Őrhalmi
Őrhalom község független lapja

Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Olvasó!

Már csak néhány nap és ismét beköszönt a
karácsony szent ünnepe. Az elmúlt hetek, s a
mostani napok, gondolom sokunknak lázas
készülődésben teltek. Aprólékos körültekintéssel, vagy hirtelen ötlettől vezérelve beszereztük ajándékainkat, amivel szeretteinket lepjük majd meg.
A karácsony az év legszebb ünnepe, melyet
advent előz meg, ami a kereszténység körében a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak.
Az advent szó jelentése „megérkezés, eljövetel”. A karácsonyt megelőző várakozás a
megérkezésben, az eljövetelben éri el jutalmát, a Kis Jézus megszületését.
Manapság a karácsonyi készülődés túl
hamar kezdődik, a plázák, üzletek november
elejétől ostromolnak bennünket, minden a
vásárlásról szól. Minél több szükségtelen,
használhatatlan, értéktelen, giccsel igyekeznek sokunkat vásárlásra, s ezáltal fölösleges
pénzkiadásra sarkallni, ösztönözni.
Sajnos sokan nem tudunk ellenállni a kísértésnek, s a karácsonyi készülődésünket,
többnyire a vásárlás, az egy két nap után elfelejtett ajándékok beszerzése tölti ki.
Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül
fontos momentuma lett az ünnepnek, mégis
a karácsony és misztikuma, csodája nem
múlt el. Ez az az ünnep, melynek valódi tartalmából mégis a legtöbb maradt meg mára,
és él ma is. Karácsony este minden elcsendesedik, a közlekedés leáll, s ha olyan szerencsénk van, mint most, hogy a hó is esett,
akkor a csend, a várakozás, a szenteste áhitata még csodásabb, még teljesebb. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a
szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a megváltó születésének napja.
Sokkal több időt szánhatnánk a lelki felkészülésre, feltöltődésre, hogy tényleg szeretetben és békességben töltsük a Karácsonyt
és az azután következő napokat is.
A Karácsony nem szentimentális. Nagyon is
ésszerű. Mindannyiunk eszébe juttathatja,
hogy a fájdalom, amit egymásnak okozunk,
megbocsátható. Aki nem bocsát meg az
szenved, s a gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a
szeretetben testesül meg jó útra terelheti az
életünket. A Karácsony az a pillanat, amikor
büszke lehetsz rá, hogy adsz, de minden más
napon is kötelességed, hogy adj. A tudat,
hogy még akarsz és tudsz adni azt jelenti,
megértetted, hogy mindabból amit te kaptál
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és kapsz, egy csekélységet, egy keveset,
visszaadhatsz másoknak.
Már csak néhány nap és magunk mögött tudhatjuk a 2009-es esztendőt. Ilyenkor évvégével mindenki számadást készít az elmúló
évről, mit sikerült megvalósítani, mi az amiben sikereket ért el, s mi az amiben nem sikerült előrelépni, s hogy mindezek miért
valósultak, illetve nem valósultak meg.
Mindannyian tudjuk, hogy a 2009-es - válsággal, hibákkal, terhek felvállalásával, elvonásokkal - tarkított év mindannyiunk
számára rendkívüli nehézségeket hordozott
magába. Talán lehetne úgy fogalmazni, hogy
a legjobb, amit elmondhatunk róla, hogy túl
vagyunk rajta. Álmaink, terveink, túlnyomó
többsége továbbra is álom és terv maradt.
Mindezek ellenére vannak azért eredményeink is. Pályázattal valósítottuk meg az Alkotmány utat a Dózsa úttal összekötő út
megépítését, kultúrház felújítását, mikrobusz
beszerzését, polgárőr bázisépület felújítását
és bővítését. Faluházat vásároltunk, a templomteret rendeztük, ahol virágágyást alakítottunk ki, a temető kerítés kivitelezését
befejeztük, a padokat visszahelyeztük a
templom térre, a közterületeket rendszeresen
karbantartottuk, a Rákóczi út 62. szám előtti
járdát és lépcsőt felújítottuk, játszó-közösségi tér megvalósítására van nyertes pályázatunk, melynek kivitelezésére 2010-ben
kerül sor. S utolsóként említve én eredménynek nevezném, hogy az önkormányzat
és az intézményei - ha rendkívüli erőfeszítések árán is - megőrizte működőképességét.
Gondolom sokukban felmerül a kérdés: Sok
ez, vagy kevés? Pont ezek voltak fontosak,
ezekre volt szükség? Bizonyára ki-ki másképp látja. Saját forrás hiánya miatt, a pályázati lehetőségekben rejlő eszközökkel
igyekeztünk élni és s olyan pályázati kiírásokat céloztunk meg, melyről úgy gondoltuk, hogy fontosak, szükségesek az itt
élőknek, és nem utolsó sorban eredményesek is lehetnek.
A számadást követi a várakozás, a tervezés,
a fogadkozás, a felkészülés az Új Évre. S bízunk benne, hogy amik ez évben elmaradtak, nem valósultak meg, az majd a
következő évben sorra kerül, s mindent jobban fogunk tudni, mint ez évben, a tervekből, az elképzelésekből, az álmokból valóság
lesz. Az ország, az önkormányzatok, az intézmények költségvetési mutatószámait ismerve, én úgy gondolom, ha reálisan
előretekintünk, nem sok jóra van kilátás,
nincs okunk a derűlátásra, s a 2010-es év
semmivel nem lesz könnyebb, mint az idei
volt. Nem lesz könnyű, de ennek ellenére,
bízni, tenni, várni kell, hogy egyszer már
csak jobbra fordul, mind az ország, mind a
benne élők sorsa.
Ennek reményében kívánok a község valamennyi lakójának Áldott, Békés, Szeretetteljes
Karácsonyi
Ünnepeket
és
Egészségben, Sikerekben, Eredményekben
Gazdag, Szerencsés Új Esztendőt.
Kanyó János polgármester

2009. december 23.
Karácsonyi vándor Őrhalomban
Hull a hó lassan, szitálva és lágyan elterül a tájon
a Jó Isten fehér palástja.
Zöld fenyők között repül egy kismadár
A határt pásztázza, Aztán a földre száll.
Egy magányos alak közeledik Hallgatag társa
csak az éjszaka Amely sötéten körbe öleli.
Ruhája rongy, csizmája nincs Mezítláb lépdel,
néha megáll És csillogó szemével széttekint.
A fehér házak ablakszemében fények izzanak, odabent már tetőzik a Karácsonyi hangulat.
Nem vonzzák Őt a díszek S hiába csillannak a
színes fények, sziporkázva. Ő csak megy, csak
megy tovább a templom irányába.
Megáll a templom előtt, Ahol összeérnek a lábnyomok És szép lassan megtelnek a padsorok.
Belép az ajtón csendesen Az oltárral szemben áll
Hallgatja az éjféli szent misét Ahol az atya hangja
szárnyal S elvegyül az angyalok dalával.
A pap épp a szent ünnepről beszél:
Köszönet és Hála Uram, amiért úgy rendelted,
Hogy ahol születtünk, a Karácsony ott a legszebb.
Mehetsz te messze idegenbe,
hol a templomok az éggel összefonódnak
De párját sehol nem leled
az Őrhalmi harangszónak.
És ekkor megszólal az ismeretlen:
Ki az, aki még hisz az Istenben?
Látom, most furcsán néztek,
Pedig nem vagyok álom, sem kísértet
csak egy messzi földről idetévedt
átutazó, hogy lássam a misétek.
Nem vagyok én csak egy szürke vándor
aki pár percre megpihen,
hogy aztán tovább álljon.
Hittel a lelkemben érkeztem hozzátok
S a szívemben hoztam egy kis szeretetlángot.
Egyetlen vagyonom, most nektek itt hagyom,
hogy a Karácsonyotok szebb legyen,
Mert az én utam a végtelen szeretet
völgyén át vezet.
S most tovább kell mennem…
És ahogy jött, úgy megy el Átlép a templom
kapuján, aztán lassan eltűnik, lábnyomot
nem hagyva maga után.
Alakja belevész a sötét éjszakába.
De a fénye a szívedben él: a Jó Isten
erre járt ma, a szegények ruhájában.
És odakint csak hull a hó. Fehér palást a tájon.
Minden, ami szép, Isteni s az örök békét hirdeti
az áldott szent Karácsony.
/László Péter/
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET

2009.IV. negyedévben két alkalommal ülésezett a képviselőtestület.
November 23-án zárt ülés keretében tárgyalta a képviselőtestület a szociális és egyéb segélykérelmeket. A következő napirendtől közmeghallgatás volt, melynek keretében a 2. napirendben Juhász Norbert helyi
körzeti megbízott és Révész Ákos balassagyarmati rendőrkapitány tájékoztatta a jelenlévőket Őrhalom település közrendjéről és közbiztonsági
helyzetéről. A 3. napirend keretében a képviselőtestület meghatározta
2010. évi belső ellenőrzési tervét. A 4. napirend keretében Kanyó János
polgármester beszámolt a képviselőtestületnek az önkormányzat 2009.
III. negyedéves gazdálkodásáról, melyet a testület egyhangú szavazással a 8/2009./XI.23./ rendeletével fogadott el. Az 5. napirend keretében
a képviselőtestület meghatározta 2010. évi költségvetési koncepcióit. A
következő napirendben elbírálásra kerültek a beérkezett 2010. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok. Az önkormányzathoz 11 db A típusú pályázat érkezett, és 2 db B típusú. Az A
típusú pályázat összege havonta a következő költségvetési évre 45.300
Ft, ez éves szinten 453.000 Ft (10 hónapra kell biztosítani az összeget),
míg a B típusú pályázat havi 8.600 Ft, ha felvételt nyernek a diákok ezt
az összeget 30 hónapon keresztül kell biztosítani az önkormányzatnak a
tanulók részére. Ez összesen 6 félévre a 2 tanulónak 258.000 Ft. Ezt követően a képviselőtestület felülvizsgálta a Hulladékgazdálkodási Tervét,
majd a 9/2009./XI.23./ rendeletével egyhangú szavazással módosította.
Ezt követően a képviselőtestület A helyi építészeti értékek védelméről alkotott rendeletet – 10/2009./XI.23./.
December 21-én a szociális és egyéb segélykérelmeket, valamint a fiatalok első lakáshoz jutási támogatási kérelmeit a képviselőtestület zárt
ülés keretében tárgyalta. A 2. napirendben a testület meghatározta - A
Nyugat-Nógrád VÍZMŰ Kft. döntése alapján - a 2010. évi ivóvíz- és
csatornadíjat (11/2009./XII.21.). Ezt követően egyhangú szavazással
rendeletet alkotott a képviselőtestület a szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról (12/2009.(XII.21.), majd felülvizsgálta az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérleti díját, melyet egyhangú szavazással a
13/2009./XII.21./ rendeletével fogadott el.
P.T-né

Ö N KO R M Á N Y Z ATI H Í R E K

2009. szeptember 30-án és október 1-én került sor a már hagyományos
évenként megrendezendő Köztisztviselők Napi kirándulásra. A Körjegyzőségi hivatal köztisztviselői és az önkormányzati dolgozók a hivatal autóbuszával Lengyelországi „zarándoklatra” indultunk. Már
hajnalodott, amikor a pirkadat fényénél megtekintettük a zólyomi várat
és az Alacsony – Tátra szép városát, Körmöcbányát. Kora délelőtt a lengyel határhoz, Jablonkához érkeztünk, ahol piaci nap lévén az igaz „lengyel piaccal” ismerkedtünk. Délután a történelmi Krakkóba vezetett
utunk, ahol az Isteni Irgalmasság Bazilikában imádkoztunk az Irgalmas
Szívű Jézushoz, és a bazilika tornyából néztük meg a csodálatos panorámát, az egész Krakkót, a Wawelt, a Visztula folyót, valamint Dél –
Lengyelország Sziléziai részét. Késő délután érkeztünk a Pálosok magyar vonatkozású kegyhelyére Czestochowába. A második napon köszöntöttük a Jasna Góra-i pálos kolostorban a Fekete Madonnát, majd
kegy- és emléktárgyakat vásároltunk, ezután a Múzeum és Kincstár látványosságában gyönyörködtünk. Délután a hazafelé vezető úton Zakopáné sajt piacán és turistaparadicsomában pihentünk és sétáltunk.
Hazafelé azon elmélkedtünk, milyen gyönyörű tájakon jártunk, mennyi
csodálatos épületet, templomot, és a templomokban mennyi fiatalt láttunk, akik térdre roskadva imádkoztak.
K.G

• Pályázat útján településőr foglalkoztatására nyílt lehetősége az önkormányzatnak a településen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
támogatásával. Településünkön 2009. november 1-től mind bel-és külterületen az eddigi mezőőr, Széles István látja el a településőri feladatokat.
• A Balassi Bálint Gimnáziumban működő Arany János Tehetséggondozó Programba, a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete döntését követően, 1 fő delegálását támogatta elviekben a képviselőtestület,
Oláh Enrikó Őrhalom Kossuth út 63. szám alatti lakos, 8. osztályos tanuló személyében.
• Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató tér” megszerzésére irányuló
pályázatunk sikeres volt, ezért újabb pályázat benyújtása vált szükségessé a kultúrház eszközbeszerzéseire vonatkozóan.
• Pályázatot nyújtottunk be az Oktatási és Kulturális Minisztérium az
Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében meghirdetett
pályázati felhívására, a határ menti régiók művelődési intézményeinek
együttműködésében megvalósuló közművelődési programok támogatására, az Érsekújvári Kistérség – Színtársulattal együttműködve „A nyelv
is összeköt minket” I. határtalan Össz-gyermekművészeti találkozó 2010
(és III. „Pettyes, Csíkos, Pepita” Gyermekfesztivál két helyszínen történő
megrendezése tárgyában.
• A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás keretében pályázati összeget nyertünk játszótér kialakítására a Szent István parkban 19.302.847 Ft
összegben.
• A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében pályázatot nyújtottunk be a szlovákiai Ipolyvarbó községgel infrastruktúra fejlesztés tárgyában, mely a határmenti térségben
kisléptékű útépítés megvalósítása Ipolyvarbó és Őrhalom községek jobb
megközelíthetőségének biztosítását szolgálná.
• Az önkormányzat alkalmazottai feldíszítették a település Karácsonyfáját. Sajnos oda jutottunk, hogy ma már a Karácsonyfát is őriztetnünk
kell a településőrrel és az önkormányzati alkalmazottakkal.
Kérünk minden szülőt, figyelmeztesse gyermekeit arra, hogy ne
rongálják meg a fán lévő díszeket, égőket, azokat ne tulajdonítsák
el, hiszen ezekben az ünnepi napokban, rendkívül szép látvány,
községünk legszebb színfoltja ez a Karácsonyfa, sokunk megelégedésére. Köszönjük együttműködésüket.
P.T-né

„Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel
teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal
könyörgöm áldásodért és imáidért
hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel,
örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az
örök életet a mennyben. Ámen.”

2009. november 11-én apróhal telepítést végeztünk. Hugyag térségben
nyolc mázsa keszeget, majd Őrhalom alatt a fürdőnél 11 mázsát telepítettünk. Szeretném megköszönni a lakosságnak, horgász társaknak és a
partra látogatóknak, hogy a szemetet már kisebb mértékben dobálták
szét az elmúlt időszakban. Szeretnénk, ha a továbbiakban is mindenki
rendeltetésszerűen használná a kihelyezett szemétgyűjtőket. Ezúton köszönetet mondok a Környezetvédelmi Nap és a horgászversenyek lebonyolításában résztvevőknek.
Végezetül engedjék meg, hogy nagyon boldog karácsonyt, és
sikerekben, halfogásban gazdag, új évet kívánjak mindenkinek a
HORGÁSZ EGYESÜLET nevében: Kertész Attila Tamás HE.elnök.

KÖZTISZTVISELŐK NAPJA LENGYELORSZÁGBAN

Őrhalom-i Horgász Egyesület

NAPJAINK

M I K U L Á S
Az idei esztendőben is megérkezett községünkbe a Mikulás. Miklós nap előestéjén, településünk utcáit kivilágított
lovas hintóval végigjárva, kedves szóval és apró édességekkel köszöntötte az őt váró gyermekeket és felnőtteket
egyaránt. A várva várt nagyszakállú az előző napokban, a
hivatalba leadott családi ajándékcsomagokat házhoz szállította és átadta a gyerekeknek. A már hagyománnyá vált
községi Mikulás idei alkalommal közel 70 őrhalmi gyermekhez jutatta el a szeretet csomagjait. Az izgatott gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték a szép, új ruhába
öltözött Mikulás bácsit, és a két vidám krampuszt, valamint
a kedves Rudolfot. Ez az önkormányzati kezdeményezés
nagy sikert aratott kicsik és nagyok körében egyaránt, ezért
jövőre is elhívjuk a Mikulást az őrhalmi gyermekekhez. F.A.

Biztonságunk érdekében
 Jól sikerült, vacsorával egybekötött összejövetelt tartottak
a polgárőrség őrhalmi tagjai és a körzeti megbízott rendőrök október elején a polgármesteri hivatalban. Az egyesület vezetői, a rendőrök és a tagok értékelték az elmúlt
időszakot, meghatározták a fontosabb feladatokat, továbblépési irányokat.
 Minden ősszel jelentős feladatot ró az egyesületi tagokra
a temetők őrzése Halottak Napján, illetve az azt megelőző
időszakban, tekintettel arra, hogy az Őrhalom és Térsége
Polgárőrség működési területén összesen hat temető található. Az idén - rendhagyó módon - az őrhalmi temető őrzésébe nem került bevonásra az egyesület, de így legalább
több erő maradt a másik öt felügyeletére.
 Az ünnepek közeledtével a polgárőrök a rendőrséggel
együttműködve, külön is figyelmet fordítanak az ilyenkor
megszaporodó házaló árusok, illetve magukat annak álcázó tolvajok távoltartására, valamint a karácsonyi és az
újévi időszak alatt a petárdázók megfékezésére.
 A közelmúltban döntött az egyesület vezetősége
arról is, hogy a hagyományőrző körrel és a sportegyesülettel összefogva, 2010. január 30-án ismét bált rendez az általános iskolában.
 Novemberben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzést tartott Őrhalomban, amelynek során
az egyesület keretein belül működő önkéntes tűzoltóság
„hadrafoghatóságát” vizsgálták egy feltételezett, az iskolában keletkezett tűz esetén. Az ellenőrzés során minden
fontosabb dolgot rendben találtak a fővárosi és a salgótar-R.Pjáni szakemberek.
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SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!
Az Őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport
az alábbi hasznos tanácsok betartását javasolja
gyerekeknek és felnőtteknek az ünnepi időszakra
Tél, hó, szánkózás, karácsony, mákos bejgli, ajándékozás,
szilveszter, buli, öröm….
De csak ebből áll a téli szünidő és az előttünk álló pár hét? Fontos tisztában lenni egy-két hasznos információval is!
 Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elővigyázatos és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen
arra, hogy be szeretne jutni.
 Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tűzijátékok)
csak a rendeltetésüknek megfelelően használjátok, betartva a jogszabályokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozó baleseteket.
Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkoholfogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb „diszkó baleset” ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt
bűncselekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak), vagy
még rosszabb esetben elkövetőjévé (garázda magatartás, testi sértés)
 Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de
ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendelkező zsebtolvajokra próbáljatok figyelni, és ne adjatok nekik esélyt,
hogy a megtakarított pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek
olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni.
Az ünnepek közeledtével hajlamosak vagyunk figyelmetlenebbek, szétszórtabbak lenni. Sajnos a bűnelkövető személyek ezen tulajdonságainkat igyekeznek kihasználni, nem kis kárt és bosszúságot okozva nekünk
az ünnepi napok környékén. Ez a bevásárlási időszak természetesen pozitívan hat a bűnöző elemek ténykedésére is.
Kérem Önöket, hogy személygépkocsijukban őrizetlenül ne hagyjanak
látható helyen semmilyen értéket, de még üres táskákat, kabátokat sem.
A bevásárló helyeken nagyobb gondot fordítsanak értékeik őrzésére. A
bevásárlókocsiba ne tegyék be pénztárcájukat, táskájukat. A gépkocsiba
történő ki-, és bepakoláskor csak a csomagteret nyissák ki, majd utána
az utasteret. Nagy figyelmet fordítsanak zsebeikben, táskáikban elhelyezett értékeikre, lehetőleg mindig belső zsebben hordják irataikat, tárcájukat.
A hidegebb idő beálltával megszaporodtak a falopások, illegális kitermelések. Felhívom mindenki figyelmét, hogy a környéken ültetett fák
nem azért vannak, mert az mindenki számára szabad préda. Az is felelni
fog az ilyen cselekmények elkövetéséért, aki segítséget nyújt a kitermelésben. Az ilyen jellegű lopások elkövetőivel szemben a jelen jogszabályok szerint az eljárást a bíróság folytatja le. A lopási értékhatártól
függetlenül.
Bizonyára értesültek arról, hogy Őrhalomban már munkába állt a településőr. Széles István Viktor a korábbi mezőőrünk részesült ebben a
megtisztelő feladatban, hogy az „őrhalmi lakosság szeme” legyen. Forduljanak hozzá bizalommal, napi kapcsolatban van a rendőrséggel. Az
önök által jelentéktelennek tűnő dolog is később igen fontos lehet számunkra, így a településőrön keresztül a lakosságtól minden információ
el fog jutni hozzánk.
Végezetül, boldog karácsonyi ünnepeket, és az idei évnél boldogabb, eredményesebb, gondtalanabb esztendőt kíván
Önöknek az Őrhalmi Kmb. Csoport:
Juhász Norbert r. tzls. és Szondy György r. zls
A cikk írója: Szondy György r.zls.
SPORTEGYESÜLETI HÍREK
Negyedik helyen zárta az őszi szezont, a megyei II.osztály Nyugati csoportjában az Őrhalom SE csapata. Az Ifjúsági csapat szintén a negyedik helyen
végzett. Az egyesület vezetősége köszöni az egész éves lelkiismeretes munkát valamennyi csapattagnak, valamint Cserni István edzőnek és segítőinek.
Bízunk benne, hogy az új szezont új erővel és kitartással kezdi majd a csapat. Szurkolóinknak, támogatóinknak ez úton kíván az egyesület vezetősége
áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt.
Tájékoztatjuk kedves barátainkat, ismerőseinket, hogy egyesületünk a Térségi Polgárőrséggel, valamint az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Körrel jótékánysági bált szervez 2010. január 30-án az Általános Iskola tornatermében, ahová mindenkit nagyon sok szeretettel várnak.
B. Zs.
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IDŐSEK NAPJA
2009. december 12-én, szombaton 11 órakor
ünnepi szentmisével kezdődött az őrhalmi
idősek napja, melyet főtisztelendő Tóth József Miklós plébániai kormányzó celebrált.

A szentmisét követően, a szépen feldíszített tornateremben gyülekeztek az ünnepeltek és a
meghívott vendégek. Az ünnepi műsor Kanyó
János polgármester köszöntő szavaival kezdődött, melyet az alábbiakban idézünk:
„Kedves megjelentek!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai ünnepségünkön azon 70-éven felülieket, akik jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket.
Köszöntöm mindazokat a meghívottakat, akik
elfogadva meghívásunkat megjelentek, hogy
együtt ünnepeljük, köszöntsük községünk idős
lakóit. Immár hagyomány községünkben, hogy
december hónapban az önkormányzat szerény
lehetőségeihez mérten ünnepélyes körülmények
között, bensőséges hangulatban köszönti községünk 70-év feletti lakóit.

Idősnek lenni annyi, mint sok időt megérni, és
még sok idővel rendelkezni. Ez a kor egy nagyon fontos életszakasz az ember életében, egy
olyan időszak, amikor az kerül előtérbe, ami
számít, ami igazán értékes. Öröm látni, hogy az
évek alatt megfáradt tekintetek, lassan csillogni
kezdenek, és sokuk arcán látni mosolyt, megnyugvást, örömteli pillantásokat. Úgy gondolom, hogy minden korban – de ebben különösen
- fontos az egészség, mely többüknél az évek
múlásával kissé megkopott, többször kell az orvost, a patikát felkeresni, hogy gyógyírt találjanak testi bajaikra.
Azt gondolom, hogy a testi egészség megőrzése
érdekében szükség van a lelki egyensúly megőrzésére is. Szükség van boldog pillanatokra,

órákra, napokra, melyek feledtetik a hétköznapi
gondokat, bajokat.
Tudom, hogy nemcsak ezen a napon, hanem az
év többi napján is többet kellene tenni azért,
hogy érezzék, fontos részei az életünknek. Az én
korosztályom, vagy a nálam is fiatalabbak, nem
lehetünk eléggé hálásak szüleinknek, nagyszüleinknek azért, hogy felneveltek, s a lehetőség
határain belül, de talán azon túl is, megadtak
minden esélyt, támogatást, hogy az önökénél
könnyebb, jobb életet élhessünk, családot alapíthassunk, egyszóval hasznos értékes emberek
legyünk.
A mi feladatunk lenne, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket teremtsünk, amely lehetővé teszi számukra az
időskorhoz méltó derűs, nyugodt éveket. Azt
gondolom, hogy a család gondoskodása, odafigyelése mellett, a társadalomnak is mindent
meg kellene tennie azért, hogy a kiérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt,
amely megszépítheti, könnyebbé, elviselhetőbbé, élhetőbbé teheti napjaikat, s a hosszú
évek kemény munkája után megkapják azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amellyel örömteli
életet élhetnek. Tudom, hogy most a válság, a
megszorítások idején mindenkinek nehéz, nehezebb, de talán tenni kell azért, hogy ennek az
időszaknak ne az idősek, ne Önök legyenek a
vesztesei, ne Önöket sújtsa leginkább a teherviselés. Azért mert idejutottunk, arról önök tehetnek a legkevésbé.
Tisztelt Ünnepeltek! Minden kornak megvan a
maga szépsége, s bármelyik - fiatal, közép, idős
korban - boldogok csak akkor lehetünk, ha nem
siettetjük az eljövendőt, s nem bánkódunk az elmúlt évekért. Idősnek lenni önmagában éppen
úgy nem érdem, mint ahogyan fiatalnak lenni
sem. Amitől a kor mégis becsülni való értékké
válik, az a több évtizednyi idő kereteit megtöltő
tapasztalat és tartalom. Önök építették számunkra a jelent, amelyben a mi generációnk
egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. A
sok becsülettel elvégzett munka gyümölcsét nem
mindig azok élvezik, akik a munka zömét magukra vállalták, elvégezték, hanem a következő
generáció. Nekünk aktív korúaknak tudnunk
kell, hogy mivel tartozunk Önöknek, akik egy
élet tapasztalatát adják nekünk nap, mint nap.
Tudnunk kell, hogy a korosodás az időskor, hihetetlenül sokféle lehet, amely számos előnyt,
ugyanakkor rengeteg feladatot, kihívást, felelősséget jelent a fiatalok számára is. Sokan gondolják úgy az idősek közül, nekik már mindegy,
jöjjenek az ifjak, én azonban úgy vélem, kortól
függetlenül minden ember életében kell, hogy
legyenek vágyak, tervek, célok, építő gondolatok.
A mi világunk önökkel, szüleink, nagyszüleink
életével, munkásságával kezdődött, számunkra
fontos, hogy a bennünket felnevelő generációk
életét úgy segítsük, hogy a méltóságteljes öregkort mindannyian átélhessék. Nem szabad megfeledkeznünk arról, amiben mi fiatalabbak is
reménykedünk, hogy egyszer talán mi is idősek
leszünk. Jól felfogott érdekünk is azt diktálja,
hogy az időseket minden vonatkozásban tisztelnünk kell, mert ha mi nem adjuk meg a megbecsülést, akkor mi sem számíthatunk semmi jóra.

Kedves Ünnepeltek!
Őrhalomban az első alkalom, amikor köszöntöttük a községben élő időseket, 2003. november 29-e, szintén egy szombati napon volt. Azóta
immár hetedik alkalommal tesszük ugyanezt.
Azok közül, akik az első és az azt követő ünnepségeink részesei, ünnepeltjei voltak ma már sajnos sokan nincsenek velünk. Azt kérem minden
jelenlévőtől, hogy gondolatban emlékezzünk
azokra, akik fájdalom, de ma már nem lehetnek
itt közöttünk. Az idő, melyet számunkra Isten
enged, drága szövet, s mindenkié más-más
hosszúságú, melyet mindenki maga hímez ki,
tölt meg tartalommal.
Az őrhalmi emberek, az idősebbek és a fiatalabbak is jól érthetik ezt a gondolatot. Az idősebbek úgy vélem elégedetten tekinthetnek
vissza életük eddigi felére, nem pazarolták a
drága időt, és nem sajnálták a fáradságot,
nehéz körülmények között is helytálltak alkottak, építettek: házat, hazát, családot.

Amikor az ember egy ilyen köszöntőt ír, akkor
sok minden megfordul a fejében, felidézi a múltat, s elgondolkodik, hogy mit is jelentettek, jelentenek számára az elődök, hogyan érezték
magukat szüleink, nagyszüleink közöttünk. Bizonyára Önök közül is sokan mondtak lefekvés
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előtt idősebb családtag segítségével esti imát, az „Én Istenem, jó Istenem
lecsukódik már a szemem” kezdetűt. Én is mondtam és emlékszem belefoglaltuk szüleinket, nagyszüleinket is, úgy tudom, hogy az ember, ősidők
óta a legnagyobb értékeit foglalta és foglalja imába.
Számunkra tehát fontos kell, hogy legyen, ne tekintsük az idős családtagot parkolónak, csomagmegőrzőnek, ne akarjuk megváltoztatni az idős
ember szokásait, legyen hozzá jó szavunk, türelmünk, hallgassuk meg,
osszuk meg velük örömeinket, gondjainkat. Ne írjuk le, ne gorombáskodjunk vele, ne sértegessük, ne szégyenítsük meg, betegség esetén őrizzük méltóságát, s ne dugjuk azonnal kórházba, sokszor méltatlan
körülmények közé. A múltra emlékezését ne vonjuk kétségbe, mert az az
Ő múltja, és az Ő életének története! Ebből is láthatjuk, hogy az emberi
méltóság és megbecsülés nem pénz és anyagi kérdés, hanem egyszerű
szeretetteljes magatartás.
Tisztelt jelenlévők, ugye mennyivel jobb lenne az életünk, az Önök élete,
ha ez így lenne. Az a bökkenő, hogy tapasztalataim szerint minden nemzedék csak időskorban jön erre rá! Akkor viszont
már késő! Azt kellene elérnünk, azon kellene dolgoznunk mindnyájunknak, hogy az idős emberekre
ne csak egy napig irányuljon a fiatalabbak figyelme, hanem évente 365-napon át. Az idősebbek
az év minden napján érezzék, hogy vannak dolgok,
amit Ők jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak
Ők tudnak, hiszen az élet során felgyülemlett tapasztalatot nem pótolhatja semmi, az évek során
megélt helyzetek nem sűríthetők egy könyv lapjaira, vagy egy elmondott történetbe.
Tisztelt Ünnepeltek! Szeretnék elnézést kérni, ha
valakit sértett, hogy a köszöntőben sokszor hangzott el az idős, talán még az öreg kifejezés is.
Mondhattam, használhattam volna ma divatos
szépkorúak kifejezést, de úgy gondolom, hogy közérthetőbb és kifejezőbb az idős, öreg szóhasználat, annál is inkább, mert
az idős, öregkort nem szégyellni, hanem megérni kell. Az, hogy idős,
öreg, csak szavak: közhely, de igaz,
minden ember annyi idős,
ahány évesnek érzi magát, és
nem annyi, ahány év a vállára nehezedik. Úgy gondolom, hogy az én
korosztályomnak és a fiatalabbaknak is van még
mit tenni Önökért. Én személy szerint - ha nem is
tudok sokat tenni, minden
elvárást maradéktalanul
megvalósítani - ígérhetem, hogy a hétköznapokon is törekszem erre.
Befejezésül egy idézet
mindannyiunk
okulására:”Törődj és szeress,
mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz,
annyit kapsz majd vissza.” E
gondolatok jegyében köszöntöm
Önöket, kívánok egészséget, derűt, szeretetet, békességet.
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A hagyományoktól eltérően most szeretném köszönteni a jelenlévők közül
a legidősebb hölgyet, Baranyi Ferencné Erzsike nénit, egy szép cserepes
virággal, és a legkorosabb urat, Járja Mihály bácsit, egy üveg itallal.
Isten éltesse őket még nagyon sokáig erőben, egészségben!
Tisztelt Ünnepeltek! Tájékoztatom Önöket, hogy az eddigi évekhez hasonlóan egy csekély összegű önkormányzati támogatást vehetnek át a hivatal dolgozóitól a kijáratnál távozáskor. Azok, akik nem tudtak
megjelenni rendezvényünkön, a közeli napokban, otthonukban kapják
kézhez a támogatást.
Köszönetet mondok támogatóinknak, akik az elmúlt évekhez hasonlóan
mai rendezvényünket is támogatták: Csernyik Péternek, Farkas Oszkárnak, az óvoda és iskola alkalmazottainak, az önkormányzati, körjegyzőségi dolgozóknak, önkormányzati képviselőknek és nem utolsó sorban a
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Körnek, akik műsorukkal színesítik
a rendezvényt.
Valamennyi jelenlévőnek Békés Karácsonyt és örömökben, egészségben
gazdag Új Évet kívánok a közelgő ünnepekre
való tekintettel. A jövőbeni viszontlátás reményében, Önökkel és az újabb 70 évesekkel
jövőre, ugyanitt.
A műsorhoz kívánok mindenkinek jó szórakozást, az ebédhez pedig jó étvágyat.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
A polgármester úr ünnepi beszédét, Menyhárt
Gáborné óvodavezető szívhez szóló története,
és köszöntője, valamint Menyhárt Éva megható éneke követte. A Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör műsorában szerepelt a
Cinegelábak Citera zenekar és az Asszonykórus, akik népdalcsokorral kedveskedtek az
időseknek.
A tánccsoport műsorát, az Utánpótlás csoport
óvodás, és kisiskolás korú tagjai követték, akik vidám, néptáncos produkcióval örvendeztették meg a vendégeket. Az általános iskola képviseletében, négy diák, versek előadásával köszöntötték községünk 70 év
feletti lakóit. Az est zenei
műsorát, a „Zsuzsi és
Orsi” nevű előadóművész páros szolgáltatta,
akik ismert dalokkal
szórakoztatták a rendezvény résztvevőit.
A műsort követően került felszolgálásra a
finom vacsora, melyet
az óvoda, illetve az iskola dolgozói készítettek.
A vacsora után, akiknek kedvük tartotta, és még nem fáradtak el az egész délutánt betöltő programokban, azok kedvükre mulathattak, táncolhattak.
Az Idősek napja községünkben nagyon jó példa az összefogás erejének.
Példaértékű, hogy már a rendezvényt megelőző napokban is, és főleg az
nap, milyen nagy összhangban tudnak intézményeink dolgozói együtt
tenni egy nemes cél érdekében. Reméljük, hogy a megjelent idősek érezték, hogy milyen nagy szeretettel készültünk köszöntésükre, és reméljük,
hogy látták, milyen nagy tisztelettel vártuk őket.
F.A.
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JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
■ Törekszünk arra, hogy végzős diákjainknak
és szüleinek, minden hasznos információt és
lehetőséget megadjunk a sikeres továbbtanuláshoz, a megfelelő pályaválasztáshoz. Salgótarjánban
és
Balassagyarmaton
is
meglátogatták 7-8. osztályosaink a munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási
napok rendezvényeit. A 8. évfolyamos gyermekeknek biztosítottuk a részvétel lehetőségét a középiskolák nyílt tanítási napjain.
Iskolánkban adtak tájékoztatást a Balassi Bálint Gimnázium tanárai és növendékei a hátrányos helyzetű gyermekek számára kiírt
Arany János tehetséggondozó programról, és
intézményünk adott helyet a Mikszáth Kálmán Szakközépiskola pályaválasztási kiállításának. Megelégedésünkre kis elsőseink
többsége jól beilleszkedett iskolánk közösségébe. Bízunk abban, hogy a jövőben még sok
örömünk telik bennük.
■ Beneveztünk a „Szárnya-ló”magyar nyelvi
és irodalmi versenysorozatára, és a közlekedési ismeretek megyei tanulmányi versenyére.
Mindkét témakörből tanulóink már túl vannak
az első feladatsoron.
■ Szeptember végén az őrhalmi óvoda Mihály-napi vásárán vettünk részt.
■ Október elején új oktatási módszerek alkalmazásával ún. témanapok keretében az állatok világnapja kiállítást tekinthették meg
tanulóink, a tanítási órák mindegyikén a témának megfelelő feladatokat kaptak diákjaink, majd jó hangulatú vetélkedővel zártuk az
eseményt. A vetélkedés legeredményesebb
csapatai kisállatkerti látogatást nyertek.
■ Idén is odafigyelünk a környezetvédelemre:
A diákönkormányzat segítségével papírgyűjtést szerveztünk, és beneveztünk egy szelektív
(műanyagpalack, és alumínium doboz) hulladékgyűjtő versenybe.

■ Focistáink jól szerepeltek a gyarmati Urbán
Árpád emléktornán. A rendes játékidőben
döntetlen (7-7) állású találkozót, büntetőkkel
elveszítettük a szerencsésebb Dózsa iskolával
szemben, de minden dicséret megilleti IV. korcsoportos diákjaink teljesítményét.

Úgy gondolom, hogy egy igen nehéz, gazdasági megszorításokkal teli évet hagytunk magunk mögött. Ennek ellenére iskolánk minden
munkatársával, és pedagógustársaimmal
együtt igyekeztünk minden tőlünk telhetőt
megtenni a hozzánk járó gyermekek szellemi,
kulturális, közösségi igényeinek kiszolgálása
érdekében.
A József Attila Általános Iskola tantestülete, és munkatársai nevében, az Őrhalmi
Újság minden kedves olvasójának az alábbi
verssel kíván meghitt, békés ünnepeket:
Csábi Csaba iskolaigazgató

Karácsony felé
A csapat tagjai: Bergman Balázs, Kutka Ernő,
Gál Pál, Gulyás Márk, Oláh Enrikó, valamint
Baráz Bálint, Szolik Dávid, Marsiczki Viktor,
Oláh Dávid.
Edző: Csábi Csaba.
■ November 22-től gyorskorcsolyázóink egy
losonci jeges, és egy száraz, atlétika edzéssel
megkezdték a felkészülést a februári gyorskorcsolyázó diákolimpia országos versenyére.
■ December 4-én mikulásnapi buliban táncolhatott kicsi és nagy.
■ December elejétől karácsonyi pompában
feldíszített zsibongóval és karácsonyfával k
észülődtünk az ünnepekre.
■ December 10-én Szécsényben színházi előadáson vettek részt 4. évfolyamosaink.
■ Intézményünk volt a helyszíne a dec. 12-ei
Idősek Napja községi rendezvénynek, melyen
színvonalas műsort, jó hangulatot, finom ebédet igyekeztünk biztosítani a szépkorú emberek tiszteletére.

Szép Tündérország
támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára
nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula
ANYAKÖNYVI HÍREK
2009. II. FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK:

■ Október elején beindultak – természetismeret, KRESZ, színjátszó, és alsós angol szakköreink, matematika, magyar felzárkóztató foglalkozásaink.

Major Zoltán és Kalmár Alíz fiuk:
Major Csanád Koppány – július 08.
Bangó Béla és Horváth Mariann lányuk:
Bangó Tifani Kiara – július 09.

■ 56-os emlékfutáson Hugyagon eredményesen szerepeltek tanulóink.

Kutka Attila és Rácz Beáta fiuk:
Kutka Armandó – július 16.

■ Színjátszó szakkörünk előadásának köszönhetően ünnepeltük október 23-át, és színművészek előadásában emlékeztünk az
1956-os eseményekre. Ezt követően diákjaink
megkoszorúzták iskolánk kopjafáját.

Lacatus Alin és Józsa Ramóna Ioanna fiuk:
Lacatus Dávid – július 27.
Kovács Gábor és Gattyán Piroska lányuk:
Kovács Anna – október 29.

■ Röplabdás sportolóink december 18-án
részt vettek a salgótarjáni Arany János Iskola
által szervezett Mikulás-kupán.
■ Az ünnepek előtti tanítási hetünk igen mozgalmas volt: December 16-án felsős tanulóinknak - Gemer Gabriella közreműködésével
- KRESZ vetélkedőt szerveztünk. A versenyek
legjobbjait értékes díjakkal jutalmaztuk.
■ December 17-én Tóth József Miklós atyának köszönhetően, karácsonyi elmélkedésen
vettünk részt a római katolikus templomban.
■ December 18-án karácsonyi ünnepséggel,
és fenyődiscoval búcsúztattuk a 2009. évet.

Kóczé Tihamér és Krón Ágnes lányuk:
Kóczé Mária – november 06.

GRATULÁLUNK!

2009. II. FÉL ÉVBEN ELHUNYTAK:

Márton István – Rákóczi út 13. – június 05.
Kanyó István – Rákóczi út 88. – aug. 14.
Varsi Istvánné – Rákóczi út 6. – október 17.
Hegedűs Sándor – Jókai út 7. – október 22.
Bertók Ilona – Erzsébet tér 6. – november 9.

B ú csú z u nk !
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KARÁCSONYVÁRÁS AZ ÓVODÁBAN
 Óvodánkban a karácsonyvárás az adventi koszorú elkészítésével kezdődött. Advent első vasárnapját megelőző pénteken az óvoda apraja-nagyja együtt készítette elő a
kellékeket, és karácsonyi énekszó mellett készült el a gyönyörű koszorú. Ezután minden hétfőn meggyújtottuk a gyertyákat, beszélgetve, énekelve a karácsonyról, a Jézuska
születéséről.
 Közben nem maradhatott el a Luca- búza ültetése sem,
hiszen ez már hagyomány nálunk. Kedves Luca-napi kántálást is tanultunk, melyet néhány óvodás gyermekkel és a hagyományőrzőkkel elő is adtunk az idősek napi rendezvényen.
 A karácsonyi ünnepek nagy hagyománya volt Őrhalomban a betlehemezés. Ezt a szokást elevenítettük fel óvodásainkkal. A nagycsoportosok ugyanis betlehemezni jártak a
kedves szülőknél, és megörvendeztettük vele a Polgármesteri hivatal dolgozóit is. A gyermekek úgy, mint régen nagyon
örültek a tarisznyájukban gyűjtött ajándékoknak. Diót, mogyorót, gyümölcsöt, csokoládét, szaloncukrot s még sok mindent kaptak. Sok helyen a nagyszülők, dédszülők is
megnézték a gyermekek betlehemezését, s bizony könnyek
szöktek a szemükbe, hogy újra részesei lehettek ennek a
szép régi népszokásnak.

A nagycsoportosok műsora a Mihály- napi vásáron

 A karácsonyi ünnepséget december 18-án, pénteken tartottuk óvodánkban. A gyerekek nagyon örültek a Jézuska
ajándékainak, amit a karácsonyfánk alatt találtak.
A következő verssel kívánok óvodánk dolgozói nevében
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és eredményes Új
Évet minden kedves olvasónak.
Menyhárt Gáborné óvodavezető

Betlehemezés a hivatalban

„Pásztoroknak, királyoknak, szegényeknek, gazdagoknak boldogsága és öröme született meg betlehemben.
Kicsi Jézus ég világa, ó hozz békét a világra. Minden bajra orvosságot, minden szívben boldogságot.
Harang zúgjon, ének zengjen, amit kérünk, teljesedjen. Könny ne hulljon, seb ne fájjon,
Legyen boldog Szent Karácsony.”

EGÉSZSÉGSAROK
Tíz szokás, amit meg kell tanítani a gyermekeknek

Kedves Betegeim!

Néhány alapvető szokás, amelyek hosszú távon egészségesebbé tehetik az életünket.
1. Reggelizz minden nap! Egy megfelelően összeállított reggeli megadja a kezdő energiát a
napi feladatokhoz és mozgáshoz.
2. Mozogj eleget! A mozgáshiány elhízáshoz, ellustuláshoz vezet. Ne akkor legyen a szülő
nyugodt, ha gyermeke szem előtt, a televízió vagy a számítógép előtt ül.
3. Alaposan moss fogat! Már az egy éves gyermek kezébe is adhatunk fogkefét, nem baj, ha
nem szakszerűen használja, a lényeg, hogy minél hamarabb elsajátítsa a fogmosás technikáját.
4. Időben menj vécére! Amikor a gyerek szobatiszta lesz, azt tanulja meg, hogyan tartsa vissza
a szükségleteit. De később már arra kell figyelmeztetni, hogy ne az utolsó pillanatokra hagyja.
5. Gyakran moss kezet! Tanítsuk meg neki, hogy az alapos és rendszeres kézmosással elkerülhető a legtöbb fertőző betegség. Legyen számára természetes, hogy hazaérkezés és vécé használat után kezet mosson.
6. Igyál sok folyadékot! A gyerekek könnyebben kiszáradnak, mint a felnőttek. Mindig elérhető helyen legyen a víz, a tea.
7. Fújd ki az orrod! Mikor kicsi a gyerek kiporszívózzuk a váladékot az orrából. Ha türelmesen rávezetjük a technikájára, akkor sok betegségtől megóvhatjuk.
8. Védd a bőröd! A napsütés is komoly problémákat okozhat. Fürdés, mosakodás után, valamint szabad levegőn való tartózkodás után, maguk kenjék be bőrüket napvédő, vagy testápoló szerekkel.
9. Egyél sok zöldséget és gyümölcsöt! A csipsz, a csoki helyett adjunk a gyerekek kezébe almát,
répát vagy más gyümölcsöt, zöldséget, rágásra késztető finomságot. Ezzel a fogazatuk is erősödik. Jó, ha bevonjuk őket, például egy saláta elkészítésébe.
10. Uralkodj magadon! Vak engedelmességre nem nevelhetjük, de arra rá kell vezetni, hogy indulatainak a saját érdekében határt kell szabni. A hisztéria nem a zsarolás eszköze! Ne jutalommal és büntetéssel manipuláljuk a gyermeket, sokkal hatásosabb, ha szembesítjük viselkedése
következményeivel.
Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Hevér Istvánné védőnő

Újabb esztendőt tudhatunk magunk mögött és ennek
kapcsán néhány gondolatot osztanék meg önökkel. Hála
Istennek egyre több pácienssel találkozok a rendeléseken. Szerencsére nem mindenki betegséggel jön, hanem
nagy része az embereknek, gondozott beteg, aki komolyan veszi korát, és állapotát, és a javasolt gyógyszereivel jelentkezik kontrollra. Örömmel mondhatom el,
hogy jó néhányan szűrési célzattal érkeznek hozzám, és
a maradék, aki heveny betegsége miatt jelentkezik. Nem
félek a munkától és mind több emberrel akarok a jövőben is találkozni, és leginkább a szűrések miatt szeretnék
rendszeresen látni mindenkit. Szinte minden életkorban
fontos a szűrés, hiszen csak a megelőzés az egyetlen igazán hatékony fegyverünk a betegségekkel szemben.
Sokkal könnyebb dolgunk van a korán felismert kezdődő bajokkal, és így éveket nyerhetünk meg az életnek
és szeretteinknek. Kiemelném, hogy a leggyakoribb halálok a szív és érrendszeri halál. Megelőzésére már 3540 évesen akár évente is érdemes látnunk egymást. A
második vezető halálok a daganatos betegségek, amelynek megelőzése miatt szintén érdemes találkoznunk
minden 40 év feletti emberrel. Az elmondottakból is látszik, minél többen és minden évben egyszer legalább
jöjjenek a rendelőbe és beszélgessünk pár percet az
egészségről.
Boldog ünnepeket és jó egészséget kívánok minden
páciensemnek!
Dr. Gúth Csaba háziorvos
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HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR

KARÁCSONYI NÉPSZOKÁSOK ŐRHALOMBAN

 Községünkben december 12-én rendezték meg az Idősek napját. A
hetedik alkalommal megvalósított rendezvényen a hagyományőrzők valamennyi csoportja bemutatta az idősek tiszteletére készített műsorszámukat. A Kör tagjai idén is részt vállaltak a szervezés és a lebonyolítás
feladataiból.
 December 23-án, szerdán délután az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör misztériumi műsorral köszöntötte a Kis Jézust. A
Menyhárt Gáborné által rendezett templomi előadással szerettük volna
kifejezni köszönetünket minden kedves támogatónk számára, akik az év
során anyagi, vagy más természetű segítséggel járultak hozzá a Kör működéséhez, valamint a Kör tagjai ezzel a műsorral köszöntötték hozzátartozóikat, szeretteiket.

 Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldott karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, békés, boldog új esztendőt
F.A.
kíván minden kedves támogatójának!

MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN
2009. október 10-én
Október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepe van. Ehhez az ünnephez
kapcsolódva tartottunk ünnepi szentmisét 2009. október 10-én, a falu
elején lévő Mária Kápolnánál.
A reggeli harangszóra már gyülekeztek a hívek, hogy nemzetünk védasszonya előtt együttesen imádkozzunk Édes Magyar Hazánkért. A
szentmise előtt hasonló szándékra imaóra volt. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Deák Mihály és Tóth József Miklós atyák celebrálták.
Egyházi rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Báró Buttler Mária a
kápolna építtetőjének leszármazottja. A híveink lelkületéhez kötődő kis
kápolnánk virágpompába öltözött és szebbnél szebb Mária énekektől
K.G.
volt hangos.

Ma a karácsonyt a családok szűk körben ünneplik, régen viszont ekkor
nyitották ki az ajtókat a köszöntők, kántálók, betlehemezők előtt.
Falunkban több népszokás is fűződött a karácsonyi ünnepekhez.
Az egyik ilyen népszokás a karácsonyi ostyahordás volt. Az ostyát a harangozó és a kántortanító süttette és megszenteltette, majd a gyerekekkel
együtt széthordták a faluban advent utolsó hetében a következő énekszó
kíséretében: „Békesség hirdető Istennek angyala, ki a pásztorokat útba
igazíjja, hogy menjenek gyorsan Betlehem városba, hogy karácsony napját érhessék kendtek is.”
A másik ilyen népszokás a pásztorok karácsonyi vesszőhordása volt, melylyel az állatok szaporodását vélték elősegíteni. Két csordás és két kanász
járt vesszőcsomóval házról-házra. Minden pásztornak annyi vesszőt kellett szedni, ahány házba betértek a faluban. December 24-én korán reggel
indultak. Köszöntőjük elmondása után: „Amennyi széna-szalma van kendtek házánál, annyi barmocskájuk szaporodjék”, a gazdasszonynak adták a
vesszőt, aki megvesszőzte a pásztorokat, majd a bejárati ajtó mögé tette.
Így az ott maradt vessző kisöpörte a portáról a rosszat. A pásztorok babot,
pálinkát kaptak a vesszőhordásért cserébe, a gyerekek pedig kalácsot gyűjtöttek a tarisznyájukba.
Karácsony böjtjén „Városkívűzni” jártak a gyerekek. Három-négy gyermek összeállt és így mentek a rokonokhoz. Az ablak alatt az alábbi énekkel köszöntötték a háziakat: „Városkívű nem messze, nem messze van
egy istállócska. A Kis Jézus ott fekszik, száraz szénán ott nyugszik. Mellette Szűz Anyja és az ő vélt Atyja, József és Mária Alle - Alleluja.”
A kislányok ezt énekelték: „Vedd föl Örzsi ködmönkédet, kösd be bojtos
fejecskédet, tipegj-topogj, ide fuss, mert itt lakik a Jézus.” A köszöntésért
diót, almát, vagy pénzt adtak nekik. A pénzt a nyakukban tartott kis zacskóba tették a gyerekek. Indulás előtt még elénekelték a Mennyből az angyalt.
A karácsonyi ünnepek fontos részét képezték a betlehemezések. Néhány
fiú s egy lány voltak a betlehemezők. Egy fiú vitte a betlehemet, ahol a Jézuska feküdt a jászolban. A többi fiú beöltözött pásztornak, a kislány angyalnak, egy fiú pedig öregnek. A fiúk kezében csörgős fokos volt,
amellyel kopogtattak. A betlehemezés után a házigazda pénzt, szaloncukrot, diót, kalácsot stb. adott a betlehemezőknek.
Karácsonykor asztal körüli szokások: az asztal alá szénát-szalmát tettek,
mert a Kis Jézus is ezen feküdt. Szerszámokat is raktak szalmára azért,
mert azok szerencsés használata biztosította a család megélhetését, ezek
voltak a kenyérkereső eszközök. Az ünnepi ételből az első falatot az asztal alatti széna-szalma kötegre kellett tenni a Kis Jézusnak. Az ünnepi étel
általában káposztaleves, mákos kalács, mákos guba volt. A ház asszonya
evés közben nem állhatott fel az ünnepi asztaltól. Ott kellett ülnie, hogy a
tyúkok jól üljenek, sokat tojjanak a következő esztendőben. Az asztalra kenyeret és gabonát tettek, hogy a következő évben is jusson az asztalra ennivaló, hiszen ezek a magvak életük fenntartói voltak.
Ezeket a szokásokat a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör a közeljövőben feldolgozza, melyekkel szeretnénk majd megörvendeztetni a község lakóit. Addig is Boldog Karácsonyi Ünnepeket, s örömökben, lelki
békében gazdag Új Évet kívánok mindenkinek.
Menyhárt Gáborné és F.A.

Őrhalmi újság * Őrhalom község független lapja * VIII. évfolyam 4. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/570-013 * Felelős kiadó: Kanyó János
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.

