekintettel�van�a�gyermekek�egyéni�fejlettsé-
gére,� és� alkalmas� arra,� hogy� kialakítsa� az� együttéléshez
szükséges�szabályokat.�Ennek�keretét�a�népi�hagyományok
ápolása�teremti�meg.�Mi�óvónők�a�néphagyományőrzést,�a
népi�kultúra�ápolását�kiemelt�feladatnak�tekintjük.�Megte-
remtjük�azt�a�környezetet,�amelyben�az�óvodába�lépés�első
pillanatától�a�nevelés�szerves�része�a�néphagyomány�ápolás.
Így,�a�modern�világgal�ötvöződve�tovább�él�a�népi�kultúra�és
a�mai�gyerekek�is�megtalálják�benne�a�szépséget,�az�örömöt,
a�követendőt.�Az�év�folyamán�megismertetjük�a�gyermekeket
a�népszokásokkal,�megünnepeljük�jeles�napjainkat.

v A�nagycsoportosok�szeptember�11-én�részt�vettek�a�védő�néni
által�szervezett�anyatejes�világnapi�rendezvényen,�ahol�népi
gyermekjátékokból�összeállított�játékfűzést�adtak�elő.

v Fenntartó�Önkormányzatunktól�is�megkapjuk�a�kellő�támo-
gatást�ahhoz,�hogy�óvodánk�optimálisan�tudjon�működni.�
Köszönjük!

MEGHÍVÓ
Az�őszi�ünnepkör�jeles�napja�Szent�Mihály�nap,�melyet�az�óvo-
dánkban�Mihály�napi�vásárral�köszöntünk.�Szeptember 29-én,
kedden 1330 -kor kerül�sor�erre,�az�immár�9.�alkalommal�meg-
rendezendő�eseményre.�/Eső�esetén�későbbi�időpontban�tart-
juk�meg./�Szeretettel�várunk�az�óvoda�udvarára�mindenkit,�ahol
az�óvó�nénik�és�a�kedves�szülők�által�készített�vásári�portéká-
kat�lehet�megvásárolni.�Óvodánk�konyháján�pedig�finom�ét-
kekből�lehet�válogatni.�
Ez�a�rendezvény�jótékonysági�célzatú,�a�vásár�bevételéből�já-
tékokat,�fejlesztő�eszközöket�vásárolunk�a�gyermekek�számára.
Mint�eddig�minden�évben,�az�idén�is�számítunk�a�kedves�szü-
lők�támogatására,�segítségére,�hiszen�együtt�hatékonyabban�tu-
dunk�részt�venni�a�gyermekek�fejlesztésében.
Egy�kis�versikével�invitálok�mindenkit�a�Mihály�napi�vásárba:�
„Gyere velem a vásárba, Fussunk oda hamarjába.
Vehetsz majd ott minden szépet, Ha nincs pénzed, majd csak
nézed!”

Menyhárt Gáborné óvodavezető

Tavalyi�év�óta�különösen�nagy�ünneppé�vált�Őrhalomban�ez�a�nap,�hiszen
templomunkban�őrizzük�szent�Királyunk�ereklyéjét.�Ennek�szellemében,
ebben�az�évben�is�méltón�ünnepeltük�templomunk�búcsúját.�Augusztus
19-én�az�alapító�(Kanyó�Mihály�és�Márta)�szándékára�szentmisét�mutatott
be�a�kápolnánál�Miklós�Atya,�reggel�7�órakor.�A�szentmisén�a�korai�idő-
pont�ellenére�is�szép�számban�voltak�jelen�a�hívek.�Ezen�a�napon�18�óra-
kor�volt�az�előesti�ünnepi�szentmise,�amelyre�Nógrádmarcal,�Csitár,�Ilíny
hívei�is�eljöttek.�A�szentmise�után�a�Plébános�Úr�meghívására�és�a�jelen-
lévők�örömére�a�székesfehérvári�Zeneművészeti�Iskola�vonószenekara
adott�hangversenyt�Lisznay�Szabó�Mária�fővédnökletével.�A�műsorban,
melynek�részletei�hallhatóak�voltak�a�katolikus�rádióban�is,�Miklós�Atya
művei�is�szerepeltek.�A�késő�estébe�nyúló�zenei�program�igen�csak�nagy
élményekkel�gazdagította�az�őrhalmi�híveket�is.�Augusztus�20-án�díszbe
öltözött� és� szép� virágokkal� pompázott� a� „Kiskápolna”,� Szent� István
szobra,�a�Plébánia�templom,�hiszen�az�ünnep�előtt�a�hívek�összefogásával

szépítették,�takarították�a�templomot,�és�Szent�István�emlékhelyeit.
Augusztus�20-án�10.30�órakor�kezdődött�a�szertartás�a�Szent�István�Ká-
polna�előtt,�ahol�a�hívek�szép�számban�jelen�voltak�és�fogadták�a�harang-
szóra�érkező�processzióval,�Szent�István�ereklyéjét.�A�Polgármester�Úr
ünnepi�beszédében�méltatta�Szent�István�királyunkat,�Imrét�és�Gizellát,�a
család�szent�életét,�amely�példa�értéket�kell,�hogy�mutasson�és�teremtsen
jelen�korszakunkban�is.�Szent�István�litániája�után,�melyet�az�őrhalmi
templom�énekkara�énekelt,�elindult�a�körmenet�a�Szent�István�szoborhoz,
ahol�a�plébános�atyák�áldást�adtak�az�ereklyével.�Ezt�követően�az�ünnepi
búcsúi�szentmise�vette�kezdetét,�melyet�bemutatott�és�szent�beszédet�mon-
dott:�Horváth�Zoltán�tb.�kanonok,�esperes�a�budapesti�Avilai�Nagy�Szent
Teréz�templom�Plébánosa.�A�szentmise�után�kenyérszentelés�és�kenyér-
szegés�következett,�amely�a�hívek�között�lett�szétosztva.�Miklós�atya�és
Zoltán�atya�kézfogással�köszönte�meg�a�híveknek,�hogy�együtt�ünnepel-
hetett�a�négy�község�Szent�Királyunk�ünnepén�Őrhalomban�2009-ben�is.

   E G Y H Á Z I  M O Z A I K          

Szent István Ünnepén 2009.augusztus 20-án

Ének�Királyhoz,�Szent�Istvánhoz:�„Új�lelki�manna”�1905�Borobszky�Lénárd�
(Egyházművészeti�gyűjtemény�Őrhalomban)�
Dallam:�Ez�nagy�szentség

„Tartsd meg Isten a Királyt, Néped hozzád így kiált, Távoztass el tőle minden
Testi lelki kárt, Áraszd rá a kegyelmet, Hogy te Szent Törvényedet,
Teljesítve kormányozza, Hív nemzetedet, Bölcsességgel áld meg őt,
Hogy járjon színed előtt, S igaz ügye védelmére, Adj mindig erőt,
Karját, s kardját szenteld meg, Hogy rábízott népednek,
Megszerezze Szent áldását, Békességednek, Igazság és Szeretet,
Lengjen kormánya felett, Hogy így méltán, Képviselje, Szent fölségedet,
Minden rosszat, de kivált, Távozatsd a pártviszályt, Isten tartsa meg országot,
Tartsd meg Királyt!”

Kanyó Géza
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ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN II.

Az�utóbbi�években�kialakult�egyfajta�divat,�mely�szerint�az�édesanyák�jelentős
része�puszta�hiúságból�nem�táplálják�anyatejjel�csecsemőjüket.�Ez�a�szomorú
statisztika�is�ösztönzött�több�szervezetet�arra,�hogy�felhívják�a�figyelmet�az�anya-
tej�fontosságára.�1992�óta�világszerte,�minden�évben�megünneplik�az�Anyatej
Világnapját,�az�UNICEF�és�az�Egészségügyi�Világszervezet(WHO)�kezdemé-
nyezésére.�A�program�célja,�hogy�javuljon�a�6�hónapos�korig�kizárólag�anyatej-
jel�táplált�csecsemők�száma.�
A�szülők�mindig�szeretnék�a�gyermek�számára�mindenből�a�lehető�legjobbat
adni.�A�családias,�szeretettel�teli,�biztonságot�jelentő�környezeten�kívül,�a�legjobb
dolog,�amit�nyújthatunk�számára�az�anyatejes�táplálás.�Az�anyatej�a�baba�töké-
letes�tápláléka.�Érzékeny,�még�éretlen�emésztőrendszerének�pontosan�megfelelő
formában,�és�megfelelő�mennyiségben�tartalmazza�a�szükséges�fehérjéket,�zsírt,
szénhidrátot,�vitaminokat�és�ásványi�anyagokat.�
Sajnos�vannak�olyan�édesanyák�is,�akik�öröklötten�vagy�alkatuknál�fogva�nem
képesek�az�anyatejes�táplálásra.�Ma�már�a�gyártók�igyekeznek�a�lehető�legjobb
minőségű,�legkorszerűbb�tápszereket�előállítani,�amelyek�megközelítőleg�ha-
sonlítanak�az�anyatejre.
Szeptember�11-én,�az�őrhalmi�Művelődési�Ház�felújított�épületében�tartották�az
Anyatejes�Világnap�rendezvényét,�immár�második�alkalommal,�Hevér�Istvánné
védőnő�szervezésével.�A�rendezvényt�Kanyó�János�polgármester�úr�nyitotta�meg,
melyet�a�főszervező�köszöntő�szavai�követtek.�A�program�dr.Gúth�Csaba�házi-
orvos�tájékoztatójával�folytatódott�az�anyatej�és�a�szoptatás�fontosságáról.�A�szép
számmal�megjelent�vendégeket�a�szervezők�színes�szórakoztató�programmal�is
várták,�melyet�a�már�jól�ismert�Zsuzsi�és�Orsi�duó�nagysikerű�előadása�nyitott
meg,�akik�mindenki�örömére�a�gyerekeken�kívül,�a�felnőtteket�is�bevonták�mű-
sorukba.�A�mindenkit�magával�ragadó�program�után,�színvonalas�előadást�hall-
hattunk� Gál� Anita� csecsemő-� és� kisgyermek� nevelő-� és� gondozó
tolmácsolásában,�Testvér�születik�címmel.�Ezt�követően�láthattuk�a�csitári,�és�az
őrhalmi�óvodások�vidám�kis�műsorát.�A�rendezvény�valamennyi�fellépője�nagy
sikert�aratott�a�közönség�körében.�Hevér�Isvánné�védőnő�és�segítői�remélik,�hogy
a�műsor�elnyerte�a�jelenlévők�tetszését,�az�anyukák�hasznos�és�új�információkat
ismerhettek�meg,�és�a�gyerekek�is�jól�érezték�magukat.�A�vendéglátók�a�műsor
után�sok�szeretettel�vártak�mindenkit�egy�kis�kötetlen�beszélgetésre�és�egy�kis�fa-
latozásra�a�svédasztal�köré.�A�rendezvény�főtámogatói:�dr.Gúth�Csaba�házior-
vos,�Felicitas�Kft.(szaktanácsadó�nyomtatványok,�áruminták),�MERCK�Kft.
(gyógyszergyártó�és�forgalmazó),�Őrhalom�Község�Önkormányzata,�a�balassa-
gyarmati�Szent�György�Gyógyszertár.� F.A.

        E G É S Z S É G S A R O K               

A kötelező iskolai szűrések tapasztalatai
Minden évben az általános iskola 1-3-5-7. osztályos ta-
nulóinál kötelező szűrővizsgálatot végzünk. A szűrés ki-
terjed a mozgásszervek-, látás-, hallás-, vérnyomás-,
nemi szervek-, fogazat-, tüdő-szív fizikális vizsgálatára.
Ha a gyermeknél elváltozást észlelünk, szakorvoshoz
irányítjuk. Előtte írásban értesítjük a szülőt, hogy a gyer-
meknél milyen elváltozást észlelünk, s azt is, mely szak-
rendelésre küldjük. Háziorvosi beutalót adunk, ha kell
időpontot is kérünk. Ez úton is kérem, hogy a megálla-
pított diagnózisról visszajelzést adjanak, illetve a kapott
leletet mutassák be. A múlt tanévben 13 értesítést küld-
tem ki a szülőknek. Ebből csak három fő vitte el vizsgá-
latra gyermekét, és hozta vissza a leletet. Sajnos ebből két
gyermeknél a gyanú beigazolódott. A többi szülő el sem
vitte a gyermeket. Úgy tűnik, nem csak a felnőttek nem
mennek el a szűrésekre – melyek általában ingyenesek –
de a gyermeket sem viszik el. Ebben is rossz példát mu-
tatunk, pedig lehet, hogy komolyabb bajt előznénk meg
vele. Szeretném kérni a szülőket, hogy ha ilyen értesítést
visz haza a gyermeke, teljesítse ez irányú kötelességét!
Jobban figyeljenek a gyermekeik egészségére!                                 

Hevér Istvánné védőnő

A vírusfertőzésekről
A vírusok egészen apró élőlények, kisebbek, mint a baktériumok, nagyon
egyszerű felépítésűek. Mivel ők is élnek, fő céljuk a szaporodás, hogy élet-
ben maradhassanak. A szaporodásukhoz táplálékra van szükségük, ami a
legtöbbször más, fejlettebb élőlények szerves anyagai. Vannak olyan fajtáik
- amik most számunkra érdekesek és veszélyesek -  amelyek az emberi sej-
tekből élnek és ott szaporodnak. Ha szaporodásuknak nem szabunk gátat,
úgy el tudják árasztani a szervezetet, hogy azt el is pusztíthatják.
Vírusok esetében ezt a szaporodást nehéz megakadályozni, ugyanis any-
nyira egyszerű élőlények, hogy még sejtfaluk sem létezik. A baktériu-
moknak van sejtfaluk és sejtszerkezetük, ott már feltalálták az azt romboló
anyagokat, az antibiotikumokat , amit ha alkalmazunk a baktérium el-
pusztul.
A vírusokkal szemben csak egyetlen fegyverünk marad, a saját immun-
rendszerünk, ami felismeri az idegen élőlényt, és azt megsemmisíti. Ebből
következik, ha túl akarjuk élni a vírusfertőzést a legfontosabb, hogy im-
munrendszerünk erős és "harcrakész" legyen mindig. Védekezésünk rend-
szerét úgy tartsuk rendben, hogy egészségesen élünk és táplálkozunk, sok
vitamint eszünk, nem dohányzunk, napi 2 liter folyadékot fogyasztunk,
rendszeresen aktív mozgást végzünk. Látható, hogy egy vírusos járvány
idején mi tehetjük meg a legtöbbet azért, hogy ne kapjuk el a fertőzést, és
ha elkaptuk, meggyógyuljunk belőle. 

Dr.Gúth Csaba háziorvos
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B i z t o n s á g u n k    é r d e k é b e n 
A�lassan�magunk�mögött�hagyott�nyári�napok�is�adtak�bőven�munkát�az�Őrhalom�és�Térsége
Polgárőrség�tagjainak.�Mind�Őrhalomban,�mind�pedig�Balassagyarmaton�akadtak�szép�szám-
mal�olyan�rendezvények,�amelynek�közúti�biztosításában�a�rendőrség�kérésére,�és�velük�együtt-
működve�részt�vettek�az�őrhalmi�polgárőrök�is.�Ezek�közül�kiemelkedik�Balassagyarmaton�a
Diákjuniális,�a�Nyírjesben�lezajlott�Palóc�Triatlon�verseny,�itthon�a�Szent�István-napi�körme-
net,�valamint�a�Robert�Fico�szlovák�miniszterelnök�szécsényi�látogatása�kapcsán�szükséges
közúti�biztosítás.
A�szeptemberi�iskolakezdés�idején�évről-évre�polgárőrök�segítik�az�átkelést�a�József�Attila�Ál-
talános�Iskola�előtti�gyalogátkelőhelyen.�Nem�volt�ez�másként�az�idén�sem,�mivel�a�tanév�első
két�hetében�az�egyesület�két�nyugdíjas�tagja�posztolt�minden�reggel�az�iskola�előtt.�Szintén�a
hagyományos�feladatok�közé�tartozik�az�őrhalmi�Gyöngyösbokréta�Hagyományőrző�Kör�ara-
tóbáljának�a�biztosítása,�amelyet�a�két�szervezet�közötti�jó�együttműködés�alapján�már�hosszú
évek�óta�végeznek�a�polgárőrök.
A�nyár�végén�készenlétbe�állította�az�egyesület�a�felújított�IFA�gépjárműfecskendőt,�amely
azóta�„éles”�bevetésre�még�nem�vonult.�
Gépjármű-fecskendő�versenyen�viszont�részt�vettek�vele�az�őrhalmi�önkéntes�tűzoltók�Rét-
ságon,�a�volt�laktanya�területén,�ahol�rögtön�meg�is�szerezték�az�első�helyezést.�������������-RP-

T ű z o l t ó v e r s e n y  
Napsütéses�kellemes�időben�kezdődött�szeptember�12-én�a�rétsági�volt�páncélos�laktanya�te-
rületén�a�Nógrád�Megyei�Katasztrófavédelmi�Igazgatóság�és�a�Rétsági�Tűzoltó�Parancsnok-
ság�szervezésében�a�Területi�Önkéntes�Tűzoltóságoknak�kiírt� IFA�gépjárműfecskendővel
végrehajtandó�szakmai�verseny.
A�versenyen�négy�település:�Diósjenő,�Nógrád,�Őrhalom�és�Rétság�Önkéntes�tűzoltói�vettek
részt.�A�szakmai�vetélkedőt�komplex�feladatsorok�végrehajtásával�időre�kellett�teljesíteni.�A
feladatok�végrehajtása�során�előforduló�kisebb�hibákért�a�csoportok�a�kiírásnak�megfelelően
hibapontokat�is�kaphattak.�A�verseny�során�a�következő�feladatokat�kellett�végrehajtani.
1. feladat: Beöltözés�teljes�védőfelszerelésbe�(védőruha,�csizma,�sisak,�védőkesztyű),�majd�a
gépjárművel�szalonpálya�leküzdése�előre-hátra�menetben,�célzászlók�érintésével.�Majd�gép-
kocsi�emelés�következett,��sérült�kimentést�imitálva.
2. feladat:�Gépjárműfecskendőről�felszívásos�táplálással�sugarat�kellett�szerelni�a�lapos�te-
tőre,�két�feltételezett�tűzfészek�megsemmisítésére.
3. feladat:�Tűzcsapról�táplálás�szerelése�gépjárműfecskendőre,�majd�sugárszerelése�füsttel�telt
épületbe,�légzőkészülékek�használatával,�sérült�kimentése�a�füsttel�telt�helyiségekből.�Ezt�kö-
vetően�a�bent�lévő�tűzgázok�(3db)�felszámolása�sugárral.�A�feladat�leküzdése�után�visszasze-
relés,�majd�a�gépjárművel�a�rajt�-�cél�vonalon�történt�áthaladással�ért�véget�a�feladat.�
Csapatunk�a�feladatsort�13�perc�50�másodperc�alatt�a�legjobb�idővel�és�legkevesebb�hiba-
ponttal�hajtotta�végre,�amivel�első helyezést értünk el,�korábban�csak�hivatásos�tűzoltóknak
kiírt�kategóriában.Rövid�pihenő�után�folytatódott�a�versengés.�Délutánra�a�Rétsági�Tűzoltóság
Kistérségi�Körzeti�Tűzoltóversenyt�szervezett,�amire�csapatunk�is�meghívást�kapott.�A�verse-
nyen�13�csapat�tűzcsapszerelésben�mérte�össze�erejét.�Csapatunk�a�Nógrádi�ÖTE�mögött�a�2.
legjobb időt�érte�el,��38�másodperccel.�
Csapatunk�tagjai:Antal György, Bukta József, Fábián Kristóf, Kállai Péter, Kovács Erik,  

Mohács Gábor, parancsnok: Bene István.
Bene István

w    w     Örhalom-i Horgász Egyesület   ∑      ∑

v2009.�május�10-én�volt�megrendezve�a�Megyei�II.�osztályú�csoport�bajnokság,�melyen�5.�he-
lyezést�ért�el�a�verseny�csapatunk.
vIpoly�kupa�horgászversenyen�is�részt�vett�az�egyesület,�mely�a�szlovákiai�Zselizen,�a�Garam
folyón�lett�megrendezve,�2009.�augusztus�22-én.�A�csapatunk�ezen�a�versenyen�is�az�5.�helyen
végzett.
vAugusztus�30-án�környezetvédelmi�napot�tartottunk,�melyen�az�Ipoly�folyó�mentén,�az�Újá-
rok-�és�a�Kövecses-tavon�takarítást�végeztünk.�
vSzeptember�05-én�házi�versenyt�rendeztünk,�majd�a�verseny�után�gulyással�vendégeltük
meg�a�résztvevőket,�és�a�hozzátartozókat.�A�főzést�Kertész�Attila�Tamásné�és�Kertész�Attila�vál-
lalta�magára,�ezért�köszönetet�mondunk�nekik.�A�versenyen�16�felnőtt�és�3�gyerek�vett�részt.
Felnőtt�helyzettek:�1.�hely:�Molnár�Krisztián,�2.�hely:�Dócs�Zoltán,�3.�hely:�Menyhárt�Gábor.
Gyermek�kategória�helyezettjei:�1.�hely:�Csábi�Gábor,�2.�hely:�Bangó�Ferenc,�3.�hely:�Oko-
lenszki�Patrik.
vSzeretném�felhívni�a�horgász�társak�és�a�kirándulók�figyelmét,�hogy�a�szemetet�ne�szórják
szét�a�vízparton�és�a�réten.�A�kihelyezett�szemetes�hordóba�legyenek�szívesek�a�hulladékot
rakni.�Felhívjuk�a�réten�közlekedő�fiatalok�figyelmét,�hogy�a�nagy�bálás�széna�nem�azért�van
ott,�hogy�úttorlaszokat�csináljanak�belőlük.�Az�Újároknál�lévő�hídon,�mint�2009.szeptember
15-én�virradóra�tapasztalhattuk,�2db�nagy�bála�szénát�raktak�a�hídra,�így�nem�lehetett�a�hídon
átmenni.�Ezért�ha�valaki�látja�az�ilyen�és�hasonló�cselekmények�elkövetőjét,�az�figyelmez-
tesse�hogy,�hagyja�abba,�és�írja�fel�a�nevét,�majd�jelezze�valamelyik�szervezetnek.�Előre�is�kö-
szönjük�a�lakosság�nevében.��������������������������������������������������������Kertész Attila Tamás HE elnöke

TŰZOLTÓK VAGYUNK!
Lángoló ház, sikoltó asszony.
Mindenütt füst, hamu, korom, 
és a tűz, a terjeszkedő vad pokol!
Itt nincs irgalom, nincs oltalom!
Be a lángok közé! El kell oltanom!
Menteni és oltani!
A végsőkig kitartani!
Ez a mi feladatunk, 
mert mi tűzoltók vagyunk!
A védőszentünk Szent Flórián!
A veszélyben Ő vigyáz reánk!
Becsületünk az egyenruhánk!
Csapatunk legyőz minden akadályt!
A fecskendőből száll a vízsugár.
Az asszony gyorsan a létrára áll.
Összedől a ház, már csak egy pillanat
S ekkor rémülten szól az anya:
A kisgyermekem bent maradt!
Egy emberként rohanunk,
mert mi tűzoltók vagyunk!
Kemény edzés az életünk!
Nekünk a tűz a végzetünk!
Utat törünk a lángokon át, 
hogy megmentsük a kisbabát!
De a főgerenda maga alá temet
egy tűzoltót, egy fiatal életet.
Könnyes szemmel hallgatjuk a 
parancsnokot:
A gyermek megmenekült, de a pajtásunk halott.
S halálból született jelmondatunk
szívünkbe véstük akkor, ott!
S szívünkben, azóta ott lobog, mint a tűz:
Menteni akár az életünk árán is!
Ez a mi feladatunk,
mert mi tűzoltók vagyunk! 

/László Péter/
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HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR
vJúlius12-én�a�szlovákiai�ipolyhídvégi�falunap�szereplői�voltak�a
citerások�és�a�népdalkör�tagjai.
vA�hagyománnyá�vált�ilinyi�falunapot�július�25-én�rendezték�meg.
A�szentmisét�követően�az�ünneplő�tömeg�kivonult�a�Mária-szobor-
hoz.�Az�egyházi�program�után�a�finom�ebédé�és�a�szórakoztató�mű-
soroké�volt�a�főszerep,�ahol�az�őrhalmi�hagyományőrzők�képviselték
községünket.
vJúlius�26-án�rendezték�meg�a�balassagyarmati�Anna�napi�Palóc
Búcsút,�ahol�a�körmeneten,�illetve�a�szabadtéri�szentmisén�a�Kör�tag-
jai�is�részt�vettek.�Idén�is�köszönet�azoknak�az�őrhalmiaknak,�illetve
őrhalmi�származásúaknak,�akik�csoportunkhoz�csatlakoztak�a�menet
során.�A�délutáni�folklór�programban�Menyhárt�Éva�népdalcsokrot
adott�elő.�A�fellépéseket�követően�kezdődött�a�Palócország�szépe�el-
nevezésű�népviseletes�szépségverseny,�ahol�a�rojtos�selyemkendővel
kikötött�fejű�őrhalmi�menyecskénk,�Menyhárt�Éva�3.helyezést�ért�el.
Balla�Daniella�kislány�kategóriában�a�képzeletbeli�dobogó�2.�fokára
állhatott,�míg�a�két�nagylány�Fábián�Nikolett�és�Rados�Zsófia�kü-
löndíjat�kaptak.�A�Hagyományőrző�Kör�csoportos�kategóriában�5.
helyezést�ért�el.�A�csoport�tagjai:�Balla�Daniella,�Fábián�Bence,�Fá-
bián�Nikolett,�Menyhárt�Éva,�Rados�Zsófia,�Széles�Bence.�Ez�úton
is�köszönjük�a�segítőkész�őrhalmiaknak�a�kölcsönkapott,�eredeti�nép-
viseleteket.
vAugusztus�15-én�volt�a�Kör�saját�rendezvénye�az�Aratóbál.
vA�hagyományőrzők�utolsó�nyári�fellépése�Óváron�volt,�ahol�a�var-
bói�asszonyokkal�közös�műsorszámukat�mutatták�be�a�nagyszámú
közönségnek.������������������������������������������������������������������������������F.A.

Cinegelábak Citerazenekar

Népdalkör  

Utánpótlás csoport

A R A T Ó B Á L
Augusztus�15-én�megrendeztük�a�hagyománnyá�vált�jótékonysági�Arató-
bálunkat,�amely�idén�is�nagy�sikerrel�és�szép�eredménnyel�zárult.�
A�zártkörű�rendezvény�Menyhárt�Gáborné�elnök�köszöntőjével�kezdődött.
Az�ünnepélyes�megnyitót�követően,�a�Kör�tagjai�színvonalas�és�vidám
műsorral�kedveskedtek�vendégeiknek.�Ezt�követően�a�több�fogásos�finom
vacsoráé,�és�az�anyukák,�valamint�nagymamák�által�készített�süteményeké
volt�a�főszerep.�A�jó�hangulatú�bál�folyamán�sor�került�a�nagy�sikert�ara-
tott�meglepetéstánc�bemutatására�is,�amelyben�az�idei�esztendőben�vendég
táncosok�is�közreműködtek.�A�nagy�létszámú,�jó�szándékú,�segítőkész�tá-
mogatók�felajánlásának�köszönhetően�sok�tombolatárgyat�sikerült�idén�is
összegyűjtenünk.�Az�egy�órakor�kezdődő�tombolasorsolás�sokaknak�ked-
vezett,�de�a�nyeretlen�szelvények�tulajdonosai�sem�szomorkodtak�sokáig,
hamarosan�vigasztalódhattak�az�ízletes�pótvacsorával,�és�a�hajnalig�tartó
mulatsággal,�melyhez�a�talpalávalót�idén�is�Kakas�Péter�szolgáltatta.
Természetesen,�minden�jellegű�támogatást�és�felajánlást�elfogadunk.�Mi,
egy�-�lassan�9�éve�-�működő�civil�szervezet�vagyunk,�akit�mindenki�a�saját
belátása�szerint�segít�és�támogat,�avagy�kritizál,�és�nem�támogat.�Sajnos
többen�vannak�olyanok,�akik�nem�azt�figyelik,�hogy�a�csoportban�szereplő
lányok,�fiúk,�kortársaik�kemény,�bántó�és�olykor�kirekesztő�kritikájuk�el-
lenére�is�büszkén�hordják�az�őrhalmi�népviseletet.�A�többség�azt�sem�látja,
hogy�az�asszonyok,�férfiak�családjaik�és�munkájuk�mellett,�szabadidejü-
ket�nem�sajnálva,�hétről-hétre�járnak�a�próbákra,�és�mindenféle�jutalma-
zás,� és� fizetség� nélkül� évek� óta� viszik� Őrhalom� hírnevét� a� megye
különböző�településeinek�rendezvényeire.
Évről-évre�nem�kis�munkánkba�kerül�a�bál�megszervezése,�egyre�nehe-
zebb�támogatókat�szerezni,�mindenki�többször�is�meggondolja,�hogy�kit-
mit�segítsen.�Ezért�is�vagyunk�kimondhatatlanul�hálásak�minden�egyes
segítségért.�Köszönet�jár�a�legkisebb�tombolatárgytól�kezdve,�a�vacsora
alapanyagokon�keresztül,�a�fizikai�munkájukat�nem�sajnáló�segítségeken
át,�a�személyes�részvételig,�mindenért!�Örömünkre�szolgál,�hogy�mindig
vannak�olyanok,�akik�értékelik,�és�segítik�munkánkat!!!���������������������������������������������������������������������������������������������������

F.A.

K Ö S Z Ö N J Ü K!
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónk segítségét, akik anyagi vagy más természetű

hozzájárulásukkal, együttműködésükkel segítették a 9. Aratóbál eredményes lebonyolítását.
Köszönettel: az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai.


