ORHALMI

Őrhalom község független lapja
„Istengyermek, kit irgalmad
közénk lehozott…”
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt olvasók, kedves őrhalmi testvérek!
Karácsony napján hitünk egyik legnagyobb titkát ünnepeljük. Hálás szívvel
arra emlékezünk, hogy az Isten látható
alakban jelent meg köztünk, testet öltött
Jézus Krisztusban. Annak idején a Mindenható nem akciós, leárazott ajándékot
adott nekünk, hanem a legdrágábbat, a
legnagyobbat: Szent Fiában önmagát.
Karácsonykor Isten gyermekként jött világunkba. Nem felnőtt emberként érkezett,
hanem gyenge, törékeny, tehetetlen csecsemőként született. Megtapasztalta édesanyja szeretetét, törődését, gyengédségét.
Így növekedett fel szép lassan. Istenhez
csak úgy tudsz közeledni, mint egy anya
a gyermekéhez, óvatosan, gyengéden, figyelmesen, és szeretettel. Újra és újra elgondolkodva a gyermek titkán.
Istent nem szabad megragadni, hogy uralhasd őt. Egy gyermekhez sem szabad hangosan közeledni, csak halkan, csendben.
Istenről nem lehet hangos szóval beszélni,
hanem csak olyan finoman, halkan, mint
ahogy egy csöpp gyermekhez szólsz. Egy
gyermeknek nem tartasz okos beszédeket,
csak olyan szavakat használhatsz, amelyek szívből jönnek. Istennel is csak úgy
fogsz tudni találkozni, ha megnyitod neki
a szívedet.
Különösen Karácsonykor Isten meg akar
szabadítani minket attól a hóborttól, hogy
mindig nagynak és erősnek akarjunk látszani. Jézus arra buzdít bennünket, hogy
váljunk hasonlóvá a gyermekekhez. Ő
mert gyengének mutatkozni. Kisgyermekként kiszolgáltatta magát az embernek.
Isten azért lett Krisztusban ilyen kicsi
gyermekké, hogy mi soha ne gondoljuk
magunkat nagynak.
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédében a következőket írja: „Mától újra kezdhetek, mert bennem az Isten gyermekként
születik meg.” Milyen igaza van, mert
soha nem késő újra kezdeni. Az idei Karácsony is arra bátorít, hogy rázd le a múlt
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terhét, és légy bátor újra kezdeni Istennel.
Karácsony legfőbb kívánsága, hogy a földön béke legyen. A szentmise liturgiájában a béke gondolata mindvégig jelen van.
A pásztorok mezején az angyalok ezzel a
karácsonyi énekkel dicsérik Istent: „Dicsőség mennyben az Istennek, és békesség a
földön a jóakaratú embereknek.” Látjuk,
hogy ha Isten dicsősége köztünk, emberek
között megjelenik, akkor a szakadék Isten
és ember között nem létezik, Isten és
ember között béke van.
És ez a harmónia, ez a béke teszi lehetővé
az emberek közötti békét is. Az ember,
ahogy önmagával békességre jut, és Istennel is békességben él, szép lassan az embertársaival is békét fog tartani. Amikor
Jézus megszületett Betlehemben, az angyalok békét hirdettek a földnek. Azóta
minden Karácsony az áldott békét akarja
elhozni közénk.
Az Isten emberré lett, ezért az ember most
már fenntartás nélkül igent mondhat önmagára. Elfogadhatja, szeretheti önmagát,
és felfedezheti isteni méltóságát. És ez az
önmagunkkal való egyetértés, önmagunk
helyes szeretete és elfogadása teszi lehetővé a békét a többi emberrel. Többé már
nem ellenségeink. És ha ők ellenségként
tekintenek ránk, mi akkor is a szívünkben
megtapasztalt békét kívánjuk nekik.
Én Karácsonykor ezt a békét tapasztalom
meg, mert tudom, hogy egy csendes, meghitt adventi készület eredményeként
Krisztus fog bennem megszületni. A béke
számomra nem egy parancs. Hanem
benső békém megtapasztalásából ered. Így
egyáltalán nem kell semmilyen békét teremtenem, mert Krisztus által, az Ő jelenlétével már ott van bennem. És csak
engednem kell, hogy rajtam keresztül
áradjon a körülöttem élőkre.
Adja Isten, hogy az idei Karácsonyon
Jézus Krisztus jelenlétének békéje töltse el
szíveteket, családjaitokat, és településünket. Ezekkel a gondolatokkal kívánom a
betlehemi Kisded békéjét és szeretetét
minden jóakaratú embernek! Áldott, szent
Karácsonyt!
Berci atya

Minden kedves őrhalminak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván
Őrhalom Község Képviselő-testülete,
és az önkormányzat minden dolgozója nevében
Farkas Egon polgármester

2015. december 23.

Régi, karácsonyi hagyományok, népszokások
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Önkormányzati hírek

Településünk karbantartói és közfoglalkoztatotai is részt
vetek a templom belső felújításában.
A Mária kápolna megrongálását követő sikeres felújítási
munkálatok után, Kanyó Richárd új feladatot kapot a templomban található stációk felújítását illetően.
November 3-ától önkormányzatunk 6 főt alkalmaz a közfoglalkoztatási program keretében.
November 10-én Pásztor Ildikó művelődésszervező, a balassagyarmati járás mentora előadást tartot a térség polgármestereinek, és kulturális munkatársainak az értéktárról.

November 19-én és 20-án az őrhalmi Községi Könyvtár a Balassi Bálint Megyei Könyvtár- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából számítógép kezelői képzést szervezet. A nagy
érdeklődésre való tekintetel, a képzés jövőre folytatódik.
December hónapban
megújult a Közös Hivatal épületének tetőszerkezete.
A
szakemberek megerősíteték a tetőszerkezetet: újra lécezték,
tetőfóliát raktak és
újra cserepezték.
December
4-én
szerveztük meg az
Idősek
napját.
(Részletes
beszámoló a 8-9.oldalon.)
December 5-én a
Mikulás kisbusszal járta körbe településünk utcáit.
December 6-án a hivatal rendezvénytermében Mikulás délutánt szerveztünk.
December 12-én teremlabdarúgó tornát szerveztünk a gyerekeknek. (Bővebben a 14. oldalon.)
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Minden kedves őrhalminak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal
minden dolgozója nevében
Bárányné Márton Melinda jegyző
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Idén is, a már jól bevált hagyományokhoz hűen, december 5én a Mikulás házhoz vite a családok által megvásárolt, és előzetesen a Polgármesteri Hivatalba leadot csomagokat.
A Mikulás járat 4 óra alat 86 gyermekhez jutot el. A Miki és
három vidám segítője a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
által ﬁnanszírozot 43 db mikuláscsomagot is házhoz vite, a
18 év alati, őrhalmi lakosú, cigány származású gyermekeknek. Mára már olyan népszerűvé vált a helyi Mikulás járat,
hogy szinte mindenhol behívják az őszszakállút és a krampuszokat. Sokan verssel, dalokkal, sőt rajzokkal készülnek.
December 6-án, vasárnap Őrhalom Község Önkormányzata
Mikulás délutánt szervezet. A program a MiaManó színház
mesejátékával kezdődöt, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Könyvtári Szolgáltató Rendszer jóvoltából. A mesét követően
megérkezet a Mikulás és a krampuszok, akik a mesejáték
szereplőinek segítségével kiosztoták az önkormányzat mikuláscsomagjait a jelenlévő közel 60 gyermeknek.
FA
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Adventi gyertyagyújtások
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Az adventi koszorúnak varázslatos üzenete van. A formája hagyományosan négy fűzfaveszszőből font kör, benne egy egyenlő szárú kereszttel. A kör a régi néphit szerint Boldogasszony
ölelését szimbolizálja. A körben lévő kereszt pedig a földi világba karácsonykor megszülető
fényt, Krisztust jelképezi.
Az első meggyújtott gyertya a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik
a szeretetet jelképezi. És a harmadik, rózsaszínű gyertya kivételével mind lila.
Berci atya a koszorú gyertyáit idén a négy evangélistáról - Máté, Márk, Lukács és János – nevezte el: „Idén a négy gyertya a négy evangélistát szimbolizálhatná számunkra.”
Advent minden vasárnapján, mi is őrhalmiak, ünnepélyes keretek között, egy-egy kis műsorral színesítve meggyújtottuk a szabadtéri koszorú gyertyáit. Szívet melengető érzés
volt együtt készülni a szeretet ünnepére.
Ez úton is köszönöm a kis ünnepségek szereplőinek a felkészülést, és az alkalomhoz illő előadásokat, valamint Berci atyának az irányadó közreműködést.
Első vasárnap a Nyugdíjas Klub tagjai a színvonalas verses, zenés összeállításukkal magasra tették a mércét a következő három vasárnap szereplőinek.
A második gyertyagyújtás ünnepi hátterét óvodásaink előadása és iskolánk pedagógusainak prózával és énekekkel színesített műsora biztosította.
Advent harmadik vasárnapja, örömvasárnap, színe a rózsaszín, amely az örömöt
szimbolizálja. Ezen a délutánon településünk fiataljai lelkesedésükkel és végtelen
energiájukkal gyújtottak örömöt szívünkben. A műsor után a, Karácsonyi „Luca napi”
Kispályás Gyermek Teremlabdarúgó Torna eredményhirdetése következett.
A negyedik gyertyagyújtásra a Karácsonyi műsort követően került sor, ahol az egyházközség képviselői, ministránsok és templomunk énekkara méltóképpen zárta az
ünnepélyes gyertyagyújtások sorát.
A gyertyagyújtás után polgármester úr összegezte az elmúlt négy hét eseményeit. Beszédéből kiragadok egy mondatot, amely számomra is tükrözi az őrhalmi adventet:
„Együtt, közösségben ünnepelni és készülni karácsonyra, az jó, abban érték, abban
erő van.” Az ünnepi beszéd után kihirdette a mézeskalácssütő verseny eredményét,
majd minden jelenlévőt meghívott a Polgármesteri Hivatal udvarán kialakított „szeretetvendégségbe”, ahol a szervezők karácsonyi finomságokkal várták a vendégeket.
FA
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Templomunk belső megújulásásnak szentelése
2015. december 20-a, advent 4. vasárnapja az
őrhalmi hívek számára különleges ünneppé
vált. Ezen a napon Dr. Beer Miklós a Váci egyházmegye püspöke felszentelte a megújult
templomunkat. A püspöki szentmise keretében
köszöntőt mondott Berci atya, valamint a püspök urat köszöntötte Farkas Oszkár az egyházközség elnöke. A mise második felében beszédet
mondott Hegyi László egyházi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár, és Balla Mihály
országgyűlési képviselő. Őrhalom község polgármesterének, Farkas Egonnak ünnepi beszédét az alábbiakban idézzük:

„Őrhalomban szokássá vált, hogy minden
évben felújítunk és felszentelünk egy egyházi
épületet. 2013-ban a templom tető és külső
homlokzat újult meg, tavaly a ravatalozó, idén
pedig a templom belső festése.
A jelenlévők közül is talán sokan emlékeznek
rá, hogy 2 évvel ezelőtt azzal zártam a templomszentelésen elmondott beszédemet,
hogy: bízom benne, hogy a Jóisten segítségével, további összefogással, el fogjuk tudni
végezni templomunk belső felújítását is.
Nos, a Jóisten megsegített minket, az összefogás megolt, a templomunkat szépen kifestettük. Ma ünnepelhetünk!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk együtt ünnepel! Külön köszöntöm Dr. Beer Miklós püspök urat és az
egyházi rend képviselőit. Köszönöm, hogy
megtisztelt jelenlétével Hegyi László úr, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Balla Mihály úr országgyűlési
képviselőnk, Jegyző asszony, polgármester
kollégák.
A 2000-es Szent Évben volt szerencsém
meglátogatni az egyházi művészet egyik legszebb alkotását, a Sixtus-kápolnát. Michelangelo nagyszerű freskóinak csodálata
közben elábrándoztunk azon, hogy vajon
miért nem alkotnak már hasonló művészek
közöttünk, pedig milyen jó lenne, ha a mi kis
őrhalmi templomunkat is ilyen szép képek díszítenék. Aztán haza utaztunk, elmentünk a
mi kis őrhalmi templomunkba, beültünk a
padba és arra lettünk figyelmesek, amint a
feltáskásodott falfestékből leválik egy darab

és halk puffanással földet ér a padok mellett.
Csöppet sem vigasztalt az a közismert történet, miszerint a már említett Michelangelónak is sok nehézsége volt a Sixtus-kápolna
festésével. A korabeli beszámolók szerint,
amikor elkészült az Özönvíz történetének ábrázolásával, a freskón kiütközött a falazatból
a salétrom és elkezdett penészedni, ezért az
egész vakolatot le kellett verni és újra vakolni.
Később, a 2000-es évek elején a szomszédságunkban, Balassagyarmaton, érdekes események keltették föl a figyelmünket.
Elkezdődött a Szentháromság Templom belső
festése, és ahogyan fokozatosan láthatóvá
váltak az egyes elkészült részek, egy különleges felületű, szín és formavilágú, gyönyörű
templombelső rajzolódott ki előttünk. Nagy
érdeklődéssel kíváncsiskodtunk a festő kiléte
felől, és megtudtuk, hogy egy helyi származású művészemberről, Lencsés Zsoltról van
szó, aki külföldi egyetemeken sajátította el
különleges tudását, és vált a Medici család
ajánlásával, a Vatikán egyik hivatalos festőjévé. Pályafutását számos európai, köztük
római templom, iskolák, bankok, színházak,
paloták festése kísérte.
Személyesen megismerkedni a művész úrral
később volt alkalmam, amikor a Szent Imre
Gimnázium ebédlőjének Utolsó Vacsora freskóját festette. Hosszasan elbeszélgettünk
antik meszes technológiáról, monokróm
színvilágról, művészi formákról, de főképpen
a festmény szimbolikájáról és teológiai mondanivalójáról. Azt hiszem, elmondhatom,
hogy sikerült nem csak megismerkednünk,
hanem össze is barátkoznunk. Megérlelődött
bennem a gondolat, hogy ha egyszer sort kerítünk az őrhalmi templom festésére, azt Lencsés Zsolt művész úrra kellene bíznunk.
2013-ban, a templomunk külső felújítását
követő évben, talán nem telt el úgy nap Őrhalomban, hogy valaki meg ne kért volna
arra, hogy a templombelsőt valahogyan fessük ki. Sokat dolgoztunk azért, hogy a munkálatokhoz
szükséges
feltételeket
előteremtsük, és amikorra a szakemberek kiválasztásához jutottunk, már mindenki számára egyértelmű volt, hogy Lencsés Zsolt
cégét, a Főnix Múzsartot szeretnénk megbízni. Választásunkat egyáltalán nem bántuk
meg! Templomunk szépen megújult. A felhasznált anyagok finomsága, a különleges felületek, a színek harmóniája, a dekoráció és a
művészi képek eleganciája mind a művész úr
szaktudását dicsérik. Persze mindez nem valósulhatott volna meg egy nagy csapat munkája nélkül. A dekoráció jó részét Dávid
Zsuzsanna festőművész készítette, a munká-

latok irányításában nagy szerepet játszott
Berkó Sándor Aranyecset díjas festőmester.
Megköszönjük a munkát Adamik Mihály,
Sebők Imre és Kedei Lóránd rekonstrukciós
és műemlék fenntartó festő uraknak, valamint
az állványozónak, villany-, és gázszerelőnek,
asztalosnak. Külön szeretném köszönetemet
kifejezni kollégáimnak; a közfoglalkoztatottaknak és vezetőjüknek, Kanyó Richárdnak és
Oláh Richárdnak, valamint konyhai dolgozónknak, Farkas Andreának, aki minden nap
jóltartotta a dolgozókat. Szintén megköszönöm az Egyházközség számos tagjának segítségét. A jóisten áldja meg mindannyiukat.

Tisztelt Vendégek, Kedves Őrhalmiak! A mai
világban sem könnyű egy ilyen nagyszabású
vállalkozáshoz előteremteni a szüksége anyagi
fedezetet. Nekünk erre, itt Őrhalomban, bevált receptünk van. Úgy hívják: széleskörű
társadalmi összefogás. Ezt alkalmaztuk a
külső felújításnál is és most is bevált: az Egy-

házmegye, az Egyházközség, a Kormány, az
Önkormányzat és az őrhalmi emberek összefogásával sikerült elérnünk ezt a szép eredményt. Hálámat fejezem ki minden támogató
felé. Kívánom, hogy az Égiek százszorosan
adják vissza mindenkinek a jóságát!
A kezdő lökést most is az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati támogatása
jelentette, melyet ezúton is szeretnék megköszönni országgyűlési képviselőnknek Balla
Mihály úrnak és Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
úrnak. Azt hiszem, láthatják, hogy az Önök
közreműködésével nyújtott közpénztámogatás ezúttal is jól lett felhasználva. További
munkájukhoz sok sikert, és az Isten áldását
kívánom!
Szintén megköszönöm a Váci Egyházmegye
nagylelkű segítségét Dr. Beer Miklós megyéspüspök úrnak, aki ezúttal is magáénak érezte
az őrhalmi Egyházközség ügyeit. Azt kívánom, hogy jó erőben, egészségben még számos alkalommal legyen szerencsénk
különböző szentelési ünnepségeken találkozni kis falunkban.
A munkálatok alatt és az előkészületek idején
is, ismét megérezhettük, hogy mennyire az
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Isten áldása kíséri lelkipásztorunknak, Berci
atyának a működését. Békéjével, derűjével a
Megváltó szeretetét tükrözi közösségünkben,
mely által harmonikussá válik még a legnehezebb közös munka, együttműködés is. Plébánosunk az utóbbi években alaposan
„rákapott” az egyházi felújítások, építkezések
ízére. Azt kívánom, hogy munkásságát kísérje
tovább sok szép siker.
Tisztelt Vendégek, Kedves Őrhalmiak! Többször mondtam már, de fontosnak tartom újra
hangsúlyozni, hogy ellentétben a szomszédos
településekkel, a mi templomunk soha nem
uradalmi adományokból, hanem mindig az itt
élő egyszerű emberek erejéből épült. Az elmúlt évek felújítási munkálatai sem valósulhattak volna meg az őrhalmiak adományai
nélkül. Amikor ez év elején leültünk
tanácskozni
az Egyházközség és az Önko r m á n y z a t
képviselőivel,
számba vettük
az erőinket és
úgy
láttuk,
hogy még legalább a fele
hiányzik a festéshez szükséges költségeknek.
Felvetődött,
hogy
most
biztosan nem
várható olyan
sok adomány,
mert 2 évvel
ezelőtt,
a
külső felújításra már jelentős támogatás érkezett, nagy áldozatot hoztak az emberek. Ezzel szemben végső döntésünket a
beruházás megindítása mellett arra alapoztuk,
hogy ennek ellenére is biztosan számíthatunk
ismét az őrhalmiak nagylelkűségére.
Kedves Őrhalmiak! Balassagyarmat és Szécsény között a főút mellett, ebben a faluban
sokféle ember telepedett le. Sokfélék a gondolatok is, talán ezért nem épp arról vagyunk

híresek, hogy nagyon összetartanánk. Viszont van egy dolog, egy ügy ebben a faluban, ami a többség érdeklődésére mindig is
számot tarthatott. Van egy közös nevezőnk,
ami mindenkinek fontos. Ez a templom. Van
még számos jól műküdő közintézményünk,
mégis ebben a templomban találkozik a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. A hitünk, a magyarságunk és a lokálpatriotizmusunk.
Azt hiszem az őrhalmi emberek lelkének ezt a
darabját sikerült megragadni a festésnek
ebben a fázisában már elkészült művészi motívumokkal.
Templomunk főoltárán falunk védőszentje,
Szent István király látható, amint fölajánlja
Máriának a koronázási ékszereket. Ez a motívum folytatódik a szentély fölötti boltív kö-

zépső részén, ahol a Magyar Királyság
angyalos címere látható. Középre a magyarságunkat, történelmi múltunkat kifejező jelkép került. Nem egyszerűen a mai címer,
hanem az, amelyik kifejezi országunk egykori
nagyságát. Mert ugyan hol máshol érthetnék
meg jobban a magyar nemzet szétszakítottságát, mint itt nálunk, ahol az Ipoly túlpartján,
egy idegen országban magyarul beszélnek és

5
a temetőben számos családtagunk és rokonunk nyugszik. A címer fölött, a legmagasabb
ponton helyezkedik el a Szentkorona. Jelképe
és tulajdonosa az egész magyar nemzetnek.
Az a korona, melyet Szent István felajánlott
Máriának. Ezáltal az egész országunk Mária
Országává vált. Szent István közbenjárására
Mária védi és óvja Magyarországot és benne
Őrhalmot.
A boltív jobb oldalán található a Váci egyházmegye címere. Kifejezve azt, hogy az Esztergomi Főegyházmegyében eltöltött évszázadok
után mostmár otthonunknak érezzük a Váci
Egyházmegyét. Köszönhetően annak a törődésnek, melyet Beer Miklós püspök úr személyén keresztül megtapasztalhattunk.
Fölöttem, a boltív bal oldalán helyezkedik el
Őrhalom címere,
mely az Önkormányzatnak is jelképe.
Azt
hiszem, nem kell
magyarázni azt a
szoros kapcsolatot, amely az Önkormányzat és a
templom, az Egyházközség között
fennáll. A címerünkön két kereszt is látható,
mely az erős katolikus hitet fejezi
ki. Középen egy
őrdaru áll éberen; ha elaludna,
kiesne a lábával
tartott kő és tüstént fölébredne.
Azt kívánom ma
minden őrhalminak, hogy éberen
őrizzék tovább a
szívükben ennek
a templomnak a szeretetét, maradjon meg
közöttünk az összefogás és a nagylelkűség
ereje. És akkor, Isten segítségével, egy év
múlva ismét együtt ünnepelhetjük itt templomunk festésének következő, befejező állomását. Remélem, elkészülnek a művészi freskók,
melyek megcsodálására még messziről is eljönnek majd hozzánk, ide Őrhalomba.
Köszönöm a figyelmüket!”

Egyházi hírek
Ünnepi miserend az őrhalmi templomban:
- Szenteste (dec.24.) - 22.30
- Urunk születése - Karácsony (dec.25.) – 10.30
- Karácsony második napja (dec.26.) – 10.00
- Szent Család Vasárnapja (dec.27.) – 10.00
- Év végi hálaadó szentmise (dec.31.) – 18.30
- Újév, Mária Istenanyasága (jan.01.) – 10.00

Ünnepi ajándékozás
Karácsony előtt - a tavalyi hagyományokat követve - Őrhalom Község Önkormányzata és az Egyházközség közös
döntés alapján 11 fő őrhalmi lakos részére karácsonyi élelmiszer csomagot osztott ki, melyet Kanyó Géza egyházközségi képviselő adott át a kiválsztott személyeknek.

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XIV. évfolyam 4. szám * Megjelenik negyedévente * Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/370-144 * 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

Legutóbb az esztergomi kirándulásról számoltam be az újságban,
most az azóta eltelt időszak legfontosabb eseményeit szeretném
sorra venni.
Minden iskolának van nehezen kezelhető diákja, de van mellettük
sok-sok szorgalmas, jó magaviseletű, és jó tanuló is. A mi iskolánkban is így van ez. A jót szeretném kiemelni, ami fölemel, nem pedig
a rosszat, ami lehúz. A pozitív tanulási és magatartási teljesítményt
állítjuk példaként minden diák elé.
Az iskolai ünnepségeken a színjátszó szakkörök mindig az alkalomhoz méltóan szerepelnek. Így volt ez október 6-án és 23-án is, illetve
a felújított tornaterem átadásának az ünnepén, ahol néptáncot is bemutattak tanulóink a verseken és az énekszámon kívül. Elismerést
kaptunk a teljesítményükért.
Az október 23-i műsorunkat Csitárban is megmutattuk. Nagy sikert
arattak 4. osztályos tanulóink.
A nyugdíjas napon is lehetőséget kaptunk, hogy szerepeljünk a falu
idősei és vezetősége előtt.
Szintén a negyedikeseink adtak elő részleteket Janikovszki Éva: Kire
ütött ez a gyerek című művéből nagy átéléssel és sikerrel. Technika
órán sövényt telepítettünk az udvaron. Sokan szorgalmasan ástak és
gereblyéztek. Rajz szakkörön olyan szép képeket festenek diákjaink,
hogy sok iskola megirigyelheti tőlünk. Képeket láthatnak az iskola facebook oldalán. (József Attila Iskola, Őrhalom).
Köszönet érte az iskola pedagógusainak.
A karácsony előkészítéseként Berci atya lelkigyakorlatos órát tartott
a templomban az iskolának.
Áldott karácsonyt kívánok a település lakóinak az iskola nevelőtestülete nevében!
Bozsonyik János igazgató

ISKOLA

HÍREI

Hogyan várom a karácsonyt? címmel fogalmazást írtak a 4. osztályosok. Most két diákunk írását osztjuk meg az olvasókkal.

Hamarosan itt a karácsony. Nagyon várom már. Azt is, hogy gyönyörűen föl legyen díszítve a fa, de azt is, hogy kapjak ajándékot.
Itt az ideje a készülődésnek. Anyukám már veszi is az ajándékokat. Nagyon várom már, hogy megkapjam, de előtte még a fát is
fel kell díszíteni. Anyukámnak még sütiket is kell csinálni. Ilyeneket szokott sütni: mézes süti, kókuszos, krémes, tortát, csokisat.
Telefont, telefon tokot és egy barbit szeretnék kapni. Nagyon szép
lesz a karácsonyfánk, a díszek csillogni, villogni fognak rajta. Még
mindig emlékszem arra a napra, amikor megkaptam a legkedvesebb ajándékomat.
Jónás Kamilla

Amikor már karácsony felé szorul az idő, elkezdjük beszerezni azokat
a dolgokat, amik még hiányoznak a karácsonyozáshoz.
Otthon úgy szoktuk apuval csinálni, hogy megkóstoljuk az összes szaloncukrot és felkötözzük. Anyuval szoktuk megvenni azokat a dolgokat,
amik még hiányoznak. Aztán a mama elkészíti a kalácsot, anyu pedig
a káposztát, amit nagyon szeretek! Amikor a mama megengedi, segítek neki kalácsot sütni. Az iskolában pedig ilyenkor szoktunk mézeskalácsot sütni, és ajándékokat készíteni. Karácsony tájékán sok
műsor is szokott lenni. Nekem pont véletlenül karácsonyra esik a születésnapom. És pont akkor születik a Kisjézuska, akit már mindenki
nagyon vár.
Nekem karácsony a legszebb ünnep, mert ilyenkor mindenki békével
van feltöltve.
Váradi Zsaklin

Karácsonyi lista
Takarítás: mosni, mosogatni, letörölni
mindenről a port. Az iskolában kidíszítjük
az ablakokat és a táblát. Otthon feldíszítjük
a fát. Égővel, gömbökkel, angyalkával, szaloncukorral, csengővel. Csillagot teszünk a
fa tetejére.
Ételek: töltött káposzta, zserbó, krémes,
almás kalács, húsleves, nudli, túrókocka,
mákos kalács, rántott hús rizsával, főzelék.
Ajándék: telefon, barbi baba, napló, parfüm, gyöngykészlet, távirányítós kocsi, karkötő, telefontartó, fülbevaló.
Gyülekezés: mama, papa, Babó, Bea, Zsuzsi,
Lali, Nóra, Gabi, Vivi, Rita, Icu, Jázmin
A legjobb, hogy együtt vagyunk, az ajándékok, amiket kapunk és a finom ételek.
Víg Friderika Andrea
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•Őszi évszakban hétről-hétre dolgoztuk föl a gyerekekkel a különböző témákat, így volt olyan hét, amikor a
zöldségekkel, gyümölcsökkel, falevelekkel foglalkoztunk
és játszottunk. Óvodánk pedagógiai programjának egyik
fő célja, hogy a gyermekekkel megismertessük a néphagyományokat, népi szokásokat.
•November 11-én
volt Márton napja
így ezen a héten
beszélgettünk Szt.
Mártonról, libás
témájú énekekkel,
versekkel, mesékkel ismertettük
meg a gyerekeket.
Lehetőséget kaptunk, hogy az egyik kis óvodásunkhoz, Szabados Gergőékhez elmehessünk
és megnézhessük élőben a libákat. A gyerekek megtapintották a libák tollát, s kukoricával
etették az állatokat. A hét utolsó napján saját kezűleg készített kis lámpással Szent Márton kereső játékot játszottunk a sötét csoportszobában. A hét tartalmasan telt, és sok élményt adott mindenkinek!
•Ebben a hónapban fölelevenítettük a kukoricafosztást, morzsolást, mint őszi munkát, a
lemorzsolt kukoricát, kukoricacsutkát pedig játékszernek használtuk föl. Csutkababával
játszottunk, mondókáztunkk, a kukoricaszemeket ragasztottuk és kukorica csörgőt készítettünk, amit mindenki hazavitt.
•Novemberben tartottuk a nevelési év első fogadóóráját, a szülök tájékoztatást kaptak a gyerekek egyéni fejlődéséről. Közös felelősségünk a gyermekek nevelése, fejlesztése.
•Az idén is izgalommal készültünk és
vártuk a Mikulást, aki 4-én érkezett meg
hozzánk, az óvodába. Énekeltünk, verset
mondtunk neki, majd mindenki bátran
átvette csomagját.
•Az adventi időszakban a karácsonyra
készültünk. Elkészítettük az ádventi koszorút, melyen az égő gyertyák száma
jelzi az ünnep közeledtét. Mézeskalácsot
is sütöttünk, melyet minden kisgyerek
saját kezűleg és fantáziája alapján díszített
ki. Luca nap alkalmából búzát ültettünk és
megfigyeltük kikel-e karácsonyig. Kis betlehemes műsorral készültünk a szülők megörvendeztetésére!
•Advent második vasárnapján mi is résztvettünk a szabadtéri adventi ünnepségen.
Őrhalom minden lakójának,
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok,
óvodánk minden dolgozója nevében !
Pilisiné Varga Anna mb. óvodavezető
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Őrhalom Község Önkormányzata idén 2015. december 4-én - immár 16. alkalommal - köszöntötte a 65 évnél
idősebb lakóit. Az ünnepi délután szentmisével kezdődött a megújult templomban, melyet Horváth Bertalan
plébániai kormányzó celebrált.
A mise után az ünnepelteket és a vendégeket a Művelődési házban várták a szervezők.
A polgármester úr ünnepi beszédét követően felléptek: iskolásaink egy kedves jelenettel, az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör kis táncosai Takács Bernadett által koreografált műsorszámmal, valamint
verset mondott Jacsjanszki Dóri, testvére Klári pedig népdalcsokrot adott elő. A Bertók testvérpár - Péter és
Áron – népmesével szórakoztatták a nagyérdeműt.
Az ünnepeltek sorából Bacsa János tangóharmonika szóval, Hevér Istvánné verssel köszöntötte társait.
Az est "sztárvendégei" a Palóc Táncegyüttes és az országos hírű Folt Zenekar volt. A Palócosok különböző
tájegységek népviseleteiben, négy néptánccal örvendeztették meg a vendégeket. A Folt Zenekar egész este
húzta a talpalávalót, és kísérte nótás kedvű ünnepeltjeinket.
A műsort a finom vacsora követte, melyet Baranyi Jenőné és segítői, Hevér Istvánné, Szolik Istvánné és Farkas Andrea készítettek el. Az iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozói tálaltak fel.
A hagyományokhoz híven, az est során köszöntöttük a jelenlévő legidősebb hölgyet és urat. Orosz János
képviselő úr Kanyó Mihályné Margit nénit virággal, Hegedűs Feri bácsit egy üveg itallal ajándékozta meg.
Itt említeném meg, hogy településünk legidősebb női lakosa a 100 esztendős Hegedűs Ignáczné Ilonka néni,
és legidősebb férfi lakosa a 89 éves Járja Miska bácsi. Ez úton is jó egészséget kívánunk nekik, a Jó Isten éltesse őket szeretteik körében!
Ez úton is köszönjük, hogy az ünnepeltek elfogadták meghívásunkat, a rendezvényen közreműködőknek
pedig a segítséget! Minden kedves 65 év feletti lakosnak jó egészséget kívánnak az Idősek napja szervezői! FA
Alábbiakban Farkas Egon polgármester úr ünnepségen elhangzott beszédét
idézzük: „Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz, Annyit kapsz, majd vissza!”
„Polgármesterként immár 6. alkalommal abban a megtiszteltetésben van részem, hogy ezekkel a verses gondolatokkal köszönthetem a Kedves Időseket (Szülőket, Nagyszülőket, Dédszülőket) és minden vendéget a mai szép ünnepen!
Külön köszöntöm: Bárányné Márton Melinda jegyző asszonyt, Farkas Oszkár
urat, az Egyházközség elnökét, Kanyó János alpolgármester urat, képviselőket, az intézményvezetőket, kollégáimat.
És végül, de nem utolsó sorban, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm
Anyukámat.
Szép hagyománnyá vált Őrhalomban, hogy évente egy alkalommal az időseket
ünnepeljük. Figyelmünket ilyenkor az idős korra, az idősekre irányítjuk. Öszszejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Szüleinket, nagyszüleinket,
dédszüleinket ünnepeljük. Azokat az embereket, akik elindítottak
minket az élet útján; fölneveltek, tanítottak, gondoztak. Akik életük
munkájával megteremtették a szükséges feltételeket a családjuk
számára. Fölépítették az országot és ezt a falut, amelyben élünk.
Mindig hangsúlyoztuk a mai ünnepnap jelentőségét, de azt is,
hogy az előttünk járó generáció tagjaira való odafigyelés nem korlátozódhat csupán az esztendő egyetlen napjára. Ennek egyik szép
megnyilvánulási formája volt október elején, a Nemzetközi Idősek
Napja alkalmából, az Idősek Klubjában szervezett kis ünnepség,
ahol az Önkormányzat nevében ajándékokkal és kis műsorral kedveskedtünk a klubtagoknak.
Szeretném megragadni az alkalmat annak kifejezésére, hogy milyen örömet jelent számomra annak az életképes kis közösségnek
a létrejötte, működése, mely Idősek Klubja néven, az őrhalmi nyug-
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díjasokból alakult. Hétről-hétre rendszeresen tartott összejöveteleiken beszélgetnek, főznek, sokféle foglalkozást szerveznek és egymásra figyelve kis ünnepségeket tartanak. Úgy gondolom, hogy külön-külön is, személy szerint mindannyian gazdagodnak az átélt közösségi élményekből. Ugyanakkor, a legagilisabb klubtagok részvételére, segítő támogatására rendszeresen számíthatunk az önkormányzati
rendezvényeken is. Ezek közül had említsem meg a múlt vasárnapi adventi gyertyagyújtás szép műsorát, a tornaterem avató sportnapon
vagy a családi napon való sütést, főzést. Köszönöm mindannyiuk kedves közreműködését és külön is köszönöm a Klub vezetőjének Hevér
Istvánné, Marikának a lelkes szervező, összetartó tevékenységét.
Tisztelt Ünnepeltek! Az Idősek Klubjában tartott programokon kívül még jó néhány olyan önkormányzati rendezvényünk volt az elmúlt
évben, melynek részvevői javarészt az idősebb korosztály tagjai közül kerültek ki. Emlékezzenek vissza az egri kirándulásunkra, ahol a
gyógyvíztől felüdülve, a Szépasszony-völgyben a fiatalokat megszégyenítő módon mulattak a teremben jelenlévők közül jó néhányan.
Ugyancsak szívesen gondolok vissza a szentkúti zarándoklatra. Évről-évre különleges lelki és közösségi élményt jelent, amikor az őrhalmi
emberek nagy számban együtt járulnak a Szűzanya Kegyhelyéhez falunkért imádkozni.
Szintén különleges volt az idei esztendő abból a szempontból is, hogy sikerült eleget tenni az Őrhalomban
élő idős emberek egyik leggyakrabban elhangzó kérésének, megvalósítani sokunk álmát: közösségi összefogással kifesteni a templomunkat. Ismét megmutattuk a világnak, hogy milyen nagy erő lakozik ennek a
falunak a lakóiban. Bízom benne, hogy az esztétikus, elegáns templombelső hirdeti Isten dicsőségét és szolgálja a templomban imádkozó emberek lelki épülését.
A témához kapcsolódóan kérem, engedjenek meg nekem egy kis történetet:
Egy bizonyos hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt egy nemesember azon gondolkodott, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként. A templomépítés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén
és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte: - "De hol vannak a lámpák?
Miként világítják meg a templomot?" - Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és függesszék fel a falra: - "Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz - felelte a
nemesember. - Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok a
templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad."
Tisztelt Ünnepelt Idősek! Azt kívánom Önöknek, hogy még hosszú
ideig világítsanak közöttünk, mint a történetbeli kis lámpások! Töltsék be családjaikat, az egész faluközösséget kedvességük, törődésük,
imádságuk, bölcsességük fényével! Ehhez adjon mindannyiuknak a
Jóisten erőt, egészséget, hosszú, boldog életet.
Az est hátralévő részében kérem, fogadják szeretettel az ünnepi műsorunkat, fogyasszák jó étvággyal a finom vacsorát, melyet idén is
Percze Ilonka néni és segítői készítettek, mulassanak, érezzék jól magukat. Köszönöm a figyelmüket!”
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Biztonságunk érdekében

Jelentős mértékben megnőtt az Őrhalom és Térsége Polgárőrség
tagjaira háruló feladat az elmúlt hónapokban, mivel a migrációs válság kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok miatt csökkent a
rendőrséggel közösen ellátott szolgálatok száma, így számos alkalommal önállóan kellett a polgárőröknek szolgálatba lépniük.
Az ősz folyamán az egyesület tagjai egyházi és önkormányzati rendezvények, illetve sajnos egy temetés biztosításában is részt vettek.
Minden évben visszatérő feladat Halottak napján a temetők és környéküknek az őrzése, amelyet az idén is sikerrel végeztek a polgárőrök, és talán ennek is tudható be, hogy egyetlen szál virág sem
tűnt el a temetőből az ünnep idején.
A hűvös idő beköszöntével kiemelt figyelmet fordítanak a polgárőrök településünk külterületének az ellenőrzésére is annak érdekében, hogy a falopások számát sikerüljön visszaszorítani, fenntartva
az elmúlt évek javuló tendenciáját.
A bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb módszere az átgondoltan
megtervezett és létesített térfigyelő kamerarendszer, amelynek első
üteme elkészült településünkön az ősz folyamán. A rendszer üzemeltetésében a polgárőrség –a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően- részt kíván venni, és ezért az egyesület javaslatot tett az
ezt lehetővé tévő önkormányzati rendelet megalkotására.

Sikeres volt az Őrhalom és Térsége Polgárőrségen belül működő
önkéntes tűzoltó szakosztály pályázata, és ennek eredményeképpen egy vadonatúj Suzuki Vitara típusú terepjáró személygépkocsival gazdagodott az egyesület, amelynek pályázati elszámolása
december elején befejeződött, így a jármű rendszerbe állítása is hamarosan megtörténik majd.
Az egyesület tagjai ez úton is szeretnék felhívni mindenkinek, de legfőképpen a fiataloknak a figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint egész évben, így Szilveszter éjszakáján is tilos
petárdázni. Mindez azon kívül, hogy zavarja az emberek és a háziállatok, különösen a kutyák nyugalmát, ön- és közveszélyes szórakozás is, aminek következtében minden évben többen szereznek
maradandó látás- vagy halláskárosodást, illetve égési sérüléseket
az országban. Mindennek megelőzése érdekében az egyesület tagjai jelenteni fogják, ha valakit petárdázáson érnek, aminek a következménye százezer forintig terjedő pénzbírság lehet, aminek meg
nem fizetése végső esetben elzárásra változtatható.
Az Őrhalom és Térsége Polgárőrség tagsága és vezetősége ez
úton is boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag,
békés új esztendőt kíván településünk valamennyi jó szándékú lakójának! Az új évben is várjuk azoknak a felnőtt, büntetlen előéletű

embereknek a jelentkezését, akik egyesületünk soraiban tenni szeretnének lakókörnyezetük biztonságának javítása érdekében! -RP-

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

A nyugodt ünnepek érdekében!
Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban az emberek sok időt töltenek utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. A zsúfolt bevásárlóközpontokban,
tömegközlekedési
eszközökön
könnyen
bűncselekmény áldozatává válhatunk. A következőkben bemutatjuk az
ünnepi időszakban leggyakrabban előforduló bűncselekményeket.
Zseblopás: A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, karácsonyi
vásárokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és egyéb értékeket.
Gépjármű feltörés: Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A
parkolóban őrizetlenül hagyva akár másodpercek alatt feltörhetik a járművet, megszerezve értékeinket és jelentős kárt téve az autónkban.
Trükkös lopások: Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes
célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket
elterelve szerezzék meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a
valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével, vagy átutalással lehet őket támogatni.
A következő két bűncselekménnyel kapcsolatban az áldozattá válás
megelőzésének lehetőségeit is ismertetnénk.
Lakásbetörés: Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt elutaznak valahova, rokonokhoz, ismerősökhöz, pihenni. Ez esetben kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, a közösségi oldalakon ne tegye közhírré
Pótkulcsot ne tartson elrejtve a bejárati ajtó közelében
Szereltessen fel korszerű, több ponton záródó ajtót
Kérjen meg valakit (rokon, szomszéd), aki távolléte alatt elmegy a
lakásukra, körülnéz, felkapcsolja a villanyt, üríti a postaládát, azt a látszatot keltve, hogy a lakás nem lakatlan
Elutazás előtt az ajtót, ablakokat gondosan zárja be
Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt
Pirotechnikai anyagok használata:
Az év végének közeledtével lassan kezdődik az önfeledt szórakozás
ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi
előírásokról.
Tilos magánszemélyeknek petárdát birtokolni, illetve felhasználni
Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 50.000 Ft pénzbírsággal sújthatók
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.
(VIII.24.) Kormányrendelet lehetővé teszi, hogy 14. életévét betöltött
személy az 1. pirotechnikai osztályba sorolt terméket, 16. életévét betöltött személy a 2. pirotechnikai osztályba sorolt terméket megvásárolhassa és felhasználhassa. A 3. pirotechnikai osztályba sorolt terméket
nagykorú, 18 év feletti személy vásárolhatja meg december 28-január
1. között, és csak december 31-én 18.00 órától január 1-jén 6.00 óráig
használhatja.
A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak
szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel!
Kérjük, akinek szándékában áll az újév köszöntő hangulat fokozása érdekében tűzijátékot vásárolni, azt csak a törvényi előírásoknak megfelelően tegye!
Tegyünk azért, hogy az ünnep szép, békés és meghitt legyen!
Minden őrhalmi lakosnak kellemes ünnepeket kíván az Őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport: Valah Zsolt r. törzszászlós és Urbán Gábor r.
főtörzsőrmester!

SPORTEGYESLET H˝REI
Befejeződött az őszi szezon. A felnőtt csapat a tabella 8. helyét foglalta el. Az Ifjúsági csapat a 4. helyen zárta a szezont. Mind
2 csapatunk remekteljesítményt nyújtott, de a tavaszi szezonra megpróbálunk még jobb teljesítményt nyújtani és még jobb
eredményre törekedni. Köszönjük az Önkormányzat támogatását! Külön köszönet a szurkolóknak, akik ellátogatnak a sportpályára, buzdítják csapatainkat, és a megvásárolt jegyükkel támogatják az őrhalmi Sport Egyesületet.
Békés Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet kíván az Őrhalmi Sport Egyesület vezetősége és a csapat tagjai!
Őrhalmi SE. Vezetősége nevében: Varga József (Öcsi)
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EGÉSZSÉGSAROK
Tisztelt Olvasó!
Lassan már egy hónapja tartanak és még vagy három hónapig húzódnak a
"hosszú téli esték". A természetes fény hiánya jó és rossz következményeivel ott van életünkben. Jótékony hatásának mondanám, hogy az ember ideje
korán abbahagyja munkáját, nem merül ki fizikálisan és szellemileg, több idő
jut a pihenésre, töltekezésre. A hideg téli estéken otthonunk melegében családi környezetben egymás örömére, javára tevékenykedhetünk. Ne feledjük,
az együtt töltött idő, ha szeretettel áthatott, akkor biztos, hogy lelki egészségünket gyarapítja.
A hosszú fényszegény időszakok, főként, ha tevékeny szeretet nélkül haladnak a pszichés életünket "besötétítik", a depresszió különböző mélységeit
hozzák elő - főként abban az emberben, akinek hajlama van rá. Úgy tudjuk
legyőzni a kialakult búskomorságot, ha fényt gyújtunk, és aktivitásban töltjük az estét. Ne csak heverésszünk a sötét szobában tv vagy számítógép előtt,
hanem beszélgessünk a többiekkel, vagy tegyünk-vegyünk a lakásban, esetleg olvassunk, rejtvényt fejtsünk. Az egészségük testi, szellemi és lelki jólétről szól, ezt ne feledjük a hosszú sötétben töltött időszakban sem. Tegyük
ezt az úgy, hogy magunkkal és másokkal tevékenyen, szeretetben, aktivitásban éljünk, ne a lustaság, érdektelenség jellemezzen.
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok az olvasóknak!
Dr. Gúth Csaba háziorvos
MOZOGJ TÉLEN IS!
Télen nagyon keveset vagy egyáltalán nem sportolunk, mozgunk. Nyáron a napsütés, a vízpartok, a hűvös erdei utak nagy vonzerőt gyakorolnak ránk, és ösztönöznek arra, hogy mozogjunk, sportoljunk, a
szabadban. A téli hidegben is örömteli esemény a mozgás.
A tél beköszöntével felhagyunk a rendszeres mozgással, és felváltja az
otthon meleg. Főként a Karácsony a „téli bevackolás és a nagy családi
evések” időszaka. Pedig a téli közös családi kikapcsolódásra számos lehetőség nyílik, ráadásul a mozgás egészségre gyakorolt hatása mellett
számtalan sok – havas, jeges – élménnyel gazdagodhatunk.
Télen a zordabb idő, a szél, az eső valóban visszatarthat bennünket attól,

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei

hogy a szabadban mozogjunk. Nem ítéletidőben kell mozogni, hiszen a
mozgás: öröm. Egy napsütéses napon érdemes kirándulni, mozogni. Ha
van hó, akkor sokkal több lehetőség van a téli mozgásra: lehet síelni,
szánkózni, korcsolyázni, akár a havas tájakon túrázni. A szervezetünk a
hideg levegő és mozgás hatására több hőt termel, így a mozgás felmelegíti a testünket és lelkünket is. A szabadban végzett mozgással hatékonyabban fogyhatunk, mintha zárt helyen mozognánk. A hidegben 20-25
százalékkal több kalóriát égethetünk. A rendszeres testmozgás nem
csak az elhízást akadályozza meg, csökkenti a betegségek kialakulását
is, pozitívan hat a szellemi képességünkre is. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség kialakulásának rizikóját. Csökkenti a magasvérnyomást, a koleszterinszintet. Javítja a szív és tüdő
működését. Méregteleníti a szervezetet és serkenti az anyagcserét. Karbantartja és erősíti az izmokat, izületeket, csontokat. Javítja a testtartást, megelőzi a gerincbántalmakat. Serkenti az agyműködést. Jó
közérzetet, energiát biztosít, és még sorolhatnák pozitív hatásait.
A rendszeres testmozgás minden korosztálynak fontos. Naponta sétáljunk
legalább fél órát, vagy tornázzunk, mozogjunk a szabadban. A terhesség
alatti torna jelentősen elősegíti a kismama és a magzat egészségét. A kismamák számára energiát és szívósságot biztosít a szüléshez. Csak kímélő
tornát szabad végezni terhesség alatt, jóga, úszás, séta.
Minden téli sport esetében viszont rendkívül fontos a bemelegítés, így a
sportsérülések elkerülhetők. Ha síelést, sífutást, korcsolyázást stb. választjuk érdemes szakembertől megtanulni az alapokat, valamint a
sportok elkezdésénél a fokozatosság is fontos, mert elkerülhetjük a rándulásokat, a baleseteket.
Fokozatossággal, bemelegítéssel, szakembertől tanult mozgással és megfelelő táplálkozással sok örömet okozó, csodálatos élményeket szerezhetünk téli sportolással, mozgással. Ne mondjunk le a mozgásról.
Áldott, Békés Karácsonyt Kívánok Mindenkinek! és Mozgásban
gazdag telet!
Varga Mónika védőnő

A N YA K Ö N Y V I H Í R E K

(2015. II. félévben)
Tisztelt olvasó! Az Őrhalom- i Horgász egyesület 2015. december 11- én lett kereken 20 éves. A 20 év alatt sok mindenen átment az egyesület. Most egy kicsit
SZÜLETETTEK:
visszapillantanánk, hogy dióhéjban mik is voltak ezek. Az egyesület Balla János
vezetésével alakult meg, majd az évek során Őt több elnök váltotta, akik a kö- Horváth István és Kiss Ágnes fiuk: Horváth Máté Viktor – október 13.
vetkezők: Huszár Ferenc, Balga Sándor, végül 2009. március 6- ától jó magam,
Kállai Péter és Bodor Marianna fiuk: Kállai Dániel – október 14.
napjainkig.
Az elmúlt években versenycsapatunk számos versenyen vett részt, amiken ered- Bangó Richárd és Kiss Rita lányuk: Bangó Jázmin Zoé – november 12.
ményesen szerepeltek és kupával tértek haza. Első ilyen verseny 2008-ban volt az
Csábi Róbert és Gemer Piroska lányuk: Csábi Csenge – november 26.
Ipoly kupa, amin a 3. helyezést kaparintottuk meg. Majd ezt követte a 2011- ben
rendezett szintén Ipoly kupa, ahol a dobogó legfelsőbb fokára állhattak fel a csa- Mogyorósi Péter és Fábián Réka lányuk: Mogyorósi Luca Valéria - december 21.
pat tagok. 2012- ben ugyan csak Ipoly kupán vettünk részt, ahol 2. helyezést értük
GRATULÁLUNK!
el. Végül de nem utolsó sorban 2014- ben a csapat megint a dobogó legfelsőbb
fokára állhatott az Ipoly kupán, ahol sok tehetséges csapatot utasítottak maguk
mögé. Szeretnék köszönetet mondani a verseny csapat tagjainak, ezért a szép telHÁZASSÁGKÖTÉSEK:
jesítményért és mindenkinek, aki bármilyen módon segített a felkészülésben.
Seregélyes Tímea és Cseman Attila
Megalakulásunk óta évről évre tisztítjuk és rendben tartjuk az Ipoly folyó ránk
szeptember 17.
eső szakaszát, valamint az Új árok- és Kövecses tó környékét. Évről évre részt
veszünk a Tiszta víz, rendezett vízpart elnevezésű környezetvédelmi versenyen,
SOK BOLDOGSÁGOT!
melyen a sok munkának köszönhetően több alkalommal dobogós helyezést ért
el egyesületünk. A Kövecses tó partján pihenésre, bográcsozásra alkalmas helyet
alakítottunk ki, ezzel is oda csalva a horgászni - vagy csak kikapcsolódni - vágyó
ELHUNYTAK:
tagokat, vendégeket.
Balla Julianna – Rákóczi út 82. – szeptember 01.
Köszönöm mindazoknak, akik odaadó munkájukkal segítették a házi versenyek
Kanyó Istvánné – Rákóczi út 92. – szeptember 13.
lebonyolítását, megszervezését, valamint a társadalmi munkákon való részvéteMajdián Teréz – Rákóczi út 84. – szeptember 29.
leket. Így, egy szebb, horgászhatóbb és kultúráltabb környezetet tudunk teremKovács Erik – Rákóczi út 75. – október 12.
tetni minden évben.
Külön köszönet egyesületünk már- már állandó támogatóinak, akik valamilyen
Kiss Józsefné – Ságvári út 21. – október 23.
módon segítették egyesületünk működését: Őrhalom Község Önkormányzata,
id. László Péter – Alkotmány út 12. – november 03.
Balassagyarmat Város Önkormányzata, Medvácz Lajos polgármester, TSZ udvar
Erdei József – Kossuth út 44. – november 27.
- Gazda bolt, Kordics Zoltán horgászbolt, Bagó László horgászüzlet, Kossuth
Kanyó István Mihály – Deák út 13. – december 06.
Lajos utcai horgász bolt.
Varga Pál – Rákóczi út 49. – december 10.
Nagyon röviden ennyi lenne az áttekintés. Minden kedves olvasónak Áldott
Békés Karácsonyt, és Sikerekben, Halfogásban Gazdag Új Esztendőt kívánok!
Az Új Évben is görbüljön a bot!
Kertész Attila Tamás H.E.elnök
BÚCSÚZUNK!
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Idén is – immár negyedik alkalommal – egyesületünk készítette el a
szabadtéri adventi koszorút és öltöztette karácsonyi díszbe a településünk jelképévé vált Szent István kápolnát.
Adventi kézműves foglalkozás
és vásár címen ebben az évben
is szerveztünk gyermek programokat. Első vasárnap kézműves
foglalkozásokkal, játszóházzal
vártuk vendégeinket. Törökné
Petró Mária kézműves, Talpai
Zsanett ékszerkészítő és pedagógusaink jóvoltából különböző
karácsonyi díszek, ajándékok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. Takács Béla szécsényi mézeskalács
készítő mestercukrász irányításával
el lehetett sajátítani a süti díszítés
fortélyait. Kicsik és nagyok csillámtetoválást is kérhettek. A rendezvényen Ilonka néni által készített
finomságokkal vártuk a gyerekeket.
A karácsonyi vásárban kézműves díszeket, és házi készítésű finomságokat lehetett vásárolni.
 Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat karácsony előtt most már ötödször - adománygyűjtést és
osztást
szervezett a rászoruló,
nélkülöző
családok
megsegítésére.
K a r á csony
előtt közel 70 zsáknyi ruhát és játékot osztottunk
ki. Tavaszra is folytatjuk a gyűjtést, várjuk magánszemélyek és vállalkozók támogatását is.
Szívesen fogadunk játékokat, ruhaneműket,
használaton kívüli konyhai eszközöket, bármit,
amit otthon nem használunk, de mások még
szívesen
fogadnak!
Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak –e nemes ügy
lebonyolításához!
Az iskola felújított tornatermében kialakított
konditerem télen is nyitva áll az érdeklődők előtt. Időpont egyeztetéssel kapcsolatosan Varga Józsefet (Öcsi) lehet keresni.
Szilveszterkor zártkörű bállal búcsúztatjuk az óévet. Jelentkezni már nem lehet, betelt a létszám!
Szervezetünk jövőbeni rendezvényeire szeretettel várunk mindenkit! Mint ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is, akik részt vállalva egyesületünk munkájából, segíteni tudják és akarják Őrhalom fejlődését.
Akik ebben az évben bármilyen támogatásban is részesítették egyesületünket, hálásan köszönjük segítő szándékú együttműködésüket!
Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Farkas Andrea
Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. évi Személyi Jövedelemadó 1%-a
az alábbi adószámon felajánlható az Őrhalomért Egyesület javára.

Adószám: 18334478 – 1 – 12
Támogatásukat előre köszönjük!
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h í r c s o k o r

Október 28-án a kis táncosok vendégségben jártak Takács Béla szécsényi mézeskalács
készítő mestercukrásznál.
Önkormányzatunk december 4-én rendezte meg az Idősek napját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi műsoron a hagyományőrzők gyermek csoportja is fellépett.
December 20-án, a templomi műsoron a kör tagjai is köszöntötték a Kis Jézust. Takács Bernadett néptáncoktató, külön erre az alkalomra új koreográfiát tanított a kis táncosoknak. A csoportból többen is szerepeltek az Anni óvó néni által rendezett betlehemi
játékban is.
A gyerekeknek heti rendszerességgel van táncpróba, az Őrhalomért Egyesület jóvoltából.
Kedves Olvasó! Továbbra is várom a felajánlásokat a hagyományőrző gyűjteménybe. A
fölöslegessé vált régi berendezési tárgyakat, használati eszközöket, ruhadarabokat, haszontalannak tűnő holmikat szívesen fogadom! Hálás köszönet mind azoknak, akik
bármilyen módon bővítették a gyűjtemény
anyagát!
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyomá-

nyőrző Kör áldott karácsonyi ünnepeket és
szeretetteljes, békés, boldog új évet kíván
minden kedves támogatójának, és az Őrhalmi Újság valamennyi olvasójának!
FA

Őrhalom Község Önkormányzata második alkalommal hirdette meg a helyi mézeskalácssütő versenyt. A résztvevők december 13-án adták le a süteményeket a
Polgármesteri Hivatalba, ahol a zsűri - Balla Péter önkormányzati képviselő,
László Péter költőnk és a fiatalok - Bóta Bettina, Csernyik Éva, Valah Dorina –
külső és belső tulajdonságok alapján értékelték a beérkezett „műveket”. Így a
leglátványosabb mézeskalács a Szolikné Bogdány Mónika
által készített Szent István kápolnát formázó sütemény
lett. A legesztétikusabb a Bozány Istvánné Valika óvó néni
mézese volt. A legízletesebb címet holtversenyben Balláné
Szabó Marianna és Kertész Attila mézeskalácsai nyerték
el. Az eredményhirdetésre a 4. szabadtéri, ünnepélyes
gyertyagyújtást követően került sor, ahol a polgármester úr megköszönte azon mézeskalácssütőknek a munkáját is, akik a szeretetvendégségbe készítették a rengeteg süteményt: Bozány Istvánné, Farkasné Marton Éva, Hanzelné Farkas Éva, Hevér Istvánné,
Pilisiné Varga Anna, és a két Farkas Andrea.
A szervezők mindenkinek köszönik a részvételt, a befektetett munkát, és azt hogy bátran
képviselték saját konyhájukat! Jövőre ismét deszkára fel!
FA
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LU CA N A P I GY E R M E K T E R E M L A B DA R Ú G Ó TO R N A
December 13-án, vasárnap Őrhalom Község Önkormányzata karácsonyi gyermek labdarúgó tornát rendezett. Szerettünk volna
a gyermekek számára egy jó, izgalmas délutánt létrehozni. Célunk az egészséges életre való nevelésen kívül az volt, hogy a futballt szerető gyerekek egy torna keretén belül mérjék össze erejüket, tudásukat.

A tornát Kanyó János alpolgármester nyitotta meg meleg szavakkal. Nagyon izgalmas mérkőzéseket játszottak a gyerekek szép gólokkal, cselekkel, passzokkal
fűszerezve. A két korosztály - alsó és felső tagozat - az általunk összeállított felállásban játszott.
A felsősöknél a gólkirály Farkas Szabolcs lett, aki kitűnően futballozott, remekül mozgatta csapattársait. Szolik Milán szintén sokat futva, jó passzaival
hívta fel magára a figyelmet. Farkas Dominik, Tolnai Erik és Csábi Robika
példás akarással, remek védőmunkájával segítette csapatát.
Az alsósoknál a Verebélyi testvérek közül Attila nagyon ügyesen és lelkesen védekezett, Balázs pedig - a legfiatalabb játékos - nagy szorgalommal, megilletődöttség nélkül játszott. Láthattuk, hogy a két lány, Kárász Henrietta és Balla
Daniella (C:Ronaldo) a pici visszafogottságuk ellenére tudnak és szeretnek is
focizni. Remek kislányok!
Szeretném megköszönni Bozány Istvánnak a játékvezetést, aki mindig nagy
szakértelemmel látja el feladatát. Köszönöm a segítséget a jelenlévő szülőknek, Szolikné Annamarinak, Huszár Krisztának és a lányoknak, Csernyík
Évikének és Valah Dorinának. Az önkormányzat részéről Lajkóné Csernyik Ibolyának és Farkas Andreának, hogy megtisztelték a gyerekeket a finom
teával, szendvicsekkel. A díjkiosztásra a rendezvény
napján, a szabadtéri gyertyagyújtást követően került sor, ahol ünnepélyes keretek között adtuk át az
Önkormányzat által finanszírozott, színvonalas díjakat a kis
sportembereknek.
Terveink között szerepel, hogy a jövőben hagyománnyá váljon
ez a kis torna.
Végezetül Kellemes ünnepeket és Boldog Új évet kívánok minden
kis focistának, szüleiknek és az egész falunak.

Baráz László szervező
Önkormányzatunk nevében köszönöm az ötletadó Baráz Lászlónak - a sport szeretetből és a gyerekek iránti tiszteletből eredő
- kitartó és önzetlen munkáját, és a rendezvény szervezését.
F.A.

KÖZÖSSÉGEINK

15

Nyugdíjas klub hírei

Legutóbb arról írtam, hogy az Idősek
Világnapja alkalmából október hónapban minden alkalommal valakik
köszöntötték a klub tagjait. Október
harmadik keddjén az általános iskolások és az óvodások közösen adtak
kedves ünnepséget, majd az utolsó
héten a Hivatal és az Őrhalomért
Egyesület szép műsorral és ajándékokkal lepett meg minket. Köszönjük minÓvodások műsora
denkinek!
Novemberben több tagunk is részt vett a Községi Könyvtár által szervezett számítógépes képzésen.
Elérkeztünk az ádventi időszakba. A községben már szép szokássá vált, hogy
a gyertyagyújtásokat kis ünnepséggel tesszük meghittebbé, ünnepélyesebbé.
Örömmel és nagy lelkesedéssel készültünk az első gyertyagyújtásra melyen a
klub tagjai szerepeltek. Köszönjük minden tagunknak, résztvevőnek a segítségét, közreműködését!
A megszokott programjainkat továbbra is folytatjuk. Megtartottuk a névnapokat, és hetente összejövünk a klubban.
Nagy örömömre, társaim az én születésnapomra meglepetés köszöntéssel készültek. Ez úton is köszönöm, hogy így gondoltak rám!
Közeledik a karácsony, az év talán legszebb ünnepe. Mindenkinek békés, szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új esztendőt kívánok a Nyugdíjas klub minden
Hevér Istvánné
tagja nevében.

Hevér Istvánné igény szerint kézimunka foglalkozást tart.
Érdeklődni nála személyesen.
Iskolások műsora

Óvodások ajándékot készítettek

Hagyományőrzők műsora

Számítógépes képzésen

Jegyző asszony és az egyesület ajándékozása

Advent 1. vasárnapján
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Karácsonyi műsor és szeretetvendégség

László Péter:
Csendes csodák
Fehér utcákon
emberek gyűlnek.
A metsző szélbe
hópelyhek
vegyülnek.
Kavarog a szívben
Számtalan emlék.
Megérintenek
némán
a titokzatos téli
esték.

Kanyargó út
az emberi lélek.
Minden oldalról
sötét ösvények.
Jártunk már arra!
Mentünk már erre!
És nehezen leltünk
rá az Istenre…
De Őrhalomban
élednek a remények
Püspökúr mondja
a szentbeszédet…
Hallgatjuk némán,
Lehajtot fejjel.

Szívünk tele van
Most szeretetel…
Beszél a hitről,
szemünk se rebben.
Apró keresztek
összekulcsolt
kezekben.
Újul a templom,
rissül a lélek.
Címeres reskók,
angyalos képek…
Virul az Úr háza,
mert felszentelték.
Könnyesen, szépen

telnek az esték…
Templom hajója
a hit tengerében
fürdik, és mi is
úszunk a fényben
Ünnepi díszben
áll a fenyőfa…
A szívek mélyén
lángol a gyertya.
Lásd a csodákat,
örülj a fénynek,
mert rohan az
ember,
és rohan az élet…

Lassíts, most kérlek,
állj meg egy percre!
Gondolj a családra
és az Istenre…
Angyal üzenje,
szív dobogja:
„Tebenned hitünk
kezdetől fogva!”
Fehér álarcukat
a házak felveték,
és varázslatosak
a Karácsonyesték.

