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KARÁCSONYI, ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Barátaim!
Summáját írom a számvetésnek,
jó és rossz dolgát az elmúlt évnek.
Ötvenkét hétben mi történt vala,
milyen volt az év tavasza, nyara?
Mit tettünk ősszel, s ezen a télen?
Emlékek állnak itt sorban, szépen.
Oly év volt ez is, miképp a többi?
Nem baj hogy elmúlt, ha jobb fog jönni!
Nemesebb célért küzdjünk új évben!
Csüggedés tör ránk? Ne hagyjuk még sem!
Vezérlő-csillag egünkön halad,
hitünk a jóban mindig megmarad!

Végéhez közeledik a 2011-es esztendő, itt az idő egy kis számvetésre!
A nyugati, magát fejlettnek tartó világban elérkezett az igazság
pillanata. Szembe kell nézni annak a világszemléletnek a következményeivel, mely szerint lehet úgy élni, hogy többet költünk,
mint amit képesek vagyunk megtermelni.
Őrhalom esetében, mint cseppben a tenger, tükröződnek az
adósságválság tünetei. A saját bőrünkön tapasztaltuk meg a gondokat. A talpra állás, a dolgok rendbetétele, lehetetlen küldetésnek tűnt. Visszatekintve az elmúlt év munkájára,
mondhatom, hogy nehéz évünk volt. De azt is állítom, hogy a
küzdelem nem volt hiábavaló.
Sikerült elkerülnünk a legrosszabbat, a szakadékból visszarántottuk a falu szekerét és biztosítottuk a további haladást. Ehhez
át kellett alakítani szinte az összes működési területet, minden
feladatot költséghatékonyabban kell végeznünk, mint korábban,
miközben folyamatos harcot vívunk a türelmetlen hitelezőkkel.
Hogy ez mennyi munkával járt, hány éjszakát és hétvégét igényelt, azt összeszámolni is nehéz lenne. Mint ahogyan azt is,
hogy mennyi áldozatot és lemondást követelt mindenkitől.
A működtetésen, átszervezésen túl, fejlődési pályára állítottuk
a falut. Új játszótérrel gazdagodtunk és bekerítettük a focipályát, a közterületeken tereprendezést végeztünk és fejlesztettük
az iskola informatikai eszközeit, hogy csak néhány példát említsek. Felülvizsgáltuk az összes korábbi társulásunkat, ahol szükséges, határozottabban képviseljük a saját érdekünket.
Számtalan, jó hangulatú közösségi rendezvényt szerveztünk és 3
alkalommal osztottunk élelmiszer segélyt. Egyik legnagyobb
eredményünk az óvoda épület megújítását segítő nyertes pályázat, mely hamarosan megvalósulhat.
Egy évvel ezelőtt, 2010. végén, a legreményvesztettebb időkben, betlehemet építettünk a Szent István kápolna mellé. A
Szentcsaládot ábrázoló egyszerű szobrocskák karácsony hangulatának, üzenetének megélésében segítették a helyi lakókat és
az átutazókat egyaránt. Sokan úgy gondoltuk, hogy nem csak az
utcára, de szívünkbe, lelkünkbe is be kell fogadnunk a reményt
és szeretetet hozó Kisdedet. Hiszem, hogy Neki köszönhetjük
azt, hogy annyi irigység, kapzsiság és rossz szándék ellenére ki
tudtunk tartani az előre vivő úton.
Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg munkatársaim áldozatos
munkáját és fejezem ki hálámat mindenkinek, aki tett a faluért. Szeretetben, békességben eltöltött karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok minden őrhalmi lakosnak!
Farkas Egon

96 ÉVES TELEPÜLÉSÜNK LEGIDŐSEBB LAKÓJA

Az Őrhalmi Újság szerkesztősége, a közelgő karácsonyi
ünnepek alkalmából községünk legidősebb lakóját kereste fel, Hegedűs Ignácné, Őrhalom Kossuth út 36. szám
alatti lakost, hogy visszaemlékezve mondja el, milyen is
volt régen a karácsony.

„1915. február 2-án születtem Őrhalomban. Hárman voltunk testvérek
én voltam a legidősebb gyermek a családban. Gyermekkori karácsonyunk
igen szegényes volt, de szeretetben annál gazdagabb. A karácsonyfára
papírba csomagolt égetett cukrot, diót és almát raktunk. A nagy ünnep
készültével kalácsot sütöttünk a kemencében. A húslevesen kívül, füstölt hússal káposztát és kocsonyát is főztünk. Szenteste a család együtt
volt, majd mentünk az éjféli misére. A húsból készült ételeket csak karácsony napján fogyaszthattuk, mert Ádám – Éva napján böjt volt.”
Ezt követően a hosszú élet titkáról kérdezem Ilonka nénit.
„Sokat jártam napszámba, meg aratni, sokat dolgoztam én életemben. Fiatal koromban tagja voltam a gyöngyösbokréta csoportnak, sokat táncoltam a szövetkezet előtt, a lányokkal a kiállításokra vittek bennünket.”
Visszatérünk a mindennapokra, kérdezem, hogy mivel tölti napjait?

„Szeretem a televíziót nézni, sokat imádkozom. A karácsony közeledtével elvégzem a szentgyónást, éppen ma jön az atya gyóntatni. Várom a
karácsonyt, a fiammal és a menyemmel – én már szinte csak lelkiekben
- készülök az év legnagyobb ünnepére.”
Ilonka néninek megköszönve az interjút, jó egészséget és
áldásos mindennapokat kíván az
Őrhalmi Újság szerkesztősége nevében:
Kanyó Géza.

Őrhalmi betlehemesek az 1940-es években
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ÖNKORMÁNYZAT

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET

2011. IV. negyedévében 2 alkalommal ülésezett a képviselő-testület.
Október 27-én az első napirend keretében
tárgyalta a képviselő-testület az Ipolymenti Palócok Térségfejlesztő Egyesületéhez benyújtandó pályázatot, melynek
keretében a „ Zöldutak, zöldutas információs pontok kialakítása és fejlesztése” című
pályázathoz csatlakozott. A 2. napirendben döntött a testület a közvilágítás energiacsökkentő
korszerűsítése
és
költségcsökkentése tárgyában.
November 16-án a képviselő-testület zárt
ülés keretében tárgyalta a szociális és
egyéb segélykérelmeket. A 2. napirend keretében Farkas Egon polgármester beszámolt az önkormányzat 2011. III.
negyedéves gazdálkodásáról, melyet a testület egyhangú szavazással elfogadott. Ezt
követően a képviselő-testület egyhangú
szavazással módosította 2011. évi költségvetési rendeletét - 12/2011.(XI.17.). A 4.
napirendben meghatározták a 2012. évi
költségvetési koncepciókat. A következő
napirendben elfogadták a 2012. évi belső
ellenőrzési tervet. A 6. napirend keretében
a testület egyhangú szavazással módosította az Önkormányzat vagyonáról
szóló 14/1998.(XII.14.) rendeletét a
13/2011.(XI.17.) rendeletével. A 7. napirend keretében elbírálta a képviselő-testület a beérkezett Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatokat. A képviselő-testülethez összesen 9 db pályázat érkezett, melyből 6 db
„A” típusú pályázat, 3 db pedig „B” típusú
pályázat. A pályázatok elbírálásánál a képviselő-testület a pályázó szociális helyzetét
vette figyelembe, ez alapján differenciáltan
kerültek megállapításra a pályázati összegek. Az önkormányzati pályázati támogatás a 2012. évre vonatkozóan összesen
215.000 Ft.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban történő részvételre egy fő jelezte szándékát.
Ez alapján a képviselő-testület csatlakozott
a pályázathoz és a pályázót elviekben támogatta.
A testületi ülés keretében az utolsó napirend a közmeghallgatás volt, melynek témája, a közrend és közbiztonság aktuális
helyzete. A napirend keretében többek között Révész Ákos balassagyarmati rendőrkapitány tájékoztatta a jelenlévőket
Őrhalom település közrend és közbiztonsági helyzetéről.
B.T.

ANDI VARRODÁJA
Őrhalom Ifjúság út 22.szám alatt
Nagy Istvánné Járja Andrea varrónő
vállal női, férfi, gyermek ruhakészítést,
átalakítást, méretre igazítást,
lakástextil varrást, rövid határidővel.
Előzetes időpont egyeztetéssel az alábbi
telefonszámon:06-20-5878976
Mindenkit szeretettel vár Andi varrónő!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Október végén, november elején megtörtént a temető fakerítésének festése, melyet a közcélú foglalkoztatottak végeztek el.

Október 17-től 21-ig elektronikai hulladékgyűjtést szervezett a Tárnics Hulladéklerakó Kft. Erre a célra a Polgármesteri
Hivatal udvarán egy konténer volt elhelyezve.
Önkormányzatunk visszaadta a régi parókia épületét az egyháznak.
November 28-án és 30-án élelmiszersegély
osztására került sor a településen a szociálisan rászoruló kiskorú gyermekek, létminimum közelében élők, önhibájukon kívül
létminimum közelében élők, és kisnyugdíjasok részére. A támogathatók körét a Gyermekétkeztetési Alapítvány határozta meg.

kal, néhányan szép rajzzal köszöntötték a
Mikulás bácsit, és a két vidám krampuszt.
Ez a kedves önkormányzati kezdeményezés immár nyolcadik alkalommal valósulhatott meg a helyi Mikulásnak bizalmat
szavazó szülők jóvoltából.

Önkormányzatunk december 15-én Idősek napját szervezett.

Meghívó

Szeretettel várjuk, és tisztelettel meghívjuk Őrhalom község lakóit 2011. december 23-án, pénteken, 17 órakor az
őrhalmi katolikus templomban tartandó
karácsonyi ünnepségünkre, misztériumjátékra. A programban közreműködnek az őrhalmi ministránsok, a
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör
tagjai, Simon Gergő, valamint Vetter
Anita kántor és a templom énekkara.
ÜNNEPI MISEREND

2011. dec. 24., szombat éjféli mise 24.00 órakor
2011. dec. 25., vasárnap karácsonyi ünnepi
Pályázatot nyert Önkormányzatunk az
Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ÉMOP-3.1.2. pályázati felhívásán a Napközi Otthonos Óvoda
felújítására, 38 millió Ft összegben.
2011. november 30. időponttal megszűnt
az iskolabusz, mert a Balassagyarmati Kistérségi Társulás az alacsony iskolai létszám
miatt már nem támogatja ezt a feladatot,
az önkormányzat pedig saját erőből szintén nem tud erre forrást biztosítani.
November 21-én a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mozgósítási
gyakorlatot rendelt el a településen, a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak
közül kijelölt állomány részére. A gyakorlat sikeresen lezajlott a településen.
Miklós nap előestéjén községünk Mikulása a Polgármesteri Hivatalba leadott családi ajándékcsomagokat házhoz szállította
és átadta a gyerekeknek. Az őrhalmi nagy
szakállú, ebben az évben 34 házhoz, 72
gyermekhez jutatta el a szeretet csomagjait. Az izgatott gyerekek versekkel, dalok-

szentmise 9.30 órakor
2011. dec. 26., hétfő karácsonyi ünnepi szentmise 9.30 órakor főcelebráns Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök
2011. dec. 31., szombat 18.00 órakor év végi hálaadó szentmise
2012. jan. 1., vasárnap 09.30 órakor újévi ünnepi szentmise

A kedves híveknek áldott szentkarácsonyi ünnepeket kíván az őrhalmi egyházközségi képviselő-testület nevében Farkas Oszkár elnök

RÉGI FÉNYKÉPEK, IRATOK

Szerkesztőségünk szeretné bővíteni a
már eddig összegyűjtött ún. Régi idők
fotói albumát, hogy községünkről minél
gazdagabb fénykép- és dokumentumgyűjteményt létrehozhassunk. Ezért
kérjük kedves olvasóinkat, hogy ha fényképeik, régi irataik, Őrhalomról szóló újságcikkeik, vagy egyéb érdekes
feljegyzéseik vannak, hogy azokat legyenek szívesek nekünk kölcsön adni. Mi
ezeket számítógépre dokumentáljuk,
aztán olyan állapotban, mint kaptuk,
vissza is adjuk tulajdonosának.
F.A.

NAPJAINK

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 bárki számára szabad préda. Az is
felelni fog az ilyen cselekmények elkövetéséért, aki segítséget nyújt a
kitermelésben.
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ZENÉS, IRODALMI EST

A balassagyarmati székhelyű Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság tagsága őrhalmi személlyel is büszkélkedhet.
László Péter költőnk a társaság oszlopos tagja. Az irodalmat pártolók havonta más-más településen szerveznek összejövetelt. Ez
alkalommal, december 4-én, vasárnap községünket tisztelték meg
jelenlétükkel. A program a helyi hagyományőrzők műsorával kezdődött, ezt követően Menyhárt Éva énekelt, majd a citerásoké és az
asszonykórusé volt a színpad. A műsor irodalmi részében hallhattuk a fellépők különböző stílusú, kedvenc verseit, illetve olyan prózai részleteket, amelyek mindenkit magukkal ragadtak.

A versmondók között üdvözölhettük Rados Zsófiát és Járja Bencét
is. Az irodalmi est zenei kíséretét Palánki Éva tanárnő és Palánki
Lénárd biztosították. A feledhetetlen művészi teljesítményeket a
szép számmal megjelent közönség hálás szívvel és nagy tapssal
jutalmazta.
F.A.
Ne féljetek!

A kezdetekből indul ki minden.
Születés, gyermekkor, felnőtt évek.
Régi arcok sárguló fényképeken,
Kísértenek a könnyes emlékek.
Megöregedtünk, idősek lettünk.
Sok mindent elfelejtettünk,
ami fontos volt, már mulandóság.
Hová tűnt a vidám, bájos ifjúság?
S merre tart a sorsfolyónk?
Naponta kérdezzük önmagunk.
Mikor fut zátonyra élethajónk?
Meddig utazunk, és hová jutunk,

A végzet óceánja vár reánk,
vagy az öröklét kéklő tengere?
Végtelen lesz az éjszakánk,
vagy ránk ragyog a Nap szeme?
Fény s árny közt bolyong a létünk,
Remélünk, félünk, szárnyalunk…
Azt sem tudjuk, hogy miért élünk.
És mi lesz majd, ha meghalunk?
Egyszer a válasz is megérkezik,
amikor az Isten szól a lelketekhez:
Ne féljetek! A halál nem létezik.
Csak visszatértek a kezdetekhez!
/László Péter/

Végezetül, boldog karácsonyi ünnepeket, és az idei évnél boldogabb
és eredményesebb új évet kíván az Őrhalomi Körzeti Megbízotti
Csoport: Juhász Norbert r.tzls. és Valah zsolt r.ftőrm.

A cikk írója: Juhász Norbert r.tzls.

Biztonságunk érdekében
November végén múlt tíz éve, hogy a Rendőrség őrhalmi körzeti megbízotti irodájában 12 fővel megalakult az Őrhalom és Térsége Polgárőrség. Az elmúlt egy évtizedben az egyesület nagyon sok sikert, néha még országosan is ismertté vált eredményt ért el (mint például a postahivatalt fényes nappal kirabló bűnöző elfogásához nyújtott hathatós segítség). Sokat fejlődött, gazdagodott a civil szervezet, nagyon sok felszerelést sikerült beszerezni, és jelentősen
bővült a tagság is. Mindemellett folyamatosan merültek fel problémák, amiket szerencsére minden alkalommal meg tudott oldani az egyesület.
Most, a 10. születésnap idején is egy nehéz időszakot él meg a polgárőrség. Az önkormányzati támogatás elapadt, a különböző pályázati lehetőségek is
nagyon beszűkültek. A polgárőrök társadalmi megbecsülése sokat gyengült nem csak nálunk, hanem országos szinten is, és sajnos romlott a fegyelmi helyzet a tagság soraiban. Mindezen problémák megoldása érdekében a januári közgyűlésen az egyesület a vezetőség jelentős átalakításáról dönthet majd.
Ötfős, új arcokkal is bővülő, hatékonyabban működő elnökség megválasztására tesz majd javaslatot a jelenlegi vezetőség, ahogyan a vonatkozó, új jogszabályoknak történő megfelelés érdekében három szakosztályt is létre kell hozni az egyesületen belül (rendezvénybiztosító és járőr szakosztály, önkéntes tűzoltó szakosztály, polgárőr figyelő szakosztály).
A sok probléma közepette sikerült szerencsére eredményeket is elérni az elmúlt időszakban, így például „horogra akadt” néhány fa tolvaj. A közelgő karácsonyi és szilveszteri időszakban pedig az ünnepek csendjét igyekszik majd szolgálni a tagság.

Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség vezetősége és tagjai ez úton kívánnak áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket és egy boldogabb, békés új esztendőt településünk valamennyi jó szándékú polgárának!

-RP-
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„Szállnak az évek, elszáll életünk.
Ősz lett, pedig tegnap üde tavasz volt.
Sürget a kiáltás, mit nem feledhetünk:
Ameddig még időnk van, tegyünk jót!
Fáradhatatlanul vessük a jó magot:
szeretet tettét és szerető szót!
Amit elvetettél, egykor arathatod.
Ameddig időnk van, tegyünk jót!
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm
az ünnepelt időseket, minden kedves
vendéget és fellépőt! Különös tisztelettel köszöntöm Molnár Péter esperes
urat, Farkas Oszkárt, az egyházközség
elnökét és a megjelent önkormányzati
képviselőket!
A mai napon az idős embereket ünnepeljük, szüleinket, nagyszüleinket, dédszüleinket. Azokat az embereket, akik
elindítottak minket az élet útján; fölneveltek, tanítottak, gondoztak. Akik
életük munkájával megteremtették a
szükséges anyagi feltételeket a családjuk
számára és fölépítették az országot és
ezt a falut, amelyben élünk.
A mai napon
különös
figyelmet szentelünk azoknak az embereknek, akik
mögött hoszszú évek teltek el. A sok
munkától testük
megfáradt, egészségük meggyengült. A
családban,
közösségben
korábban betöltött szerepük megváltozott. Nem könnyű alkalmaz- kodniuk
ezekhez a megváltozott körülményekhez!
Ezért a mai ünnepen különös figyelmet
és szeretetet fordítsunk az idős emberekre, szívünkbe vésve Óbecsey István
költő szavait:

Szeressétek az öregeket!
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.
Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

ESEMÉNY

N A P J A

Tisztelt Ünnepelt Idősek, Kedves Fiatalabbak! Az év minden napján, de a mai
ünnepen különösen, nekünk fiatalabbaknak, számot kell vetnünk mindazzal,
amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk. Hálatelt szívvel köszönjük meg a
sok áldozatot, amelyet értünk hoztak.

A saját életemben úgy tekintek idős szüleimre, mint a lépcsőre és a korlátra. Lépcsőre, mely mindig magasabbra visz és
mutatja az irányt: Taníttattak és jó iskolákat választottak számomra, mert
tudták, hogy a tudással lehet boldogulni.
Idegennyelv órára járattak, mert sejtették, hogy kitágul a világ. Segítettek az
otthonteremtésben, mert tudták, hogy ez
a családi élet alapja. Ugyanakkor korlát
voltak a számomra, melybe a lépcsőn fölfelé haladva mindig tudtam, hogy belekapaszkodhatok. Ma is tudom, hogy
mindig számíthatok rájuk, bár egyre inkább arra törekszem, hogy én legyek a
korlát számukra, melyre, ha szükségük
van, rátámaszkodhatnak.
Tisztelt Idősek! Egy normális világban
az a dolgok rendje, hogy az öregek a fiatalokra támaszkodnak, az ifjabbak támogatják az idősebb generációt. Sajnos
ma nem ilyen időket élünk! Mindannyian
tapasztaljuk az adósság válság hatásait. Aktív korúak, fiatalok
tömegei nem
találnak munkát, megélhetést.
Sok
olyan család
van, ahol a
nagyszülők
anyagi támogatása nélkül
nem tudnának
megélni.
Más családokban
ugyan
van munkahely, de any-

Ő R H A L O M
nyira leköti a
szülők idejét és
energiáját,
hogy a nagyszülők segítsége
nélkül
nem boldogulnának a gyerekneveléssel,
nem
tudnák
rendesen vezetni a háztartást. És ugyan
ki tud- ná fölbecsülni annak
a sok imádságnak az értékét, melyet a
dolgozni már nem bíró öregek fölajánlanak a családjukért.
Tisztelt Ünnepelt Idősek! Ma nagyobb
szükség van Önökre, mint bármikor! Azt
kívánom, hogy szeretettel legyenek körülvéve; hogy még sokat bírjanak segíteni a családjukban, hogy a gyermekeik,
unokáik boldogságát láthassák,
és
hogy amikor
csak várják, a
kis
unoka,
dédunoka magukra nyissa
az ajtót.
A következő
ünnepi műsorhoz, melyet a fellépők az
Önök tiszteletére készítettek, jó szórakozást, az óvoda dolgozói által készített
vacsorához jó étvágyat, és az est hátralevő részéhez pedig emlékezetes pillanatokat, feledhetetlen kikapcsolódást
kívánok

Köszönöm az óvoda és a hivatal dolgozóinak áldozatos munkájukat, a szereplőknek műsorukat és rendezvényünk
támogatóinknak a segítséget. Köszönöm
a figyelmüket.”
A fentiekben Farkas Egon polgármester úr
Idősek napján elhangzott ünnepi beszédét
idéztük. A rendezvényen megjelent legidősebb hölgyet, Kanyó Sándornét egy cserepes virággal, és legidősebb urat, Nagy
Jánost egy üveg pezsgővel köszöntötte
Farkas Egon polgármester és Pilisiné
Varga Anna alpolgármester.Támoga- tóink
voltak: Csernyik Péter, Farkas Oszkár,
Fülöp Arnold, Ipoly Kenyér Kft. Romhány,
Kanyó István, Széles Ferenc, Fábián Istvánné.
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Október elején a környezettudatos nevelés fejlesztése érdekében, diákönkormányzatunk papírgyűjtést szervezett. Az ebből befolyt összeget gyermekprogramokra fogjuk fordítani.
Novemberben nyolcadikos végzős diákjaink Balassagyarmaton megrendezett
„Sulibörzén” válogathattak a középiskolák továbbtanulási kínálatából.
Decemberben iskolánk adott helyet a Mikszáth Kálmán Szakközépiskola pályaválasztási kiállításának. Természetesen az idén is lehetőségük volt végzős tanulóinknak a középiskolák nyílt napjainak látogatására, ezzel is segítve a
tanulók és szüleik iskolaválasztását.

ISKOLA

HÍREI

kolai közösségi programjaink, kirándulásaink, pénzügyi támogatására.
A program keretében szerveztük a Halloween-t, amelyen a gyermekek csodálatos tárgyakat, töklámpásokat, maszkokat, figurákat készítettek.
Szintén a programból jutottak el alsósaink, a szécsényi művelődési házban
megrendezett Mikulás bábelőadásra.
Beneveztünk az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a nemzetközi Közlekedési Hatóság „Szuperbringa” balesetmegelőzési programjába.
Hét, kilenc, tizenegy éves focistáink jól szerepeltek az ősz folyamán Szécsényben és Rimócon megrendezett Bozsik labdarúgó utánpótlás tornákon.
December 21-én karácsonyi ünnepséggel, és fenyődiscoval zártuk az évet.
A József Attila Általános Iskola tantestülete, és munkatársai nevében,
az Őrhalmi Újság minden kedves olvasójának meghitt, békés ünnepeket
kíván: Csábi Csaba igazgató

Örömteli, hogy egy jelentős összeget nyertünk az integrált pedagógiai rendszer (IPR) pályázaton. Ez a pályázat a pedagógusok szakmai megújulásán túl,
lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiai megsegítésére, is-

Óvodánk hírei

Az őrhalmi óvodások és kísérőik októberben a balassagyarmati moziba utaztak, ahol megtekintették a Verdák II. című mesefilmet. Nagyon sok gyermeknek ez volt az első mozi látogatása, így kétszeres
élményben volt részük, hiszen a film megtekintése mellett elkápráztatta őket a filmszínház sajátos hangulata is.
Novemberben nyílt napot tartottunk a nagycsoportban, melyen a
szülők egy kis ízelítőt kaphattak, hogy milyen játékos feladatokkal
történik gyermekeik fejlesztése.
December elején elkezdődött a karácsonyi készülődés. Közösen készítettük el az adventi koszorút. Hétfőnként körbe ültük, majd meggyújtottuk rajta a gyertyákat, s a gyertyák fényénél beszélgettünk a
karácsonyról, szeretetről, Jézus születéséről, valamint karácsonyi dalokat énekeltünk.
December 6-án a gyerekek nagy örömére óvodánkba látogatott a
Mikulás. Versekkel, énekekkel vártuk őt, és örültünk a puttonyból előkerülő csomagoknak.

sukkal.

Az óvoda minden dolgozója nevében, az alábbi kis verssel kívánok
mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet.

Pilisiné Varga Anna óvodapedagógus

„Azt hirdeti a csillagfény: Földre szállott a legszebb fény,
Jézuska megszületett, És a világnak üdve lett.
Csöpp rózsabimbó égi fán, Melengesd, őrizd, Szűzanyám!

Következő jeles napja e hónapnak Luca napja. Ezen a napon ültettük el a Luca búzát, melynek fejlődéséből szokták megjósolni a következő évi termés gazdagságát.
December 21-én, délután tartottuk karácsonyi ünnepségünket.
Erre a napra műsorral készültek a gyerekek, melyben a nagycsoportosok pásztorjátékot adtak elő. E nap délelőttjén pedig a gyerekek a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kedveskedtek betlehemi előadá-
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A KicsiK BŐrápolásáról
Télen a hideg hatására bőrünk ápolása általában fokozot odaﬁgyelést igényel, még akinek egyébként nincs vele problémája,
annak is.
Tudot dolog, hogy a babák, kicsik bőrének ápolása eltér a felnőtekétől. Több lényeges dologban is különbözik a felnőtekétől. Hallotunk már többen a PH értékről. A születés után a bőrön
folyamatosan képződik a „hidrolipid köpeny”, amely ezt a PH értéket biztosítja. Ez egy olyan köpeny, amely a velünk együt élő
baktériumok anyagcseretermékeiből, faggyúmirigyek váladékából áll, és fontos védőfunkciót lát el. A gyermekeknél ez még
nem annyira savas, mint a felnőteké, így a különböző baktériumokkal szemben kevésbé ellenálló. Például azon a területeken,
ahol nagyobb a faggyútermelés, kedvezőbb terület a gombák
szaporodására, ami bőrtünetekkel jár. A legtöbb bőrtünet okozója azonban, az immunrendszer gyengesége.
Egy bőrgyógyász véleményét idézem.: ”A víz nem távolít el minden szennyeződést a bőr felszínéről, 30 percig hidratálja a bőrt,
ezután már szárító hatással bír. A kemény víz és az ekcéma közöt összefüggés van. Napjaink tudományos eredményeit felhasználó
korszerű
gyermekkozmeikai
termékek/fürdetők,samponok/ szappanmentességüknél fogva
képesek ellensúlyozni a kemény víz nem kívánt hatásait… A néhány hónapos korban kialakuló, örökletes hajlamon alapuló, atópiás (veleszületet, allergiás túlérzékenység) dermaiisz,
közkeletűbben ekcéma okaként valamilyen külső ártalmat, anyagot keres a gondos szülő, ezért gyakran - ok nélkül - a babafürdető és ápoló terméket hibáztatja.”
A bőrgyógyász szerint tehát fontos, hogy olyan készítményeket
használjunk a gyermek bőrápolására, ami igazodik a bőrük igényeihez. Egyben táplálja, vitaminokat és nyomelemeket is tar-

sRU

ZUMBA

Aki még nem hallotta a zumba szót, azt gondolhatná első hallásra, hogy egy afrikai településről, vagy esetleg egy dél-amerikai
táncról beszélünk. A második feltételezés már közelebb áll az
igazsághoz. A zumba története Kolumbiából ered, a 90-es évek
közepéről, amikor is egy aerobic oktató otthon felejtette az órájára szánt zenei anyagot. Nem tudott mit tenni, így elővette táskájából kedvenc zenéit, és arra tartott aerobic edzést. A
rendhagyó foglalkozás megtetszett vendégeinek, kérték, tartson
még ilyen órákat. A szó jelentése „gyorsan mozogni, és szórakozni, bulizni”. A zene kulcsfontosságú a zumbában. Az óra
során a zenék ritmusa 3-4 perces blokkokban változik, lassú és
gyors ütemben. Tehát, ez az aerobicra épülő, minden testrészt
megmozgató, latin ritmusokkal, világtáncokkal tarkított fitness
program a zumba.
2009-ben a zumba Magyarországra is betört, és rajongóinak
száma egyre nő. Ma már
Őrhalomban is lehet zumbázni. Minden szerda este,
19.00 órai kezdettel Bozány
Helena, csitári fiatalasszony
tart zumbát a tornateremben. A felvidéki születésű
hölgy két éve, Szlovákiában
ismerkedett meg ezzel a
mozgásformával. Elmondása szerint egyből belesze-

talmaz. A nem megfelelő készítmények használatakor a bőr immunvédelme legyengülhet, ami a fertőzések számára kedvező.
Emellet a száraz bőr még viszket, néha fájdalmas is lehet. Ma
már sokféle készítmény közül választhatunk, igény és pénztárcánk szerint, de elsősorban azt tartsuk szemelőt, amit a gyermek bőre igényel. It is előfordul néha, hogy az olcsóbb a
drágább.
Ez úton kívánok az újság valamennyi olvasójának
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt.
Hevér Istvánné védőnő
KEDVES BETEGEIM!
Újabb esztendőt tudhatunk magunk mögöt. Úgy látom, az elmúlt években javult az egészséghez való viszonyotok. Többször
találkozhatok gondozot beteggel, tanácsaimat mind többen
megfogadjátok. A kölcsönös bizalom szerintem alapvetően fontos ahhoz, hogy hatékonyan tudjak dolgozni. Magyarul, továbbra
is azt várom tőletek, bátran forduljatok felém panaszaitokkal,
hallgassátok meg tanácsaimat és térjetek vissza akár jó, akár
rossz irányba fordult állapototok miat. Ezekből a visszajelzésekből lehet okulni, a továbbiakban mindenki számára jó döntéseket alkotni.
Sajnos egynéhányan még mindig szégyenlik, vagy itkolják bajaikat - ez a viselkedés leginkább neki, de a közösségnek is sok kárt
okozhat. Higgyétek el nagyon fontos, hogy akár tesi, akár lelki
bajaink vannak, arról beszéljünk egymással és a tőlünk képzettebb, hozzáértőbb emberre hallgassunk.
Örülök, hogy újabb évet tölthetem veletek, remélem ezt a mondatot egészségben és örömben még legalább harmincszor leírhatom.
Áldot, békés karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánok mindenkinek Dr. Gúth Csaba háziorvos

fhB
retett a zumbába, hiszen mindig is nagyon szeretett táncolni. Akinek a tánc az élete, azt az embert rögtön magával ragadja a zumba
táncos lendülete. Az idő folyamán annyira elsajátította, hogy ma
már két helyszínen is tart órákat azoknak, akik úgy szeretnének
fogyni, vagy csak alakot formálni, hogy közben jól érzik magukat.
A kedves és csinos edzőnő magánéletében jelenleg otthon van a
két és fél éves kislányával. Családja büszke rá, hogy olyan hobbyt
űz, amivel segíteni tud másokon. A négy éve Csitárban élő édesanya és feleség - akit a helyiek Lenkának szólítanak - odaköltözése
óta aktív résztvevője a kis falu társadalmi és kulturális életének.
Lenka kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ajánlja a zumbát. Bármikor be lehet kapcsolódni, hiszen maga a program nem
bonyolult, a lépések egyszerűen utánozhatók, gyorsan elsajátíthatók. A résztvevők észre sem veszik, hogy egy fitness program
részesei, a zene, a jó hangulat mindenkit magával ragad.
Remélem, hogy a
cikk olvasása ösztönzőleg hatott Önökre,
és legközelebb ellátogatnak szerda este
az őrhalmi iskola
tornatermébe, hogy
egyre többen részesei lehessenek ennek
az új keletű, fergeteges sportnak. F.A.
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November 19-én a szécsényi Iglice Néptáncegyütes hagyományőrző műsort adot elő Budapesten a Hagyományok Házában, amely a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és
továbbéltetésére létrehozot nemzeti intézmény. Az ALMÁRIUM sorozatban november 19-én az Iglice Táncegyütes és a
Muskátli Hagyományőrző Együtes műsora került színpadra,
ezen kívül Varsányból és Őrhalomból érkezet adatközlőkkel
találkozhatot a közönség.

A „Köszönöm anyám, hogy felneveltél - az emberi élet fordulói” című műsorukban bemutaták a születéstől az első gyermek megszületéséig tartó időszak, a kisgyermekkor, a leány-

H a g y o m á n y ő rz ő h í r c s o k o r

Községünkben december 15-én kilencedik alkalommal
rendezték meg az Idősek napját, ahol a hagyományőrzők
valamennyi csoportja bemutatta a hetven év felettiek tiszteletére készített műsorszámukat. Varga Nikolett szólót
énekelt, az Utánpótlás csoport kis táncosai a Pilisiné Varga
Anna által tanított vidám gyermekjátékokat adták elő, a
Cinegelábak citerazenekar Pilisi Sándor vezetésével és a
Hajdúné Hegedűs Szilviával kiegészült asszonykórus katonadalokkal kedveskedett az időseknek. A tánccsoport mezőségi és rábaközi táncokat mutatott be.
December 23-án, pénteken délután az őrhalmi római katolikus templomban a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör és a templom énekkara betlehemi műsorral köszönti a
Kis Jézust.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldott
karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, békés, boldog új
esztendőt kíván minden kedves támogatójának!
F.A.

B U D A P E S T E N

és legényéletet, az udvarlás, leánykérés szokásait,
a lakodalmat – az előadásban nyomon követhetőek
a
viseletek
változásai, a kisleányból
asszonnyá válás tradíciója. Műsorukat az őrhalmi, varsányi és rimóci
adatközlők elbeszélései,
emlékei alapján állítoták
össze.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör tagjai közül jelenleg
négyen az Iglicéseket is
erősítik. Ezért merült fel a lehetősége egy őrhalmi bemutatkozásnak is Oláhné Csercsics Ivet és Oláh József néptánc oktatók fejében. Nagy megtiszteltetés ért minket, őrhalmiakat,
hogy előadásukban bemutathatuk községünk népviseletét, és
a híres, jellegzetes bukós táncot.
Az eredeti őrhalmi ruhát és a gyöngyös főkötőt Fábián Nikolet viselte. Nagy Jánosné Magdus néni már korán reggel elkészítete a különleges módon kialakítot hajhullámokat, az
úgy nevezet huncutkákat. A gyöngyös főkötőt és az egész őrhalmi népviseletet Marton Jánosné Juliska néni bocsátot rendelkezésünkre, melyet ő maga mutatot be a budapesti
közönségnek. Ezt követően a Muskátlis Együtes muzsikájára,
férjével Jancsi bácsival bukóst jártak. Produkciójukkal nagy
tetszést aratak a fővárosi közönség körében. De, ez az est nem
csak a nézőknek nyújtot feledhetetlen élményt, hanem nekünk is, hiszen jó hírét vihetük othonunknak, Őrhalom községnek. A Marton házaspárnak és Magdus néninek ezúton is
köszönjük a sok segítséget és közreműködést.
Pilisiné Varga Anna

Horgászegyesületi hírek
Egyesületünk december 3-án társadalmi munkát szervezett, melynek
során befejeztük az esőbeállók tetejének kivitelezését a Kövecses
tavon, és összeszedtük a szemetet.
Az egyesület elnöksége hálás szívvel köszöni mindazok segítségét,
akik kivették részüket a társadalmi
munkából, külön kiemelve a szlovák
horgásztársakat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új
évet kívánok mindenkinek, a horgászoknak pedig 2012-ben is
minél többször görbüljön a bot!
Kertész Attila Tamás HE elnöke

ÚJRA MEGNYITOTT A
KISBOLT
Az Alkotmány út 38.szám alatt
ismét megnyílt az élelmiszer
üzlet. Mindenkit sok szeretettel várnak az üzlet dolgozói!

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2011. II. félévben)
SZÜLETETTEK:

Gattyán Piroska és Kovács Gábor lányuk:

Kovács Kata – szeptember 14.

Maglódi Anita és Tóth Tamás fiuk:

Tóth Dávid – szeptember 25.

Bogdány Mónika és Szolik Gyula fiuk:

Szolik Levente – szeptember 27.

Bodor Marianna és Kállai Péter lányuk:

Kállai Dóra – október 20.

Rácz Beáta és Kutka Attila lányuk:

Kutka Virginia – november 13.

Farkas Nikolett és Farkas Zoltán lányuk:

Farkas Jázmin – december 11.
GRATULÁLUNK!
ELHUNYTAK:

Barna Istvánné – Kossuth út 22. – aug. 15.
Rácz Vilmos – Mária major 5. – aug. 30.
Szalai Gábor – Deák út 9. – szept. 7.
Gemer Sándorné – Rákóczi út 74. – okt. 30.
BÚCSÚZUNK!

