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Őrhalmi Újság

Június 3-án egyházközségünkben három
gyermek részesült az elsőáldozás szentségében.

Farkas Dominik, Molnár Dániel, Erik atya, Kalányos István

A hívek nagy örömére június 10-én, Úr-
napján ismét hagyományos körmenetet
tartottunk községünkben Kapisztrán atya
celebrálásában. Ezúton is köszönjük, hogy
segítettek „gulyibát” építeni a legszentebb
tiszteletére.

Június 16-án, szombaton a Jézus Szíve 
kápolnában szabadtéri, ünnepi szentmisét tar-
tottunk Jézus és Mária Szent Szívének tiszte-
letére, melyet Márió ferences atya celebrált.

Egyházi programok a nyárra

Július 29., Balassagyarmat – Szent Anna
Búcsú, főcelebráns: dr.Ternyák Csaba 
egri érsek 
Július 29., Szentkút – Szent Anna Palóc-
búcsú, főcelebráns: Palánki Ferenc egri 
segédpüspök
Augusztus 4., Szécsény – Porcinkula
Búcsú, főcelebráns: dr.Beer Miklós váci
megyéspüspök
Augusztus 20., Őrhalom - Szent István ki-
rály napján szentmisével és körmenettel
készülünk templomunk védőszentjének
ünnepére                                      Kanyó Géza

A 2012. április 21-ére tervezett tavaszi
nagytakarítás és virágosítás programja
csak félig valósult meg. Az esős idő miatt
a szemétszüret elmaradt, de a lelkes óvo-
dai és hivatali dolgozóknak köszönhetően
a virágokat sikerült elültetni. 

A „Hozz egy százast magaddal!” elneve-
zésű akciónk idén is sok embert megmoz-
gatott. Kisebb-nagyobb támogatásokból
közel 40ezer forintot gyűjtöttünk virágok
vásárlására. 

Programunknak köszönhetően idén is si-
került kivirágoztatni településünk főbb
pontjait. 
Ez úton is köszönjük a virágokra szánt fel-
ajánlásokat! 

Szervezők nevében: Farkas Andrea

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2012. első  hét  hónapjában)

SZÜLETETTEK:
Balázs Zseraldina és Oláh Zsolt lányuk:

Oláh Friderika – május 16.

Tóth Barbara és Fülöp Arnold lányuk:
Fülöp Zara Anna – június 18.

Márton Beáta és Csendes József fiuk:
Csendes Dávid – július 3.

Lajtos Mária és Szabados Zoltán fiuk:
Szabados Gergő – július 9.

Gemer Gabriella és Pohánka Tamás lányuk:
Pohánka Panka Dorka – július 10.

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Kutka Martina és Kutka Ernő
január 27.

Balázs Zseraldina és Oláh Zsolt
április 20.

Fábián Réka és Mogyorósi Péter
május 12.

Kojnok Katalin és Hanzel Balázs
június 22.

SOK BOLDOGSÁGOT!

ELHUNYTAK:

Bozány Ferencné – Havassi Sétány 2.
– március 01.

Kovács István – Petőfi út 4.
– május 14.

BÚCSÚZUNK!

M E G H Í V Ó
Az Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai

sok szeretettel meghívnak minden kedves őrhalmi lakost és barátait
2012. augusztus 11-én, szombaton 20.00 órakor kezdődő,

immár 12. alkalommal megrendezésre kerülő
JÓTÉKONYSÁGI ARATÓBÁLJUKRA

Vendégvárás: 19.00 órától
Helyszín: Őrhalom, József Attila Általános Iskla tornaterme

Belépő: 3.000 Ft/fő
A bál programja: műsor, vacsora, élő zenés mulatság, tánc

Jelentkezni lehet: Farkas Andrea - 06 20 5026286
Megjelenésükre számítunk, valamint

segítő szándékú támogatásukat szívesen fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 08.

VIRÁGOSÍTOTTUNKE g y h á z i  m o z a i k
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2012. II. negyedévben 3 alkalommal ülésezett
a képviselő-testület.
Április 11-én zárt ülés keretében tárgyalta a tes-
tület a szociális és egyéb segélykérelmeket. A
2. napirend során Farkas Egon polgármester
beszámolt az önkormányzat 2011. évi zár-
számadásáról, melyet a képviselő-testület egy-
hangú szavazással a 10/2012.(IV.12.)
rendeletével fogadott el. Ezt követően a pol-
gármester előterjesztette az önkormányzat és
intézményei belső ellenőrzési összefoglaló el-
lenőrzési jelentését, melyet a képviselő-testü-
let egyhangú szavazással elfogadott. 4.
napirendben a képviselő-testület meghatározta
2012. évi közbeszerzési tervét.
Április 25-én rendkívüli ülést tartott a testület,
melynek keretében a „Településrekonstrukció az
árvíz sújtotta Őrhalom településen” tárgyú pályá-
zat közbeszerzési eljárás megindítását tárgyalták.
Június 11-én a szociális és egyéb segélykérel-
meket zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testü-
let. A 2. napirend keretében Gyalog Ella
intézményvezető beszámolt az Idősek Klubja
2011. évi működéséről, majd mint családsegítő
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás
2011. évi működéséről. A 4. napirend kereté-
ben Kristóf Edit körjegyző a gyámügyi igaz-
gatási tevékenység elmúlt évi feladatairól
számolt be, az 5. napirend szerint pedig a Kör-
jegyzőség Hivatala 2011. évi munkájáról. A kö-
vetkező napirendben Baranyi Zsolt a
sportegyesület elnök-helyettese az egyesület
munkájáról, az átadott önkormányzati támoga-
tások felhasználásáról adott tájékoztatást a tes-
tületnek. A beszámolókat a képviselő-testület
egyhangú szavazással elfogadta. A 7. napirend
keretében került sor az önkormányzati rende-
letek felülvizsgálatára a szabálysértési törvény
módosulása miatt, ezért a képviselő-testület az
alábbi rendeleteit módosította: 6/2004.(III.3.)
A köztemetőről és temetkezési tevékenységről
szóló rendelet módosítása, melyet a testület
egyhangú szavazással a 11/2012.(VI.12.) ren-
deletével fogadott el. 10/2004.(V.26.) A helyi
környezet védelméről szóló rendelet módosí-
tása, melyet a testület egyhangú szavazással a
12/2012.(VI.12.) rendeletével fogadott el. A
11/2004.(V.26.) Az állattartás rendjéről szóló
rendelet módosítása, melyet a képviselő-testü-
let egyhangú szavazással a 13/2012.(VI.12.)
rendeletével fogadott el. A 10/2002.(VIII.14.)
Őrhalom község jelképeiről, és azok használa-
táról szóló rendelet módosítása, melyet a kép-
viselő-testület egyhangú szavazással a
14/2012.(VI.12.) rendeletével fogadott el. A 8.
napirend keretében Farkas Egon polgármester
ismertette az önkormányzat és intézményei
belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelen-
tést, melyet a képviselő-testület egyhangú sza-
vazással elfogadott.                                       B.T.

A tavalyi nyertes pályázat eredményeképpen
az óvoda épületének felújítása a közeljövőben
megkezdődik.
Pályázatot nyert a templom tetőfelújítása.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az élelmi-
szersegély I. fordulójában kakaós italt biztosí-
tott a rászoruló gyermekek részére, melyet az

önkormányzat dolgozói 2012. május 18-án osz-
tottak szét a településen.
A képviselő-testület meghirdette eladásra az
Alkotmány út 30. szám alatti ingatlanát.
Május 18-án tartott éves közgyűlést a Tér-
ségi Polgárőr Egyesület a Polgármesteri Hiva-
tal nagytermében.
Július 6-án a Sportegyesület tartott közgyű-
lést a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Július 21-én gyermeknapot rendezett az ön-
kormányzat a sportcsarnokban.                     B.T.

A tanév végén minden gyermek türelmetlenül
várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidő
nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. A
gyermekek ugyanis néha nem tudják, hogyan,
és mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de
biztonságosan a hirtelen rájuk szakadt sza-
badság óráit, napjait. Sok-sok unatkozó, csel-
lengő gyermek látható ilyenkor lakáskulccsal a
nyakában. Ez valószínűleg mindenki számára is-
merős látvány. Biztonságuk érdekében minden
jó tanács hasznos lehet! Néhány közülük:
Nyitva hagyott ajtók, ablakok! Fel kell hívni a
gyerekek figyelmét arra, hogy kinek, és milyen
módon nyithatnak ajtót, mit kell tenniük, ha
egyedül vannak, és segítségre van szükségük,
valamint hogy milyen információkat nyújthatnak
az otthoni vezetékes telefonon ismeretlen hívása
esetén. A nagy melegben előfordul, hogy a
lakók elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, abla-
kait. Ilyen esetekben a szúnyoghálón át a bű-
nözők könnyűszerrel bejuthatnak otthonukba,
ezért kérjük, az ablakokat, ajtókat, kertkaput
minden esetben zárják be! Tudatosítsuk a gye-
rekekben, hogy az idegeneknek soha ne nyis-
sanak ajtót, s a lakásba be ne engedjék őket!
Balesetek - az utakon, játszótereken! A nyár, a
vakáció ideje a közlekedés szempontjából is
veszélyeket rejthet. A gyermekek életkoruknál
fogva meggondolatlanabbak, olykor kiszámít-
hatatlan a viselkedésük. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy túlságosan bíznak a közlekedés
felnőtt résztvevőiben, az autóvezetők, a bus-
zsofőrök tapasztalatában. A közlekedés azon-
ban olyan váratlan helyzeteket hozhat,
amelyeket még az idősebb, a közlekedésben
jártasabb felnőttek sem tudnak megoldani. Fon-
tos, hogy a gyermek ismerje, és tartsa be az
alapvető közlekedési szabályokat, valamint mi
magunk is legyünk óvatosabbak, vezessünk las-
sabban azokon a helyeken, ahol sok gyermek
tartózkodik. Itt hívjuk fel a szülők figyelmét
arra, hogy, gyermekeikkel tekintsék át a leg-
fontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési
szabályokat. A szülők vizsgálják át a gyerme-
keik kerékpárját és szereljék fel a kötelező-
tartozékokkal, mint pl. a fékek, a világítóbe-
rendezések, prizmák, stb. Ezek legyenek min-
dig üzemképes állapotban. 
Az utca veszélyei! Gyermekek a szünidőben
birtokukba veszik a lakóházat, a lakóházhoz
tartozó kertet vagy a közeli játszóteret, zöld
területet. Ahhoz, hogy elkerüljük a későbbi bal-
eseteket, fontos ellenőrizni, hogy ezeken a he-
lyeken található építmények, eszközök
biztonságosak-e. A játszóterek nem minden
esetben a nyugalom kis szigetei. Egy lépéssel
távolabb már ott az úttest, a parkoló, a forga-

lom. Évente sok ezer játszótéri baleset történik,
de a legtöbb nem igényel orvosi ellátást. Ám
egy apróbb horzsolás, zúzódás is megkeserít-
heti az egész család hétvégéjét, nyaralását.
Különösen a 4-6 éves korosztály veszélyezte-
tett, mert belőlük még hiányzik a veszélyérzet,
ám már nagynak számítanak, így gyakrabban
lazul a szülői figyelem. Különösen veszélyes a
görkorcsolya és a gördeszka, bukósisak hasz-
nálata nélkül sok sérülés keletkezhet. Semmi
esetre sem engedhetjük, hogy az úttesteken, a
forgalomban használják ezen játékokat.
Tanácsok az iskolai szünidőre A fiatalok kö-
rében történő kábítószer-fogyasztás megelő-
zése egész éves odafigyelést igényel. Azonban
a nyári szezonban, amikor a gyermekek hosz-
szabb ideig vannak felügyelet nélkül, a baráti
társaság lendülete esetleg hamarabb vezeti el
őket a drogok kipróbáláshoz. A csellengő fia-
talok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez
is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni,
és napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb
érheti el őket!  Az alkohol, dohányzás, kábító-
szer nagy kihívást és súlyos veszélyforrást je-
lent gyermekek számára. A fiatalok az első
kortyot, első cigarettát, kábítószeres tablettát
az esetek döntő többségében nem idegen sze-
mélytől, hanem valamilyen bulin barátaiktól,
közvetlen ismerőseiktől kapják. A magányos,
csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok
áldozataivá is válhatnak, akiket meglopnak, ki-
rabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el
rongálást, garázdaságot és más bűncselekmé-
nyeket.
Egy másik problémakör az eltűnés, illetőleg a
csavargás. Ilyenkor a gyermekek nagyobb szá-
zalékban hagyják el rövidebb-hosszabb időre
otthonukat, hogy kalandot keresve felfedezzék
a világot. Ezen esetekben - amikor teljesen ma-
gukra maradnak - nagyobb arányban ki van-
nak téve bűncselekmény elkövetésének,
azonban a sértetti pozíció mellett - miután a
zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé is
válhatnak. Az utcán ne vegyék elő mobiltele-
fonjukat, útközben ne kezdeményezzenek, il-
letve ne fogadjanak hívásokat, ne játsszanak a
készülékkel, ne használjanak drága médiale-
játszó eszközöket. Amennyiben ismeretlen, gya-
nús személy különféle ürügyekkel ( pl.: a pontos
idő megtudakolása  )  a mobiltelefon átadását
próbálja elérni, javasoljuk, hogy forduljanak
egy felnőtthöz,  ne vegyék elő saját telefonju-
kat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre
(zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefo-
nálás). Ha értékeiket erőszakkal próbálják meg
elvenni tőlük, úgy minél hangosabban hívják fel
magukra a figyelmet, ne szégyenlősködjenek,
próbáljanak meg higgadtak maradni.
Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem út-
baigazítás, sem pedig más indok alapján ne
tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el sem-
mit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen
esetekről mindig érdemes beszámolni a szüle-
iknek. Gondoskodjanak arról, hogy a gyere-
keknél mindig ott legyen a szülő elérhetősége,
illetve ők is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak
segítségért. Bátran szólítsák meg az egyenru-
hás rendőrt, kérjenek tőle segítséget.
Az őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport: Juhász
Norbert r.tzls. és Valah Zsolt r.ftőrm.

A cikk írója: Juhász Norbert r.tzls.

ÖNKORMÁNYZAT2

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!
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Nógrád megye önkéntes és létesítményi tűzoltói május 12-én, szombaton
Érsekvadkerten találkoztak, hogy tűzoltóversennyel és bemutatókkal tisz-
telegjenek védőszentjük, Szent Flórián emléke előtt. A rendezvény a Nóg-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nógrád Megyei
Tűzoltószövetség, Érsekvadkert Község Önkormányzata és az Érsekvad-
kert Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete közös szervezésében jött létre.

A rendezvény hagyományosan felvonulással kezdődött, amelynek során a részt-
vevő csapatok, a hozzátartozók és a meghívott vendégek a település polgármes-
teri hivatala elől a főúton átvonultak a versenynek helyt adó sportpályára. A
menetben természetesen ott voltak a tűzoltójárművek is. A felvonuláson látható volt
az őrhalmi Önkéntes Tűzoltók IFA járműve is.
A település sportpályáján tűzcsapszerelésben és kismotorfecskendő-sze-
relésben mérte össze tudását a résztvevő 35 csapat. A tűzcsapszerelés
során egy nagyjából száz méter hosszú tömlőrendszert kell megszerel-
niük a hatfős csapatoknak, majd az azon át egy tűzoltókocsiból érkező
nagynyomású vízzel eltalálni a céltáblát, és mindezt természetesen időre.
A kismotorfecskendő-szerelés pedig amolyan igazi retróhangulatot va-
rázsolt a helyszínre, mert itt a füstölve-köhögve, majd puffogva, végül
pedig hangosan durrogva beinduló öreg szerkezetek pumpálták vígan
a vizet az időközben megszerelt tömlőrendszerbe.
Az őrhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ez alkalommal 2 csapattal készült a ver-
senyre.  A férfiak csapata 2. helyen végzett, míg a két héttel a verseny előtt ala-
kult, első megmérettetésükön részt vevő női csapat a megtisztelő 4. helyezést érte
el. A csapatok vezetője Bene István.
A közel háromórás, rendkívül jó hangulatban és verőfényes napsütésben
zajló verseny után finom ebéd, majd látványos mentőkutyás bemutató
várta a résztvevőket. R.P.

Május második felében tartotta éves közgyűlését az Őrhalom és Tér-
sége Polgárőrség a polgármesteri hivatal nagytermében. Az idén tíz
esztendős egyesület a változó törvényi keretek miatt új alapszabályt
fogadott el, amelynek nyomán kisebb, de remélhetőleg hatékonyab-
ban működő elnökséget választott a tagság. Két önálló szakosztályba
tagozódnak ezentúl az egyesületben működő polgárőrök, illetve az
önkéntes tűzoltók, ezzel eleget téve az ez irányú törvényi előírások-
nak is. Miközben az egyesület megvált 18 olyan tagjától, akik már ré-
gebb óta nem vesznek részt a munkában, hat új tagjelöltet is a sorába
fogadott a szervezet. S mivel a településünkön korábban működött
vagyonvédelmi egyesület 1992-ben alakult, és nyolc egykori alapító
tagja később átlépett az Őrhalom és Térsége Polgárőrségbe, ahol azóta
is aktív tagként tevékenykedik, ezért ők a közgyűlésen vehették át a
20 éves polgárőr szolgálatért járó emléklapot, amellyel egyébként csak
kevesen dicsekedhetnek megyénkben. A közgyűlés hivatalos része
után, az önkormányzat jóvoltából ünnepi vacsora várta a polgárőrö-
ket és a meghívott vendégeket.
Természetesen az ünneplés mellett a munkából is kĳutott az egyesü-
letnek az elmúlt hónapokban. Településünkön két egyházi körmenetet,
Balassagyarmaton pedig a Diákjuniális nagyfelvonulását biztosították a
polgárőrök a rendőrséggel együttműködve. Ezen kívül sikerült fenn-
tartani a rendszeres járőrszolgálatot is a faluban, az önkéntes tűzoltók-
nak pedig két alkalommal bozóttűznél, egyszer pedig viharkárnál
kellett beavatkozniuk, segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. 
A polgárőrség anyagi helyzete is javult némiképpen az utóbbi időben,
ugyanis a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetségtől százezer forint tá-
mogatást kapott az egyesület.                                              R.P.

Problémás gyerek?
A statisztikák szerint egyre növekszik az agresszív gyermekek száma,
szaporodnak a durva esetek, cselekedetek, már nem csak az iskolásko-
rúak, hanem az óvodás korúak között is. Ezeknek nagyon sok oka van,
kiderítése is nagyon nehéz. Megjelenésük kezelést igényel.
Az iskola, az óvoda, egy testvér születése, egy erőszakos kisgyermek a
közösségben, a gyász tehát a megváltozott élethelyzet számos stresszes
tünetet okozhat. Ilyen a túlérzékenység, az alvászavar, az emésztési
nehézség, a lámpaláz, a feledékenység is. Kezelésre szorul a zaklatás-
tól szenvedő kisgyermek is. Egy statisztika szerint a gyerekek több
mint kétharmada szenvedett már a zaklatás valamilyen formájától is-
kolában, óvodában. A zaklatás eszközei is változtak, sokkal több az ag-
resszió és testi bántalmazás. A bántalmazás általában úgy kezdődik,
hogy az a gyerek, akit csúfolnak, üti meg a csúfolót először. A bántal-
mazó és az áldozat közös tulajdonsága általában az önbizalom hiánya.
A csúfolás, kiközösítés miatt a gyermek nem akar közösségbe menni.
Lehet, hogy nem meri elmondani a problémát, de szorong, éjjel rosszat
álmodik, próbál minél kevésbé feltűnő lenni, esetleg bepisil vagy so-
rozatosan betegségeket produkál. Ha csúfolják, változtatni akar a kül-
sején. Ez a bántalmazásból fakadó stressz –gyermekeknél. Kicsiknél
mesél a rajz. Megjelennek a szimbólumok, az óriás nyuszi, a hatalmas
virág, a sötét színek.
A kezelés kulcsa természetesen a fokozott szülői szeretet. Ha nem tör-
ténik változás, javulás forduljunk szakemberhez. Figyeljünk oda már
a kezdeténél, ne várjuk meg míg a baj kezelhetetlenné válik.

Hevér Istvánné védőnő

E G É S Z S É G S A R O K

B i z t o n s á g u n k  é r d e k é b e nTűzoltónap és tűzoltóverseny Érsekvadkerten

Kedves betegeim!
Ebben a forró nyárban hangsúlyozottan hívom fel a figyelmeteket a fokozott folyadékpótlásra. Tudnotok kell, ha egyáltalán nincs vizeletünk, akkor
is folyamtosan van testünknek folyadékvesztése.Abból adódik mindez, hogy minden légvételkor párásítjuk a levegőt, a bőrünkön keresztül verej-
tékezünk és a beleinkben is veszítjük a folyadékot az emésztés során. Attól függően, hogy a fenti folyamatok milyen erősek (lihegés, nehéz fizikai
munka, sok verejtékezés a melegben, hasmenés vagy csak többszöri étkezés) jelentősen változik az alap folyadékigény. Ez 1-2 liter között is vál-
tozhat. Magyarul, ennyi folyadékot akkor is meg kell inni, ha semmi vizeletünk sincs, mert különben a sejtközti tereink elkezdenek kiszáradni. Ha
ez a folyamat beindul, akkor előbb utóbb a keringés összeomlik, a beteg sokkolódik és meghal. Tehát, a minimális 1-2 liter folyadék mellé még
annyit kell inni, amennyi a vizeletünk napi mennyisége. Ez általában szintén 1-2 liter, tehát a napi folyadékbevitelünknek 2-4 liter között kell len-
nie. Első olvasatra soknak tünik, de higgyétek el, hogy erre szükség van. Az már tudja ezt, aki nyáron sokszor megszédül, elgyengül, hány, feje fáj,
erős szídobogása van, mert az már érezte a kiszáradás jeleit magán. Akár hiszitek akár nem, pusztán folyadékpótlással és pihenéssel rendeződnek
a tünetek. Jól jegyezzétek hát meg, hogy naponta 2-4 liter folyadékot fogyasszatok!                                                         Dr. Gúth Csaba háziorvos

Női csapat tagjai: Pilisiné Varga Anna, Gúth Mónika, Szabó Attiláné, 

Sztankóová Angelika, Varga Nikolett, Balláné Szabó Marianna, Nagy

Istvánné, Kissné Járja Renáta

Férfi csapat tagjai:Mohács Gábor, Fülöp László, Major Zoltán, Antal György,

Kállai Péter, Csernyik Róbert
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Támogatók névsora: 1Edi Ajándék üzlet (Autóclubbal szemben) – Balassagyarmat, Baranyi Jenőné Ilonka néni, Bernáth- Kmeti Kornélia kozmetikus, Bartos József – őr-
halmi HE. ifjúsági felelőse, Classis Horgász bolt – Bagó László – Balassagyarmat Hunyadi út 17., Csejk Illatszer – Csejk Nándor – Balassagyarmat Rákóczi út 22., Cser-
nyik Péter vállalkozó, Fábián Istvánné, Farkas Andrea könyvtáros, Farkas Egon polgármester, Farkas Oszkár vállalkozó, Fornetti Látványpékség – Géczi István –
Balassagyarmat Rákóczi út 70., Fülöp Arnold vállalkozó, Hevér Istvánné védőnő, Horgász Egyesület Kertész Attila elnök, Ipoly Kenyér Kft. – Romhányi Pékség, Járja Ist-
ván vállalkozó, Járja Istvánné Rozika néni, Joker Center – Hrubecs Sándor – Balassagyarmat Kossuth út 1., József Attila Általános Iskola dolgozói, László Nikolett, 

Toronyépítés talicskával
Találd el a bohócot!

Ugrókötélhajtás

A 
horg

ász vers
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yőzete
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zabolcs

Toronyépíté
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Zsuzsi és Orsi műsora

Vedd fel a pendelyt!

Tojásvivő feladat Hamupipőke játék
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Nagy Attila vállalkozó, Nagy Béla önkorm.képviselő, Orosz János alpolgármester, Ozsvártné Parragi Rozália vállalkozó – Balassagyarmat Rákóczi út, Önkormányzat dolgozói,
Őrhalom és Térsége Polgárőrség, Pilisi család, Renner Péter önkorm.képviselő, Ságiné Mészáros Ildikó – kis üzlet, SÁNA játéküzlet – Balassagyarmat Rákóczi út 26, Syscon
Informatika – Troll Tamás – Balassagyarmat Bajcsy-Zs. út 10., Széles Ferenc vállalkozó, Szklenárné Kiss Éva – élemiszer üzlet, Szugyiczki és társa – Fagyizó  Rákóczi út 33,
Tóth Tamás – Lesz Vigasz Söröző –  Rákóczi út 69., Varga B. Tamás és családja, Varga Józsefné Ica néni 
A támogatóknak, a közreműködőknek és a rendezvényen résztvevőknek köszönjük a Vidám Lurkók napja sikeres lebonyolításáért tett segítséget!                             A rendezők

Íjászat Horgászverseny résztvevői

Ki talál a kávésdobozok közé?

Fakardos staféta

Arcfestés

Csocsó

Tóth Zsuzsa néni népi játéka
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. IF JÚSÁG

I TALÁLKOZÓ KÉPEKBEN

Az Europa Direkt, Őrhalom Község Önkormányzata, helyi vállalkozók és magán személyek támogatásával

idén is megrendezték a Nemzetközi Ifjúsági Találkozót községünkben. A programok teremkerékpár bemuta-

tóval kezdődtek, majd az évek óta vendég fellépő Dinamic SE.hip hop tánccsoportját láthatták az érdeklődők.

A délután folyamán csocsó és pingpong versenyen mérhették össze tudásukat a helyi és a varbói fiatalok. 

A vacsorát követően a Nordton együttes koncertjét láthatták, hallhatták, majd a rendezvényt disco zárta. 

Köszönet a támogatóknak, a segítőknek, hogy hozzájárultak a találkozó sikeres lebonyolításához. Kanyó Géza

Kerékpárbemutató

Dj. Balázs Dávid

A főszakács ☺
Krumplipucolók ☺

Hiphop tánccsoport

Csocsó verseny

Pingpong verseny

Július 13-14.
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TEREMKERÉKPÁROSOK 
AZ IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓN

A Nemzetközi Ijúsági Találkozó egyik vendége volt a Romhány SE Te-
remkerékpáros szakosztály hét fős csoportja.
A rendezvényen a csapat megalakítójával, Kovács Balázs romhányi test-
nevelő tanárral beszélgettünk. Ez a fáradhatatlan ember egy személy-
ben testesíti meg a csapat egész háttérszemélyzetét, hiszen ő a
kerékpárosok edzője, a szakosztály vezetője, a versenyzők menedzsere
és a kerékpárok szerelője. A helyi szakosztályt 1997 őszén alakította, me-
gyénkben elsőként. A szakosztály fenntartása nehéz, de ugyanakkor
hálás feladat is Kovács tanár úr számára, hiszen évről-évre csatlakoznak
hozzájuk tehetséges fiatalok, akik nem csak megyénket, hanem hazán-
kat is eredményesen képviselik egy-egy versenyen. Az ijúsági találkozón
megjelent versenyzők valamennyien kategóriájukban országos bajno-
kok. Varga Marcell - Kaliczka Bence páros az idei évben Junior EB 5. he-
lyezést értek el.                   F.A.

Az ijúsági találkozó programját a Nordton együtes egész estés koncertje zárta. A csa-
pat az Állatkert együtesből alakult át a mai formájára. A koncerten tanúi lehetünk a
tehetséges, képzet zenészek előadásának, akik nemcsak zenéjükkel, de a nézőkkel ki-
alakítot személyes, közvetlen kapcsolatal is lenyűgözték a szép számmal meg- 
jelent közönséget.
A tagok közöt felismerhetünk több helyi illetékességű fi-
atalt is. A csapat énekese az őrhalmi lakosú Majer Zsolt,
gitárosa Táborszki Richárd, aki helyi lányt vet felesé-
gül. Az este során "vendég művészként" Menyhárt Éva,
községünk – nemcsak népdal – énekese is színesítete
a koncertet.
Akinek tetszet a Nordton előadása, fellépéseiket és
egyéb velük kapcsolatos történéseket nyomon követheti
a legnépszerűbb internetes közösségi oldalon. Az ér-
deklődők a közeljövőben augusztus 17-én Dejtáron, au-
gusztus 19-én Nagyorosziban találkozhatnak az
együtessel.
A Nordton tagjai: Olicsek László - dob, Olicsek Ádám - gitár, ének, Majer Zsolt - ének,
Knyazoviczki József - basszusgitár, vokál, Táborszki Richárd - gitár, ritmus gitár, Mé-
száros Gábor - furulya, herfli (szájharmonika), Kaposi Zoltán - konga, technika.    F.A.

JÓ HANGULATÚ KONCERT ŐRHALOMBAN

��

A Paróczi Lénárd - Dévényi Bálint páros négyszeres EB 4., VB 6. helyezettek.
2009-ben Hollandiában Junior EB 3.helyet szereztek. Sőt, 2011-ben láthat-
tuk őket az egyik televíziós tehetségkutató műsorban is, a Csillag születik
produkciójában több ezer jelentkező közül bejutottak az első 24-be

Óvodánkban a Húsvét utáni időszak sem szűkölködött programokban. Május
4-én tartottuk anyák napi ünnepségünket. Minden kis óvodás saját kezével díszí-
tett ajándékkal, virággal és egy verssel köszöntötte anyukáját, nagymamáját. Az
ünnepelteknek a meghatódottságtól könny szökött a szemükbe.

Május 14-15-én volt a beiratkozás. Ezúton is szeretném megköszönni az óvoda
minden dolgozója nevében, hogy megtisztelték bizalmukkal intézményünket! 
Május 17-én tartottuk meg második nyílt napunkat a nagy csoportban, melyen
ott volt a leendő elsőosztályos tanító néni és az iskola igazgatója is. A játékos fel-
adatok megoldásával a gyermekek megmutatták, hogy milyen képességekkel ren-
delkeznek már óvodás korban is. 25-én közös tornaórán vettek részt a
nagycsoportosaink az őrhalmi iskolában, az első és második osztályos tanulókkal.

Június 3-án tartottuk a tanévzáró ballagási ünnepségünket, mely a kultúrházban
lett megrendezve. Köszönöm a szülők egész tanévi támogatását, óvodánk minden
dolgozójának munkáját.
Június 12-én a Fővárosi Állat- és Növénykertben tettünk látogatást - ahová a
szülők, testvérek is elkísérhették a gyerekeket. Igaz, hogy az időjárás nem volt
hozzánk kegyes, de ennek ellenére is rengeteg élménnyel gazdagodva térhettek
haza a gyermekek. 
Az idén már július 1-jén megkezdődött a nyári szünet, mely hosszabb lesz a
megszokottnál, hiszen óvodánk megújul.
Mindenkinek jó nyarat, élményekben gazdag hónapokat kívánok!

Pilisiné Varga Anna m.b. intézményvezető

Ballagó óvodásaink: Lakatos Noémi, Kurnász Sarolta, Varga Eszter Sára, 

Verebélyi Attila, Hajdú Zalán, Bangó Rajmund, Faludi Marcell.

Óvónő: Pilisiné Varga Anna, dada: Balla Jánosné Zsuzsi néni 

Ó v o d á n k � h í r e i

Kis- és középcsoportosok az anyák napi műsoron

Nagycsoportosok az anyák napi műsoron
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•A 2011-12-es tanévünk a sok szempontból sajátságosnak tekinthető
körülményei ellenére nehéznek, de eredményesnek tekinthető. Az is-
kolaátszervezés következtében többletfeladat hárult iskolánk minden
munkatársára, és a gyermekekre egyaránt. Ez úton is szeretném meg-
köszönni minden intézményi dolgozó alázatos munkáját, fenntartónk
támogatását.
•Tanévünk utolsó három hónapja igen mozgalmas volt. Az integrált pe-
dagógiai rendszer (IPR) pályázatnak köszönhetően több tartalmas, tel-
jesen ingyenes közösségi programot szerveztünk a jó szorgalmú,
fegyelmezett magaviseletű diákjainknak.
•A hét, kilenc, tizenegy éves kis focistáink a tavaszi időszakban három
tornán vettek részt. Az utolsó tornát mi bonyolítottuk le.
•Április 11-én ünnepeltük az intézményünk névadójának emlékét, és a
költészet napját. A zsibongóban tartott megemlékezés után, a gyer-
mekek izgalmas vetélkedőn mérték össze tudásukat. A névadóhoz kap-
csolódva, a diákönkormányzat szervezésében, tanulóink egy héten át,
az iskolarádión keresztül, kedvenc verseik előadásával hirdették a vers
csodálatos erejét és kultúráját.
•Április 27-én a Fővárosi Nagycirkusz műsorát tekintették meg tanuló-
ink, majd budapesti városnézés színesítette a programot.
•Az óvodával való kapcsolattartás keretében két programot valósítot-
tunk meg. Először az óvoda nyílt bemutató foglalkozásán vettünk részt
a nagycsoportosoknál, majd iskolai közös testnevelési órán fogadtuk és
mozgattuk meg az óvodás gyerekeket.
•A 4., 6., 8. évfolyamos diákjaink május 25-én írták meg az ún. kompe-
tenciamérést matematikából és szövegértésből.
•Június 7–én iskolai tornatermünkben zenés kulturális műsort szervez-
tünk gyerekeinknek.
•Június 13-án a balassagyarmati rendőrkapitányság segítségével és fel-
ügyeletével vizsgáztak (elméletből-gyakorlatból) a „Sulibringa” közle-
kedésbiztonsági programban résztvevő felsős tanulóink. Örömteli, hogy 

a vizsgán a diákok 95%-a megfelelt, és ők a teljesítményükért kerékpá-
ros jogosítványt kaptak. Joggal bízhatunk abban, hogy szabályos és bal-
esetmentes közlekedési résztvevővé vállnak.
•A tanév utolsó napján, június 10-én tartottuk az iskolai gyermeknapot,
ahol jó hangulatú akadályversenyt szerveztünk tanulóinknak.
•Június 15-én tanévzáró és ballagási ünnepséggel zártuk a tanévet.
•Ballagóink közül egy
tanuló szakközépisko-
lában, hatan szakis-
kolában folytatják ta-
nulmányaikat. Sok si-
kert kívánunk céljaik
eléréséhez.
•Rados Zsófia ballagó
diákunk a nyolc év alatt
tanúsított példamutató
szorgalmáért, magavi-
seletéért és sportmun-
kájáért, a Renner család
jóvoltából, Dr. Róka Klára díj kitüntetésben részesült.
Ezúton tájékoztatom a tisztelt olvasókat, hogy a szügyi általános is-
kolába benyújtott iskolaigazgatói pályázatom kedvező elbírálásban
részesült, ezért augusztus 31-től az őrhalmi iskolában betöltött 
munkaköröm megszűnik.
Szeretném megköszönni azt a négy évet, melyet diákként, azt a hu-
szonhét esztendőt, melyet pedagógusként az intézmény falai között
tölthettem. Pedagógus munkám során mindig arra törekedtem, hogy
a hozzánk járó gyerekek magasszintű ismeretek mellett, sokszínű kö-
zösségi élményekkel gazdagodjanak, legyenek büszkék arra, hogy ők az
őrhalmi József Attila Általános Iskola diákjai. Köszönöm támogató-
imnak és segítőimnek azt a lehetőséget, hogy végigjárhattam a peda-
gógus ranglétra minden lépcsőfokát. A több évtized alatt elvégzett
munka, a megélt sok-sok élmény, sok-sok siker felejthetetlen marad
számomra. Büszke vagyok arra, hogy az intézmény falai között ta-
nulhattam, büszke vagyok azokra a volt őrhalmi tanáraimra akik,
példamutató pedagógus hitvallásukkal és magasszintű szakmai mun-
kájukkal hozzásegítettek ahhoz, hogy én is e nagyszerű hivatást, a pe-
dagógia hivatását válasszam magamnak. Köszönöm volt és jelenlegi
kollégáimnak, hogy velük együtt, közösen egy jó iskolát, egy jó közös-
séget tudtunk évtizedeken keresztül működtetni. Köszönöm korábbi és
jelenlegi fenntartó önkormányzataink iskolánkat segítő istápolását.
Köszönöm minden kedves szülőnek, minden iskolánkat támogató em-
bernek az önzetlen segítségét. Kívánom, hogy az iskola még jó ideig
szolgálhassa a község hat-tizennégy éves gyermekeit.

Az őrhalmi József Attila Általános Iskola tantestülete és munkatársai nevében
minden diákunknak és kedves szüleinek, és az Őrhalmi Újság minden tisztelt

olvasójának kellemes nyári pihenést kíván:
Csábi Csaba iskolaigazgató

J Ó Z S E F  A T T I L A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A H Í R E I

Őrhalom Sportegyesület 2012.07.06-án tartotta meg évad-
záró Közgyűlését. Közgyűlésen a tagok elfogadták az egye-
sület elnök-helyettesének beszámolóját az elmúlt időszak
munkájáról, eredményeiről. A tagság új vezetőséget válasz-
tott.
A csapat új edzője Takács János tanár úr. A 2012-2013. évi
bajnoki szezonra való felkészülést a játékosok 2012.07.25-
én kezdik meg.
Egyesületünk ezúton is szeretné megköszönni támogatóinak
- Őrhalom Község Önkormányzatának, Tóth Tamás vállal-
kozónak és a helyi üzlet vezetőjének Szklenárné Kiss Évának
- a segítséget, amellyel a sportegyesület működését lehetővé
tették. 
Csapatunk támogatásához várjuk vállalkozók és
magán személyek jelentkezését. 
Kedves Olvasó! Számítunk segítő szándékú együtt-
működésére!                                                                  B.Zs.

ŐRHALOM SPORTEGYESÜLET HÍREINYÁRI NYITVATARTÁSI IDŐ

A KÖNYVTÁRBAN
HÉTFŐ: 12.30 – 16.30

SZERDA: 12.30 – 16.30
CSÜTÖRTÖK: 12.30 – 16.30

Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kíván: 
Farkas Andrea könyvtáros

A Községi Könyvtár ez úton is köszöni Benőczné Za-
char Ágnes tanárnőnek, valamint Hegedűs Béla An-
zelmnek és családjának az intézménynek ajándékozott
könyveket. Könyvtárunk államánya több száz könyv,
hang- és képhordozó dokumentummal bővült, melyet
a DMRV Zrt. munkatársai gyűjtöttek össze. Önzetlen
felajánlásukért hálásak vagyunk!                                           F.A.

Kutka Norbert, Cservenák Viktor, Rados Martin
Rácz Viktória, Rados Zsófia, Radics Kalocsai Abigél, Oláh Vanessza

Osztályfőnök: Takács János, Igazgató: Csábi Csaba


