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Tisztelt Őrhalmiak, 
Kedves Barátaim!

Eldöcögött már az ó-év szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,
Búját-baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.
S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.

E néhány rövid verssor ezer szónál is világo-
sabban kifejezi, amit így, 2010. végén, a
falu frissen választott vezetőjeként üzenni
akarok az Őrhalmi embereknek. Ha rátekin-
tünk az ó-év szekerére, mindannyian láthat-
juk, hogy bizony jól meg van púpozva. A
rakomány java sok gond meg baj. Sok, eső-
től vizes, árvíztől sáros anyag. Szerencsére
itt-ott látszik azért öröm és siker is. Összessé-
gében megállapíthatjuk, hogy szegényesebb,
ütött-kopottabb, mint a korábbiak. Talán
nem is baj, ha nyikorogva továbbgurul.
Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövő év
szekere. Nem kell hozzá nagy jóstehetség,
hogy megmondjuk, nem lesz könnyű tolni.
De néhány, reményt keltő tényező látható. Az
ország is új úton indult el és Örhalomban is
új korszak köszöntött be. Hiszem, hogy ha
minden falunkért elkötelezett ember összefog,
egy év múlva ilyenkor kevesebb lesz a gond,
több az öröm és a siker. Mindehhez az is kell,
hogy az égből kevesebb csapadék és inkább
több áldás hulljon ránk. 

Ami az égieket illeti, bizonyos jelek már van-
nak is. Sokan észrevették, hogy egy „új csa-
lád” költözött be Őrhalomba, egy kis
házikóba a Szent István kápolna, falunk jel-
képe mellé. Jelenlétük világossággal tölti be
a fagyos éjszakákat, fontos üzenetet hordoz
helyi lakosnak és átutazónak egyaránt. A
Szentcsalád a szeretet, a béke és a remény jel-
képe. Életük tanulság a mai emberek szá-
mára arról, hogy a legnagyobb szegény-
ségben, kitaszítottságban is boldogságot ta-
lálhatunk a családi életben, a gyermekvál-
lalás örömében. A pólyába csavart kisded
pedig a reményt és az ajándékozó szeretetet
testesíti meg évezredek óta. A keresztények
számára Jézus az Isten Fia, aki azért jött,
hogy elvezesse az emberiséget az örök boldog-
ságra. Ő az Atya ajándéka, a fény az élet
sötét éjszakájában. Ezért a karácsony családi
ünnep is, az ajándékozó szeretet ünnepe.
Amikor az ember kilép önmagából és megta-
pasztalhatja, hogy adni, ajándékozni öröm.
Ezt az örömöt éltük át munkatársaimmal,
amikor az elmúlt héten közel 7 tonna tartós
élelmiszert osztottunk ki a fél falunak. Ezt az
örömöt kívánom, hogy mindannyian megta-
pasztalják szeretteik körében szenteste, amikor
a karácsonyfákon kigyúlnak a fények.
Ezekkel a gondolatokkal fejezem ki hálámat
mindenkinek aki bármilyen módon előre
tolta a falu szekerét. Kívánok áldott, szere-
tetteljes, békés karácsonyt és sikerekben gaz-
dag, egészségben, boldogságban megélt új
évet minden őrhalmi lakosnak.

Farkas Egon polgármester

K Ö S Z Ö N T Ő

K A R Á C S O N Y

Jégvirágos ablakok,
Hideg téli esték…

A kandallóban tűz lobog,
Lángol minden emlék.

Dérbefagyott látomások,
Jégbehűtött gondolat.

Elhagyott kis állomások,
Fehéren robog a vonat.

Kristálytükör lett a tó,
Fehér abrosz terül a tájra.

Mindent betakar a hó,
a Jóisten fehér palástja.

Feldíszítjük a fenyőfát,
Szeretteinkre gondolunk.
Hallgatjuk a szél szavát,

s vele együtt szárnyalunk.

Szívünket adjuk ajándékba,
és a legszebb pillanat:

Gyermekeink vidám játéka
a színes fenyőfa alatt.

Amikor rájuk nézünk,
magunkat látjuk újra.

Könnyezve emlékezünk
az elfelejtett múltra.

Jégvirágos ablakok,
Sötét téli esték…

A kandallóban tűz lobog,
Lángol minden emlék.

Hull a hó és fúj a szél,
ha kinézünk az ablakon.
A hit újra szívünkben él

e meseszép Karácsonyon.

Mennyi álom válik valóra,
ezen az áldott napon.

Nyolcat mutat a régi óra
a zöldre festett falon.

Szépen díszlik a fenyőfa,
ajándékok mindenütt.

Szeretetbe csomagolva
halkan dobban a szívünk.

Mákos kalács az asztalon.
Varázslatos az éjszaka.

Gyertyafényes alkonyon
száll a harangok dala.

Szikráznak a csillagszórók,
szebb ez mint egy tündérálom.
Mi vagyunk a szeretethozók.

Ilyen egy meghitt, fehér
Karácsony.

László Péter

Karácsonyvárás Őrhalomban

Hagyományőrző betlehemezők

Betlehem a Szent István kápolna mellett

Karácsonyi ünnepség az óvodában

Cigány zenekar hangversenye a templomban

Óvodások betlehemi műsora a hivatalban



2010. IV. negyedévében négy alkalommal
ülésezett a képviselőtestület.
Október 18-án tartotta alakuló ülését az
önkormányzat képviselőtestülete. Az 1. napi-
rend keretében Percze János a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke tájékoztatta a
jelenlévőket a választás eredményéről. Ezt kö-
vetően esküt tettek a megválasztott önkor-
mányzati képviselők, majd Farkas Egon
polgármester. A következő napirendben a
képviselőtestület megállapította a polgármes-
ter illetményét. Ezt követően alpolgármestert
választottak. Az alpolgármesteri tisztség be-
töltésére Pilisiné Varga Anna kapott megbí-
zást. Ezt követően a testület meghatározta az
alpolgármester tiszteletdíját.
Október 25-én együttes testületi ülés ke-
retében (Csitár és Iliny községek képviselő-
testületeivel) bírálták el a beérkezett
körjegyzői pályázatokat, ahol Kristóf Edit sze-
mélyében nevezték ki a körjegyzőt. A 2. na-
pirend keretében módosította a
képviselőtestület a József Attila Általános Is-
kola Pedagógiai Programját.

November 15-én zárt ülés keretében tár-
gyalta a testület a szociális és egyéb segélyké-
relmeket. A 2. napirend keretében módo-
sította az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát (8/2010./XI.16./ rendelet).
A következő napirendben döntöttek a képvi-
selői tiszteletdíjakról (9/2010./XI.16./ ren-
delet) Ezt követően Farkas Egon polgármester
ismertette polgármesteri programját, melyet
a képviselőtestület egyhangú szavazással elfo-
gadott. Az 5. napirendben határozta meg a
képviselőtestület az éves belső és stratégiai el-
lenőrzési tervét. Ezt követően tárgyalták az
önkormányzat gazdasági helyzetét és hozták
meg a szükséges intézkedéseket. A következő
napirendben elbírálta a képviselőtestület a be-
érkezett Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíjpályázatokat. A képviselőtestület
minden beérkezett pályázatot támogatott.
„A” kategóriában 7 főt, míg „B” kategóriá-
ban 1 főt. Az „A” típusú pályázatra összesen
17.200 Ft támogatást nyújt havonta az ön-
kormányzat 10 hónapon keresztül. A „B” tí-
pusú pályázatra – a diák a felsőfokú
intézménybe történő sikeres felvétele esetén –
havi 2.300 Ft támogatást nyújt 30 hónapon
keresztül az önkormányzat.

December 15-én zárt ülés keretében tár-
gyalta a képviselőtestület a szociális és egyéb
segélykérelmeket. A 2. napirend keretében
Farkas Egon polgármester beszámolt az ön-
kormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról,
melyet a képviselőtestület egyhangú szava-
zással fogadott el. A következő napirendben
meghatározták a 2011. évi költségvetési
koncepciókat. A 4. napirend keretében a
képviselőtestület felülvizsgálta majd elfo-
gadta a József Attila Általános Iskola közok-
tatási helyzetelemzését. Ezt követően tárgyalt
a testület a jövő évi kommunális adóról, hul-
ladékszállítás költségéről.                     -B.T.-

„Véleményláda” került elhelyezésre a Polgár-
mesteri Hivatal épületének bejáratánál, melybe
várjuk a lakosság véleményét, javaslatát.
November hónapban felújították a torna-
terem tetőrendszerét, amely térintésmente-
sen került kivitelezésre.

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat
„Vidám Lurkók” Gyermeknapja Őrhalomban
címmel.
Megújult településünk honlapja.
Több évig tartó szünet után ismét megnyi-
totta ajtaját az Ifjúsági Klub, ahol a fiatalok
hetente programokat szerveznek. A klub ve-
zetésére, irányítására, programok szervezé-
sére 2 fő közcélú foglalkoztatott van
alkalmazva 2010. november 2-től 2010.
december 31-ig.
Karácsonyi díszbe öltözött a Szent István
kápolna és mellette egy élethű betlehem ke-
rült kivitelezésre, melyet önkormányzati dol-
gozóink készítettek el.
December 13-án Falugyűlést tartott a kép-
viselőtestület, melynek keretében Farkas
Egon polgármester tájékoztatást adott az Ön-
kormányzat és intézményei helyzetéről, cé-
lokról, tervekről.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2010. II.
fordulójában elnyert élelmiszersegély decem-
ber 13-tól december 17-ig került kiosztásra
a lakóknak, mintegy karácsonyi ajándékként. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy a 
közvilágítási hibabejelentést a KÖZVIL Rt.
ügyfélszolgálatán a 06-40-200 817-es 

telefonszámon tehetik meg.

Tájékoztató a 2010. október 3-án 
megtartott önkormányzati polgármester 

és képviselőválasztásról.
A polgármester és a helyi önkormányzati
képviselők választása október 3-án megtör-
tént. A választás 6.00-tól 19.00-ig tartott.
Biztosítottuk a választás törvényességét a
szavazás folyamatos és eredményes lebonyo-
lítását. Zavaró esemény nem történt közös-
ségünkben a választók nyilvántartásába felvett
911 választópolgár közül szavazóként meg-
jelentek száma 593 fő – 65,1 %-os részvé-
teli arány.

Polgármester választás eredménye:
Településünkön 5 polgármester jelöltre ad-
hatták le szavazataikat a választópolgárok.
A polgármester jelöltekre leadott 588 érvé-
nyes szavazat megoszlása jelöltenként
1.) Farkas Egon Érv. szavazat 202 (34,35%)

2.) Kertész Attila Érv. szavazat   39 (  6,63%)
3.) Mogyorósi Attila Érv. szavazat   79 (13,44%)
4.) Mohácsi András  Érv. szavazat  88 (14,97%)
5.) Varga István Érv. szavazat 180 (30,61%)

A választás eredményeként a legtöbb szava-
zatot kapott Farkas Egon független jelölt lett
a megválasztott polgármester.

A kislistás, képviselőválasztás eredménye
A megválasztható képviselők száma: 6 fő
A 14 jelöltre összesen 2439 érvényes sza-
vazatot adtak le, melynek megoszlása jelöl-
tenként a következő:
1. Csernyik Péter Érv. szavazat 145
2. Farkas Egon Érv. szavazat 195
3. Farkas Oszkár Ferenc Érv. szavazat 143
4. Gemer Ferencné Érv. szavazat 177 
5. Kanyó János István Érv. szavazat 145
6. Kertész Attila Tamás Érv. szavazat 131
7. Kozmajer Viktor Érv. szavazat 157
8. Mészáros Szilárd Érv. szavazat 115
9. Mohácsi Tibor Érv. szavazat 263
10. Nagy Béla Imre Érv. szavazat 150
11. Nagy János Érv. szavazat 53
12. Orosz János István Érv. szavazat 219
13. Pilisiné Varga Anna Érv. szavazat 233
14. Renner Péter Érv. szavazat 313

Képviselő, a 6 legtöbb szavazatot kapott je-
lölt lehet. A választás eredménye, a megvá-
lasztott képviselők névsora:

Gemer Ferencné 177
Kozmajer Viktor 157
Mohácsi Tibor 263
Orosz János István 219
Pilisiné Varga Anna 233
Renner Péter 313

A választás törvényességével kapcsolatban a
jogorvoslatra nyitva álló – 2 – napon belül
kifogást nem nyújtottak be, így az ismertetett
eredmények hivatalos választási eredménynek
tekinthető.
A HVB elnökeként és tagjaink nevében a
megválasztott polgármester úrnak és a képvi-
selőknek eredményes munkát kívánok.

Percze János HVB elnöke

ÖNKORMÁNYZAT
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Tisztelt olvasók, engedjék meg, hogy egy pár
mondatban összefoglaljam az egyesület 2010.
évi tevékenységét. Ebben az évben sajnos az
Ipoly folyó kiöntése miatt elég mostoha körül-
mények között tudott a tagság a horgászatnak
hódolni. Jelenleg is kint van a víz, idén már 12.
alkalommal. Ennek ellenére, a nyár folyamán a
környezetvédelmi napot megtartottuk, és a házi
versenyeket is sikerült megrendezni a Kövecses
tó partján. Csapatunk részt vett a megyei hor-
gász versenyen, melyet Mátraterenyén rendez-
tek meg, majd az Ipoly kupán is részt vettünk,
ami Ludányhalásziban az Öregpotyka tavon lett
lebonyolítva. A csoport mind a két versenyen a
középmezőnyben végzett.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak,
akik segítették munkájukkal az egyesület tevé-
kenységét. Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog újévet kívánok min-
denkinek, a horgászoknak pedig 2011-ben is
minél többször görbüljön a bot!

Kertész Attila Tamás Horgászegyesület elnöke

 HHoorrggáásszzeeggyyeessüü lleett 



EGYESÜLETEINK                                                                          

B i z t o n s á g u n k  é r d e k é b e n
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Lassan tízéves történetének egyik legnehezebb időszakát éli jelen-
leg az Őrhalom és Térsége Polgárőrség. Az utóbbi két évben ugyanis
nem csak az eddig folyósított éves önkormányzati támogatás apadt el,
hanem az önkormányzati képviselői tiszteletdíj-felajánlásból szár-
mazó, több, mint félmillió forintot sem utalta még át az önkormányzat
az egyesület számlájára. Tetézi a bajt, hogy az ismert gazdasági ne-
hézségek miatt az egyesület sok tagja másodállást vállalt, hogy a meg-
felelő szintű megélhetést biztosítsa maga és családja számára, így
sokkal kevesebb ideje marad a polgárőri feladatokra. 
Ennek ellenére sikerült fenntartani a hetente több estén is teljesített
közterületi járőr-szolgálatot, akadtak most is fa tolvajok a polgárőrök
hálójába, sőt, közlekedési balesetnél is kellett forgalmat irányítani a
tagoknak.
Az ősz folyamán újabb 100.000.- Ft összegű támogatást kapott az
egyesület a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetségtől, és pályázaton nyert
összegből sikerült kiépíteni egy vagyonvédelmi rendszert (riasztóbe-
rendezést) is az egyesület kezelésében lévő tűzoltószertárban. 
Az ünnepek közeledtével a polgárőrök - összefogva a körzeti rendőr-
rel és a faluőrrel - igyekeznek elejét venni a petárdázásnak, illetve a
templom körüli lopásoknak.                                                                      
Január 29-én szombaton a hagyományőrző körrel és a sportegyesülettel

összefogva ismét megrendezésre kerül a már hagyománnyá  vált
civil bál az általános iskola tornatermében, 

ahová mindenkit sok szeretettel várunk.

Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség tagjai és vezetői ez úton is 
kívánnak Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerekben Gazdag,
Békés Új Esztendőt településünk minden jóakaratú polgárának.

-RP-

Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy az alábbiakban Juhász Norbert őr-
halmi kmb.csoport vezető 2010. december 13-ai Falugyűlésen elhangzott
beszámolójának rövid összegzését közöljük.

Az Őrhalmi kmb.csoport 2010. évi bűnügyi tevékenységének 
rövid összefoglalója

 A 2009-es évhez viszonyítva a bűncselekmények közel 40%-kal csök-
kentek Őrhalom községben. 
 Itt szeretném megjegyezni, hogy a községben elkövetett jogsértések,
illetve bűncselekmények elkövetői köre egyre inkább fiatalodik. Nem ritka
a fiatalkorú elkövető, de találkoztunk az elmúlt év során gyermek elköve-
tővel is. Ezen ügyekben a Bűnügyi Osztály kollégái folytatják le az eljá-
rást, és ezen eljárás keretén belül értesítik a gyermekjóléti szolgálat
munkatársait.
 Egyre több a gyermek, illetve fiatalkorú elkövető, ezért minden eset-
ben szorgalmazzuk a kiskorú veszélyeztetés bűncselekmény megindítá-
sát, melyből jelenleg is folyik eljárás a Balassagyarmat
Rendőrkapitányságon. 
Az Őrhalmi kmb. csoport l994. április 01. óta működik. A csoport az el-
telt idő alatt többször is átszervezésre került, jelenlegi tagjai: Juhász Nor-
bert r. ftzls., illetve Szondy György r. zls., aki jelenleg egyéb feladatokra
van vezényelve, így a működési területen egymagam próbálom ellátni a
szolgálati feladatokat. Az elmúlt években az Őrhalmi kmb.csoport jó mun-
kakapcsolatot alakított ki az Őrhalom és Térsége Polgárőrséggel. A szer-
vezet tagjai havonta 12-15 alkalommal látnak el szolgálatot, esetenként
3-4 óra időtartamban az esti, illetve éjszakai órákban. A szolgálat szerve-
zésben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szolgálatok túlnyomó
többsége az esti, illetve éjszakai órákra korlátozódjanak. A szervezet tag-
jai jelentős segítséget nyújtanak a faluban megrendezésre kerülő külön-
böző rendezvények lebonyolításában, illetve biztosításában. Heti egy
alkalommal sor kerül egy közös megbeszélésre, amelyen az egyesület el-
nöke elmondja a szolgálatuk során észlelteket, tapasztaltakat, sor kerül
az esedékes hónap szolgálati beosztására, valamint mi is elmondjuk az
aktuális bűnügyi helyzetet. 

Az Őrhalmi Körzeti Megbízott Csoport 2011. évre vonatkozó 
célkitűzései és feladatmeghatározásai röviden

A bűncselekmények megelőzése, megszakítása céljából több közterü-
leti szolgálatokat kell szervezni, ezzel is növelve az állampolgároknak azon
érzetét, hogy jogsértés nélkül is találkozhat az egyenruhás rendőrrel, aki-
től szükség esetén tájékoztatást kap, illetve a rendőr is ezáltal növelheti
információ bázisát. A lakosság bizalmába fogadásával, a jó kapcsolat meg-
teremtésével növelhető a bűncselekmények felderítéséhez szükséges in-
formációáramlás hatékonysága. 
 A lakosság köznyugalmát zavaró garázda cselekmények megakadá-
lyozása céljából az italmérő és szórakozóhelyek rendszeres ellenőrzése,
mely az alkohollal összefüggő jogsértések, megelőzését szolgálja, így kü-
lönösen a testi sértések, garázdaságok, ittas vezetések megelőzését.
 A községben és vonzáskörzetében nagy hangsúlyt kell fektetnünk az
ittas vezetők kiszűrésére, az ittasan bekövetkező közlekedési balesetek
megakadályozása és számának csökkentése céljából, mely az italkimé-
rők felé vezető útszakaszokon történő fokozott közúti ellenőrzésekkel va-
lósítható meg.
A közterületi szolgálat ellátása során célul tűztük ki, hogy erősíteni kell
a közösségi élettereken, nyilvános helyeken az állampolgárok biztonsági
érzetét, jogsértések megelőzését, megszakítását, illetve azonnali felderí-
tését. Ezért a csoport nagy hangsúlyt fektet a gyalogosan ellátott szolgá-
latokra a frekventált helyeken.
Továbbra is szem előtt tartjuk azt a tényt, mely szerint a közbiztonsá-
got jelentősen befolyásolja a rendőri jelenlét intenzitása, a rendőri tevé-
kenység szakszerűsége és kulturáltsága. Ennek tükrében kiemelt
hangsúlyt kap a látható rendőrség filozófiája, a gyors, hatékony és meg-
értő rendőri reagálás a sérelmet szenvedett emberek problémáira. 

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.

Juhász Norbert r. ftzls. Körzeti megbízott Csoportvezető

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!

2010. évben 9 alkalommal ülésezett a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat Képviselőtestülete.
Január 25-i ülésén a testület meghatározta a 2010. évi költségvetését
és elfogadta a 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ezt köve-
tően egyhangú szavazással elfogadta Őrhalom Község Önkormányzat
2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét.
Február hónapban 10.000 Ft-tal támogatta az Őrhalmi Napközi Ottho-
nos Óvodát, készségfejlesztő játékok, illetve eszközök beszerzésére.
Május hónapban 5.000 Ft-ot biztosított az óvodai gyümölcsnap meg-
tartására, és 10.000 Ft támogatást nyújtott a József Attila Általános Iskola
sportszer vásárlásához. Helyi munkaügyi fórum megtartása keretében
az érdeklődők tájékozódhattak az elhelyezkedési lehetőségekről, kép-
zésekről, tanfolyamokról.
Június hónapban árvízkár enyhítése céljából két családot – akiknek az
árvíz miatt rongálódott az ingatlanuk - támogatott 10-10 eFt összegben
a kisebbségi önkormányzat.
Augusztus hónapban minden óvodás és általános iskolás korú cigány
gyermeket 4.000 Ft összegben, iskolakezdési támogatásban részesített
az önkormányzat. A támogatás értéke összesen 240.000 Ft volt.
Szeptemberben sportrendezvényekkel egybekötött roma hagyomá-
nyőrző napot tartott a kisebbségi önkormányzat, melynek bekerülési költ-
ségét - 71.000 Ft-ot – pályázati támogatásból fedezett. Ebben a
hónapban 5.000 Ft összeggel támogatta a József Attila Általános Iskola
kisebbségi diákjait a hiányos tanszereik beszerzése céljából. Az óvodá-
ban megrendezésre került Mihály napi vásár anyagi kiadásait 10.000 Ft
–tal támogatta a kisebbségi önkormányzat.
Október hónapban tartotta az újonnan megválasztott önkormányzat ala-
kuló ülését, ahol határoztak az elnök és elnökhelyettes személyéről. El-
nöknek Oláh Viktort, elnökhelyettesnek ifj.Balázs Jánost választották meg
Novemberben együttműködési megállapodásokat kötött az önkor-
mányzat a hatékonyabb működés érdekében, majd módosította Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát. Többlet anyagi forrás igénylése céljából
pályázatot nyújtott be az önkormányzat feladatarányos támogatás tár-
gyában a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságához.  
Ezúton köszönöm meg mindenkinek az önkormányzat részére
nyújtott segítségét, támogatását.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikeres Új Esztendőt 
kívánok a Cigány Kissebségi Önkormányzat nevében 

minden lakónak!
Oláh Viktor elnök

Tájékoztató a 
Helyi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat 

2010.  évi  munkájáról
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2010. december 3-án, pénteken 15.00 óra-
kor ünnepi szentmisével kezdődött az őr-
halmi idősek napja, melyet főtisztelendő
Tóth József Miklós plébániai kormányzó
celebrált. 

A szentmisét követően, a felújított művelő-
dési házban gyülekeztek az ünnepeltek és a
meghívott vendégek. Az ünnepi műsor Far-
kas Egon polgármester úr köszöntő szavai-
val kezdődött:
„Nagyon szépen kérlek titeket,

Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket…
Óbecsey István: Szeressétek az öregeket
című versével köszöntöm az ünnepelt idő-
seket, minden kedves vendéget és fellépőt!
Azokat ünnepelni gyűltünk ma össze,
akik egy élet munkájával teremtették
meg a feltörekvő nemzedék kibontako-
zásának lehetőségét, biztosították fejlő-
dését, tanulását, jobbá válását. A mai
napon szüleinket, nagyszüleinket, déd-
szüleinket ünnepeljük. Ez az ünnep az
idősekért van, róluk szól.  Irányítsuk fi-
gyelmünket most egy kicsit rájuk.
Az idősekre való odafigyelés azért is
fontos, mert a nyugdíjazással megvál-
tozik az évtizedek alatt beidegződött
életforma, a napi tevékenység, módosul
az ember társadalmi helyzete, sőt gyak-
ran a családban betöltött szerepe. Mind-
ezeket tudomásul venni, a megváltozott
körülményekhez alkalmazkodni nem
könnyű.
Az időseknek csökken a testi erejük,
munkabíró képességük, elveszítik egyes
képességeiket és gyakrabban betegsze-
nek meg. Nem könnyű feltalálni magu-
kat a gyengült teherbírás miatt
megváltozott helyzetekben, elfogadni
egy eddig elismert szerep elveszítését.
Manapság egyre többet hallani, hogy
Magyarország s benne Őrhalom is elö-
regszik, az átlagos életkor egyre maga-
sabb. Egyre nagyobb arányban élnek
közöttünk, akik szép kort megértek.
Sokan úgy beszélnek erről a demográ-

fiai jelenségről, mint súlyos társadalmi
problémáról.
Ugyanis van egy olyan közgazdasági
gondolkodásmód, amely azt állítja, hogy
az idősek számának növekedése vala-
miféle hosszú távú pénzügyi probléma,
és úgy beszélnek erről a jelenségről,
hogy egyre tovább tudunk élni, mint-
hogyha ezzel óriási gazdasági kataszt-
rófát idéznénk elő a saját magunk
számára. 
Mindezek mellett a mai fiatal, magát
modernnek tartó generációban észlel-
hető egyfajta lenézése az öregebbeknek.
A technikai fejlődés áldásaiba beleszü-
lető fiatalok műszaki, informatikai is-
mereteik birtokában olykor felsőbb-
rendűnek érzik magukat. Megmosolyog-
ják a márkák, a divat vagy a média
sztárok világában kevésbé járatosakat.
Én azonban azt gondolom, hogy az idős
emberekben sokkal inkább értéket és
fontos erőforrást fedezhetünk föl.
Nekem meggyőződésem, és a viharos
magyar történelem is igazolja, amit
mondok, hogy olyan tapasztalatok és
hagyományok birtokában vannak, olyan
nehéz időket álltak ki derekasan, olyan
tudást gyűjthettek össze, amelyekre
most különösképpen szükségünk van. 
Kérem, engedjék meg, hogy a saját csa-
ládom példáját hozzam föl.
Apai nagyszüleim a Rokkantpusztán
laktak. Jól gazdálkodtak; gyarapodott a
földbirtok és a jószág. Erdélyből hozat-
tak faanyagot, hogy bent a faluban ta-
karos portát építsenek maguknak.
Aztán jött a második világháború és a
front nemcsak lelki és testi sebeket ha-
gyott, de –és ezt Önök közül is sokan ta-
pasztalták- a katonák minden mozdít-
hatót elvittek. Azt az esélyt is, hogy
apám továbbtanulhasson.  
De az élet nem állt meg, a földek itt ma-
radtak, a család ismét gyarapodott.

Sajnos ekkor következett a beadási
rendszer a padlások lesöprésével, majd
a TSZ-esítés, és végül a földeket is el-
vették. Ezt már nagyapám nem élte túl.
Apám önálló családot alapított és -mint
annyian, alkalmazkodva a megvál-
tozott körülményekhez- más megélhe-
tést keresett és mellette háztáji gazdál-
kodással próbált előbbre jutni, amely
kemény munkába mi gyerekek is bele-
nevelődtünk. 
De az idők megint változtak, a mező-
gazdaság jövedelmezősége lecsökkent
(a TSZ is megszűnt). Ismét tovább kel-
lett lépni, így próbálkoztak a kereske-
delemmel, míg bírták erővel,
egészséggel.
Életükkel példát mutattak számunkra
gyermekeik számára élni akarásból,
abból, hogy soha –a legnagyobb nehéz-
ségek közepette sem- szabad feladni a
küzdelmet. Apám –saját sorsából is ta-
nulva – arra törekedett, hogy gyerme-
kei tanult, művelt emberek legyenek.
Ennek köszönhetem, hogy a legjobb is-
kolákba járhattam itthon és külföldön,
és ezért mindig hálás leszek szüleim-
nek. De annyi iskolapadban töltött év,
diplomák – sok korszerű ismeret birto-
kában állíthatom, hogy az élet legfon-
tosabb alapismereteit, a legfőbb
értékeket otthon kaptam. 
Nem iskolában tanultam meg, hogy a
család mekkora érték az ember élet-
ében, hanem a szülői házban. A gyere-
kek szeretete, az értük való áldozat
értéke is apai-anyai örökségem. Mint
ahogy ők neveltek a tisztességre, a
szorgalmas, becsületes munkára,
mások tiszteletére. Ők vittek el a temp-
lomba és tanítottak meg imádkozni is.

I D Ő S E K  N A P J A
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Tisztelt ünnepelt idősek!
Az időskor egy nagyon fontos élet-
szakasz, melyet felelősséggel kell
megélni. Egy olyan időszak, amikor
az kerül előtérbe, ami számít, és ami
igazán értékes, nem pedig a látszat!
Elfogulatlanabbul szemlélik az életet,
higgadtak, tárgyilagosak. A létet a
maga teljességében élik meg. Most
különösen nagy szükség van Önökre!
Országunk súlyos gazdasági és er-
kölcsi válságba került. Az előttünk
járó vezetők a mai jelent és a jövőn-
ket fölélve súlyos adósságterhet, mű-
ködésképtelen rendszereket hagytak
hátra. A gazdaság lelassult, a fiata-
lok nem találnak munkát, életük ki-
látástalanná vált. A családok élete
megnehezedett, a hagyományos kö-
telék föllazult. A korábban szégyell-
ni való dolgok ma reflektorfénybe
kerülnek.
Tisztelt idősek!  Mint a falu újonnan
megválasztott vezetője azt kérem
Önöktől, segítsenek talpra állítani
falunkat és nemzetünket. Kérem,
adják át tapasztalataikat a követ-
kező generációknak, mert csak Önök-
től tudják megkapni a legfontosabb
értékek tiszteletét. Szükségünk lesz
az Önök tudására, bölcsességére és
tapasztalatára, mert az utóbbi évek-
ben elfelejtettünk néhány alapvető
igazságot, például azt, hogy csak
annyit költhetünk, amennyit képesek
vagyunk megkeresni. Elfelejtettük
azt az igazságot, hogy takarékos, be-
osztó élet idővel meghozza a maga
gyümölcsét. Elfelejtettük becsülni a
munkát. Lassacskán többre értékel-
jük a spekulációt, mint a tisztessé-
gesen elvégzett, napi rendszeres
munkát.
Meggyőződésem, hogy amikor a
nagyszülő vigyáz az unokára, és így
a szülők munkát tudnak végezni,
azzal valójában a nagyszülő is az ér-
tékteremtés az országépítés része-
sévé válik. Sokat köszönhetünk az
idős embereknek a családok megtar-
tásáért, és a családok életének meg-
könnyítéséért is.
Ebből összefoglalóan azt a következ-
tetést szűrhetjük le, hogy orszá-
gunknak és falunknak ma még
inkább, mint korábban, igenis szük-
sége van az idős emberekre. 
Azt kívánom Önöknek, hogy azt a
tengernyi csodálatos bölcsességet,
amelyet a hosszú életük során ma-

gukba gyűjtöttek, türelemmel és ön-
zetlenül adják át a fiataloknak. Azt kí-
vánom, hogy szeretettel legyenek
körülvéve; a bánatban és a betegség-
ben pedig vigaszban és támogatásban
legyen részük, s ajándékba derűt,
hosszú életet, sok boldogságos évet
kapjanak! Köszönöm a figyelmüket.”
A polgármester úr ünnepi beszédét, a
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör műsora követte. Elsőként Varga
Nikolett egy népdalcsokorral köszön-
tötte a vendégeket. Az Utánpótlás cso-
port vidám népi játékokat elevenített

föl, majd a Cinegelábak Citera zenekar
és az Asszonykórus népdalcsokorral
kedveskedett az időseknek. Menyhárt
Gáborné óvodavezető, a Hagyomá-
nyőrző Kör elnöke egy népmesével
ajándékozta meg a tisztelt 70 év felet-
tieket. A tánccsoport mezőségi táncok-
kal örvendeztette meg a vendégeket.
Őrhalom határán kívülről érkező ven-
dégeink sorát az ilinyi mesemondó,
Tóth Bernadett előadása nyitotta meg.
Őt követte a dejtári Terka-Margit pro-
dukció. A két csípős nyelvű menyecske
vidám percekkel színesítette az idősek
napi programunkat. 

Az ünnepi műsort  Tóth József Miklós
plébániai kormányzó meglepetése
zárta. Miklós Atya Szent Miklós jel-
mezbe öltözve minden jelenlévőt meg-
ajándékozott egy csokimikulással.
Pilisiné Varga Anna alpolgármester
asszony és Farkas Egon polgármester
úr köszöntötték a jelenlévő legidősebb
hölgyet és urat, Varga Andrásnét és
Járja Mihályt, valamint a névnapjukat
ünneplő Ferenceket is.

A műsort követően került felszolgá-
lásra a finom vacsora, melyet az óvoda
dolgozói készítettek. A vacsora után,
akiknek kedvük tartotta, és még nem
fáradtak el az egész délutánt betöltő
programokban, azok kedvükre mulat-
hattak, táncolhattak. A talpalávalót a
nógrádmarcali Kakas Péter szolgál-
tatta, aki ismert dalokkal szórakoztatta
a rendezvény résztvevőit. 

Az Idősek napja községünkben nagyon
jó példája az összefogás erejének. Pél-
daértékű, hogy már a rendezvényt
megelőző napokban is, és főleg aznap,
milyen nagy összhangban tudnak in-
tézményeink dolgozói együtt tenni egy
nemes cél érdekében. Reméljük, hogy
a megjelent idősek érezték, hogy mi-
lyen nagy szeretettel készültünk kö-
szöntésükre, és reméljük, hogy látták,
milyen nagy tisztelettel vártuk őket.
Bízunk benne, hogy jövőre ismét talál-
kozhatunk mindannyiukkal, és az
újabb hetven évesekkel.
A rendezvény támogatói:

Csikány István – Balassagyarmat, Csi-
tár Község Önkormányzata, Fábián
Istvánné, Farkas Egonné, Farkas Osz-
kár, Fülöp Arnold, Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör, Ipoly kenyér –
Romhányi Pékség, Józsa András, Jó-
zsef Attila Általános Iskola, Kanyó Ist-
ván, Mészáros Szilárd, Nagy Attila,
Napközi Otthonos Óvoda, Római Ka-
tolikus Egyházközség, Tóth József
Miklós plébániai kormányzó, Tóth
Tamás Lesz Vigasz Söröző            F.A
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Október és november hónapban minden
lehetőséget megragadtunk végzős diákjaink
pályaválasztásban történő segítése érdekében.
Diákjaink gyarmaton meglátogatták a mun-
kaügyi központ és a kistérség által szervezett
Sulibörzét. A 8. évfolyamosainknak biztosí-
tottuk a részvétel lehetőségét a középiskolák
nyílt napjain, ezzel is megkönnyítve a diá-
koknak és szüleiknek a tájékozódást és a 
megfelelő választást a továbbtanuláshoz. Is-
kolánkban fogadtuk a gyarmati Balassi Bálint
Gimnázium képviselőit. Intézményünk adott
helyet a Mikszáth középiskola pályaválasztási
kiállításának. Végzőseink gyárlátogatáson
vettek részt nógrádszakáli, ludányhalászi, és
szécsényi termelő és szolgáltató üzemekben. 
A jó kapcsolatunknak köszönhetően az idén
is meglátogattuk az őrhalmi óvoda Mihály-
napi vásárát, október elején felléptek diákja-
ink az ovi 50 éves évfordulóján.
Októberben beindultak - természetismeret,
KRESZ, színjátszó, röplabda, labdarúgás -
szakköreink, felzárkóztató foglalkozásaink. 
Az idén ismét sikerült új lehetőséggel bőví-
teni kínálatunkat. A gyógytestnevelési foglal-
kozások beindításának köszönhetően a
részben felmentett, vagy könnyített testneve-
lésre javasolt gyerekeknek is megfelelő ellá-
tást tudunk biztosítani. 
Beneveztünk a Herman Ottó természetis-
mereti versenyre, és a közlekedési ismeretek
megyei tanulmányi versenyére. A „Közlekedik
a Család” városi és megyei közlekedésismereti
vetélkedőn remekül szerepelt Gyalog József és
Járja István családja, akiknek ismét sikerült
öregbíteni saját maguk és közösségünk jó hír-
nevét. 
Október elején az állatok világnapja kiállí-
tás keretében sok kis állatkát nézhettek, si-
mogathattak tanulóink.

Diákönkormányzatunk szervezésében em-
lékeztünk az aradi vértanúkra
Idén is kiemelt nevelési célunk a környe-
zetvédelem. A diákönkormányzat papírgyűj-
tést és műanyag palack gyűjtést szervezett. A
környezettudatos nevelés részeként a 7. és 8.
évfolyamosaink meglátogatták a nógrádmar-

cali hulladéklerakó telepet. Az uniós előírá-
soknak mindenben megfelelő telepen megis-
merkedtek gyerekeink a szelektív hulladék-
gyűjtés és az újrahasznosítás fontosságával.

Novemberben „Egészséges életmód” cím-
mel ún. témahetet szerveztünk diákjainknak,
ahol a tanítási órák mindegyikébe beépítve az
adott témával foglalkoztak tanulóink. 
Kiállítás, egészséges ételkészítés és kóstolás, 
aerobik, előadás, sor-és váltóversenyek színe-
sítették a programot.

Mikulás napján jót buliztak diákjaink.

Színjátszó szakkörünk előadásának kö-
szönhetően ünnepeltük október 23-át és a ka-
rácsonyt. 

December 17-én karácsonyi ünnepséggel,
zenés bábelőadással, fenyődiscoval zártuk a
2010. évet. 
Örülünk annak, hogy önkormányzatunk 
javítani tudott tornatermünk beázó 
tetőszerkezetén.

A József Attila Általános Iskola 
diáksága, tantestülete, és munkatár-

sai nevében, az Őrhalmi Újság 
minden kedves olvasójának 

békés ünnepeket kíván: 

Csábi Csaba igazgató.

ANYAKÖNYVI HÍREK

2010. II. FÉLÉVBEN 
SZÜLETETTEK:

Marsiczki Péter és Kanyó Kitti fiuk:
Marsiczki Máté Péter - augusztus 28.

Oszagyán Gábor és Sipos Mónika lányuk:
Oszagyán Fanni - szeptember 28.

Sándor Tamás és Hanzel Éva fiuk:
Sándor Kristóf - november 05.

Karvai Norbert és Szokol Andrea fiuk:
Karvai Máté - november 25.

GRATULÁLUNK!

2010. II. FÉLÉVBEN
KÖTÖTT HÁZASSÁG:

Gemer Gabriella és Pohánka Tamás
Szeptember 30.

SOK BOLDOGSÁGOT!

2010. II. FÉLÉVBEN

ELHUNYTAK:

Széles Gábor – Rákóczi út 20. 

– szeptember 10.

Csernyík Istvánné - Dózsa út. 8. 

- szeptember 19.

Oszagyán Mihályné – Ifjúság út 10. 

– október 03.

Hegedűs Sándor János – Rákóczi út 23. 

– október 11.

Mészáros János – Alkotmány út 38. 

– november 09.  

Bene Árpádné – Deák út 21. 

– december 07.

Baranyi Ferencné – Petőfi út 10.

– december 08. 

Varga Sándor - Rákóczi út 46. 

- december 18. 

BÚCSÚZUNK!

Községünkben december 3-án rendezték
meg az Idősek napját. A nyolcadik alka-
lommal megvalósított rendezvényen a
hagyományőrzők valamennyi csoportja
bemutatta az idősek tiszteletére készí-
tett műsorszámukat. 
December 19-én, vasárnap délután az őr-
halmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör betlehemi műsorral köszöntötte a
Kis Jézust. A Menyhárt Gáborné által
rendezett előadással tisztelegtek a Kör
tagjai a kedves hozzátartozók, szeret-
teik előtt, akik egész év során támogat-
ták a Hagyományőrző Kör működését
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyo-

mányőrző Kör áldott karácsonyi 
ünnepeket és szeretetteljes, békés,
boldog új esztendőt kíván minden

kedves támogatójának!

HAGYOMÁNYŐRZŐ HÍRCSOKOR
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ADVENT AZ ÓVODÁBAN
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Az őrhalmi Napközi Otthonos Óvoda immár 50. alkalommal várja
a karácsonyt, hiszen az idén szeptemberben ünnepelte fennállá-
sának 50. születésnapját.

A rangos eseményt méltóképpen megünnepeltük, vendégként
meghívva az 50 évvel ezelőtt óvodába járt nagycsoportos óvodáso-
kat, illetve az óvoda volt dolgozóit. Az óvodás gyerekek és az álta-
lános iskolások műsorral kedveskedtek, László Péter saját gyűjtése
alapján felelevenítette az óvoda megalakulása óta történt esemé-
nyeket, illetve verseiből szavalt a közönség nagy örömére. Meny-
hárt Éva és Varga Nikolett énekével színesítette a rendezvényt.
A karácsonyi ünnepvárás szeretetteljes esemény óvodánkban.
Advent első vasárnapja előtt elkészítjük a gyerekekkel közösen az
adventi koszorút. Amelyen minden héten meggyújtjuk a gyertyá-
kat, miközben egyházi énekeket és karácsonyi gyermekdalokat
énekelünk, felelevenítjük a Kis Jézuska születésének bibliai tör-
ténetét.

Nagycsoportosok műsora a Mihály napi vásáron.

A kicsik karácsonyi verseket, énekeket gyakorolnak, a nagyok
pedig betlehemes játékot tanulnak, melyet december 17-én pén-
teken  a kedves szülőknek is előadnak.
December 13-án Luca napján Luca-búzát ültetünk, melyet kará-
csonykor a karácsonyfa alá tehetnek a gyermekek az otthonukban.
Természetesen nem marad el a mézeskalács sütése sem. Minden
nap beszélgetünk az ünnepről, a szeretetről, a családról.
Közösen díszítjük fel az óvoda karácsonyfáját, majd a Jézuska
meghozza a gyermekek által nagyon várt ajándékokat. Az adventi
időszak meghittségét fokozza az óvoda nyugodt, bensőséges lég-
köre, a fahéj és narancs illata, a gyertyák fénye, melyet áthat az
a szeretet, amelyet az óvoda dolgozói adnak gyermekeinknek.
Az adventi időszakra az óvoda dolgozói nevében kívánom, hogy
mindenki békében, szeretetben várja a karácsony ünnepét, a Jé-
zuska eljövetelét.

Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 

gazdag új évet kíván:

Menyhárt Gáborné óvodavezető

MMIIKKUULLÁÁSS
Miklós nap előestéjén, településünk utcáit kivilágított lovas hin-
tóval végigjárva, kedves szóval és apró édességekkel köszöntötte
a Mikulás az őt váró gyermekeket és felnőtteket egyaránt. 

Községünk Miku-
lása a Polgármes-
teri Hivatalba le-
adott családi aján-
dékcsomagokat
házhoz szállította
és átadta a gyere-
keknek. Az őrhalmi
nagy szakállú, eb-
ben az évben 68
gyermekhez jutatta
el a szeretet cso-
magjait. Az izga-
tott gyerekek ver-
sekkel, dalokkal,
sőt voltak, akik
szép rajzzal kö-
szöntötték a Miku-
lás bácsit, és a
három vidám kram-
puszt. Idén közsé-
günk polgármes-

tere is végig kísérte a Mikulást Őrhalom utcáin, és számos helyen
fényképezővel örökítette meg az ajándék átadás örömteli pillana-
tait. Ezek a fotók megtekinthetők községünk honlapján. Ez az ön-
kormányzati kezdeményezés nagy sikert aratott kicsik és nagyok
körében egyaránt, ezért jövőre is elhívjuk a Mikulást az őrhalmi
gyermekekhez.                                                                                F.A.

Eljött a karácsony, Gyertyák égnek a fákon
Lágy szavú kisharang csenget, Szívünk örömteli dalt zeng.

Ragyogj szép karácsony, Légy a világon bárhol
Ez az ünnep a szereteté Az egész világon.

K ápolnabúcsú
Magyarok Nagyasszonya ünnepén 

a Mária Kápolnánál
Immár ötödik alkalommal tartottunk szentmisét Magyarok Nagy-
asszonya ünnepén az őrhalmi Mária Kápolnánál 2010. október 9-én.
A szentmise előtt a hívek Rózsafüzért imádkoztak. A Mária éne-
kektől és a palóc emberek hangzatos imáitól meghitt környezetben
Tóth József Miklós plébániai kormányzó mutatta be a szentmisét,
melyet megtisztelt jelenlétével báró Buttler Mária is. 
A szertartáson résztvevők közül sokan mécsest gyújtottak, és virág-
okat hoztak a gyermekét a karján tartó Szent Szűznek, ez által kér-
vén őt, hogy járjon közben Isteni fiánál hazánkért, nemzetünkért,
Szent István és Mária országáért.                                     Kanyó Géza

Az 50 évvel ezelőtti nagycsoportosok
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Legidősebb néni
Megkértük Varga Andrásné Julis nénit meséljen nekünk így karácsony tájt életéről, fia-
tal koráról és jelen napjairól. Varga Andrásné Járja Julianna 1926. június 22-én szüle-
tett Őrhalomban. „Az alsó négy osztályt a Kultúrházban jártuk, azután már a jelenlegi
iskolába a többit. Én már 12 éves koromtól a többi fiatallal répát egyelni jártam, saját ma-
gamnak így tudtam venni szoknyát és kötényt.” Julis néni jól emlékszik fiatal önmagára,
amikor elhunyt András férjéről kérdezem, rögtön válaszol: „Bálban ismerkedtünk meg.
17 éves voltam, az akkori lányok szórakozása az iskolában lévő Leánykör volt, a fiúk
pedig a kaparóba jártak. Táncoltunk, játszottunk, szórakoztunk. Emlékszem egyszer
még Szentkútra is elmentünk a Körrel táncolni. Nyáron a lányok „mancsoztak” az ún.
cigánygödörben. Édesapám halála után férjhez mentem. 65 évig éltünk együtt a fér-
jemmel, teljesen haláláig, szegényesen, de boldog házasságban.
Amikor gyerekükről kérdezek elszomorodva válaszol: „Egy gyerekünk Piroska 1948-
ban született. Nehéz anyagi körülmények közt neveltük, a házat is akkor építettük. De
sajnos a lányunk már meghalt.”
Megkérem Julis nénit meséljen még a férjével Andrással együtt töltött aktív életükről.
„Együtt jártunk aratni, meg markot szedni a sői határba, ősszel az Új-árokba kendert áz-
tattunk, télen szőttük a ruhát, a sok zsákot és törülközőt. Fiatalon nem főztem, azt meg-
tették a családban élő idősebbek. Általában bab, krumplis lé, káposzta volt az eledel.
Vasárnap népviseletbe öltözve mentünk a templomba. A vasalt és a keményített szok-
nyáktól alig fértünk el a padok előtt, rajtam is
hat szoknya volt.” Ezt szinte el se meséli, már
is egy fényképet keres elő a régmúltról. Ezt kö-
vetően idős napjairól kérdezgetem. Válaszából
kiderül, hogy 84 évesen sem tétlenkedik: főzö-
get, szentmisére jár, átmegy a szomszédba be-
szélgetni, kimegy a temetőbe és bejár
Balassagyarmatra az unokájához és déduno-
káihoz, de még olvasgat is. Az asztalon az
Aranyecset c. könyv található, felénél könyvjel-
zővel, mellette az imakönyve, de Karácsony
lévén az ünnepre tereli a szót. „Az ünnep előtt
már feldíszítettem a karácsonyfámat, majd ka-
lácsot is sütök túróval, dióval, lekvárral. Az ün-
nepeket a gyerekeknél töltöm.”
Végezetül átadom részére a szerkesztőség jó-
kívánságát, Áldott Szent Karácsonyt és további
jó egészséget kívánva köszönök el tőle, ő pedig
mutatja a gazdagon díszített karácsonyfáját.

Legidősebb bácsi 
A Petőfi utcában, Járja Mihályt kerestük meg, hogy családja körében köszöntsük őt, aki
1926. március 26-án látta meg a napvilágot Őrhalomban. „Apám arató gazda volt.”
Kezdte máris az öreg úr. „A sői határban szedtük fiatalon a markot, 70 Ft volt a napi bé-
rünk, de nekünk részből volt az aratás, hiszen búzát kaptunk érte. Gyermekkoromban
a fúvószenekarnak is tagja voltam, mint kisdobos. Sokat fociztunk társaimmal, én csa-
tár és hátvéd voltam. Jól ment a játék, nagyobb csapatokhoz is hívtak játszani. Legény
koromban a farsangi és a húsvéti mulatságra jártunk a Kultúrba. Szent Istvánkor sza-
badtéren táncoltunk, szórakoztunk a szövetkezet előtt. Feleségemnek három évig ud-
varoltam, 1948. október 27-én kerültünk össze.” Közben megszakítja beszélgetésünket
a tévé betlehemi műsora miatt, amit együtt nézünk meg Miska bácsi feleségével, Ili né-
nivel, aki így emlékszik a régi karácsonyokra: „Ilyenkor már a kemencében sütöttük a
parasztkalácsot, közben főztem a káposztalevest. Hajnalban már a mise előtt öt me-
nyecskének kikötöttem a fejét. Őze Ilus jött először, akivel együtt mentünk a rorátéra.
Még a pusztáról is jöttek a hajnali misére, tele is volt a templom.” Miska bácsi szoká-
sos mosolyával, derűsen emlékszik 50 éves házassági évfordulójukra, amikor fel volt áll-
ványozva a templo. A tíz évvel későbbi, gyémántlakodalmat pedig Szentkúton
ünnepelték. Amikor Miska bácsit jelen napjainkról kérdezem, hogy s mint vannak mos-
tanában, arca kissé elkomolyodik, és szomorúan meséli, hogy a nyáron kórházban volt,
Ili néni elesett és eltörte a kezét. Próbálom a beszélgetést vidámabb téma felé terelni,
ezért a karácsonyról érdeklődök tőle: „Karácsonyra kacsahús, halászlé, és mákos rétes
kerül az asztalra. Mindig egy méteres karácsonyfánk szokott lenni, alatta pedig beke-
retezett betlehemi kép. Valamikor Havassy óvónéni tanította meg az asszonyokat sza-
loncukrot készíteni. Ez a cukor, ami aztán a fára került, égetett cukorból készült és
színes papírba csomagolták. Régen a fa mellé tettek szentképeket, almát és csokipa-
pírba csavart diót.” Az idős pár fiukkal lakik együtt. Ili néni a régi szép ruhák ismerője,

mai napig ő készíti fel a hagyományőr-
zőket az Anna-napi népviseletes szép-
ségversenyre. Miska bácsi emlékében
elevenen él az egykori tűzoltó tagság, a
rezesbanda és a foci. A mindig vidám,
nyugodt, dolgos ember napszámosként
kezdte, aztán dolgozott a vasútnál, majd
hosszú évekig a TSZ-ben.

Az Őrhalmi Újság dolgozói
nevében kívánok számukra

derűs, boldog éveket, és 
áldott Szent Karácsonyt.

Kanyó Géza  

E G É  S  Z  S  É  G S  A R O K

Kedves Betegeim!
Minden cikkemet igyekszem valami aktualitáshoz kötni, ezért szedtem össze az alábbi né-
hány gondolatot, ami nem feltétlenül függ össze egymással.
Szerencsénkre betört az igazi tél és a tiszta hideg idő, ami a vírusok szaporodásának nem
kedvez. Így igazi nagy vírusjárványunk nem volt, és már az enyhe időkig nem is lesz. El-
szórtan megfázások, kisebb hasmenések voltak, de szerencsére tömegeket nem érintettek.
A hideg télnek vannak nagy veszélyei is, elsősorban a balesetek, amik a csúszós úton ér-
hetnek minket. Itt a legfontosabb teendőnk a megelőzés, vagyis takarítsuk a járdákat és te-
gyük csúszásmentessé. Csak akkor induljunk útnak, ha nagyon fontos, és akkor is jó
cipőben, ami nem csúszik. Főként az idősebbekre vonatkoznak ezek a tanácsok, hiszen az
ő csontjaik könnyebben törnek, és sokkal nehezebben gyógyulnak, náluk rosszabbak a gyó-
gyulási arányok.
A harmadik gondolatom az ünnepek közeledtével válik igazán aktuálissá, hiszen a mérték-
letességre szeretném felhívni a figyelmet. A  testünket sokszor kényeztetjük földi javakkal,
finom ételekkel, italokkal. Sajnos a bőség sokszor megzavarja agyunkat és a mérték felett
eszünk vagy iszunk. A szervezetünknek ez ugyanolyan káros lehet, mint egy betegség,
ezért vigyázzunk, hogy hol a határ. Osszuk be amink van és az a javunkra válik.
Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok minden olvasónak!

Dr.Gúth Csaba háziorvos

Légúti betegségek elleni védekezés
Mostanában gyakran hallom, látom a TV-ben azt a reklámot, amelyik az LGG-t tartalmazó
vitaminkészítményekkel való védekezést ajánlja. 
Mi az az LGG?A lactobacilus GG.rövidítése. Egy tejsavbaktérium /jótékony hatású, probio-
tikum/, aminek a felsőlégúti betegségek elleni védekezésben van jelentősége. Ugyanis je-
lentősen elkerülhető, csökkenthető az esély arra, hogy náthásak legyünk, torkunk fájjon,
vagy influenzásak legyünk, ha LGG-t is tartalmazó szert szedünk.

Óvodás korú gyermekeket teszteltek, s azok között, akik rendszeresen kapták, azok a gye-
rekek ritkábban betegedtek meg, ha betegek is lettek, a betegség enyhébb lefolyású volt.
Szövődmény is kevesebb esetben alakult ki. Felnőtteknek is jó hatású.
Az LGG hatása háromszoros. Fokozza az ellenanyagtermelést a baktériumok elpusztítására.
Azt a táplálékot is fogyasztja, amit a kórokozónak szükséges. A betegséget okozó baktériu-
mok megtelepedését is gátolja, így nem szaporodnak el a szervezetben.
Az egészséges szervezetben is sokféle kórokozó található, de az immunrendszerünk általá-
ban hatásosan megvéd ellenük. Betegek csak akkor leszünk tőlük, ha elszaporodnak, s az
immunrendszerünk nem képes már megvédeni.
Azt régóta ismerjük, hogy vitaminok, ásványi anyagok nélkül a szervezet nem működik meg-
felelően. Főleg, ha nem változatosan táplálkozunk. De, ha LGG-t tartalmazó készítményt
szedünk, akkor a védekezés hatásosabb. Télen is a lehetőségeinkhez képest fogyasszunk
megfelelő mennyiségű friss gyümölcsöket, zöldségféléket, amik biztosítják szervezetünk szá-
mára szükséges vitamin- és ásványianyag szükségletet. Több hasznos folyadékot is kellene
fogyasztanunk, mint pl.vizet, teát, és nem üdítőt. Mozognunk is többet kellene, hisz ez is az
egészséges életmódunk hozzátartozója.
Egy náthás betegség nem tartozik a komoly betegségek közé, ám mégis „lever a lábunkról”,
és ami lényeges, komolyabb betegség is kialakulhat belőle.
Ne feledkezzünk meg a H1N1-ről sem. Ugyan mostanában csend van körülötte, de hosszú
még a tél. Előfordulhat az, ami már az elmúlt években megtörtént, esély van rá. Csak a vé-
dőoltással tudjuk magunkat megvédeni. Az oltás hatásától nem, csak a betegségtől, illetve
annak szövődményeitől kell félni.
Kívánok minden olvasónak 

BÉKÉS KARÁCSONYT és még BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT!
Hevér Istvánné védőnő

LEGIDŐSEBB NÉNI ÉS BÁCSI AZ IDŐSEK NAPJÁN

A 2010. december 3-án, pénteken megrendezett Idősek napján, a már jól ismert hagyományok szerint köszöntöttük a jelenlévők közül a legidősebb
nőt és férfit. Pilisiné Varga Anna alpolgármester asszonynak és Farkas Egon polgármester úrnak jutott az a megtisztelő feladat, hogy egy szerény

ajándékcsomag átadásával, tiszteletük jeleként felköszöntsék a legidősebb nénit, Varga Andrásnét, és a legidősebb bácsit, Járja Mihályt.
Ezen alkalomból, az idősek napján megjelent két legidősebb emberrel készítettünk interjút, melyet az alábbiakban olvashatnak.


