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Őrhalmi Újság
Tisztelt Őrhalmiak, 
Kedves Testvérek!

Nagy örömömre a közelmúltban tele-
pülésünk gyermekei, fiataljai a bea-
vató szentségekben részesültek. Úgy
gondolom, hogy a keresztény ember
életében nagyon fontos a fokozatos-
ság, a hitben való elmélyülés, az előre
haladás. Pontosan ezt segítik elő a
szentségek, amelyeket Jézus Krisztus
rendelt, hogy erősítse, segítse min-
denkori követőit.
A szentségek az Egyház életjelei, és
valójában a bölcsőtől a sírig kísérnek
el minket. (Keresztség, Oltáriszentség,
Bérmálás, Bűnbocsánat, Betegek ke-
nete, Egyházi rend, Házasság) 
Egész életünk során élnünk kell ezek-
kel az Istentől kapott ajándékokkal, hi-
szen általuk teljesedhet ki igazán
emberi mivoltunk, és a szentségek se-
gítségével válhatunk egyre Krisztu-
sibb emberekké is. 
Kis testvéreink június 2-án, Úrnapján,
az Oltáriszentség ünnepén járultak az
első szentáldozáshoz. Miután talál-
koztak a szentostyában valóságosan
jelenlévő Krisztussal, a körmeneten
való aktív közreműködéssel is kifejez-
ték Jézus iránti hűségüket. Imádkoz-
zunk értük, hogy élő, aktív tagjai
maradjanak egyházközségünknek. 
Az első szentáldozáshoz járultak:
Balla Daniella, Farkas Szabolcs, Hege-
dűs Lili, Kovács Emma, Tóth Kristóf.

Nagyobbacska fiataljaink két éves fel-
készítő hittan után részesültek a bér-
málás szentségében május 26-án.
Egyházmegyénk főpásztora, dr. Beer
Miklós püspök atya ünnepi szentmise
keretében hívta le rájuk a Szentlelket,

így kérve számukra a harmadik isteni
személy kegyelmét és ajándékait. 
Fiataljaink többsége különféle liturgi-
kus eseményeken, és katolikus ifjúsági
találkozókon való részvétellel bizo-
nyította már, hogy a bérmálásban tett
ígéretéhez híven aktív tagja kíván
lenni Egyházunknak, egyházközsé-
günknek. Imádkozzunk értük to-
vábbra is, hogy Isten tegye teljessé
mindazt a jót, amit elkezdett bennük. 

A bérmálás szentségében részesült őr-
halmi fiatalok: Adorján Erik, Balla
Dániel, Bóta Bettina, Csernyík Éva,
Csordás Donát, Farkas Anna, Farkas
Veronika, Fábián Bence, Fábián Niko-
lett, Gyalog Bence, Hegedűs Eszter,
Kárász András, Kárász Richárd, Mar-
siczki Tamás, Oláh Dávid, Pilisi Ba-
lázs, Rados Zsófia, Szolik Dávid,

Tóth Debóra,
Valah Dorina,
Varga Judit. Csi-
tárból: Gál Ádám,
Gál Pál. Nógrád-
gárdonyból: Bo-
zány Fanni.
Ilinyből: Chikán
Fruzsina.
Ezúton is hálás
szívvel köszönöm
meg a gondos szü-
lőknek, hogy külö-
nösen a mai
zavaros világban

fontosnak tartják gyermekeik vallásos
nevelését. A Mindenható Isten adjon
nektek továbbra is elég szeretetet, tü-
relmet, erőt és bölcsességet szülői hi-
vatásotok Isten akarata szerinti
teljesítéséhez. 

(Szeretettel várom 2013. augusztus
15-ig azon fiatalok jelentkezését,
akik 2 éves képzés után szeretnének
a bérmálás szentségében részesülni,
és megfelelnek a kritériumoknak:
vagyis betöltötték 15. életévüket,
meg vannak keresztelve, voltak első-
áldozók, és komolyan gondolják a
keresztény életvitel megvalósítását.
Várom azon gyermekek jelentkezé-
sét is, akik első szentáldozáshoz sze-

retnének járulni
2014. májusá-
ban. Feltételek:
megkeresztelt,
h a r m a d i k o s
k o r o s z t á l y ú
gyermek, aki
rendszeres hit-
oktatásban ré-
szesült, és
legalább vasár-
napi szentmisé-
ken részt vesz.)

Berci atya

VIDÁM LURKÓK NAPJA 
ŐRHALOMBAN

2013. július 5., péntek: Horgászverseny
16.30: Gyülekező és regisztráció a 

Tormás-tónál
17.00: Verseny
19.00: Mérlegelés
2013. július 6., szombat Sportpálya
9.00 – 11.00: Játékos ügyességi vetélke-
dők óvodás és általános iskolás korú gyer-
mekek részére
11.00 Tűzoltó- és  rendőrautó megtekin-
tése és kipróbálása
12.00 Ebéd (14 éves korig ingyenes)
13.00 Demeter Zsuzsi zenés gyermekműsora
14.00 Vaga Banda gólyalábas produkciója 
15.00 Ilinyi Íjász Sportegyesület bemutatója
15.30 Ipoly-völgyi Lovas Diák-Sportegyesü-
let bemutatója, utána lovagoltatás
16.00 Eredményhirdetés 

ESŐ ESETÉN A HORGÁSZVERSENY ELMA-
RAD, A TÖBBI PROGRAM AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLA TORNATERMÉBEN KERÜL MEG-
RENDEZÉSRE!
Egész nap ugrálóvár és vásárosok várják az
érdeklődőket.
BÜFÉ szolgáltatást biztosítunk.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR 
ŐRHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Suba Fotó

Suba Fotó



A 2013. II. negyedévében 3 alkalommal
ülésezett az őrhalmi Képviselő-testület.
Április 30-án rendkívüli ülést tartott a
testület, amelyen a következő napirende-
ket tárgyalták: 1., Zárt ülés keretében a
szociális és egyéb segélykérelmek elbírá-
lása. 2., Beszámoló az önkormányzat
2012. évi gazdálkodásáról, a 2012. évi zár-
számadási rendelet, megvitatása, elfoga-
dása. 3., A tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról, valamint azok szankcio-
nálásáról szóló rendelet hatályon kívül he-
lyezése Alkotmánybírósági döntés alapján. 
A május 23-án megtartott testületi ülés
napirendjei: 1., Beszámoló az Őrhalmi
Közös Önkormányzati Hivatal eddig vég-
zett munkájáról. 2., Őrhalom Községi Ön-
kormányzat közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási tervének megvita-
tása, elfogadása. 
Június 03-án ismételten ülésezett a Kép-
viselő-testület, amely során a következő
napirendeket vitatták meg a képviselők: 1.,
A Balassagyarmat Kistérség  Többcélú
Társulás Társulási megállapodásának mó-
dosítása. 2,. A 2012. december  13. napján
hozott határozat – az Idősek Klubja társu-
lásból való kilépésről – felülvizsgálata és
módosítása. 3., Az Idősek Klubja Társu-
lási megállapodás módosítása. 4., A Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Társulás
Társulási megállapodás módosítása. 5.,
Zárt ülés keretében döntött a testület a be-
nyújtott szociális és egyéb segélykérelmek
tárgyában.                 dr.Kiss Tamás jegyző

A Képviselő-testület az Idősek Klubjának
működésével kapcsolatosan úgy határozott,
hogy 2013. július 01-től kezdődően meg-
szünteti a nappali ellátás szolgáltatását.
Az étkeztetést 2013. szeptember 01-ig a tár-
sulás útján oldja meg, azt követően az étkezést
önállóan biztosítja a település lakossága részére.
A Képviselő-testület több alkalommal
tanácskozott az önkormányzat tulajdoná-
ban levő szolgálati lakások további hasz-
nosításáról, esetleges elidegenítéséről és
annak módjáról.
Állandó visszatérő gondként jelentkezik
a településen a gazdátlan kutyák (felelőtlen
kutyatartók) garázdálkodása. Több alka-
lommal érkezett jelzés az önkormányzat-
hoz, hogy a kutyák nemcsak más telkére
járnak be, hanem valós félelmet keltenek az
emberekben, különösen a kisgyermekek-
ben. A jövőben szigorú büntetésre számít-
hatnak azok, akik nem a jogszabályi
előírásoknak megfelelően tartják állataikat.
A kedvező időjárás nagymértékben be-
folyásolja a növényzet gyors fejlődését, a

fű növekedését. Sajnálatos dolog, hogy az
ingatlantulajdonosok egy része nem tartja
rendben a környezetét, sok helyen elmarad
a fű és növényzet vágása, tisztántartása.
Május 11-én megrendezésre került a
Hídi-vásár elnevezésű program, amely
Ipolyvarbó és Őrhalom önkormányzatai-
nak közös rendezésében valósult meg.
Az önkormányzat erején felül tesz a falu
vonzerejének növeléséért, amelynek kie-
melkedő példája az a virágosítás, amelyet
az elmúlt hetek fémjeleznek.
Június végén a kitartó, elszánt tevékenység
eredményeképpen felszentelésre került a kül-
sejében teljesen megújult, impozáns temp-
lom. Sok közreműködő vette ki részét a
munkálatokból, amelyet a Képviselő-testület
minden ülésén megköszönt. A segédmunka
és a beruházás koordinálása mellett, az Ön-
kormányzat újíttatta föl a toronysisakot.
A testület a segélykérelmek elbírálásá-
nál új rendszert alakított ki. A rászorulók
részére nem pénzbeli támogatást ítélt meg,
hanem élelmiszercsomagot állított össze
és azzal segítette a kérelmezőket. 

dr.Kiss Tamás jegyző

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Szociális alapellátás fejlesztése keretében
megkezdődött az Idősek Napközi Otthonának fel-
újítása-átépítése Ilinyben, amely jelentős Európai
Uniós támogatásból valósulhat meg
2013. április 18.
Nyár közepéig megvalósul Iliny településen a „Szo-
ciális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesz-
tése Iliny községben” című projekt
(ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0030). A projekt az
Észak-Magyarországi Regionális Operatív Prog-
ram keretében az Európai Unió támogatásával az
Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. A projekt
89,3 millió forint vissza nem térítendő támogatás-
ból és 94 millió forint összköltségből valósul meg.
Őrhalom Község Önkormányzata az „Őrhalom,
Csitár, Iliny Községek Társult Idősek Klubja” tár-
sulás székhelye, mint gesztor pályázott, és lett - a
pályázat nyertessége révén - a projekt kedvezmé-
nyezettje, az egyébként fizikailag Iliny községben
megvalósuló projektnek.
A fejlesztés célja Iliny település időskorú la-
kossága napközi ellátásának biztosítása színvo-
nalas, méltó körülmények megteremtésével, a
községben jelenleg is működő tagintézmény felújí-
tásával- bővítésével 
További célok:
•a helyi lakosság életkörülményei és a település-

kép javítása
•az épület teljes körű akadálymentesítése
•rendszeres, az idősekhez közel álló, őket érdeklő
programok szervezése
•a jellemzően szerény nyugdíjellátással ren-

delkező idősek családtagjain való segítség,
akiknek jelentős terhet vesz le a válláról, ha az
ellátásra, ápolásra szoruló idős emberek nap-
közi ellátása színvonalas keretek között, meg-
bízhatóan történik.
Az intézmény tervezett kapacitása 50 fő egy
idejű tartózkodását biztosítja kulturált környe-
zetben, színvonalas szolgáltatásokkal. A meg-
újuló Idősek Klub fenntartója továbbra is az
őrhalmi székhelyű társulás lesz. 
A tagintézményre jutó működtetési forrásokat
továbbra is Iliny község Önkormányzata költ-
ségvetéséből fogja biztosítani.
A projekt keretében az épület részben felújításra
kerül 201 m2-en és részben bővítéssel, átalakítás-
sal további 169 m2 szolgáltató terület jön létre a
hiányzó funkciójú helyiség (pihenő szobák, mosó-
konyha, konyha, betegszoba) létesítésével.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege: 89 348 250 forint. A pro-
jekt összes költsége az önkormányzati önerővel
együtt 94 050 789 forint. A fejlesztések műszaki
átadása 2013. június 30-án várható.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2013. I. félévben)

SZÜLETETTEK:

Lukács Éva és Mohácsi Gábor fiuk:
Mohácsi Milán Gábor - január 06. 

Németh Vivien és Oláh Enrikó lányuk:
Németh Letícia - február 13.  

Csonka Éva és Rácz Csaba fiuk:
Rácz Csaba - február 28. 

Németh Dorottya és Bangó Arnold fiuk:
Bangó Benjamin - március 06.

Mihály Éva és Révai István gyermekei:
Révai Rikárdó Ferenc és 

Révai Kamilla Éva - április 05.

Kiss Rita és Bangó Richárd lányuk:
Kiss Virginia Gabriella - május 31. 

GRATULÁLUNK!

ELHUNYTAK:
Bertók Józsefné – Rákóczi út 134. 

– 2012. december 14.

Kanyó Istvánné – Deák út 29. 
– 2013. február 09.

Kiss József – Ságvári út 21. 
– 2013. február 13.

kk.Kalmár Konor – Kossuth út 65. 
– 2013. március 05.

Antal József – Rákóczi út 22. 
– 2013. április 18.

Hegedűs Józsefné – Kossuth út 29. 
– 2013. június 20.

BÚCSÚZUNK!

Őrhalom Község Önkormányzata
Cím: 2671 Őrhalom, Rákóczi út 1.
E-mail: hivatalorhalom@gmail.hu
Honlap: www.orhalom.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



2013. április 27-én ismét
megszerveztük - az elmúlt
két évben végrehajtott si-
keres akció eredményekép-
pen - virágosítási progra-
munkat. Április 22-e a
Föld Napja, ezért ennek
kapcsán, szűkebb környe-
zetünk megszépítését cé-
loztuk meg, helyi civil
szervezetek, intézmények,
vállalkozók, magánszemé-
lyek és az önkormányzat közreműködésével. Voltak, akik saját kertjük
ékességeit vagy azok magvait osztották meg velünk, voltak, akik mun-
kájukkal járultak hozzá lakhelyünk szépítéséhez. Főként lelkes óvodai és
hivatali dolgozóknak valamint néhány helyi lakosnak köszönhetően a vi-

rágokat és a magokat
sikerült elültetni, az Ön-
kormányzat dolgozói
által készített viráglá-
dákba. Ezek a virág pi-
ramisok községünk
díszeivé váltak, és ez
így is marad, hála a la-
kóknak, akik bevállal-
ták a növények
gondozását, öntözését.
Köszönjük munkájukat!
A „Hozz egy százast
magaddal!” elnevezésű
akciónk idén is sok em-

bert megmozgatott. Adománygyűjtő perselyeket helyeztünk ki az élelmi-
szer üzletekben és a
Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán, többen szemé-
lyes felajánlásokkal járul-
tak a kezdeményezés 
sikeres lebonyolításához. 
A kisebb-nagyobb támogatá-
sokból 49.500.-.forintot gyűj-
töttünk virágok vásárlására.
Programunknak köszönhe-
tően idén is sikerült kivirá-
goztatni településünk főbb

pontjait. Mint azt
már tapasztalhatták,
több helyen is megrit-
kították az ágyáso-
kat! Becsüljük meg
értékeinket, egymás
munkáját, és vigyáz-
zunk környezetünk
tisztaságára, szépsé-
gére! Szervezők nevé-
ben: Farkas Andrea
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Kedves Betegeim!
Néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani a napfényről, amely
mindennap körül vesz minket. Fizikai szempontból a napfény különböző
frekvenciákból tevődik össze.
A legalacsonyabb frekvenciák az úgynevezett infravörös sugarak, ame-
lyek fő hatása, hogy amit érint, azt felmelegíti. Ennek a sugaraknak kö-
szönhetjük, hogy melegszik a talaj, a levegő, a testünk. Mindez bizonyos
határok között jótékony, viszont, ha sokat kapunk belőle - főleg nyáron -
bizony könnyen felhevülhetünk. A gyógyászatban ezt a betegséget hő-
gutának nevezzük. Kezelés nélkül meghal a páciens. Mit tegyünk ellene?
Ha a hőmérséklet tartósan emelkedik, javasolt hűvös, árnyékos helyre vo-
nulni, minél kevesebbet mozogni és sok folyadékot inni.
A másik - sokat emlegetett napsugártípus - az ultraibolya-sugárzás. A fő
jellemzője a sugaraknak, hogy az élősejteket képesek elpusztítani, vagy
minimum súlyosan károsítani. A sejtölő hatását jótékonynak is tarjuk. Ha
például az ágyneműket kitesszük a tűző napra, az abban lévő baktériu-
mokat megöli, ezért az ágynemű felfrissül. Az ultraibolya-sugarakat a
gyógyászatban is használjuk rendszeres fertőtlenítésre.
Sajnálatos módon az emberi sejteket is megtámadja a sugár. Jellegzetes
formája ennek, ha egy festékes anyajegyet rendszeresen ér a napsugár, az
rosszindulatú daganatossá válik. Úgy tudunk védekezni ellene, hogy az is-
mert anyajegyeket fényvédőkrémekkel, ruházattal, árnyékba vonulással
eltakarjuk - különösen délidőben.
A körülöttünk lévő fény minden élet forrása és megfelelően alkalmazva
az életünket szebbé teszi és segíti. Megfelelő mértékkel és körültekintés-
sel használjuk.                                                    dr. Gúth Csaba háziorvos

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket az alábbiakról:
Kötelező védőoltások: 

A Prevenar oltás ingyenes, a pneumococcus baktérium ellen véd,
mely tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást, felső légúti gyulladáso-
kat okoz. 
Kötelező státuszvizsgálatok:
1, 3 és 6 hónaposan, 1, 2, 3, 4, 5 és 6 évesen. A kötelező vizsgálat
alkalmával súlymérés, hosszmérés, fej – és mellkas körfogat, na-
gyobb gyermekeknél még ehhez jön a vérnyomás mérése, látás és
hallás vizsgálata, ezeken felül a képességek felmérése 0–6 éves
korig.
Hőségriadó!
Ezúton szeretném felhívni a figyelmet a folyadékpótlásra, a bőr vé-
delmére a megfelelő naptejekkel (különösen kisgyermekeknél), il-
letve, hogy 11 – 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a napon
(a szűrt fény is veszélyes lehet) !!!
Napszúrás jelei: Kábultság, szomjúságérzet. Szédülés, fejfájás. Há-
nyinger, hányás. Általános gyengeség.

Tanácsadások időpontjai:
Őrhalom: Csütörtök: 9.00-12.00; Hugyag: Kedd: 09.00-12.00
Telefon: 06-70/319-5186              Tisztelettel: Deák Anett védőnő

OLTÁS ÉLETKOR MEGJEGYZÉS

Folyamatos oltások megnevezése

Kötelező Önkéntes

BCG 0-6. hét
általában szülé-
szeti intézmény-
ben

Pentaxim Prevenar 2. hónap

A Prevenar oltás
a 2009. január
31. után születet-
tekre vonatkozik

Pentaxim 3. hónap

Pentaxim Prevenar 4. hónap

A Prevenar oltás
a 2009. január
31. után születet-
tekre vonatkozik

MMR Prevenar 15. hónap
A Prevenar oltás
emlékeztető

Pentaxim 18. hónap

Tetraxim 6. év

E G É S Z S É G S A R O K  V I R Á G O S Í T O T T U N K   

M E G H Í  V Ó

Az Őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai
sok szeretettel meghívnak minden kedves 

őrhalmi lakost és barátait
2013. augusztus 03-án, szombaton

20.00 órakor kezdődő,
immár 13. alkalommal megrendezésre kerülő

JÓTÉKONYSÁGI ARATÓBÁLJUKRA.
Vendégvárás: 19.00 órától. Belépő: 3.000 Ft/fő

A bál programja: műsor, vacsora, élő zenés mulatság,
hajnalig tartó tánc.

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

segítő szándékú támogatásukat szívesen fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2013. július 30.

MINDENKINEK JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN 
AZ ŐRHALMI GYÖNGYÖSBOKRÉTA

HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
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Az alábbiakban Benőczné Zachar Ágnes igazgatónő 2013. június 14-én, a Ballagási és tanévzáró ünnepségen elhangzott beszédéből idézünk:
„Kedves ballagó nyolcadikosok! 
Az egyik szemem sír, a másik nevet. Nevet azért, hogy ezt a pillanatot is megértük. De, a másik szemem sír, ugyanis nekem, mégis
hiányozni fogtok. Nem lesz itt az a gyerek, akivel annyit beszélgettem. Tőle tudtam meg, hogy mi újság a faluban, ki, kivel, mikor,
hol és mit csinált? Nem lesz itt az, akivel megvitathattam a sorozatokat. Kinek fogom ezek után a szerelmes leveleit elolvasni és cso-
dálni? Ki lesz az, aki a szorgalmával annyi örömet okozott? Kit fogok pátyolgatni, hiszen elég beteges szegény, a gyógyszer kész-
letemet is kifosztotta. Többet tartózkodott a folyosón és az udvaron, mint az osztályban. Hiányozni fog az a lány is, aki még tudja,
hogy kell bocsánatot kérni. Hiányozni fognak ezek a pillanatok, de remélem, ti is csak a szépre fogtok visszaemlékezni. Útravaló-
ként a tarisznyába 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.”
…Nehéz évet zárunk most. Az iskolánkat januárban átvette a balassagyarmati tankerület, fenntartónk a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ lett. Új feladatokat kaptunk, melyet kollégáimmal közösen sikeresen megoldottunk. Sok szép és emlékezetes ese-
ményt is felidézhetek. Jó visszagondolni az 5-6. osztályosok hollókői kirándulására, a kicsik Palóc Múzeumi látogatására, a kézműves
foglalkozásokra, a farsangi bálra, Rózsi néni fánkjára, a templomi lelkigyakorlatokra, a közösségi nap ügyességi versenyire, a pa-
pírgyűjtésre, Várnagy Andreáék által szervezett „Zeneképzelet” előadásra, ahol annyira megdicsért benneteket a két előadó…
Büszkék vagyunk az elsőseinkre, akik megtanultak írni, olvasni, számolni. Hála Györgyi néninek, és azoknak a szülőknek, akik vet-
ték a fáradságot és sokat gyakoroltak gyerekeikkel. Nagyon örülök, hogy két 7. osztályos tanulónk Oláh Attila Dávid és Berki Mar-
tina jelentkezett az Arany János Tehetséggondozó Programba. 
Az alsós fiaink Szalánszki Róbert edző vezetésével lelkesen vették az akadályokat a Bozsik programban...”

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: Benőczné Zachar Ágnes mb. igazgató
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•Április 25-én reggel 8:00 órától nyílt napot tartottunk a nagycsoport-
ban. A szülőknek és a meghívott tanító néninek lehetőség nyílt, hogy
már a reggeli gyülekezőtől betekinthessenek a gyerekek játékába, hi-
szen az óvodás gyerek fő tevékenysége a játék. Megfigyelhették, milyen
játékfajtákat szeretnek játszani, társaikat hogyan vonják be a kialakult já-
tékukba, konfliktushelyzeteket hogyan oldanak meg. Tízórai után irá-
nyított matematika tartalmú játékokat játszottunk, melyet a gyermekek
odafigyelve jól oldottak meg. 
•Április 26-tól 30-ig beiratkozás
volt óvodánkban. Ezúton is szeret-
ném megköszönni azoknak a szü-
lőknek a bizalmát, akik az őrhalmi
óvodába íratták be gyermekeiket.
•Május 2-án délelőtt tovább-
képzésnek adott helyet intéz-
ményünk a Balassagyarmatról
érkezett óvodapedagógusok-
nak. A továbbképzés befejezése
után örömmel és büszkén ve-
zettem végig mindenkit meg-
újult épületünkben, amely
mindenkinek tetszett. 
Ezen a napon tartottuk az anyák
napi ünnepségünket. Az idén is
sikerült a gyermekek saját kezük
által készített ajándékaikkal és kis versekkel könnyet csalogatni az anyu-
kák szemébe.
•Május 16-án menetrendszerinti buszjárattal, szülők segítségével Ba-
lassagyarmatra utaztunk a zeneiskolába. Már a közös buszozás is élmény
volt a gyerekeknek. A zeneiskolában sok hangszerrel ismerkedhettünk
meg. Rengetek élménnyel tértünk haza.
•Május 23-án a nagycsoportosokkal fogászaton voltunk Balassagyar-
maton. Mindenki bátran viselte a vizsgálatot, majd bemutatták a helyes
fogmosás technikáját.
•Elkészült óvodánk új öltözőszekrénye! Minden kisgyerek örömmel pa-
kolta be ruháját a kijelölt polcra. 
•Június 2-án, vasárnap délután tartottuk tanévzáró és a nagycsoportosok

búcsúzó ünnepségét. A rossz idő
miatt idén is a kultúrházban voltunk,
ami megtelt kíváncsi vendégekkel,
büszke szülőkkel. Köszönöm azoknak
a meghívott vendégeknek a jelenlé-
tét, akik szabadidejükben eljöttek és
megnézték a kisgyermekek műsorát!
•Június 3-án a Zene-Bona Társu-
lat adott koncertet, melyen az új
kisóvodások és az őrhalmi iskolá-
sok is jelen voltak. A két bohóc
műsora nagy élményt nyújtott a
gyerekeknek.

•Június 18-án különjárattal Hollókőbe kirándultunk a gyerekekkel és szü-
leikkel. Délelőtt kézműves foglalkozásokon vettünk részt: mézeskalácsot
díszítettünk, agyagoztunk. Délután a várban volt interaktív program. Be-
mutatták a korabeli viseletet, harci eszközöket, majd két csoportba osz-
tódtunk és egymás ellen harcoltunk. Ezután megnéztük a várat. A nagy
meleg ellenére sok élménnyel tértünk haza.
•Június 21-én délelőtt Nógrádmarcalban voltunk a Zöld Híd szeméttelepén.
Elmondták, hogyan gyűjtsük szelektíven a szemetet az „okos kukákba”, és
mi történik a háztartási szeméttel, amikor a kukásautóból kikerül.
•Ezen a napon családi délutánt tartottunk. A vetélkedőket a gyerekek
szüleikkel oldották meg, majd a helyi körzeti megbízott, Urbán Gábor
törzsőrmester megmutatta a rendőrautót, amelybe mindenki beleül-
hetett. Gál Andor felajánlása által lovas kocsikázhattunk is. A családi dél-
után volt a tanév utolsó programja. 
Megköszönöm óvodánk minden dolgozójának a tanévben elvégzett sok-
sok munkáját, a szülőknek pedig az önzetlen támogatást, mellyel mara-
dandó élményt nyújthattunk a gyerekeknek. 
Július 1-től augusztus 11-ig óvodánk zárva lesz. Mindenkinek jó pihe-

nést, sok élményt kívánok! Pilisiné Varga Anna

mb. intézményvezető

Ó v o d á n k  h í r e i

Kis- és középső csoportosok évzáró műsora

Zene - bona társulat műsora

Hittanosok műsora Berci atyával

Nagycsoportosok

Hollókői kirándulás 

Családi délután

Családi délután
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Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr 2013 június 30-án, a
templomszentelésen elhangzott ünnepi beszédét idézzük:
“Őrhalomban Örömünnep van ma. Együtt felújítottuk és ma felszenteltük a
templomunkat.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk ünnepel! Külön
köszöntöm Dr. Beer Miklós püspök urat és az egyházi rend képviselőit. Kö-
szönöm, hogy megtisztelt jelenlétével Morvay Levente úr az Emberi Erő-
források Minisztériuma Egyházügyi Államtitkárságának főtanácsosa, Balla
Mihály úr országgyűlési képviselőnk és Barna János úr Nógrád megye Ön-
kormányzat alelnöke.
Ken Follett: A Katedrális című világhírű regényében elmeséli egy középkori
gótikus templom születésének a történetét.
Miután leég a rozoga Kingsbridge-i katedrális, elhatározták, hogy újat, szeb-
bet és nagyobbat építenek a helyére. Tamás építőmester vesszőfonatból tep-
siket készít,
habarcsot ken rá, és
amikor elkezd kötni,
belekarcolja a megál-
modott katedrális ter-
veit. Majd a rajzokat
megmutatja a bencés
kolostor főnökének
Fülöp perjelnek, aki
először nem érti a
kesze-kusza vonalak
rendszerét, aztán las-
san összeáll előtte a
kép és kirajzolódik
egy hatalmas, égbe-
törő gyönyörű kated-
rális épület. Ekkor
odafordul az építő-
mesterhez és megkér-
dezi: Mondd Tamás,
miért akarod te meg-
építeni ezt a templomot? Az építész kicsit eltűnődik, majd így felel: azért,
mert szép. Fülöp perjel kicsit meglepődik, és így folytatja: Mi lehet nagy-
szerűbb dolog egy ember életében, mint valami szépet alkotni Istennek?
Tisztelt Vendégek, Kedves Őrhalmiak! Vajon tehet-e nagyobb dolgot a te-
remtmény, mint hogy a legszebbet, a legjobbat adja a Teremtőjének? Az őr-
halmi templomot az Isten dicsőségére újítottuk föl! Ugyanakkor hirdeti az
egész világnak az őrhalmi emberek hitét és buzgóságát. Megmutatja, hogy
készek vagyunk az összefogásra, és hogy van erő ebben a faluban.
Még akár évtizedekig toldozgathattuk volna a beázó tetőt, vagy nézhettük
volna az omladozó vakolatot. E helyett a lehető legjobb műszaki megoldá-
sokat, építőanyagokat és megfelelő mesterembereket kerestük meg. Olyan
szakemberekkel dolgozhattunk, akik nem csak szakmájuk magas szintű mű-
velői, de lelkiismeretesen is végezték munkájukat. A rozoga pala helyett el-
készült szép mediterrán tetőfedést Bozány Attila ácsmesternek köszönhetjük.
A csillogó alumíniumburkolást és az ereszcsatornákat Káposzta Péter bádo-
gos mester készítette.  A homlokzat, a lépcső és a lábazat felújítását Bérczes
Mihály kőművesmester úr végezte el. Mindannyiukban szorgalmas, tisztes-
séges, rendes embereket ismertünk meg. Templomunk homlokzatának szép
színét, festését Jenei József festőmesternek és munkatársainak köszönhetjük.
Úgy mondják, hogy egy rendes kőműves, vagy egy valamirevaló ács 1-2 per-
cig megáll a levegőben, de a mi esetünkben ettől több időre volt szükség,
ezért megköszönjük Koczúr István állványozó mester úrnak a mindig pon-
tosan elkészült állványzatot. És akiknek még állványzat sem kel-
lett, hanem mint az akrobaták, egy szál kötélen függve újították föl
a toronysisakot: Seidel Levente és alpinista csapata.
Tisztelt Vendégek, Kedves Őrhalmiak! Jó pár építkezést végig-
vittem már, több nagy beruházáson is túl vagyok, és aki maga is
épített/építtetett már, az jól tudja, hogy mindez mivel jár: állandó
háború, idegeskedés, gyomorfekély stb. Azonban az őrhalmi
templom felújítási munkái nem így zajlottak. Bár az ördög nem
aludt egy szemhunyásnyit sem, mégis végig derűs, szorgalmas al-
kotólégkör uralkodott. Mindenki, aki itt dolgozott átérezte annak
a súlyát, hogy nem közönséges földi hajlékot építünk, hanem az
Isten Házát. Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni
mindenkinek, aki tevőlegesen is részt vett a munkálatokban. Az ál-
landó önkéntes segítőknek: Farkas Ervinnek és Varga Norbertnek,
az Önkormányzat dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak, Kanyó
Richárdnak a csapatvezetőjüknek és a konyha dolgozóinak.

Tisztelt templomszentelést Ünneplők! A rozoga tető beázása, a lehulló és bal-
esetveszélyes építőelemek miatt évek óta szükségét éreztük a felújításnak.
Ehhez többféle forrásból próbáltunk támogatáshoz jutni, sokáig sikertelenül.
Végül 2012-ben a térség országgyűlési képviselőjéhez fordultunk, aki elve-
zetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházügyi Államtitkárságá-
hoz, ahonnan 5 millió Ft támogatásban részesültünk, mely nélkül nem
tudtunk volna belekezdeni ebbe a nagy munkába, és amelyet az egész falu ne-
vében megköszönök Balla Mihály képviselő úrnak és Morvay Levente főta-
nácsos úrnak. A templom teljes külső felújítását az Önkormányzat
támogatásával, valamint a korábbi és az újabb egyházközségi gyűjtések se-
gítségével tudtuk megvalósítani.
Tisztelt Ünneplők! Végezetül kérem, engedjenek meg nekem néhány sze-
mélyes gondolatot. Számomra az őrhalmi templom a bizalom temploma.
2013. tavaszán a legszükségesebb műszaki tartalmakra vonatkozó előzetes

költségvetéssel a ke-
zemben, leültünk
Berci atyával és az
egyházi tanácsadó tes-
tülettel. Azt javasol-
tam, hogy bár jelentős
összeg hiányzik a fel-
újításhoz, mégis fog-
junk hozzá, mert
bízhatunk az őrhalmi
emberek buzgó hité-
ben és áldozatkészsé-
gében. Végül úgy
döntöttünk, hogy be-
levágunk a beruhá-
zásba. Az Őrhalomból
elszármazott, illetve
az itt élő emberek
pedig egy jó hónap
alatt összeadták a
szükséges összeget.

Sokak szerint széthúzó nép vagyunk. Szerintem Őrhalomban nagy az össze-
fogás ereje. Erre jó példa a templom története. Ellentétben a szomszédos te-
lepülésekkel, a mi templomunk soha nem uradalmi adományokból, hanem
mindig az itt élő egyszerű emberek erejéből épült. A jelenlegi épület a korábbi
torony mellé az 1930-as évek nagy gazdasági világválságától elszegényedett
lakosság adakozásából épült 1937-ben. Majd 1967-ben az új födém, tető-
szerkezet és a homlokzat felújítására szintén a TSZ-esítéssel kifosztott la-
kosság összefogásával kerülhetett sor. És most, 2013-ban a pénzügyi és
adósság válság kellős közepén újra megmutatta a falu, hogy a legnagyobb ne-
hézségek, válságok közepette is képes összefogni, és van benne erő. Azért
mertünk belefogni az építkezésbe, mert bíztunk Önökben. És azért tudtuk
ilyen szépen elvégezni a munkákat, mert Önök is megbíztak bennünk. Úgy
gondolom, hogy ennek a falunak van jövője, ha minden problémánkat képe-
sek vagyunk ilyen összefogással megoldani.
Tisztelt Őrhalmiak! Önök közül sokan emlékezhetnek rá, hogy múlt év au-
gusztus 20-án községünk védőszentjéhez, Szent Istvánhoz fohászkodtunk fa-
lunk felemelkedéséért. Azt is kértük, hogy új plébánosunk Berci atya hozza
el egyházközségünkbe a békés alkotómunka időszakát. Azt hiszem, Szt. Ist-
ván közbenjárására eljött ez az időszak. Van miért hálát adnunk. Ugyanak-
kor fohászkodnunk kell további segítségért, mert sok feladat áll még előttünk.
Bízom benne, hogy a Jóisten segítségével, további összefogással, be fogjuk
tudni fejezni templomunk belső felújítását is.”
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„Templomunk megújult – Újuljunk meg mi is!”

Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Testvérek! Azt hiszem
egyáltalán nem túlzok, amikor azt mondom, hogy
községünkben egy régi álom vált valóra azzal, hogy
településünk ékessége: templomunk, példa nélküli
összefogás eredményeként megújult, megszépült. 
Nagyon büszke vagyok rátok, és hálás szívvel köszö-
nöm, hogy komoly áldozatokat hozva, nagylelkűen
támogattátok ezt a nemes ügyet. Megmutattátok,
hogy együtt, közös erővel tudunk igazán nagyot
tenni, tudunk megújítani. Mindenki életállapotának
megfelelően megtette a tőle telhetőt, odatette a saját
adományát, képességét, munkáját. És mivel az Isten
áldása volt rajta, meg is lett az eredmény.
Én hiszem azt, hogy ugyanígy lehetünk hatékonyak
a lelki életben is. Hiszen nekünk keresztényeknek ál-
landó feladatunk kell legyen a megújulásra való tö-
rekvés. Egymást buzdítva, támogatva, mindenki a
saját tehetségét, talentumát beadva a közösségbe tu-
dunk igazán megújulni, és lehetünk az Isten segítsé-
gével igazán erős, boldog, hiteles egyházközség. 
Olyan közösség, amelybe jó tartozni, és megtartó erő
az egyén számára.  Olyan egyházközség, amely ta-
núságot tesz Krisztusról, és az életvitelével teszi von-
zóvá mások számára a kereszténységet. 
Ehhez kértem dr. Beer Miklós püspök atya imáit is,
aki ünnepi szentmise keretében június 30-án szen-
telte fel, és áldotta meg templomunkat. Az ő imái kí-
sérjenek bennünket, és jóságos Istenünk áldása,
hogy még nagyon sokáig munkálkodhassunk együtt
közösségünk építésén, megújításán. Berci atya

Mindenható Istenünk!
A Te végtelen kegyelmedből vagyunk Egyházad
tagjai, Krisztus Titokzatos Testének építőkövei.
Hálát adunk mindenért, amit Tőled kaptunk.
Áldd meg bőségesen és jutalmazd mindazokat,
akik adományoztak és áldozatot hoztak. 
Köszönjük, hogy kitartást, erőt, lelkesedést adtál
templomunk felújításához. Add, hogy ezek után
lélekben mi is megújuljunk, és a Te akaratod sze-
rint: Krisztus szeretetével, és a Lélek erejével
építsük országodat! Ámen!



A Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság 2013. június
1-jén tartotta meg a Trianoni megemlékezést. A rossz idő miatt a
rendezvény az ipolyvarbói Művelődési házban került megrende-
zésre. A megemlékezés Csernik Tibor ipolyvarbói polgármester kö-
szöntő szavaival, Zolcer György plébános úr lélekemelő
gondolataival, majd Gemer Ferenc, az Ipoly folyó partján álló Tri-
anon kereszt megálmodójának ünnepi beszédével kezdődött. A mű-
sorban együtt lépett színpadra az ipolyvarbói és őrhalmi
hagyományőrző csoport, akik lelkesen készültek a közös próbák al-
kalmával. A László Péter által koordinált társaság szívhez szóló,
megható műsorral emlékezett országunk 93 éves gyásznapjára. F.A.

A fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium egyik végzős
tanulója, Benkő Lili vizsga-
munkájának egy őrhalmi vise-
let elkészítését választotta.
Szakdolgozata címe: Jómódú
őrhalmi fiatalasszony ünnepi
viselete. Lili és szakoktatója
Lencsés Károlyné Magdika
kétszer jártak Őrhalomban,
amikor két adatközlőtől gyűj-
tötték be a szükséges infor-
mációkat. Nagy Jánosné
Magdus néni és Marton Já-
nosné Juliska néni szeretettel
fogadták a vendégeket és
készségesen segítettek a ta-
nárnőnek és szorgalmas diákjának. A május 30-ai vizsga bemutatóra az
adatközlők is meghívást kaptak. A textilrajzoló és modelltervező szakon
végzett Lili és végzős társai nagyközönség előtt mutatták be a saját ma-
gukra megvarrt „vizsgaviseletüket”. Köszönjük Benkő Lilinek és a nép-

művészeti iskolának, hogy községünk viseletét választották.            F.A.

Kalmár Petra idén végzett a ba-
lassagyarmati Mikszáth Kálmán
Gimnázium Szakközépiskola és
Szakiskolában, rendészeti sza-
kon. Elmondása szerint, mindig
is érdekelt a rendőrség felépítése,
a szigorú szabályok, és mivel
évek óta sportol, közel áll hozzá
az aktív munkavégzés, fizikai
terhelés. 
Ez a törékeny hölgy és három

erős fiatalember képviselte iskolájukat az idén tavasszal
Zánkán megrendezett IX. Országos Középiskolai Rendé-
szeti Csapatversenyen, ahová Gál Zoltán tanár úr kísérte el
a diákokat a három napos versenyre. Az első nap megírták
az elméleti tesztet, amely rendészet történet, szabálysértési
alapismeretek, nyomozási alapismeretekből tevődött össze.
Ezt követte egy angol nyelvtudás teszt és egy drogteszt. 
Második nap a fizikai felmérésé volt a főszerep. Ez jóval
nehezebb megmérettetésnek bizonyult Petraék számára,
mivel sok sportiskolás diák érkezett az ország minden te-
rületéről. A fizikai felmérés öt feladatból tevődött össze:
2000 m-es síkfutás, felülés 1perc alatt, helyből távolugrás,
függeszkedés, és karhajlítás. Aztán következett a kataszt-
rófavédelmi teszt, akadálypálya és lövészet. A harmadik
napon került sor az eredményhirdetésre. Kalmár Petraék
csapata Nógrád megye legjobb csapata lett, lövészetben
második helyezést értek el, összesítésben a negyedik leg-
jobb elméleti tesztet írták. Petra elmesélte, hogy mind a né-
gyen legjobb tudásuk szerint oldották meg a feladatokat,
és úgy érzik, hogy ez a megmérettetés nagyon jó tapaszta-
latszerzés volt a jövőjüket tekintve. Elbeszéléséből kitűnik,
hogy szívügyének érzi a rendészeti pályát, de mind e mel-
lett a mi ambiciózus lányunk sikeres sportoló is. 2009 óta a
Kiss Árpád VDSÉ-nél kézilabdázik Hegedűs Henrik edző
segítő kezei alatt. 2012 szeptemberében egy gödi tornán ő
lett a legjobb kapus. A csapat idén januárban megnyerte a
Pest megyei bajnokságot az ifivel, juniorral pedig ezüstér-
mesek lettek a megyei bajnokságban. Ez az energikus lány
a továbbtanulást az Adyligeti Rendészeti Szakközépisko-
lában szeretné folytatni, és természetesen az aktív sporto-
lást sem hagyja abba.
Gratulálunk eddigi eredményeihez, és sok sikert kívánunk
a jövőben!                                                                             F.A.
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Hastánccsoportunk 2011 tavaszán alakult. Első fellépésünk a 2011-
es Aratóbál meglepetés tánca volt. Hatalmas sikerünk volt, és a pozi-
tív visszajelzések után tovább folytattuk a tánctanulást. Új
koreográfiákat tanultunk, és azóta számos fellépésünk volt a környező
településeken: balassagyarmati Kavalkád, szügyi Farsang, csitári Fa-
lunap, ilinyi Falunap, Ipolyvarbón a Hídi vásár, „Dívák éjsza-
kája”táncgála.
Próbáink vidáman telnek, amelyre szívesen várjuk a hastánc iránt
érdeklődő táncos lábú hölgyeket. Egy szokásos aratóbáli meglepetéstánc
betanulására jöttünk össze, mára pedig egy összetartó csapat vagyunk,
sőt annál több: barátnők.      Szondyné Garamvölgyi Melinda csoportvezető

F ó t i  l á n y  ő r h a l m i  v i s e l e t b e n

T r i a n o n i  m e g e m l é k e z é s

S a h a r  l á n y a i  -  a z  „ ő r h a l m i  a p á c á k ”

I S M E R I K  Ő T ?  T U D T Á K  R Ó L A ,  H O G Y … ?

A közös hagyományőrző csoport
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Rangos eseménynek adott otthont Ipolyvarbó és Őrhalom község 2013.
május 11-én. Idén második alkalommal került sor a Hídi vásár megren-
dezésére, amelyet minden évben más-más olyan településre szervezünk,
ahol szükséges a híd megépítése az Ipolyon.

A rendezvény szervezője a Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési
Ügynökség volt együttműködve az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári
Társulással és természetesen a vendéglátó településekkel, Ipolyvarbó és
Őrhalom önkormányzatával. Nagy örömünkre szolgált, hogy a HA-
TÁRTALAN „Partnerség” EURÓPAI hálózata c. pályázat az Európa a
Polgárokért Program által támogatott esemény védnökségét elvállalta
Dr. Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete. A pályázat fő
partnere a balassagyarmati székhelyű Határmenti Régió Fejlesztéséért
Alapítvány. 

Maga a program a Csíksomlyói Feltámadási menet fogadásával kezdő-
dött, majd szentmisével folytatódott. Ezután a két település által szépen
helyreállított fahídon át a Trianoni kereszthez vonult az ünneplő tömeg.

A komoly megemlékező műsor és az ünnepi köszöntők után, a finom
palóc kalácsok kóstolója és hagyományőrző kiállítás következett. Az
első megállónál az újjáéledt Ipolyvarbói Hagyományőrző csoport várta
a résztvevőket. A második megállónál becsatlakoztak az őrhalmiak is,

ahol mindkét község népi kultúráját bemutató gazdag kiállítás várta a
vendégeket sok-sok finom falat kíséretében. A következő helyszín is tar-
togatott még meglepetéseket. A malomkalács és a házibor mellett élet-
nagyságú bábokon mutatták be a helyi viselet sokszínűségét.
A délutáni program a szabadtéri színpadon folytatódott, ahol először a
már említett hagyományőrző csoportok kaptak teret, majd a Paprika Jan-
csi paravános bábszínházi előadást tekinthették meg a kicsik és a na-
gyok. Közben a kirakodóvásár és kézműves kiállítást csodálhattuk meg,
ahol fafaragások, szőttesek és sok más gyönyörű holmi várta a vendé-
geket. A miskolci gólyalábasok produkciójukkal igazi vásári hangulatot
teremtettek, majd kisebb szünet után a látványtáncosok bemutatója kö-

vetkezett. A hangulatot az őrhalmi hastáncosok, Sahar lányai produkci-
ója emelte a sztárvendég, Kállay-Saunders András fellépése előtt.
Sötétedés után fergeteges tűzzsonglőr produkciót láthattunk. Este a szó-
rakozni vágyók számára Dj.BD biztosította a zenét.

Meggyőződésem, hogy olyan települé-
sek, mint Ipolyvarbó és Őrhalom, ahol
kézzelfogható a szoros együttműködési
szándék, ahol nemcsak az önkormány-
zatok, de maguk a falvak lakosai is ön-
zetlenül tudnak és akarnak tenni az
előbbre jutásért, megérdemlik, hogy a
sokéves szétszakítottság után ismét szo-
ros kapcsolatban élhessenek egymással
az Ipoly-hídon keresztül. Hálásan kö-
szönöm mindazoknak, akik szívvel-lé-
lekkel dolgoztak a rendezvény sikeréért,
és el kell, hogy mondjam, nagyon jó volt
részese lenni egy ilyen példaértékű ösz-
szefogásnak.

Lőrincz Mária, igazgató  Középső Ipoly-
mente regionális Fejlesztési Ügynökség

H Í D I  V Á S Á R

fotó: Fagyas Róbert
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Tisztelt őrhalmi lakosok!
Az alábbiakban néhány jó tanáccsal szolgálunk a vakációzó gyerekek-

nek és szüleiknek, illetve a földterületeiket művelő gazdáknak.

2013. június 14-én véget ért a 2012-13-as tanév. A gyerekek megóvása érdeké-

ben néhány jó tanáccsal szeretnénk a nyári szünetet biztonságossá tenni.

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! − Ha gyalogosan közlekedsz:
mindig a járdát használd, alaposan nézz körül, mielőtt átkelsz az út-
testen! − Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, és
viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon legyen világítás! −
Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsági övet, ne
ülj idegen vagy ittas sofőr autójába! − Ha tömegközlekedéssel köz-
lekedsz: soha ne próbálj meg fel- és leszállni, ha már berreg a csengő,
utazás közben kapaszkodj!
FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSAN! − Szabad vizeknél csak kijelölt
fürdőhelyen fürdőzz! − Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt!
− Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel! − Ne menj mélyvízbe, ha
nem tudsz úszni, még úszógumival vagy gumimatraccal sem! − Ne
fürdőzz éjszaka vagy szürkületben!  
SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN! − Ha egyedül vagy otthon, ne
engedj idegent a lakásba! − Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót!
Mindig tudják szüleid, az érted felelősséget vállalók, hogy hol vagy!
− Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid, és ke-
rékpárodat mindig zárd le! − Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz,
add le az információnál vagy a rendőrségen! − Soha ne fogadj el szá-
modra ismeretlen anyagot! Ha azt teszed, lehet, hogy bűncselek-
ményt követsz el, és magad is bűncselekmény áldozatává válhatsz!  
INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN! − Ne add meg személyes
adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket! −  Ne vásárolj a
neten! − Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz! − A regisztrá-
ciós neved ne a személyneved legyen! −  Ne ismerkedj a neten! Ne ta-
lálkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg! − Ne chat-elj
idegenekkel! − Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig használj
tűzfalat, vírusirtót!
A nyárral nemcsak a szünidő érkezett el, hanem a betakarítások ideje
is. Sajnálatos módon ebben az időszakban megtöbbszöröződik a
TERMÉNYLOPÁSOK száma. Sajnos az a tapasztalat, hogy az ilyen
jellegű jogsértések községünkben is jellemzők. Az eltulajdonított ter-
mény értéke a pár ezer forinttól a több tízezer forintig is terjedhet. A
szántó és külső háztáji területek általában a lakott településektől távol
esnek, ritkán vagy csak időként látogatottak, ami megnehezíti az ilyen
jellegű bűncselekmények elleni hatékony védekezést.
A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik. A
tulajdonostól is függ az, hogy az általa művelt terület, illetve a beta-
karított termények mennyire válnak az elkövetők célpontjává. Gon-
dolja át mit tett, illetve mit tehet védelmük érdekében!
Mi az alábbiakat javasoljuk:
•A tulajdonosok beszéljék meg egymás között, hogy folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik, látogatják – célszerű lehet a látogatások idő-
pontját előre egyeztetni, annak érdekében, hogy a terület sokáig ne
legyen magára hagyott – a területeket, értesítik egymást, ha gyanús
körülményt észlelnek.
•A településen működik polgárőrség, célszerű felvenni velük a kap-
csolatot, illetve a vadásztársaságokkal is, kérve, hogy tevékenységük
során kísérjék figyelemmel az adott területet.
•Fontos a betakarított termények biztonságos tárolásáról gondos-
kodni. Kiemelt fontosságú a tárolásra szolgáló épületek behatolás
elleni védelme. Az ajtókra, ablakokra célszerű rácsot felszereltetni,
zárásukról legalább két biztonsági zárral gndoskodni, illetve törés-
biztos lakattal ellátni.
•Nagyobb értékű termény esetén szükséges lehet élőerős őrzésről –
megfelelő létszámú őrszemélyzettel – gondoskodni.
•Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőr-
séget a 107, 112 segélykérő telefonszámon közölve a szükséges in-
formációkat! Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell
hagyni. Ha a helyszínen bármilyen változás történt azt a rendőrha-
tóságnak jelezni kell.
Kéréseikkel, felvetéseikkel továbbra is forduljanak bizalommal az Őr-
halmi Kmb. Csoport tagjaihoz! Valah Zsolt r.zls. és Urbán Gábor r.tőrm.

A cikk írója: Valah Zsolt r.zls.

Több, közérdeklődésre számot tartó esemény is történt a mögöttünk
hagyott hónapokban az Őrhalom és Térsége Polgárőrség háza táján:
sikerült betörőket és fatolvajokat lefülelnie a polgárőröknek, az
egyesületnek anyagi támogatáshoz jutni, és természetesen kivették a
részüket a tagok a dunai árvízi védekezésből is.
•Betöréses lopást hiúsított meg az Őrhalom és Térsége Polgárőrség
két tagja április végén az alsófaluban, amikor az egyik üresen álló
régi épületből faanyagot igyekezett eltulajdonítani néhány szomszé-
dos lakó. A rendőrség kiérkezéséig a polgárőrök megakadályozták a
bűncselekmény folytatását, majd a helyszínre érkező rendőrök a már
korábban elvitt holmit is lefoglalták az elkövetőknél, és visszaszol-
gáltatták azt a jogos tulajdonosnak. Hasonlóképpen sikerült tetten
érni egy másik helybéli fatolvajt is, aki egy frissen kivágott fatörzset
cipelt éppen haza. 
•A Dunán levonuló, rekord méretű árvíz elleni védekezésből is ki-
vette részét az Őrhalom és Térsége Polgárőrség, melynek tagjai Pi-
lismaróton működtek közre a gátrendszer kiépítésében és
megerősítésében.
•Két forrásból is jelentős anyagi támogatáshoz jutott a polgárőrség
az elmúlt hónapokban: a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetségtől
150.000.- Ft-ot kapott az egyesület működési költségekre, a Nem-
zeti Civil Alap tartalékkeretéből pedig, mint az árvízi védekezésben
közreműködött szervezet, a katasztrófavédelemmel összefüggő mű-
ködési költségekre negyedmillió forint támogatásban részesült az
egyesület.  -RP-

Az Örhalom-i Horgász Egyesület nevében engedjék meg, hogy egy
pár szót írjak. Május 25-én az egyesület versenycsapata részt vett a
Megyei horgász versenyen Maconkán, melyen 11 csapatból a 6. he-
lyen végeztünk. A tavaszi árvíz miatt nem tudtuk a tavak környékét
és az Ipoly folyó partját rendbe tenni, ezért június 29-én, szombaton
tartottuk meg a takarítást, és végeztük el az árvíz okozta károk helyre
állítását. Az egyesület háziversenyét július 07-én, vasárnap rendezzük
meg a Kövecses tavon. A hőség miatt a tavakon fellépett az oxigén
hiány, ezért június 22 és 25 között tűzoltó fecskendővel forgattuk a
tavak vizét. A munkában részt vettek a következő személyek: Bóta
András, Fábián István,Vladimír Mihalicka Ipolyvarbóról (Vrbovka)
és jómagam, Kertész Attila Tamás. Ezúton is szeretném minden
résztvevőnek a segítséget megköszönni. 
Felhívom minden horgász és kiránduló figyelmét a környezet tiszta-
ságának megóvására. A szemétnek helyeztünk ki zsákokat, kérjük,
hogy ezeket használják. Jó szórakozást és pihenést kívánok min-
denkinek, aki a természetet válassza.

Kertész Attila Tamás egyesület elnöke

Véget ért a 2012-2013-as Nógrád megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

nyugati csoportjának küzdelemsorozata. Felnőtt csapatunk a 7. helyen vég-

zett, tavaszi remek szereplésének köszönhetően, ugyanis a 14 bajnoki mér-

kőzésből 9-et megnyertek. Az ifjúsági csapat tagjai megtartották az ősszel

megszerzett 10. helyet, több bravúros győzelmet bemutatva tavasszal. 

Nevezésünk beadjuk a következő bajnoki évadra is, amely előreláthatólag

augusztus 17-én fog rajtolni. Lesznek távozók a csapataink keretében, de

egy-két új igazolással megpróbáljuk pótolni őket. Az új szezonban pedig

minél jobb eredményeket elérve szeretnénk öregbíteni csapatunk és falunk

jó hírnevét. 

A vezetőség és a csapataink nevében szeretném köszönetünket kifejezni

Farkas Egon polgármester úrnak a felnőtt csapat részére adományozott tel-

jes garnitúra mezért, valamint a pálya felújítási pályázatunkban való segít-

ségéért. Továbbá, köszönjük mindazon segítőkész embereknek, akik

valamilyen formában támogatták a sportegyesületet, így Tóth Tamásnak,

Nagy Attilának, Havasi Zsoltnak, id. Varga Józsefnek, Varga Ferencnek,

Percze Jánosnak, Kanyó Richárdnak, Bozány Istvánnak, Kárász Róbert-

nek, Révai Krisztiánnak. 

Kellemes, szép nyarat kívánunk minden egyes őrhalmi lakosnak. Várjuk

szeretettel szurkolóinkat a következő évadban is.

Hodászi Zsolt Őrhalom SE elnökhelyettese

B i z t o n s á gu n k  é rd e ké b e nSZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

H O R G Á S Z  E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

SPORTEGYESÜLET HÍREI
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Április végén útjára indította az Őrhalomért Egyesület a „Beszélgetős
esték” sorozatot, amelynek keretében az iskola könyvtárában egy-egy
őrhalmi kötődésű, közéleti szereplővel beszélgettünk életéről, min-
dennapjairól, Őrhalomról és általában a világ dolgairól. 

Az első alkalommal Pénzes Géza művész-tanár volt a vendégünk, aki-
vel Nagy Csilla beszélgetett az egész könyvtárat megtöltő közönség
előtt. Csatlakoztunk a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület által életre
keltett Művészetre hívás napja elnevezésű kezdeményezéshez, mely-
nek lényege, hogy szervezzünk bármi olyan programot, amely a helyi
amatőr művészeket mozgósítja, műveiket teszi nyilvánossá. Ezen el-
képzelések jegyében, megszólítottuk a helyi művészeket, akiknek
szerveztünk egy kiállítást, melyet Pénzes tanár úr nyitott meg. A kiál-
lításon látható volt: Bolgárné Kanyó Csilla airbrush technikával ké-
szült festményei, Bóta Andrea rajzai, Kertész Anikó szép hímzéssel
díszített tárgyai, Kertész Attila fafaragásai, Kozmajer Viktor számító-
gépes grafikái, rajzai, fotómontázsai, pirográfolásai és képregény rész-
letei, valamint Majer Károlyné Klári szén, ceruza és akril festékkel
készült művei. A műsorban közreműködött Csernyík Dzsenifer, Hege-
dűs Lili és László Péter.
Május elsején a régi hagyományokat felelevenítve, hajnalban májusfát
állítottunk az általános iskola udvarán, a sportpályán pedig „mini-ma-
jális” várta az érdeklődőket. 
A Fagyosszentek elmúltával mi is kivettük részünket a falu virágosí-
tásából, az általános iskola környékén helyeztünk el tiroli muskátli-
kat a villany- és telefonoszlopokra.

Május közepén a „Beszélgetős esték” keretében Sztancsik József volt a
vendégünk, akivel Bíró Nikoletta (Percze Nikoletta) tanárnő beszélge-
tett őrhalmi emlékeiről, az ez úttal is megtelt iskolai könyvtárban.
Az esztendő leghosszabb napja és legrövidebb éjszakája, a Szent Iván-
éj alkalmából „Boszi-napot” rendeztünk az általános iskolában, ahol
három mai „boszi” tartott előadást a természetgyógyászatról, a gyógy-
füvekről, a homeopátiáról, mindezt sok énekkel színesítve. A prog-
ramban közre működött Benőczné Zachar Ágnes, Bozány Istvánné,
Hanzelné Farkas Éva, Jacsjanszki Klára és Menyhárt Éva. 
A nyár folyamán minden hétvégén sok szeretettel várjuk a pecázni,
vagy csak kikapcsolódni vágyókat a Tormás-tónál, ahol gyönyörű kör-
nyezetben pihenhet meg bárki a mindennapok rohanása után! 
Egyesületünk jövőbeni rendezvényeire sok-sok szeretettel várjuk te-
lepülésünk valamennyi mai és egykori lakóját és a távolabbról érke-
zőket egyaránt! Mint ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is, akik
részt vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják és akarják Őr-
halom fejlődését! Azoknak, akik az elmúlt egy évben bármilyen tá-
mogatásban is részesítették egyesületünket, hálásan köszönjük segítő
szándékú együttműködésüket!                         R.P. és F.A.

“ A bolygók a Nap körül, az emberek a derűt és kiegyensúlyozottságot
sugárzó egyének körül keringenek.” 
Aki részt vett az április derekán, községünk általános iskolájában
rendezett „első beszélgetős est”- en, az alátámaszthatja ennek az ál-
lításnak az igaz voltát. Pénzes Géza tanár úr egy ilyen ember. Köz-
vetlenségét és humorát gyermekkorom óta tapasztalom, szakmai
felkészültségéről, hozzáértéséről pedig több közös munkánk, a mű-
vészeti kiállítások szervezése során bizonyosodhattam meg. Ahogy
korábban a Dózsa Galéria megnyitókon a gyerekeket, ugyanúgy
„vágta zsebre” sajátos egyéniségével és retorikai stílusával a tárlat-
megnyitóval egybekötött beszélgetés helyi közönségét. A Nagy Csilla
által kiválóan irányított párbeszéd során a tanár úr kifejezhette az
élethez, a művészetekhez, a szülőföldhöz való szenvedélyes kötődését.
S ez a valódi emberi gesztusokkal, érzelmekkel teli két óra olyan
hatással lehetett a jelenlévők lelkére, mint az első, napsütéssel kísért
langyos tavaszi szellő a szürke téli napok után.
Az említett, helyi művészek alkotásaiból nyílt tárlat pedig annak
az igazságát erősítette meg, amire Pénzes tanár úr is felhívta a fi-
gyelmünket: ha kincsekre, igazi értékekre akarunk lelni, bizony sok-
szor elegendő a saját házunk táján egy kicsit nyitottabb szemmel,
szívvel-lélekkel szétnézni… Köszönet mindazoknak, akik - a pusz-
títás és rombolás településünkön is tapasztalható civilizációs atti-
tűdjeivel szemben - megmutatták az alkotás elsöprő erejét.
S ha idézettel kezdtem, azzal is fejezném be, méghozzá egy - az est-
nek otthont adó intézmény névadójától - József Attilától származó
gondolattal:
„A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a
művészetet, és azért szeretik, mert keresik az emberséget.”

Hegedűs Andor

Május 17-én 18 órakor került megrendezésre az Őrhalomért Egyesület
által létrehozott II. Beszélgetős est, melynek vendége Sztancsik József volt.
Nagy megtiszteltetésként ért, hogy én lehettem az est háziasszonya.
Sztancsik József – közismertebb nevén Dodó – rendkívül színes egyé-
niség. Eddigi életútja során számtalan dologgal foglalkozott, magá-
ról így ír az egyik közösségi oldalon: „A kezdetek kezdeténél
agronómus, katona, vállalkozó, edző, pedagógus, majd nyugdíjas let-
tem….Ezt csinálom, mikor nem dolgozom: faragok, edzek, edzőskö-
dök, úszni tanítok, versenyeket rendezek, könyvet írok, triatlonozok,
és ha lehet, futok jó hosszúkat, vagy bicózok. Tehát égek, élek, saját
kis purgatóriumomban.”

Az est folyamán mindezekről beszélgettünk kicsit részletesebben.

Hosszabban kitértünk az Őrhalomban töltött éveire is, amikor a

munkája mellett, az 1970-es években működő néptánccsoport ko-

reográfusa is volt. Jó hangulatban idéztük fel az emlékeket a képek

segítségével, amelyeket Dodó máig őriz, a fellépésekkor viselt ing-

gel és az általa szervezett asszonybál plakátjával együtt. A közönség

soraiban ott ültek az egykori táncosok közül néhányan, akik vidá-

man elevenítették fel a szereplések hangulatát.
Az est színvonalát emelték tehetséges zongora- és hegedűjátékuk-
kal Fábián Donát és Fábián Anna, valamint Varga Nikolett, aki egy
szép népdallal örvendeztetett meg minket.
Remélem sikerült egy kis bepillantást adni, ennek a példaértékű em-
bernek az életébe, aki legutóbbi találkozásunkkor is meghatódva
mondta, hogy mennyire megtisztelőnek érezte, hogy gondoltunk
rá ennyi év után, és köszöni szépen ezt a felejthetetlen estét.

Biró Nikoletta
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Június 15-én került megrendezésre a Nemzetközi Ifjúsági Találkozó községünkben, Kanyó Géza főszervezésében. A prog-
ram az Europa Direct-Nógrád, Balla Mihály országgyűlési képviselő, Őrhalom Község Önkormányzata, helyi vállalkozók
és magán személyek támogatásával valósulhatott meg. Elsőként a Deák Réka által vezetett, szécsényi Till Collapse Dance
tánccsoportját láthatták a jelenlévők. A folytatásban három helyi ifjú által szervezett humoros vetélkedőn mérték össze tu-
dásukat a fiatalok. Ezt követően a Balassagyarmati Rendőrkapitányság fegyverbemutatója is sok érdeklődőt vonzott. A dél-
után folyamán csocsó- és pingpong verseny várta a helyi és a varbói vendégeket. A nap egyik érdekessége volt a „Titan
Angels” szelíd motorosok hagyományteremtő találkozója. A vacsorát követően, - melyet Szolik Istvánné Rózsi néni és
Kozmajer Miklósné Jolika varázsolt az asztalokra - elsőként Menyhárt Éva és Gyimesi Péter duettjét, majd a már jól ismert
Nordton együttes fergeteges koncertjét láthatták, hallhatták a találkozó résztvevői. A rendezvényt disco zárta. 
Köszönet a támogatóknak, a segítőknek, hogy hozzájárultak a találkozó sikeres lebonyolításához!                                F.A.
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