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Minden Kedves Orhalminak
áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Új Évet kívánok az
önkormányzat minden dolgozója nevében!
Farkas Egon polgármester
Életünk adventje, és az örökkévalóság Karácsonya
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Olvasók! Sokszor halljuk,
hogy a Karácsonyt a „szeretet ünnepe”-ként emlegetik. Amennyiben jól értelmezzük, akkor az is, mert: Szeretet az Isten. Tehát Karácsony szent ünnepe az Ő szeretetének, Jézus Krisztus
megtestesülésének, földre való születésének az ünnepe.
Ahányféle Krisztus megjelenése közöttünk, annyiféle a Karácsony is:
- Krisztus, mint ember, látható alakban jelent meg a betlehemi éjszakában. Ez volt az első Karácsony. Erre készítette elő a világot az
első advent, melyben az emberiség az Üdvözítő után sóhajtozott.
- Aztán Krisztus minden nap megjelenik a szent színek alatt az Oltáriszentségben. Minden szentmisében újra megtestesül a kenyér és
bor színe alatt, és az oltáron újból megszületik. Ezért minden szentmise, minden szentáldozás felfogható egy kis Karácsonynak, melyben Krisztus leszáll a földre.
- De megjelenik Krisztus a felebarát személyében is, főleg a szegények és szenvedők alakjában. Azért látogatjuk és ajándékozzuk meg
egymást Karácsonykor, mert Krisztust látjuk a másikban! És minél
gyakrabban volt ilyen Karácsonyunk a földön, annál boldogabb Karácsonyunk lesz majd fenn az égben!
- És végül megjelenik Krisztus életünk végén is, amikor bevezet
minket a Mennyországba. Olyan ez, mint mikor a gyermekek a
szomszéd szobában várnak. Elhúzzák a függönyt és meglátják a
gyönyörű karácsonyfát, melyet szüleik nekik díszítettek. Halálunk
pillanatában Isten húzza el a függönyt lelkünk szeme elől, és mi ott
állunk majd a Mennyország gyönyörű karácsonyfája előtt… Ez az
Égi Karácsony, melyre ez a földi élet az előkészület, az „advent”.
Életünk tehát egy nagy advent, az örökkévalóság pedig a boldog
Karácsony, amikor is az Isten örökre megszületik a lelkemben, és eláraszt fényével.
Mi, akik Karácsony ünnepét ünnepeljük, szeretetünk ajándékozása
által tapasztaljuk meg a földre jött Isten nagylelkűségét. Azét az Istenét, aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte…”
Éppen ezért a MI közös Karácsonyi ajándékunk az Istentől, az
egész emberiség ajándéka: Jézus Krisztus! Becsüljük hát meg Őt,
jelenléte pedig legyen bátorítás, vigasztalás számunkra, hogy nem
vagyunk egyedül, mert „gyermek született nekünk…”!
Ezekkel a gondolatokkal szívemben kívánom
a betlehemi Kisded békéjét és szeretetét
minden jóakaratú embernek!
Áldott, szent Karácsonyt!

Ünnepi miserend
December 23-án, advent 4.vasárnapján 10.00 órakor szentmise, 16.00
órakor karácsonyi műsor a templomban. Ezt követően, 17.15 órakor
gyertyagyújtás a Szent István kápolnánál
December 24-én, hétfőn „éjféli szentmise” 22.30 órakor
December 25-én, kedden 10.00 órakor ünnepi szentmise
December 26-án, szerdán 10.00 órakor ünnepi szentmise

Karácsonyi képek
Az erdőben a fenyőfák örökzölden állnak,
mintha ők is a Karácsonyra várnának.
Lábnyomok a hóban, fehér kucsmás házak
A kor mos kéményből szürke felhők szállnak.
Elvarázsolnak némán a hóeséses percek
Fújni kezd a szél, kavarognak a pelyhek.
Hazafelé tar tva a havas tájon elmerengek
Néha harkály kopogása töri meg a csendet.
A faluban az emberek Karácsonyra készülnek
A fenyőfa ágak csillogó díszektől szépülnek.
Bárcsak az emberi szívek is megszépülnének.
S nem csak hirdetnék, de tényleg szeretnének.
Esteledik, és lassan kigyúlnak a fények.
A házak ablakában színes csillagok égnek.
A templomban g yülekeznek a népek,
messzire hallatszik a Karácsonyi ének.
Tiszta a táj, tiszta most minden,
és fentről áldást szór a Jóisten…
A szívekben a hit, a szeretet láng ol
B é k é t h i r d e t a z á l d o t t , s z e n t K a r á c s o n y.
/László Péter/

Berci atya
Fotó: Fagyas Róbert
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

2012 IV. negyedévében három alkalommal ülésezett a képviselő-testület.
Október 18-án rendkívüli ülés keretében a
Járási Hivatalhoz átkerülő köztisztviselőkről és a járási hivatal működését biztosító ingó- és ingatlanvagyon átadásról
szóló megállapodást tárgyalta és fogadta
el a képviselő-testület.
November 13-án a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület. A 2. napirend
keretében Juhász Norbert körzeti megbízott adott tájékoztatást a település közrend
és közbiztonsági helyzetéről. Ezt követően
Farkas Andrea községi könyvtáros tájékoztatta a jelenlévőket a könyvtári feladatok ellátásáról. A következő napirendben
Dr. Gúth Csaba háziorvos beszámolója
hangzott el a település egészségügyi helyzetéről, majd Hevér Istvánné védőnő, a védőnői ellátásról szólt. A 6. napirend
keretében Farkas Egon polgármester beszámolt az önkormányzat 2012. évi I-III.
negyedévi gazdálkodásáról, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadott el, majd a napirend keretében
módosították a 2012. évi költségvetési
rendeletet a 20/2012.(XI.14.) rendelettel.
A következő napirend keretében a képviselő-testület meghatározta a 2013. év költségvetési koncepcióit. A 8. napirend
keretében megtárgyalták a 2011. évi
CLXXXIX. törvényből adódó közös hivatalok kialakítását, melyben kifejezik azon
szándékukat, hogy Őrhalom, Csitár, Iliny
és Hugyag Községek Önkormányzatai a
2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében
2013. január 1-jétől Közös Önkormányzati
Hivatalt kívánnak létrehozni Őrhalom
székhellyel. A következő napirendben a
2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztása történt meg. Ezt követően
a
képviselő-testület
a
21/2012.(XI.14./) rendeletével módosította az Önkormányzat vagyonáról szóló
15/1998.(XII.10.) rendeletét.
December 13-án a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület. A 2.
napirendben megtárgyalták és elfogadták
az önkormányzati adósságkonszolidáció
végrehajtásához kapcsoló feladatokat. A
következő napirendben elbírálták a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat. Az önkormányzathoz 4 db „A” típusú pályázat érkezett, melynek keretében
a képviselő-testület összesen havi 8.600 Ft
támogatásban részesíti a pályázókat. A 4.
napirend keretében a képviselő-testület felülvizsgálta a közterület használatról szóló
helyi rendeletét, s azt a 22/2012.(XII.14.)

ÖNKORMÁNYZAT
rendeletével módosította. A következő napirend keretében a Társult Idősek Klubja
fenntartásával, működésével kapcsolatban
tárgyalt a testület. Ezt követően a képviselő-testület meghatározta a szemétszállítás 2013. évi díjait, majd felülvizsgálta és
törvényi módosításból eredően új megállapodást kötött a háziorvosi feladatellátás
vonatkozásában.
B.T.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
MOktóber 6-án tartottuk a Mária kápolna
búcsúját. Ezen a napon főzőversenyt rendeztünk a kaparó büfé udvarán.
MOktóber 19-én volt az óvoda átadóavató ünnepsége, ahol vendég volt Balla
Mihály országgyűlési képviselő, valamint
Barna János Nógrád Megye Közgyűlésének alelnöke.

MOktóber 22-én az óvoda jótékonysági
bált rendezett a tornateremben, melynek
bevételéből óvodai bútorok beszerzésére
kerül sor.
MOktóber 26-án Ipolyvarbón időközi polgármester választás volt, ahol Csernyik Tibort választották meg polgármesternek.
MNovember 7-én polgári védelmi felkészítő, képzés volt a kultúrházban.

MNovember 15-16-án élelmiszersegélyt osztottunk a település rászoruló
lakóinak a Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából.

MPályázat útján biomassza kazán elhelyezésére kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében. A működtetés kapcsán 2 fő
8 órás foglalkoztatására válik lehetőség a
Munkaügyi Központ támogatásával.
MBefejeződött a településen a Zöldút pályázat kivitelezése, melynek keretében kialakításra került a Varbói téren egy pihenő
hely és információs pont, valamint a település tíz pontján útvonaljelző táblák kerültek elhelyezésre.
MAz óvoda épületében kondenzációs gázkazán beszerzésére került sor.
MDecember 5-én a települést járva a Mikulás és két krampusza 26 családhoz vitte
el a gyermekek ajándékait.

MDecember 17-én hálaadó adventi vacsora volt a Polgármesteri Hivatal nagytermében mindazok részére, akik
bárminemű támogatásukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy Őrhalom település egy békésebb és élhetőbb hellyé váljon.
MDecember 18-án az óvodások betlehemi
műsorral kívántak boldog karácsonyi ünnepeket a polgármesteri hivatal dolgozói
részére.
B.T.
KARÁCSONYI MŰSOR
2012. december 23-án, vasárnap
16.00 órakor az őrhalmi római
katolikus templomban
KÖZREMŰKÖDNEK: Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör, Ifjúsági hittanosok, László Péter költő,
Menyhárt Éva és Táborszki Richárd, Ministránsok, Őrhalmi óvodások és iskolások, Vetter Anita
kántor és a templom énekkara
A műsort követően gyülekező a Szent
István kápolna előtt, ahol meggyújtjuk
az adventi koszorú negyedik gyertyáját.

NAPJAINK
MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN
Október 6-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából Horváth Bertalan plébános úr szabadtéri
szentmisét celebrált a 2006-ban felújított Mária kápolnánál. Idén ismét a hagyományokhoz híven az egybegyűltek templomunktól körmenettel vonultak
végig a falun a szentmise helyszínére. Egyházi rendezvényünket megtisztelte jelenlétével dr. Bródy Tiborné, született báró Buttler
Mária, a kápolna építtetőjének leszármazottja. A kápolnát eredetileg 1907-ben a
Mária majorban építtette gróf
Majláth Géza. A Mária kápolnához vezető búcsún a helyi
hagyományőrzők
mellett
részt vett a szomszédos Csitár
település polgármestere, alpolgármestere, valamint a
hagyományőrzők tagjai is,
akik lobogókkal színesítették
a körmenetet.
B.T..
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Főzőverseny Őrhalomban
Őrhalom Község Önkormányzata és a helyi civilszervezetek második alkalommal rendeztek főzőversenyt településünkön. A felhívásra nyolc csapat jelentkezett. A versenyen bárki
indulhatott. Kötényt kötöttek a körjegyzőség dolgozói, az egyházi és önkormányzati képviselő-testületek tagjai, a civilszervezetek közül fakanalat ragadtak a hagyományőrzők és az
Őrhalomért Egyesület csapatai, továbbá Szalai József és barátai, azaz az Oroszlánok csapata, valamint László Nikolett őrhalmi ﬁatal hölgy, aki egyedül
vállalta a megmérettetést. Elfogadta meghívásunkat Csitár Község Önkormányzata is. A vidám hangulatú rendezvényen ﬁnomabbnál ﬁnomabb
ételköltemények rotyogtak a bográcsokban, katlanokban.
A zsűri tagjainak idén is nehéz dolguk volt, végül a
csitári csapat által készített cigánypecsenyét ítélte a
legjobbnak. Az első helyezett csapat megérdemelten vitte haza az arany fakanalat, hiszen nem csak
jót, de jócskán is készítettek, esztétikusan megterített asztaluknál mindenkit megvendégeltek.
A megmérettetésben részt vevő csapatok oklevélben részesültek, a szervezők különdíjakat is osztottak. A gyönyörű napsütéses szombat délután sokan
kilátogattak a Kaparó udvarára, és a jó szakácsoknak köszönhetően sokan megkóstolták a
ﬁnom és különleges ételeket.
F.A.

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2012. II. félévben)
SZÜLETETTEK:
Pupos Barbara és Pusztai Sándor lányuk:
Pusztai Barbara – július 23.
Olicsek Alexandra és Nyerges Zoltán lányuk:
Nyerges Beatrix – augusztus 03.
Kmetti Kornélia és Bernáth Richárd lányuk:
Bernáth Frida – október 17.
GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Kóczé Anasztázia és Balázs Albin
November 05.
SOK BOLDOGSÁGOT!

ELHUNYTAK:
Bolgár István – Alkotmány út 36. – augusztus 06.
Hegedüs Ferenc – Rákóczi út 27. – szeptember 19.
Járja Mihályné – Petöfi út 1. – október 19.
Balla Jánosné – Rákóczi út 62. – október 21.
Nagy János – Széchenyi út 5. – október 29.
Varga József – Ady E. út 14. – november 28.

BÚCSÚZUNK!

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XI. 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: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Csernyik Róbert
Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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JÓZSEF

ATTILA

ÁLTALÁNOS

O Eszenyi Enikő, a Vígszínház igazgatója meghívta a tantestületet egy nyilvános főpróbára. Bertold Brecht: Jóembert keresünk
című darabjának egy részletét mutatta be a társulat, majd beszélgetésre invitált bennünket a rendező.

O Mindenszentekkor elhunyt kollégáinkra emlékeztünk. A Diákönkormányzat mécseseket helyezett el a síroknál.
O November 5-én az egész iskola látogatást tett a Zöld Régió
Kft-nél Nógrádmarcalban. Külön- busszal vittek bennünket a telephelyre. Játékos formában ismerkedtünk meg a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. Megnéztük a hulladékfeldolgozás
fontosabb állomásait is. Köszönet Tóth Alexandrának az előadásért és az idegenvezetésért. A végén minden gyermek újrahasznosított anyagból készült ajándékot is kapott.

ISKOLA

HÍREI

O Az őrhalmi óvoda szervezésében megnéztük a Ludas Matyi
bábelőadást. Az IPR program keretében együttműködési szerződést kötöttünk a körjegyzőség óvodáival.
O Etnikai foglalkozás keretében, Szolikné Rózsika
néni segítségével hagyományos, népi ételekkel ismerkedtek
meg
iskolánk
diákjai. A ﬁnom ételeket jóízűen fogyasztották el a tanulók.
O December 14-én Berci
atya karácsonyváró szentmisét tartott a diákság tiszteletére.
O Iskolánk a hagyományőrző kör rendelkezésére bocsájtotta az üresen álló
tantermét, amelyben hagyományőrző kiállítást rendeznek be. A kiállítás januártól látogatható lesz.

O December 21-e, péntek volt az idei, utolsó tanítási nap intézményünkben. A közelgő ünnepekre való tekintettel színjátszós
diákjaink egy kis karácsonyi műsorral kedveskedtek diáktársaiknak és az iskola dolgozóinak. Intézményünk ünnepi díszbe öltöztetett karácsonyfáját az idei esztendőben Farkas Gabriella
ajándékozta iskolánknak.
Az Őrhalmi Újság olvasóinak, diákjainknak és
szüleinek, valamint iskolánk támogatóinak
ÁLDOTT, SZÉP KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT kíván az őrhalmi
József Attila Általános Iskola tantestülete
és dolgozói nevében

O Több, mint 4 mázsa papírt gyűjtöttünk, melynek bevételét a
Mikulás bálra költöttük. Kiemelném Váradi Zsaklin 1. osztályos
tanulót, aki 36 kg papírt gyűjtött össze.
O Két alkalommal a Palóc Múzeum meghívására néprajzi foglalkozáson vettek részt az alsós osztályok.
O November 13-án megemlékeztünk a magyar nyelv napjáról.
Írók, költők hitvallását idézték a gyerekek az iskolarádión keresztül.
O November 20-án a nyolcadikosok Sulibörzére látogattak, ezzel
is segítve pályaválasztásukat.
O Iskolánk Mikulása és hűséges segítői, a krampuszok meglátogatták a csitári, a hugyagi és az őrhalmi óvodásokat.
O December 11-én tartottuk a Diákönkormányzat által szervezett Mikulás bált. A programot játékos vetélkedővel színesítettük.

Benőczné Zachar Ágnes mb. igazgató
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VOktóber 5-én befejeződött óvodánk felújítása. Miután az összes

munkás elment, szülők segítségével megkezdtük a belső helyiségek kitakarítását, berendezését. Hétvége alatt sikerült mindent áttakarítani,
berendezni, így hétfőn reggel izgatottan vártuk a gyerekeket, vajon
milyen lesz a fogadtatás? A rengeteg munka eredménye rögtön tükröződött a csodálkozó óvodások tekintetén, még a régi játékoknak is
más lett a varázsa. Benépesült az óvoda a hosszú szünet után, megkezdtük nevelő munkánkat.
VOktóber 19-én került sor megújult óvodánk ünnepélyes átadására.
A szalagot Balla Mihály országgyűlési képviselő vágta át, megszentelését Horváth Bertalan plébániai kormányzó végezte, majd a kultúrházban az óvodások előadták műsorukat, majd meghívott vendégeink
megtekintették a felújított intézményt.
VOktóber 20-án rendeztük óvodánk első jótékonysági bálját. Ezúton köszönöm az önkormányzat támogatását, a szülők, dolgozók
rengeteg munkáját és nem utolsó sorban a támogatóink anyagi hozzájárulásait! Ennek az összefogásnak köszönhetően készülhet el csoportszobánk új berendezése. Ebben a válságokkal küzdő, rohanó
világunkban jó érzés volt magunk mögött tudni az emberek segítő
szándékát!
VJelenleg 27 kisgyermek tölti napjait intézményünkben, sokféle programmal igyekszünk élménytelivé tenni napjaikat. Projektheteken dolgozzuk föl a hagyományőrzés adta lehetőségeket, így Márton nap előtt
sok libás játékot játszottunk, libás meséket olvastunk, kis verseket, mondókákat mondogattunk. Igyekeztünk minél több ismeretet átadni !
VSzülőkkel, dolgozókkal munkadélutánokon készítettük el azokat a
díszeket, adventi kellékeket, melyeket advent első vasárnapján árultunk. Köszönöm azoknak, akik vásárlásukkal támogatták kitűzött céljaink megvalósítását, remélhetőleg ezáltal sikerül berendezéseinket
szebbre, modernebbre cserélni!
VDecember 6-án az idén is - mint minden évben - eljött hozzánk a
Mikulás! A gyerekek izgatottan várták, az időjárás a nagy hóval még
szebbé tette ezt a napot.
VNagy várakozással telve készülődtünk a karácsonyra. Mézeskalácsot sütöttünk, szegfüszeg illatával betöltve az óvodánk helységeit,
karácsonyfadíszeket készítettünk különféle technikával, és az idén is
betlehemes műsort adunk elő a szülőknek és vendégeinknek !

„Fénylő csillagüzenet,
kis Jézus megszületett.
Kicsi karját kitárja,
hogy befogadd, azt várja.
Amit hozott teneked,
békesség és szeretet.
Nyisd ki hát a szívedet,
akkor biztos megleled.”

A felújított intézmény átadó ünnepsége

Óvodások műsora a jótékonysági bálon

A szülök meglepetés müsora a bálon

Áldott Karácsonyi ünnepeket
és gondoktól, bajoktól mentes boldog új évet kívánok mindenkinek,
óvodánk összes dolgozója nevében!

Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezetö

Mikulás ünnepség az óvodában
Munkadélután a szülőkkel
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IDŐSEK NAPJA ŐRHALOMBAN
Őrhalom Község Önkormányzata 2012. november 30-án tartotta az idei
Idősek napját. Az ünnepség Horváth Bertalan plébános úr által celebrált szentmisével kezdődött. A bérmálkozásra előkészítő hittanórákra járó
fiatalok egy szép dallal köszöntötték az időseket, melyet Berci atya és
Pilisi Balázs gitárral kísért. A szentmisét követően az idősek napi program a művelődési házban folytatódott.

Az alábbiakban Farkas Egon polgármester úr ünnepségen
elhangzott ünnepi beszédét idézzük.
„Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kedves Időseket
(Szülőket, Nagyszülőket, Dédszülőket) és minden ünneplőt! Külön köszöntöm: Horváth Bertalan plébános urat,
Farkas Oszkár urat, az egyházközség elnökét, intézményvezetőket, kollégákat.
Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mit tettek értünk szüleink, nagyszüleink. A mai rendezvény az ő tiszteletük és megbecsülésük jegyében jött létre.
Azokat ünnepeljük hálatelt szívvel, akik előttünk járták az élet útját és munkájukkal fölépítették azt a világot, amelyben élünk.
Elsősorban életünket köszönhetjük meg, azt, hogy vállalva az áldozatot fölneveltek, gondoztak, ha kellett ápoltak, ruháztak és tanítottak, taníttattak.
Kedves Idősek! Sokat hallani ma arról, hogy egyre öregszik a társadalom. Ez
nem csak azért van így, mert meghosszabbodott az emberi élet, hanem elsősorban azért, mert kevesebb gyermek születik, a családalapítási kedv lecsökkent. Ezért fontos szerep jut Önökre annak érdekében, hogy a mai fiatalok
ne felejtsék el a családi élet értékét és az életadás áldozatának örömét.
Őrhalom annak köszönheti a fejlődését, hogy dolgos, munkás emberek éltek itt, akiknek keze alatt szépen termett a föld, gyarapodott a jószág és mindennek eredményeként fölépültek a szép házak, utcák.
Kedves Szépkorúak! Ma sok kertet és környező szántót fölver a gaz, nincs aki, megművelje. Sokan azért nem találnak megélhetést,
mert nem képesek rendes munkára. Arra kérem Önöket, adják át élettapasztalatukat arra vonatkozóan, hogy mit jelent a tisztes munka öröme, mennyivel kiegyensúlyozottabb a szorgalmas, takarékos életforma, a jövőt fölélő, adósságok
rabságában szenvedőtől.
Nemrég beszélgettem egy kedves özvegyasszonnyal (nem akarok nevet mondani,
most is itt ül a teremben) aki arról panaszkodott, hogy sajnos sorban „elmennek”
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a barátnői, akikkel rendszeresen összejártak megbeszélni egymás dolgait. Bizony tipikus látvány Őrhalom utcáin járva, hogy
2-3 idősebb asszony, ember kis csoportokba verődve társalog
egymással, tudom, hogy sok baráti kör van, ahová szintén öszszejárnak. Vágynak egymás társaságára, odafigyelnek a másikra, szeretnek beszélgetni.
Sajnos a fiatalabbakra már nem ez a jellemző. Sokan az összes
szabadidejüket a TV, vagy a számítógép előtt töltik, az élőszó
helyett inkább a gépi zenét és a gépi közösséget választják.
Sport, mozgás helyett gyakran a filmeket.
Tisztelt idősek, mi lesz a világból, ha hagyjuk, hogy az emberek
ne törődjenek egymással, ne alkossanak igazi közösségeket?
Alig néhány hete kezdődött el a Katolikus Egyházban a hit éve. Szüleinktől, nagyszüleinktől kaptuk, kaphatjuk meg azt a hitet, melynek erejével átvészelhetjük az élet nehéz megpróbáltatásait. Önök
emlékezhetnek rá, hogy a világháború, a forradalom, a téeszesítés történelmi viharai után a templomunkban fölhangzó áhítatos ének és a
buzgó imádság volt az, ami hozzásegített az újjáépítéshez.
Ma sok hitét vesztett ember kilátástalanságában gyógykezelésre szorul,
sokan megkeserednek, és sokan menekülnek tudatmódosító szerek használatába. Nem hagyhatjuk, hogy kivesszen a hit a mai világból. Az őrhalmi emberek a háború utáni nyomorúságos időkben is összefogtak, és
szépen rendbe hozták a falu templomát. Sajnos mára az idő elszállt az
épület felett és a tető már nem bírja a viharos széllökéseket. Jövőre, ha a
Jóisten megsegít, egy sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően, összefogva, fel fogjuk újítani a templom tetőzetét. Remélem
sokukkal együtt fogjuk ünnepelni a felszentelését.
Kedves Idősek! Azt kívánom Önöknek, hogy azt a tengernyi csodálatos bölcsességet, amelyet a hosszú életük során magukba gyűjtöttek, türelemmel
és önzetlenül adják át a fiataloknak. Azt kívánom, hogy gyerekeik, unokáik
szeretetével legyenek körülvéve; a bánatban és a betegségben pedig vigaszban és támogatásban legyen részük, s ajándékba derűt, hosszú életet,
sok boldogságos évet kapjanak! Kérem, fogadják szeretettel a következő műsorokat, a vacsorához jó étvágyat kívánok, az est további részéhez pedig jó
szórakozást. Köszönöm a figyelmüket!”
A köszöntőt követően műsort adtak a hagyományőrzők, valamint Csábi István Madách-díjas előadóművész és barátja Baráth Attila. A finom vacsorát
az óvoda dolgozói készítették és a hivatal munkatársai tálalták a megjelent szépkorúaknak és a vendégeknek. A vacsora után felköszöntötték a jelen lévő legidősebb nőt és férfit, valamint az aznap név- és születésnapját ünneplőket. Az ünnepségen a legidősebb nő Kanyó Mihályné Margit néni, a legidősebb férfi Kanyó János volt. Az ünnepség András napjára esett, így felköszöntötték a
jelenlévő Kanyó Andrást, valamint a 78. születésnapját ünneplő Marton Jánost. Községünk legidősebb lakója Hegedűs Ignácné aki
1915. február 1-jén született. Ilonka néninek ez úton kívánunk hosszú, békés éveket szerettei körében.
Rendezvényünk támogatói voltak: Csernyik Péter, Farkas Oszkár, Fülöp Arnold, Ipoly Kenyér Kft. Romhányból, Kanyó István.

Közeledik a szeretet ünnepe
A szeretet, a tisztelet alapvető dolog felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt - ha ezekre törekszünk, nyugalommal tölthetjük
el az elkövetkezendő napokat.
Úgy gondolom, a béke lángja minden jó szándékú ember szívében ég. Ha hagyjuk kialudni, nem létezünk.
A megbecsülés és törődés mindenki feladata – adjuk meg hát
ezt a szeretetre éhes gyermeknek és a tiszteletre méltó szülőnek is egyaránt.
Rossz szándékaink, cselekedeteink végig kísérik sorsunkat. Becsüljük meg, amit szüleinktől kaptunk, tiszteljük meg Őket idős
korukban is. Kötelességünk ezt „felnőtt gyerekként” megtenni,

hisz az idő során gyermekeink a mi jó és rossz cselekedeteinkből tanulnak.
Szokták mondani: egyszer visszakapjuk a sorstól, amit adunk.
Hát gondoljuk át KIT és mit zárunk ki az életünkből, mert sorsunk megismétlődhet. Törekedjünk arra, hogy nyugodt lelkiismerettel, megbocsátással töltsük el a karácsonyt.
„Sose késő megbocsátani, de lehet, hogy késő lesz majd bocsánatot kérni!”
Tiszteljük szeretteinket, akik még közöttünk lehetnek, s gondoljunk azokra, akikért már csak egy-egy gyertya ég.
Lelkiismeretben, szeretetben, tiszteletben gazdag,
békés ünnepeket kívánok!
Bóta Andrásné
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Biztonságunk érdekében

Az elmúlt hónapok folyamán munkához látott az Őrhalom és
Térsége Polgárőrség május végén megválasztott új vezetősége, miután az akkori közgyűlésen elfogadott új alapszabály
vonatkozó részeit az egyesületi nyilvántartásban átvezette a
Balassagyarmati Törvényszék. Az elnökség legfontosabb feladata, hogy igyekezzen hatékonyabbá tenni a polgárőrök szolgálatellátását a faluban, ami a mai körülmények között nagyon
nehéz feladat. Sok polgárőrnek ugyanis másodállást, „maszekolást” kell vállalnia ahhoz, hogy családja meg tudjon élni, így
egyre kevesebb az önkéntes munkát ellátni tudó és akaró
ember, ami nagyon meglátszik sajnos a polgárőr szolgálatok
mennyiségén is. Ennek ellenére sikerült megoldani Halottak
napján, a hosszú hétvégén a temető és a környékén parkoló
gépkocsik felügyeletét éppúgy, mint az adventi rendezvények
biztosítását, illetve most is több hasznos információval segítették a rendőrség munkáját a polgárőrök.
Hosszas engedélyezési eljárást követően az ősszel bekapcsolódhatott az Őrhalom és Térsége Polgárőrség is a készenléti
szervek egységes digitális rádiórendszerébe, ezzel párhuzamosan pedig megtörtént a korábbi analóg URH rádióberendezések új csatornakiosztásának a felprogramozása is.
Novemberben az egyesület két tagja 40 órás alapfokú tűzoltói,
egy tagja motorfűrész-kezelői tanfolyamot végzett, egy fő
pedig sikeres PÁV-I.-es vizsgát tett, amelyek anyagi fedezetét
pályázati forrásból biztosította az egyesület. December közepén a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon ünnepélyes keretek között vették át a polgárőrség képviselői
azokat a tűzoltási és műszaki mentési szakfelszereléseket,
amelyeket pályázat útján nyert el az egyesület.
Az esztendő utolsó napjainak közeledtével áldott Karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván településünk
valamennyi lakójának az Őrhalom és Térsége Polgárőrség!
-R.P-

VÉRADÁS ŐRHALOMBAN
A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.
Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még
nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Nők évente négyszer,
férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Fontos a véradás előtti folyadék fogyasztás. A véradásra
soha ne menjen éhgyomorral! "Adj vért és ments meg három életet!"
Egyetlen véradással három betegen segíthet: a levett vérből vörösvérsejtkoncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül.
A véradás menete: Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, majd
kitölt egy kérdőívet az egészségi állapotáról. Majd laboratóriumi és orvosi
vizsgálat következik. Ha mindent rendben találnak, leveszik a vért.
Balassagyarmaton 1960 óta működik véradóállomás. Községünkben
évente kétszer szerveznek véradást. Pár évvel ezelőtt még egy-egy alkalommal 70-80 fő véradót fogadtak az ápolók. Őrhalomban idén áprilisban
19 fő, míg most decemberben 10 fő véradó jelent meg az Orvosi Rendelőben megszervezett véradáson. Községünkben kevés a fiatalkorú véradó,
az önkéntesek nagy számát a középkorúak képezik. Sajnos a szomorú statisztikai adatok azt mutatják, hogy településünkön nagyon lecsökkent az
önkéntes véradók száma. Ki az önkéntes? Aki észreveszi, hogy másoknak
segíthet, azzal, hogy csökkenti problémáját, enyhíti fájdalmát, örömet
okozhat, röviden: másokért ellenszolgáltatás nélkül cselekedni képes.
Kedves őrhalmiak! Már mindenki családi, baráti körében történt olyan
eset, amikor valaki nagy műtéten esett át, és a beavatkozáshoz vérre volt
szüksége. Mi csak hálát adhatunk az Égnek, hogy akkor rendelkezésre
állt a szükséges vérkészítmény. Elgondolkodtató, hogy az emberek nagy
többsége miért csak a már megtörtént bajt követően kapnak a fejükhöz?!
Ezt hosszan lehetne fejtegetni és példákkal alátámasztani, de a lényeg az,
hogy a fele ekkora lélekszámú, szomszédos községekben kétszer-háromszor nagyobb részvétellel zárták az idei évet a véradások szervezői. Elgondolkodtató, szomorú adatok ezek. A szervezők köszönik a véradók
kitartását, és mindenkit arra kérnek, buzdítanak, hogy menjenek és adjanak vért, segítsenek embertársaiknak.
F.A.

H O R G Á S Z E GY E S Ü L E T I H Í R E K
Üdvözlöm az újság olvasóit az Őrhalom-i Horgász Egyesület nevében.
Megköszönöm mindazon horgásztársaknak a segítségét, akik az idei
évben részt vettek a társadalmi munkákban. Ez úton szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik a megrendezett háziversenyen részvételükkel elősegítették a verseny színvonalát. Felhívom a horgásztársak
figyelmét, hogy a FOGÁSI naplót ne felejtsék leadni a megszokott időben, Antal Györgynek, a PÓSTALÁDÁBA dobják be.
Engedjék meg, hogy Békés Karácsonyi ünnepeket, sikerekben
gazdag boldog újévet és bő halfogást kívánjak.
Kertész Attila Tamás elnök

E MLÉ K M É RK ŐZ ÉS
Október 13-án, szombaton az Old Boy Futball Club Egyesület szervezésében került sor azon emlékmérkőzésre, ahol
a közelmúltban tragikusan elhunyt két tagtársukra emlékeztek a csapat tagjai, Bozány Albinra (1974-2006) és Csernyik Andrásra (1957-2011). Az emlékezés keretén belül a megjelentek a temetőben az elhunytak sírhelyénél helyezték el a meggyújtott mécseseket és az emlékezés
koszorúit. Ezt követően a futballpályán gyülekeztek mindazok, akik részt kívántak venni ezen a
megemlékező rendezvényen. A barátságos emlékmérkőzésre a rendezők Ipolyvarbó öregfiúk futball
csapatát hívta vendégül.
Az egyesület és a jelenlévők nevében Kanyó János
egyesületi tag emlékezett méltó gondolatokkal.
Csernyik Tibor alpolgármester Ipolyvarbó csapata
nevében megköszönte a meghívást, majd ő is sajnálattal emlékezett az elhunytakra.
Ezt követően vacsorával, valamint az emlékezés és
a volt közös élmények, gondolatok megosztásával
B.T.
zárult a rendezvény.

NAPJAINK
ŐRHALOMÉRT EGYESÜLET HÍREI
zEgyesületünk bírósági bejegyzése a Törvényszék tájékoztatása szerint jogerőssé vált, az erről szóló bírósági végzést megkaptuk, egyesületünk adószámmal és bankszámlával (63600409-19003465
Cserhátvidéke Körzeti Takarék szövetkezet) rendelkező törvényesen
működő civil szervezet.
zAz elmúlt két hónapban is megszerveztük a művelődési házban
a több korosztály által kedvelt retró diszkót.
zDecember 10-én megnyílt a tagjaink által felújított konditerem,
melynek nyitvatartási ideje: hétfő, szerda és péntek 16.00 óra és
19.00 óra között. A terem használata december hónapban ingyenes, majd januártól egy alkalomra 300.- Ft-ot kérünk. Mindenkit
sok szeretettel várunk!
zEbben az évben az Őrhalomért Egyesületnek jutott az a megtisztelő feladat, hogy elkészítse a szabadtéri betlehemet, és karácsonyi
díszbe öltöztesse községünk jelképét, a Szent István kápolnát. Azért,
hogy még meghittebbé tegyük a helyszínt, elhelyeztünk a kápolna
előtt egy adventi koszorút, melyen minden vasárnap ünnepélyes keretek között meggyújtottuk az adventi időszak aktuális gyertyáit.
Ez úton is hálás szívvel köszönjük a kis ünnepségek szereplőinek, illetve Horváth Bertalan plébános úrnak a közreműködést.
zEgyesületünk az adventi időszakban, számos támogató segítségével az első három vasárnap kézműves-foglalkozást szervezett. Az
első alkalommal a Mikulásra készültünk, második vasárnap ka-
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rácsonyi díszeket készítettünk, majd a harmadik alkalommal
finom és díszes mézeskalácsok kerültek ki kisebb és nagyobb gyerekek kezei közül.
zBefejeztük a salakos pálya előkészítését a jégpálya kivitelezéséhez. Ha az időjárási feltételek adottak akkor, még egy dolog kell a
jégpálya létrehozásához, ez pedig nem más, mint a munkaerő. Kérjük, hogy aki vállalja, hogy a hízlalás idején délután, vagy késő
este, akár éjszaka segít nekünk a pálya készítésében, az legyen szíves jelentkezzen. Akinek a munkájára folyamatosan számíthatunk,
természetesen egész szezonban díjmentesen korizhat majd. A pálya
használatáért alkalmanként 200.- Ft belépőt fogunk kérni minden
korcsolyázótól.
zSzilveszterkor bállal búcsúztatjuk a tornateremben az óévet,
amelyre jelentkezni egyesületünk tagjainál lehet. Igyekszünk
majd az elmúlt évek jó hangulatú báljait visszahozni a fa luba. A rendezvényen élőzenével, vacsorával, műsorral, tom bolával, büfésarokkal, éjfél után korhelylevessel várjuk a
vendégeket, akiktől 3.500.- Ft részvételi díjat kérünk.

Az egyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kíván Farkas Andrea

E G É S Z S É G S A R O K
Védekezzünk az influenza ellen

Kedves Olvasó!

Beköszöntött a tél, s vele szokás szerint a nátha és az influenza
szezon. Az influenza ellen már pár éve lehet tudatosan is védekezni. A különböző krónikus betegségben szenvedők, az idős korúak térítésmentesen kaphatnak ellene védőoltást, ha ezt igénylik.
Szerencsére már sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. De, gyermekek és várandósok részére is létezik védőoltás.
Míg a nátha úgymond „jóindulatúnak” számít, addig az influenza
komoly szövődményeket okozhat. Emlékszünk, pár éve történt,
hogy nem is egy kismama életét vesztette a betegségben. Közismert, hogy a különböző fertőzések a várandósság alatt súlyosabban zajlanak, mint egyébként, és egyes kórokozók a magzat életét
is veszélyeztetik. 2006 óta a várandós kismamáknak is ajánlják a
védőoltást, minden valóságalapot nélkülöző rémhírekkel szemben. Az oltóanyag magzatkárosító hatására nincs bizonyíték
/vizsgálatok ezt bizonyítják/. Ajánlott a terhesség 3. hónapjától
beadatni. Felesleges a következményektől rettegni, félni, miközben a betegség megelőzhető, elkerülhető. A betegség megelőzése
miatt javasolt a várandós kismama családtagjainak a védelme is,
mivel a környezet védelme az újszülött védelmét is biztosítja. Mi,
az egészségügyben dolgozók is felhívjuk erre a figyelmet. Emellett lássuk el szervezetünket a téli hónapok alatt is vitaminokkal,
ha lehetőségünk van rá.
Békés, áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok
minden őrhalmi lakónak!
Hevér Istvánné védőnő

Talán furcsa ez a megszólítás egy orvos részéről, de nem
véletlenül választottam. Tudniillik, valamennyi emberhez
küldöm gondolataimat, nem csak a betegek részére. Hoszszú, hideg napokat élünk, kevés fénnyel és természetes
vitaminforrással, ami azt eredményezi, hogy télen sokkal
több a megbetegedés. Hangsúlyozottan felhívnám mindenki figyelmét, hogy védekezőrendszerünk egészséges
működéséhez sok napfényre, természetes vitaminok bevitelére és rendszeres mozgásra van szükség.
A téli hónapokban is fogyasszunk minden nap zöldségeket,
mediterrán gyümölcsöket, aszalt készítményeket, valamint a nyár során eltett befőtteket, lekvárokat. Ha napi
rendszerességgel tesszük ezt, akkor vitamin bevitelünk
úgy gondolom megoldott. Ha naponta háromszor 30 perceket töltünk a fényen, a természetben, akkor a már
említett két feltételnek is eleget tettünk. Így remélhetőleg sokkal kevesebbet találkozunk a rendelőben betegségek miatt.
Ettől függetlenül évente rendszeresen szeretnék veletek
találkozni a betegségek MEGELŐZÉSE miatt.
Akkor élhetünk mi és családunk is nyugodtan, ha a megbeszélteket végrehajtjuk.
Áldott ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok
minden olvasónak.
Dr.Gúth Csaba háziorvos
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Zenei díjat kapott Zemlényi-Erdélyi Katica

A Zene világnapján, október
1-jén adták át a székesfehérvári önkormányzat által alapított Fricsay Richárd Zenei
Díjat, amellyel azon együttesek, előadóművészek, karnagyok, zenetanárok munkáját
ismerik el, akik maradandót
alkottak Székesfehérvár zenei
életében. Idén Zemlényi – Erdélyi Katica, a Vox Mirabilis
(csodálatos hang) Kamarakórus karnagya vehette át Róth
Péter alpolgármestertől a
város által 2002-ben alapított
elismerést.
A kitüntetett Katica Erdélyi Katalinként született. Szüleivel és
három testvérével 1981-ben költöztek Őrhalomba. Anyukája, Ilonka
néni és húga ma is Őrhalomban élnek, és büszkén mesélnek Katicáról,
aki már kis elsős iskolás korában kezdett zongorázni. Zemlényi Katica
zenei tanulmányait Tiszaújvárosban kezdte, majd Balassagyarmaton
folytatta. A Balassi Bálint Gimnáziumban érettségizett lány Miskolcra
felvételi-zett zeneelmélet – karvezetés szakra. A karvezetés alapjait
Sereg János karnagytól tanulta, később Reményi János tanár úrnál folytatta, aki a Magyar Rádió Gyermekkórusát is vezényelte. Miskolcon
1986-ban kántor-karnagyi diplomát szerzett. Először Hugyagon kezdett
el kántorálni. Ez idő alatt, az akkori plébános úrral, Dénes atyával - a
Székesfehérvártól alig 20 km-re található - Bodajkon jártak búcsúban,
ott figyeltek fel a kivételes tehetségű fiatal hölgyre, és jelezték neki,
hogy Fehérváron van egy megüresedett kántori állás. Így került Katica
és férje János Székesfehérvárra. A Krisztus Király Egyházközség kántoraként kezdte munkáját, ahol átvette elődjétől az 1957-ben megalakult és működő énekkart, és bekapcsolódott az egyházi és a világi
kórusmuzsikába egyaránt.

H A G YO M Á N Y Ő R Z Ő

A 25 tagú kamarakórus átlagéletkora 30-35 év, sok a huszonéves egyetemista is, elmondható, hogy ez a zeneszerető emberek, baráti társaságot,
nagyszerű, családias közösséget alkotnak. Katica a gyermekek zenei nevelését mindig szem előtt tartva, több gyermekkoncertet is szervezett,
zenés színdarabokat rendezett, a 27 éve nála tanuló gyermekekből zeneszerető közönséget nevelt. 15 éve játszik a Vörösmarty Színház zenés
produkcióiban, ahol magas zenei tudásával gyakran segítette a színészeket, szereplőket, emelve a produkció zenei színvonalát. Számos jótékonysági koncertet szervezett rászorulók és fogyatékkal élők javára.
Zemlényi – Erdélyi Katicát 2008-ban XVI. Benedek Pápa magas szintű
egyházzenei munkájáért pápai áldásban részesítette. 2010-ben, pályája
25. jubileumán Spányi Antal megyéspüspök kiemelkedő zenei tevékenységéért püspöki elismerésben és dicséretben részesítette.
Az elmúlt években hazánkban és külföldön is kiválóan szerepelt a kamarakórus. A zsűri mindenhol kiemelte a kórus egységes hangzását,
zenei érzékenységét. A 2010-ben a Bánki Kamarazene Fesztiválon a
zsűri különdíjjal jutalmazta őket.
Tavaly hagyományteremtő céllal létrehozta és megrendezte az I. Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivált, szintén ebben az évben elindította
a Vox Mirabilis Kamarakórussal egy 4 koncertből álló hangversenybérletet. Szintén tavaly a kórussal elérték a kategóriában legmagasabb, dicséretes arany diploma minősítést. Idén Badenben egy kimagaslóan
rangos kórusversenyen a nemzetközi zsűri bronz diplomával jutalmazta
munkájukat.
Katica persze nem „csak” orgonál, kórust vezet, gyerekeket tanít, koncerteket szervez, énekel színházi produkciókban, közben férjével felnevelt
három gyereket is. Eszter lánya diplomás énekművész, a zeneakadémia
mester szakára jár, és a Vörösmarty színházban dolgozik, Kinga az ELTE
bölcsész karára jár, utolsó éves, Mihály is az ELTE hallgatója, földtannal foglalkozik, de az ő életükben is fontos a zene, boldogan játszanak
az Operaházban is.
Azt hiszem minden őrhalmi nevében mondhatom, hogy gratulálunk az
eddig elért eredményekhez, a szépen ívelő zenei karrierhez és a harmonikus családi élethez. Remélem, mi őrhalmiak is, hamarosan szem és fül
tanúi lehetünk Katica és gyermekei előadásának, hiszen sok szeretettel
hívjuk és várjuk őket Őrhalomba is.
F.A.

H Í R C S O K O R

JA hagyományőrzők jelenlegi híradását
egy szomorú hírrel kell kezdeni. Október
19-én elhunyt Járja Mihályné, mindenki Ili
nénije. Férjével, Misabácsival hosszú boldog életet éltek. Dolgos hétköznapjai mellett mindig jutott ideje szeretteire,
ismerőseire. Ili néni a Hagyományőrző
Kör megalakulása óta rendszeres támogatója volt rendezvényeinknek. Számos alkalommal kötötte ki a lányok fejét a
jellegzetes, gyönyörű menyecskekendővel.
Mindig szívesen mesélt a régi időkről,
megosztotta velünk saját történeteit, eljött
velünk búcsúkba, elkísért minket fellépésekre, könnyes szemmel nézte végig az unokája verseskötetének kiadása alkalmából szervezett
irodalmi délután ünnepi műsorát... és még hosszan sorolhatnánk az Ili nénihez kötődő hagyományőrzős élményeket, emlékeket. Fájó szívvel búcsúzunk és szeretettel gondolunk rá.
JOktóber 6-án a hagyományőrzők résztvettek a Mária kápolna búcsún, valamint a délutáni főzőversenyen.
JKözségünkben november 30-án tizedik alkalommal rendezték meg az Idősek napját. A szép
korúak tiszteletére szervezett ünnepi műsoron a hagyományőrzők is részt vettek, akik az idei
Aratóbálra betanult koreográfiával kedveskedtek a megjelenteknek.
JDecember 23-án, vasárnap délután az őrhalmi római katolikus templomban megrendezésre
kerülő karácsonyi műsoron a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör énekkara és táncos tagjai betlehemi műsorral köszöntik a Kis Jézust.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldott karácsonyi ünnepeket
és szeretetteljes, békés, boldog új esztendőt kíván minden kedves
támogatójának, és az Őrhalmi Újság valamennyi olvasójának.
F.A.

Nagymamám emlékére
Rohantál nyárban, télben,
napsütésben, hűvös szélben.
Óvodából az iskolába,
és a Gyöngyösbokrétába.
Mindig menni, meg nem állni,
és csak szállni, egyre szállni.
Falevelekkel táncolni,
mint a tűz, úgy lángolni.
Az életet szépen kell élni.
Istenért, Hazáért égni.
Utat találni önmagunkban.
Jövőt látni a múltban.
A csillagokban meg van írva,
hogy az ember meddig bírja
az élet hosszú útját járni,
és legvégül meg kell állni.
Sárga levelekkel lehullni.
Fájó szívvel elbúcsúzni:
Forró nyártól, hideg téltől,
napsütéstől, hűvös széltől.
„A hosszú út végére értem,
folytatom egy másik létben.
Ahonnét jöttem, visszatértem.
Ne sírjatok! Szép kort éltem.
Mondjatok egy imát értem!”
Édes, kedves Jóistenem!
Tőled csak azt kérem,
Az én drága nagymamám,
Nyugodjék Békében
/László Péter, 2012. okt. 20./

