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Veres József ikonfestő kiállítása Őrhalomban
Advent első vasárnapján, az őrhalmi Polgármesteri hivatal rendezvény terme egy rendkívüli eseménynek
adott otthont. Őrhalom Község Önkormányzata és az
őrhalmi községi könyvtár most, első alkalommal szervezett kiállítást. Ez az alkalom pedig nem más, mint
Veres József ikonfestő műveinek, Adventi szeretetmorzsák című kiállítása! Művész úr és felesége Balassagyarmatról érkeztek hozzánk. A műveket nem
értékesítésre, eladásra készíti, hanem saját gyűjteményét gazdagítja minden egyes darabbal. Az évről évre gyarapodó kiállítási anyaggal
járja az országot, hirdeti az ikonfestés szépségét, és terjeszti a kultúrát, egy fajta úttörő szerepet vállalva munkásságával, az ikonfestés elfeledett művészetéből.
Veres József így vall magáról, munkásságáról: „1945-ben születtem Budapesten, magyar–történelem szakos középiskolai tanár vagyok. Nyolc éves kisgyermekként láttam először a pócsi Szűzanyát. Már akkor is, s azóta is mindig megérint a görög és
pravoszláv templomok belső világa, imáik archaikus szépsége, a gazdag ornátus, az
ikonok ragyogásában az odaadó Isten-imádat. Az ószlávul énekelt imádság órákra
ott tartott egyszer egy szentpétervári ortodox templomban, és a gyertyaerdő fényében
az ikonképek sejtelmessége, kéz, arc és ruha-csillanásai a szentség szinte tapintható
jelenlétét közvetítették.
Ahogy Florenszkij írta: „Az ikon az örökkévalóság képét tárja elénk, ha nem is színről–színre, de a tükör által homályosan lehetőségével. Az ikon felhívja az embert,
hogy túllépjen a láthatón, hogy egyesüljön a láthatatlannal; az Isten képi igéje, amely
válaszra vár és döntésre indít. Az ikon festett vallásosság, képes igehirdetés, amelyet

2017. december 22.

„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s
csillantsd elénk
törékeny játékunkat,
a reményt.”
Babits Mihály soraival és
Veres József festő Emánuel
című ikonjával kíván minden kedves őrhalminak áldott,
békés
karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet Őrhalom
Község Képviselő-testülete,
és az önkormányzat minden
dolgozója nevében Farkas Egon polgármester!
imában-imával készítenek, a dolgozva imádkozz, és imádkozva dolgozz tanítás szerint.” Az ikonfestéssel az Isten-dicséretnek új imádságát ismertem meg tizennégy
éve, amikor ecsetet vettem a kezembe. Ezt a szentlelkes ajándékot azóta is úgy próbálom megköszönni munkásáhitatom kiváltságos óráiban,
napjaiban, hogy kérem, „tegye
teljessé benne azt, ami bennem töredékes”.
Kiállításai voltak Balassagyarmat iskoláiban, templomaiban, börtönében, a környező
településeken, Jász-NagykunSzolnok megye több városában, Budapesten, az Avilai
Nagy Szt. Teréz Templomban,
a budai ciszterci templomban,
a főváros gimnáziumaiban, a XII. ker.
Önkormányzat Galériájában, Piliscsabán,
Debrecenben, Máriapócson, Kalocsán,
Békéscsabán, Szegeden.
2000-óta, az ikonfestés mellett a balassagyarmati fegyházban
börtönpasztorációt
végez, rendszeresen
jelennek meg publi-
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kációi Balassagyarmati Városi Újságban, melyekből
2003-ban Árkok és utak címen jelent meg publicisztikai gyűjteménye. Időközben, 2005-ben megjelent családtörténeti munkája: Tisztesség örökében, majd

Ülésezett a Képviselő-testület
(2017. évben)

ő
2011-ben az Arannyal s égi kékkel című kötete, amely
ikonjai és hozzá rendelt versek, írások válogatása. Most
megjelent, Színek áhítatával
című könyve válogatás ikonjaiból és azokat kísérő irodalmi művekből.
A megnyitó során Farkas
Egon polgármester úr, Őrhalom Község Önkormányzata
nevében köszöntötte a jelenlévőket, majd Horváth Bertalan
plébániai kormányzó váratlan
távolmaradása miatt, polgármester úr megnyitotta a rendezvényt és méltatta Veres
József munkásságát.
A kiállításon közreműködött
Bóta Bettina, verset mondott és
konferált, valamint Táborszki
Richárd balassagyarmati
gitáros, aki színvonalas
játékával kápráztatta el a
közönséget.
Önkormányzatunk egy
kis frissítővel és süteménnyel várta az érdeklődőket!
Veres József Színek áhítatával című könyve a helyszínen megvásárolható volt. A könyveket a művész úr szívesen dedikálta.

A művész úr szeretettel ajánlja ikonjait a kiállítás megtekintőinek Reményik Sándor soraival:
A kiállítás megtekinthető 2017. december 3-tól 2018.
január 3-ig az őrhalmi Polgármesteri hivatal rendezvénytermében.
FA

IX. Nemzetközi Betlehemi Láng váltófutás
A Szécsényi Amatőr Futók Társasága kilencedik alkalommal hozta el a Felvidékről a Betlehemi Békelángot, hogy
aztán egymásnak adva eljusson minél több otthonba (Őrhalom – Csitár – Iliny – Varsány – Szécsény). A láng emlékeztet minket a békére, szeretetre, a karácsony ünnepére. A
Születés Templomából hozott
láng 1986 óta
a béke szimbóluma. 2017.
december 22én
délelőtt
megérkezett az
őrhalmi templomba is.

–
–
–

ő
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Kocsis Béla Rákóczi fejedelem út 2. 2017. december 22.
Kanyó Mihályné Rákóczi út 18. 2017. december 18.
Tóth Jánosné Deák Ferenc utca 20. 2017. november 28.
Szolik Tibor Kossuth út 51. 2017. november 02.
Mészáros Sándor Széchenyi út 21. 2017. november 13.
Badó Ferencné Ságvári Endre út 15. 2017. október 08.
Farkas Istvánné Deák Ferenc utca 2. 2017. október 02.
Balázs Jánosné Ságvári Endre út 35. 2017. szeptember 18.
Mészáros Sándorné Széchenyi út 21. 2017. szeptember 16.
Oláh László Rákóczi fejedelem út 142. 2017. augusztus 25.
Járja Istvánné Varbói út 4. 2017. augusztus 23.
Balla Józsefné Dózsa György útja 6. 2017. július 20.
Kiss Krisztina Ságvári Endre út 21. 2017. május 04.
Laza György Ifjúság út 4. 2017. március 24.
Székács Istvánné Rákóczi fejedelem út 48. 2017. márius 17.
Balla Istvánné Ságvári Endre út 57. 2017. február 08.
Pénzes Jánosné Széchenyi út 3. 2017. január 23.
Varga Olivér Rákóczi fejedelem út 49. 2017. január 08.
Oláh László Rákóczi fejedelem út 85. 2016. december 31.
Bertók József Rákóczi fejedelem út 25. 2016. december 29.
Bozány Ferenc Jókai Mór utca 6. 2016. december 21.

2017. IV. negyedévben - december 7-én
ülésezett a képviselő-testület
A Képviselő-testület nyílt ülés keretében az
1. napirendben tárgyalta az orvosi rendelő
felújítás pályázatát, megválasztotta a Bíráló
Bizottságot. A következő napirendben zárt
ülés keretében tárgyalta és bírálta el a képviselő-testület a Bursa Hungarica 2018. évi
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat. A kiírt
pályázati felhívásra 6 darab Bursa „A” pályázat érkezett az önkormányzathoz. A képviselő-testület mind a 6 pályázatot
támogatásban részesítette, összesen havi
19.100 Ft összegben.
Szintén zárt ülés keretében támogatta a
képviselő-testület egy fő pályázó kérelmét a
Balassi Bálint Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programba történő delegálással. Zárt ülés keretében került
elfogadásra a Balassagyarmati Tankerületi
Központ az Őrhalmi József Attila Általános
Iskolára vonatkozó Vagyonkezelési Szerződés módosítása. Nyílt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület az Ifjúság úton
lakó KMKK buszjáratok sofőreinek kérelmét,
a buszok parkolásának megoldását.
A nyílt ülés 3. napirendjében módosította az
Önkormányzat 2017. évi 4/2017.(IV.12.9
számú költségvetési rendeletét.
A 4. napirend keretében rendeletet alkotott a
szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról a képviselő-testület, majd a következő napirend keretében módosította a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendeletét. B.T.

Tisztelt Őrhalmi lakosok!
Tekintettel a téli időjárásra felhívjuk a T.
Lakosság figyelmét a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló
5/2000 (IV.05.) önkormányzati rendeletünkben foglaltakra, miszerint az ingatlanok előtti járdák tisztántartását,
hóeltakarítását és síkosságmentesítését
az ingatlan tulajdonosa, illetve használója
köteles elvégezni, vagy elvégeztetni.
A vendéglátó-, szórakoztató és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakasz tekintetében ez a kötelezettség a használót
terheli.
Az ingatlan előtti járdaszakasz hóeltakarításának és síkosságmentesítésének elmulasztásáért akár 30.000,- Ft bírság is
kiszabható, azonban az ingatlan tulajdonosa, illetőleg a használó felel a hó eltakarítás
és
síkosság
mentesítés
elmaradásából keletkező személyi, illetőleg dolgokban bekövetkezett károkért,
ami egyes esetekben több százezer, vagy
akár milliós összegű kártérítési összegre
emelkedhet a bíróság döntésétől függően.
Mindezek miatt kérjük a T. Lakosságot,
hogy a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről folyamatosan gondoskodni szíveskedjenek.

ÖNKORMÁNYZAT

3

- Megjavították a temetőkapukat, mert nem lehetett becsukni
- Október hónapban lomtalanítást szervezett az Önkormányzat.
- Október 21-én megújult az Ipoly-híd. Őrhalom Község Önkormányzata és Ipolyvarbó Község Önkormányzata közös erővel, nem kis munkával és anyagi ráfordítással valósította meg a két települést összekötő híd
felújítását. A fő tartógerendák cseréje miatt indultak a munkálatok,
aztán a régi szerkezet
elbontásakor kiderült,
hogy a varbói oldalon
javítani kellett az egyik
hídlábat is. Az őrhalmi
oldalon aládúcoltuk a
régi gerendázatot, így
nem inog annyira és új
korlátot építettünk. Ez
úton is köszönjük az
önkéntesek munkáját!
- Mindenszentek ünnepe problémamentesen lezajlott. Köszönjük a polgárőrök közreműködését a feladat ellátásában.
- November 10-én Idősek napi programot szerveztünk. A rendezvényről készült beszámoló a 8-9. oldalon található.
- December 5-én a Mikulás kisbusszal járta körbe településünk utcáit. December 10-én a hivatal rendezvénytermében
Mikulás délutánt tartottunk. (Továbbiak a 10. oldalon.)
- December 16-án Gyermek Teremlabdarúgó Tornát szerveztünk. (Részletek a 15. oldalon.)
- A tájház felújítás a Start program keretén belül megfelelő
ütemezés szerint halad. Október hónapban megtörténtek a
közmű csatlakozási munkálatok Ezt követően a belső munkák kivitelezése folytatódik.
- Karbantartóink elvégezték a közintézmények fagytalanítását. A ravatalozó mosdóját, és az épület melletti csapot sem
tudják a nagy hidegekben használni.
- A meghibásodott kandellábereket megjavították a temetőben. Kérjük lakóinkat, amennyiben meghibásodást észlelnek, legyenek kedvesek jelezni a Polgármesteri hivatalban.
- Csapadékvíz projekt pályázat is jól halad, sikerült a szükséges megállapodásokat beszerezni az
érintett földtulajdonosoktól.
- Advent 4. vasárnapját megelőző pénteken Szeretetvendégségbe hívtuk településünk lakóit a Polgármesteri Hivatal udvarán kialakított „karácsonyi forgatagba”.
- A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSzTOP) keretében a szegénység csökkentése érdekében a gyermekekre, továbbá a rendkívül alacsony jövedelmű, illetve megváltozott
munkaképességű személyekre összpontosító intézkedések végrehajtására került sor Őrhalomban is. A projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszert, vagy alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomaggal lássa el az általa meghatározott célcsoportba tartozó
személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával. December 18-án, a család és gyermekjóléti szolgálat segítségével csomagot osztottak ki telepüésünkön is a 0 és 3 év közötti
gyermekek részére, akiknek a település jegyzője a hátrányos, iletve halmozottan hátrányos helyzetét megállapította.
- Rövid tájékoztatás arról, hogy milyen módon juthatnak
hozzá az érintett személyek a szépkorúakat megillető juttatáshoz, személyes, hivatalos köszöntéshez, a 255/2008. (X. 21) Korm. rendelet alapján: Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal a lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a BFKH által e
célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető. A szépkorú személy, illetve hozzátartozója eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a
BFKH által megküldött, a BFKH-nak visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi
köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes
helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából. Tehát, ha így rendelkeznek, akkor a helyi Polgármesteri Hivatalba, postai úton érkező oklevelet a
polgármester személyesen viszi el a szépkorú személynek.
BT
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KÖZVIL Zrt. telefonos közvilágítási hibabejelentő telefonszáma megváltozott!.
Az új hívószám már jelenleg is elérhető és használható: 06 1 457 0575
Az eddig ismert 06 40 200 817 telefonszámon csak 2017. december 31-ig fogadják a bejelentéseket.
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VELÜNK AZ ISTEN, ÉRTSÉTEK MEG.
Az idei ünnepre Izajás prófétának van egy különösen szép,
biztató mondata számunkra: „Velünk az Isten, értsétek meg
nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten!” A próféta buzdító szavai csodálatos összefoglalása az emberi
életnek, és a keresztény hitnek. „Velünk az Isten, értsétek
meg.” Mit jelent az, hogy megértünk valamit? Könnyű ezt
a szót kimondani, de rájövünk, hogy nem is olyan egyszerű
dolog az, hogy valamit igazán megértünk. A Prédikátor
Könyve is arról beszél, hogy milyen nehéz ez: „Minden az
Isten műve, és az ember nem képes felfogni az eseményeket. Bármennyit is fárad az ember a kutatással, nem jut el
a megértésig.” A dolgoknak, az eseményeknek sokszor
csak a felületét látjuk, de a mélyére, a megértésre már nem
jutunk el. Nagy bajunk, hogy főleg azokat a dolgokat nem
értjük meg, amelyekből tanulhatnánk. Azt
szoktuk
mondani,
hogy más kárán tanul
az okos. Azonban
ennek inkább az ellenkezőjét tapasztaljuk,
vagyis sokszor a magunk kárán sem tudunk
tanulni. A
próféta folytatja: „Értsétek meg, és térjetek
meg!” Ilyen az emberi természet. Vannak emberek, akiknek hiába magyaráznak bármit, nem értik meg. A Példabeszédek Könyve ezt mondja erről: „A balga nem leli
kedvét a megértésben, csak azt mutogatja, azt mondogatja,
ami tetszik neki.” A megnemértés sokszor Isten büntetése.
Isten ezzel is nevelni akar minket. Jól ismerjük a bábeli torony történetét. Amikor az emberek elhatározzák, hogy
építenek egy magas tornyot, ami felér az égig, hogy egyenlőnek érezzék magukat Istennel. De Isten összezavarta a
nyelveket, és azóta a bábeli torony az elkezde , de egyetértés hiányában be nem fejeze emberi tervek jelképe le .
Isten összezavarta a nyelveket, mert az ember nem a jóra
használta az eszét. Ezért van, hogy sokszor nem értjük egymás nyelvét. Nem arról van szó, hogy nem értem az idegen nyelveket, hanem hogy nem értem a velem egy nyelvet
beszélő embert sem. Nem értem, hogy mi a gondja, hogy
mit akar mondani, hogy mit vár tőlem. Nem értem, vagy
nem akarom érteni, mert nem akarok vele közösséget vállalni. Az összezavart nyelvek jelensége azóta is i van köztünk. Elbeszélünk egymás melle . Mondjuk a mondatokat,
és nem törődünk vele, hogy a másik megérti, vagy mit ért
abból. Hallom, hogy mit mond a másik, de közben az
eszem máshol jár, és eszem ágában sincs megérteni, amit
embertársam akar. És ez még csak az emberek közö i megnemértés világa. Hol van még e ől az Isten világa? Ki érti
meg, mit akar Isten? Jézus is arról panaszkodo , hogy sok
csodát te , de mégsem hi ek neki. Isten nem arra teremte e az embert, hogy így, egymást meg nem értve éljen. Velünk az Isten! – Ez a Karácsony titka! Eljö Isten Fia, hogy
a megnemértés sötétségéből kirángasson bennünket! És
Jézus szép részletesen el is magyarázo mindent, hogy
megértsék, amit mondani akart. És boldog volt, ha a tanítványok eljuto ak a megértésre. Amikor Jézus befejez egyegy példabeszédet, több alkalommal megkérdezi a

tanítványait: megérte étek-e mindezeket? Ez a megértés
pedig ránk vonatkoztatva nem csak annyit jelent, hogy
tudom olvasni a Bibliát. Nem arról szól, hogy az értelmemmel fel tudom-e fogni a mondatokat. Az igazi megértés az, amikor az ember szíve, lelke nyílik meg Isten felé.
Amikor nem az eszemmel, hanem a szívemmel próbálom
megérteni az Istent. Jézus pontosan erre akarta ránevelni a
tanítványait. Sok példát találunk erre az evangéliumokban.
Például, amikor az utolsó vacsorán Jézus megmosta tanítványi lábát. Amikor befejezte, leült, és megkérdezte tőlük:
„Megérte étek-e, hogy mit te em veletek? Ha én az Úr és
Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok
egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én te em, ti
is tegyétek meg.” És mit érte ek meg ebből a tanítványok?
Péter tiltakozo , a többiek meglepődve fogadták a jelenetet,
Júdás pedig elment,
hogy elárulja... Aztán
Jézus megmagyarázta:
nem a kendő, nem a
mosdótál a lényeg,
hanem az a szolgáló
lelkület, amellyel az
Isten Fia akar minket
szolgálni. Őt csak az
tudja megérteni, aki vállalja az ő alázatát, vállalja, hogy
vele együ embertársai sebeit mosogatja, vállalja, hogy
Jézus lesz a példaképe, és Jézust teljesen meg akarja ismerni. Krisztus gondolatait olvassuk a Bibliában, énekeljük az ünnepi szertartásokban. De vajon tényleg a mienk
Krisztus minden gondolata? Megérte ük-e őt betlehemi kicsinységében, tanítói szigorúságában, szenvedésének alázatában? Hát akkor hogy várjuk, hogy megértsük őt
feltámadásának dicsőségének a fényében? „Velünk az Isten,
értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az
Isten!” Nem lehet elégszer ismételni: velünk az Isten, értsétek meg emberek! Mert csak az értő embernek, az Istent,
a világot, az életet megértő embernek van esélye, hogy igazán emberi életet éljen. Karácsony az Istent megértő ember
ünnepe. Karácsony az Istent megértő ember megszületése.
Betlehemben végre megszülete az első ember, aki teljesen
érte e az Isten gondolatait. És ha ezt a gyermeket szemléljük, ha őrá ﬁgyelünk, akkor bennünk is megszülethet az
értő ember. Akkor életünk tartalmasabb és igazabb lehet.
Ámen.
A jóakaratú embereknek békés Karácsonyt kívánok.
Berci atya
Ünnepi miserend:
- Szenteste
(dec.24.) - 22.30
- Urunk születése - Karácsony
(dec.25.) – 10.30
- Karácsony második napja
(dec.26.) – 10.00
- Év végi hálaadó szentmise
(dec.31.) – 18.30
- Újév, Mária Istenanyasága –
parancsolt ünnep
(jan.01.) – 10.00
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November 10-én kis műsorral vettünk részt az önkormányzat által rendezett Idősek napján.
13-án Márton napot tartottunk! Az idén is mindenki elkészítette a kis lámpást. A munkálatok befejezése után libás dalos játékot, kis mondókákat adtunk
elő, majd libazsíros kenyeret és teát fogyasztottunk. A kedvezőtlen időjárás
miatt csoporttermünkben szerveztük meg” Márton keresését”, a besötétített
teremben az elkészített lámpással keresték meg egymást.
17-én óvodánkban tartottuk első továbbképzésünket. Az idei nevelési év témája: Térbeli tájékozódás, mozgásfejlesztés, mozgásos tevékenységek, mozgáskoordináció fejlesztése. Mozgáskotta eszközeivel végeztük a gyakorlatokat.
December 4-én gyújtottuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Idén a
gyerekek készítették el a koszorút, amit körbeültünk. Beszélgettünk az adventi
időszakról, arról, hogy ilyenkor mindenki jobban oda igyel a másikra, mi a jó
viselkedés, még jobban szeretjük egymást.
6-án Mikulás jött el hozzánk. Ezt az ünnepet az idén is izgatottan várták a
gyerekek. Elmondtuk a verset, elénekeltük az énekeket, majd minden kisgyermek megkapta a csomagot.
13-án, Luca napján elültettük a „lucabúzát”, felelevenítettük a régi hagyományokat, népszokásokat.
17-én részt vettünk a harmadik gyertya meggyújtásában a falu adventi koszorúján.
A karácsonyi készülődésben mézeskalácsot sütöttünk, amellyel a karácsonyi ünnepségen kínáltuk meg a vendégeket és egymást.
21-én délután tartottuk karácsonyi ünnepségünket hasonlóképpen, mint az
előző évben. A szülők is részt vettek a fa díszítésében, majd a gyerekekkel, egy
kis műsorral kedveskedtünk. Az új ajándékokat a szülőkkel együtt próbálhatták ki óvodásaink.
Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek az óvoda dolgozói nevében!
Pilisiné Varga Anna óvodavez.

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVI. 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 és Farkas Andrea * Az
újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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Október óta számos esemény történt iskolánkban, melyek diákjaink számára fontosak voltak.
•Október 20-án az
első órában megemlékeztünk az 1956-os
forradalom- és szabadságharcról.

•November 10-én az Önkormányzat meghívására részt vettünk az Idősek napján.
Színes műsorral készültek a 6. osztályo-

kolánk. Esélyóra keretein belül számos dologgal megismerkedhettek tanáraink és diákjaink egyaránt. Például kipróbálhatták a

kerekes széket.
•December 17-én az iskolásaink gyújtották
meg a falu adventi koszorúján a 3. gyertyát, és betlehemes játékot adtak elő.
•Karácsonyi előkészületben a 7-8. osztá-

saink, akik a Nox - Tűztánc című dalára
táncoltak.
•November 14-én a Ridens iskola rajzpályázatának eredményhirdetésére is el-

mentünk, ahol tanulóinkat is díjazták.
Megismerkedhettek néhány szakmával.
•November 21-e mozgalmasan telt el, pályaorientációs napot tartottunk. Délelőtt az
iskolánk zsibongójában, illetve a 6. osztályosok termében a vendégeink bemutatták
hivatásuk szépségeit és nehézségeit.
Vendégeink voltak:
1. Baráz László (asztalos)
2. Kántor Andrea (fodrász)
3. Valah Zsolt (rendőr)
4. Szolikné Mónika (pedikűrös)
5. Horváth Bertalan (katolikus pap)
6. Hevérné Marika (védőnő)
Délután a 7-8. osztály Balassagyarmatra
utazott a Pályaválasztási Kiállításra. Egy
8-os lány Salgótarjánba utazott Bander–
Kanyó Kata kíséretében, hogy iskolánkat
képviselje a Megyei Diákparlamenten.
•November 22-én Benőczné Zachar
Ágnes énekversenyt szervezett intézmé-

lyosaink Dávid Zsuzsanna rajzóráján
Jézus születését festették meg.
•Köszönjük az iskolánknak felajánlott fenyőfát Bernáth Richárdnak!
•A hivatal nagytermében berendezett kiállítást a művész maga Veres József mutatta
be diákjainknak, akik Berci atyával látogattak el rendhagyó tanórára.

nyünk alsó tagozatán.
•December 6-án Mikulás járt az iskolában.
A gyerekek énekekkel és versekkel köszöntötték. A télapó dicséretként ajándékkal jutalmazta a tanulókat.
•December 13-án vendégeket fogadott is-

Bozsonyik János

KÖZÖSSÉGEINK
Kirándulni voltunk!
Egy őszi délután elmentünk
az igazgató bácsival és néhány
diákkal a gyarmati Nyíresbe,
a Ridens iskolába.
Elindultunk az iskolából, a
kisbusz vezetője jól ismerte
az utat, ezért hamar odaértünk. Az ajtóban egy néni
várt, aki felkísért minket a
számítástechnika terembe, az
emeletre. Ott röviden bemutatta az iskolát és beszélt arról
is, hogy ebbe az iskolába különleges tanulók járnak.
Aztán bejött hozzánk egy
bácsi is és elmondta, hogy milyen szakmákat lehet ebben
az iskolában tanulni. Azt is
megtudtuk tőle, hogy hol
lehet állást kapni és mennyit
lehet keresni ezekkel a szakmákkal. Gergő nagyon sokat
beszélt meg érdeklődött is.
Főleg a szakács szakma meg
a számítógépes adatrögzítő
szakma érdekelte. Azután elmentünk egy másik terembe.
Ott voltak masszőr ágyak és
egy vékony tartály, amiben világító, színes, buborékos víz
volt. Megengedték, hogy én
és Ricsi váltsuk a színeket.
Nagyon tetszett az is, hogy a
rezgő ágyakat kipróbálhattuk.
Zenét is játszottak mellé és
vetítő is volt. A zsibongóban
műsort is adtak nekünk. Egy
énekkar elénekelte az „A Csitári hegyek alatt” című dalt.
Aztán egy fiú gitározott és
énekelt is hozzá. Utána következett a rajz verseny eredményhirdetése.
A
mi
iskolánkból Jancsi, Jázmin,
Ricsi és Gergő kapott díjat.
Már kint voltunk az ajtónál,
amikor egy néni futott hozzánk és azt mondta, hogy
menjünk vissza sütiért és ivóléért. Gergő meg én vissza is
mentünk, nagyon finom pogácsát meg perecet kaptunk.
Amikor visszaértünk az iskolába, már csak annyi időnk
maradt, hogy összeszedjük a
cuccainkat és máris mehettünk a buszhoz.
Berki Szabolcs 6. oszt. tanuló
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Hagyományőrző hírcsokor
Október 21-én a hagyományőrző kör felnőtt táncosai, a Csicsóka Tánccsoport jótékonysági
bált szervezett a Művelődési házban. A rendezvényen bemutatták az új koreográfiájukat, valamint egy vidám, meglepetéstánccal is készültek vendégeik nagy örömére. A bál bevételét a
táncpróbák finanszírozására fordítják. A kis táncosok szüleiből és helyi fiatalokból álló csoport
a tavalyi év során a hagyományőrző bálra álltak össze első alkalommal egy rövid műsor erejéig.
A későbbiek során, a tánc szeretete és a vidám közösség összetartó ereje következtében kialakult egy állandó kis csapat, akik igényelték a rendszeres néptáncpróbákat, melyet viccesen
csak “Bogi fitness”-nek hívnak, hiszen a csoport lelke, Kurucz Boglárka néptáncoktató nem kíméli a társaságot egy-egy próba alkalmával. Ahogy a gyerek csoport, úgy a felnőttek is szívesen képviselik Őrhalmot a szomszédos települések rendezvényein, illetve rendszeresen
szerepelnek önkormányzatunk programjain is.
Önkormányzatunk november 10-én rendezte meg az Idősek napját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi műsoron a hagyományőrzők gyermek csoportja, és a szülőkből-fiatalokból álló csoport is fellépett.
December 22-én, a karácsonyi műsoron a kör tagjai is köszöntötték a Kis Jézust. Kurucz
Boglárka néptáncoktató, külön erre az alkalomra új koreográfiát tanított a kis táncosoknak. A
csoportból többen is szerepeltek a Pilisiné Varga Anna óvodavezető által rendezett betlehemi
játékban is.
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 Hagyományőrző Kör áldott karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, békés, boldog új évet kíván minden kedves támogatójának, és az
Őrhalmi Újság valamennyi olvasójának!
FA
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Őrhalom Község Önkormányzata 2017. november 10-én szervezte meg az Idősek napi rendezvényét. Az idős lakókat immár
18. alkalommal köszöntötték ünnepélyes keretek között. A délután szentmisével kezdődött a templomban, melyet Horváth Bertalan plébániai kormányzó celebrált. A mise után az ünnepelteket
és a vendégeket az ősz színeibe öltöztetett Művelődési házba várták a szervezők.
A 65 év feletti ünnepeltek tiszteletére szerkesztett műsort a legkisebbek nyitották meg. Óvodásaink vidám, táncos műsorral készültek. Őket az iskolások követték tűztánccal, melyet Barázné
Takács Ágnes tanított be.
A program résztvevői voltak az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör gyermek és felnőtt táncosai Kurucz Boglárka
néptáncoktató által koreografált néptánccal, akik külön erre az alkalomra tanult kalocsai táncokkal kápráztatták el a közönséget.
Óvodánk pedagógusai - Pilisiné Varga Anna óvodavezető, Dékányné Csampa Melinda óvodapedagógus és Szlavev Péterné
dada - Mary Poppins tánccal készültek az idősek napjára.
Az est "sztárvendégei" Bohács István aranykoszorús nótaénekes,
és tanítványa Grényi Aranka voltak, akiket hangszeren kísért Frei
János. A fellépés a Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával valósult meg. Fábián
Balázs zenész egész este húzta a talpalávalót, és kísérte a nótás
kedvű ünnepeltjeinket. A műsort, a népviseletbe öltözött Bóta
Bettina és Rados Zsófia konferálta.
A műsort ünnepi vacsora követte, melyet, Gyalog Ella, Szolikné
Bogdány Mónika és Farkas Andrea készítettek el. A finom ételeket
az iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozói tálalták fel.
A hagyományokhoz híven, az est során köszöntöttük a jelenlévő
legidősebb hölgyet és urat. Kanyó János alpolgármester úr, és
Orosz János képviselő úr Fábián Györgyné Jolánka nénit virággal, és Marton Jánost egy üveg itallal ajándékozták meg.
Itt említeném meg, hogy településünk legidősebb női lakosa a 92
esztendős Kanyó Sándorné Manci néni, és legidősebb férfi lakosa
az idén 90 éves Nagy János bácsi. Ez úton is jó egészséget kívánunk nekik, a Jó Isten éltesse őket szeretteik körében!

A vacsorát követően minden jelenlévőnek kis ajándékcsomaggal
kedveskedett önkormányzatunk. Azok az idősek, akik nem tudtak
részt venni a programon, azoknak házhoz vitték a hivatal dolgozói.
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: “Polgármesterként immár 8. alkalommal abban a megtiszteltetésben van részem, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszönthetem a Kedves
Időseket (Szülőket, Nagyszülőket, Dédszülőket) és minden vendéget a mai szép
ünnepünkön! Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy idén októberben, tartottunk már egy mini idősek napját is, ahol a plébános úrral a kedves klubtagokat köszöntöttük. A mai estén külön köszönöm, hogy megtisztelt minket
jelenlétével: - Horváth Bertalan plébános úr, - Dr. Tanács Péter Jegyző úr,
Farkas Oszkár úr, az Egyházközség elnöke, - Alpolgármester úr, képviselők,
Köszöntöm az intézményvezetőket, Kedves Kollégáimat, akik sokat fáradoztak a mai nap sikeréért. Szintén szeretném különleges szeretettel köszönteni
az anyukámat, valamint azokat, akik első alkalommal lettek meghívva koruknál fogva, mert mostanában érték meg a 65. évet. Tisztelt Vendégek, Kedves
Ünnepeltek! Kérem, ne tekintsék ünneprontásnak, ha egy szomorú történettel
kezdem ma a beszédemet, ugyanis nagyon tanulságosnak tartom az esetet. Polgármesterként olyan problémával kellett szembesülnöm, amire sosem gondoltam volna, hogy megtörténhet. Egy szegény, idős asszony tragikus hirtelenséggel
elhunyt. nem maradt más rokon utána, csak egyetlen fia, akit fölnevelt, akire
mindenét áldozta. Mindenki azt gondolta volna, hogy a dolgozó korú fiatalember majd szépen megadja a végtisztességet az anyjának. Ehelyett azonban,
mivel tétlenül teltek-múltak a hetek, végül nekünk, az Önkormányzatnak kellett köztemetéssel gondoskodni az elhunyt földi maradványairól. Máig nem fér
a fejembe, hogy hogyan lehet ennyire hálátlan, lelketlen egy gyermek az édes
szülőjével szemben, hogy képes elmulasztani a legalapvetőbb tisztességet. Úgy
gondolom, minden ember szívébe be van vésve az ősök tisztelete. A keresztény
ember szeme előtt pedig egész életében ott lebeg a Tízparancsolat 4. része: Atyádat és anyádat tiszteld.
A napokban hallottam Böjte Csaba ferences szerzetest beszélni erről a témáról.
Csaba testvér fölidézte az evangéliumból a Szent Család példáját, kiemelve a
gyermek Jézust, aki bár az Isten fiaként jött közénk, mégis, ha Mária megkérte, hogy segítsen neki a konyhai munkában, készséggel állt rendelkezésére,
vagy ha Szent Józsefnek volt szüksége rá a műhelyében, akkor is engedelmesen
segédkezett az ácsmunkák elvégzésében. Engedelmes volt
szüleinek és sok örömük telt
benne. Csaba testvér szintén
fölidézte Szent László király
történetét, aki egy hatalmi villongásokkal, külső támadásokkal terhelt, nehéz történelmi
korban úgy teremtett rendet,
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úgy folytatta elődjének, Szent Istvánnak a művét, hogy oltárra emelte, szenté avattatta első királyunkat. Az
elődök tiszteletéből, hagyományaiból merített erőt a nehézségek közepette a király és az egész ország. Végül
Csaba testvér fölidézte az általa alapított dévai árvaház egyik lakójának a történetét. Egy kislány állami nevelésből került a ferences árvaházba. Soha nem látta sem az apját, sem az anyját, mert azok valamiért még
csecsemő korában lemondtak róla. Aztán a kislány a többi árvával együtt szépen fölnőtt és nagylány lett. Mielőtt elhagyta volna az intézetet és önálló életet élt volna az egyik nevelő elvitte és megmutatta neki, hogy ki is a vérszerinti apja. Megálltak a lakása
ajtajában, becsöngettek, a férfi kijött és megkérdezte, hogy mit akarnak ott.
A kislány könnyek között elmondta, hogy ő a lánya, majd rövid beszélgetés
után el is távoztak. Aztán a kislány elhagyta az árvaházat, férjhez ment,
munkába állt. Néhány év múlva a ferences atya ismét találkozott vele és
látta, hogy feketében van. Megkérdezte, hogy kit gyászol, mire azt felelte,
hogy nyolc hónapja meghalt az édesapja, őt gyászolja még. Böjte Csaba atya,
amikor ideért a történettel, már könnyes szemmel ismételte meg, hogy a kislány, akit bár elhagytak a szülei, mégis 8 hónappal a halála után még gyászolta az apját. A szülők, nagyszülők, az elődök tisztelete mélyen gyökerezik az
emberek lelkében. Azonban azáltal, hogy megadjuk a tiszteletet és megbecsülést az őseinknek, nem csak a kötelességünket teljesítjük, nem csak az ő életüket tesszük szebbé,
hanem a sajátunkat is gazdagítjuk. A fiatalabb generációk élete is gazdagodik azáltal, ha befogadják az idősek
tudását, tapasztalatát, erősebb lesz az ifjak élete attól,
ha gyökereiket az elődök életére támasztják. Tisztelt Ünnepelt Szépkorúak! A mai ünnepen, Őrhalom Község Önkormányzata szervezésében azt szeretnénk kifejezésre
juttatni, hogy milyen sokat jelentenek számunkra az idős
emberek. Ez a nap különösen is Önökről szól. A hagyományainknak megfelelően programunkat ma is szentmisével kezdtük, ahol Berci atya gondolatai segítettek
elmélyíteni hitünket a mindenható és gondviselő Istenben. A Betegek kenete által különleges megerősítést kaphattak azok, akiknek egészsége, ereje már
megfogyatkozott. És imádkozhattunk azok lelki üdvéért, akik egy évvel ezelőtt még velünk együtt ünnepeltek, de már jobb létre szenderültek. Az ünneplést
most is a kultúrházban folytatjuk, ahol kis műsorunkat követően egy szerény vendéglátásra várjuk önöket. Az est hátralévő részében Fábián Balázs
szolgáltatja majd a talp alá valót. Ha úgy érzik, hogy
mulatni támad kedvük, kérem, ne habozzanak, foglalják el a táncparkettet, vagy ragadjanak mikrofont
és énekeljenek. Kollégáimmal együtt azért dolgozunk,
hogy Önök jól érezzék magukat. Idén is szeretnénk
egy kis ajándékkal kedveskedni a falu minden 65 év
feletti lakójának. Ezért kérem, mielőtt haza mennének, ne felejtsék el a kis ajándékcsomagokat átvenni.
Azok számára, akik valami oknál fogva nem tudtak
ma itt jelen lenni, a jövő héten otthonaikba fogjuk eljuttatni az ajándékukat. Tisztelt Ünnepeltek! Azt kívánom Önöknek, hogy
mint ahogyan a mai napon, úgy az életük minden napján szeretet, odafigyelés és törődés legyen az osztályrészük. És azt is kívánom, hogy saját
maguk is még sokáig bírjanak családjuknak, szeretteiknek, ismerőseiknek,
az egész faluközösségnek hasznára válni munkájukkal, imáikkal, idejükkel. Köszönöm, hogy meghallgattak!”
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ŐRHALOMBAN JÁRT A MIKULÁS
A már jól bevált hagyományokhoz hűen, december 5-én a Mikulás házhoz vitte a családok által megvásárolt, és előzetesen
a Polgármesteri Hivatalban leadott csomagokat.
A Miki és két vidám segítője a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által finanszírozott, 45 db mikuláscsomagot is házhoz vitte,
a 18 év alatti, őrhalmi lakosú, cigány származású gyermekeknek.
A Mikulás járat 4 óra alatt összesen 87 gyermekhez jutott el. Mára már olyan népszerűvé vált a helyi Mikulás járat, hogy
szinte mindenhol behívják az őszszakállút és a krampuszokat. Sokan versekkel,
dalokkal, rajzokkal várják őt, és zenés produkcióval készülnek.
December 10-én, vasárnap – immár ötödik alkalommal - Őrhalom Község Önkormányzata Mikulás délutánt szervezett a Polgármesteri Hivatal rendezvény termében. A program a
Gyarmati Színkör Mikulásváró című mesejátékával
kezdődött. A mesét követően megérkezett a
Mikulás, aki a mesében szereplő állatkák segítségével kiosztotta
az önkormányzat mikuláscsomagjait a
jelenlévő 62 gyermeknek.
FA
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III. Gyermek terem labdarúgó torna
Harmadik alkalommal rendeztük meg a gyermek labdarúgótornát önkormányzatunk szervezésében, és anyagi támogatásával. Célunk, hogy a gyerekeknek
örömet szerezzünk. Ennek a nagyszerű sportnak remek közösségformáló ereje van. A srácok imádnak futballozni, ez számomra az igazi hajtóerő.
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a mostani alkalommal 23 gyermek jelentkezett. December 16-án, szombaton 10 órai kezdéssel Berci atya barátságos szavaival, egy közös imával, Farkas Ervin vezetőbíró és Szolik Dávid gyakornok közreműködésével indult a játék.
A 8-10 éves lurkók 2 csoportba osztva mérték össze erejüket. A győztes csoport tagjai: Oláh Roland, Verebélyi Balázs, Kalányos Levente, Oláh Richárd, Farkas Bence. A második helyezett tagjai: Fehér Miklós, Víg Csaba, Berki Martin, Berki Szabolcs, Kalányos Krisztofer. Farkas Bence kivételével mindannyian az őrhalmi általános iskola tanulói. Teljesítményük alapján különdíjban
részesültek a játékosok. Gólkirály: Kalányos Levente 8 góllal, legjobb mezőny játékos: Verebélyi
Balázs, legjobb védő játékos: Oláh Roland, legfiatalabb játékos: Farkas Bencike, leglelkesebb játékos Oláh Richárd. A kicsik szorgalmát és akaraterejét a jövőre nézve bíztatónak találom.
A 11-14 éves korosztályban 3 csapatot tudtunk indítani. A csapat tagjai: Seidel Máté, Juhász
Koppány, Tolnai Erik, Szolik Milán. B csapat tagjai: Balla Daniella, Szép Róbert, Oláh Nikolasz, Farkas Szabolcs. C csapat tagjai: Sármány Erik, Oláh Dominik, Molnár Valentin, Verebélyi Attila, Tarcsi Marcell. A két jó erőkből álló, A – és B csapat, nagyon jó színvonalú, izgalmas
meccset vívott, és elsősorban Farkas Szabolcs gólerős játékának köszönhetően, 5:4 arányban nyertek, és lettek a végső győztesek. A második a B csapat lett. A C jelű csapatot dicséret illeti küzdeni tudásáért. Különdíjasok: gólkirály: Farkas Szabolcs 9 góllal, legjobb mezőnyjátékos: Szolik Milán,
legjobb védő játékosok: Seidel Máté és Verebélyi Attila, legtechnikásabb játékos: Oláh Nikolasz. Egy
lányként teljesítményéért: Balla Daniella. Szeretném kiemelni az egész tornára jellemző sportszerű
küzdelmet. A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy egy pár nap elteltével már egy újabb torna
megrendezéséről érdeklődtek (Farsang Kupa).
Megköszönöm, hogy az önkormányzat jóvoltából a gyerekek
egész nap remek ellátásban részesültek, Berci Atyának a segítségét és aktív részvételét. Köszönet Benőczné Áginak, Pilisiné Aninak, Huszár Krisztinának, a konyhában egész nap
dolgozó két Farkas Andreának, feleségemnek és séfünknek
Szolik Móninak a remek ebédért, a két játékvezetőnek: Farkas Ervinnek és Szolik Dávidnak a jó szellemű bíráskodásáért. Külön köszönet a szülőknek a támogatásukért.
Az eredményhirdetés a már hagyománnyá vált módon, a szabadtéri gyertyagyújtás alkalmával történt, jelenleg – a rossz
időre való tekintettel – a polgármesteri hivatalban.
Köszönöm az ünnepségre összegyűlteknek,
hogy türelmesen megvárták a foci kiértékelését,
és eredményének kihirdetését, és együtt örültek a
sportoló gyermekekkel.

Baráz László
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Közelednek az ünnepek, advent idején megkezdődik a készülődés a karácsonyra. A karácsonyi forgatag, a csomagokkal megpakolt gépjárművek azonban kedvező alkalmat kínálnak a bűncselekmények elkövetőinek is. Az alábbiakban a
rendőrség bűnmegelőzési tanácsait olvashatják.
Védekezés a zseblopások ellen. Nagy tömegben csomagját, táskáját tartsa zárva, gyakran ellenőrizze, testéhez szorítva fogja. Csak annyi pénzt tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges. Okmányait, pénztárcát, bankkártyát ruházata belső zsebében vagy táskája belső, védettebb zsebében helyezze el, lehetőleg több helyre elosztva. A bankkártyát
és a PIN kódot soha ne tegye egymás mellé. Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját
a pultra vagy a bevásárlókocsiba.
A bankautomaták használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó nyílás sértetlenségét, illetve a készpénzkiadó nyílás
torlaszmentességét.
Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát környezetében, azonnal ellenőrizze értékeit.
Ha tetten éri a zsebtolvajt hangosan kérje a közelben lévők segítségét, és értesítse a rendőrséget!
Ha zsebtolvaj áldozata lett, haladéktalanul tegyen feljelentést. Az elkövetőről adott pontos személyleírás nagymértékben
segítheti a rendőrség munkáját.
Ha ellopták bankkártyáját, mobiltelefonját, azokat még a feljelentés előtt tiltassa le. Ha a lakáskulcsot is elvitték, akkor
cseréltesse le a zárakat.
Gépjárműfeltörések megelőzése. Ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, műszaki cikket, iratokat, pénzt, bankkártyát, a jármű okmányait az utastérben, de a „kesztyűtartóban” sem. Még üres táskát sem, hisz a tolvaj erről nem tud,
csak a jármű feltörése után veszi észre. Kiszálláskor mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a
riasztót akkor is, ha csak párpercre távolodik el járművétől.
Online Internetes vásárlás. Az Internet fejlődésével egyre több szolgáltatást lehet igénybe venni a világhálón, ilyen például az online vásárlás is. A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályzata kitér a személyes adatok védelmére és meghatározza a vásárlás legfontosabb feltételeit (például fizetési
és szállítási kondíciók). A webáruházban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben vásárolt árucikkekre. Érdemes olyan webáruházat választani, ahol már a weboldalon feltüntetik a visszavásárlási garanciát. Bankkártyával történő fizetés estén olyan webáruházban vásároljon, amelynél a fizetés valamely banki
oldalon keresztül történik, így adatai biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a bank központjába.
Óvakodjon az olyan weboldalaktól, melyek nevében elírás, vagy hiba található, valamint ahol nem, vagy hiányosan adják
meg az üzemeltető cég adatait. Ezen oldalakat tekintse megbízhatatlannak. Legyen óvatos a személyes adatai megadásánál is, különösen, amelyek a bankkártyája adataira vonatkozik. Az internetes csalások elkerülése érdekében kétkedve kezelje az olyan internetes eladókat, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be, vagy
amelyek meglepően alacsony áron kínálják termékeiket, esetleg nem valódi címmel, telephellyel vagy telefonszámmal
regisztráltak. Vételárat soha ne küldjön előre!
Lakossági fogadó óra időpontja: minden hónap első hetének keddi napján 09:00 órától 10.00 óráig van az őrhalmi Polgármesteri Hivatalban.
Végezetül Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kíván
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Csoportja
Valah Zsolt r.törzszászlós

Őrhalom és Térsége Polgárőr Egyesület szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket, valamint eredményekben gazdag, boldog új évet
kíván minden őrhalmi lakosnak!
Bóta András elnök

Őrhalmi Sportegyesület hírei
Vége a 2017-2018-as szezon őszi mérkőzéseinek, sajnos nem úgy végződött, ahogy szerettük voln. A
felnőtt csapat a 13. helyen zárta a tabellát, az ifjúsági csapat a 8. helyet foglalja el. Reméljük a tavaszi szezon sokkal jobban fog sikerülni. Szeretném megköszönni Őrhalom Község Önkormányzatának a támogatást, és azoknak a szurkolóknak, akik buzdították csapatainkat.
Magam és a vezetőség nevében kívánok Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet. Hajrá Őrhalom!
Varga József (Öcsi)

Kedves Olvasó! Sokan hallottátok már, hogy az egészségügyben egy új számítógépes jelentési, és ellenőrzési rendszer
épül ki, amit egészségügyi elektronikus térnek (EESZT) hívnak. A rendszer kiépítése egy évig is eltart, addig pedig sok
fennakadásra, és idegességre lesz példa majd a rendeléseken. Kérem, legyetek ti is türelemmel minden egészségügyi dolgozó felé! Amikorra feláll a rendszer rengeteg előnye lesz: nem kell papírformákat (sem recept, sem beutalók) használni,
korábbi ellátások láthatóak lesznek minden rendelőben. Betegelőjegyzést tehetünk meg a rendelőben más kórházak irányában, korábbi leleteket lekérdezhetünk, a gyógyszerkiváltásokat is ellenőrizhetjük stb. A működés internet függő,
minél gyorsabb a net, annál gyorsabb az ellátás. Sajnos a falvakban ezzel van a legtöbb bajunk, de a polgármesterekkel
egyetemben igyekszünk javítani a helyzeten. Decemberben elkezdtem én is a munkát az EESZT-vel, ezért azt kérem tőletek, csak a legfontosabb dolgokban gyertek a rendelésre, mert többször fennakadás lesz, és akkor csak a betegekkel
fogok foglalkozni és nem az adminisztrációval. Remélem, egy-két hónap múlva már gördülékenyen működtetjük az új
és modernebb rendszert, ami bízom benne, hogy a betegek javát fogja szolgálni!
Dr. Gúth Csaba háziorvos
ÁLDOTT ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK NEKTEK!
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„Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!”
Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a nógrádgárdonyi székhelyű
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünk, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz: a sok-sok képzés, tanfolyam és gyakorlat mellett részt vettünk tóba hajtott traktor kiemelésében, eltűnt túrázók
felkutatásában, a Szilvás-kő melletti sziklafal megtisztításában és megnyertük
a Tesco támogatásáért folyó szavazási versenyt is.
Sikeresen teljesítette október közepén a Nemzetközi
Mentőkutyás Szövetség, az IRO területkutatási vizsgáját jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen tanuló és
dolgozó egyik tagtársnőnk Ginger nevű kutyájával. A
mentőkutyáknak és gazdáiknak is az állandó tanulásról szól az élete, mivel a sikeresen letett vizsgákat
évről-évre meg kell ismételniük, újra és újra bizonyítva, hogy alkalmasak vállalt feladataik ellátására,
ahogyan tagtársunk is tette mindezt.
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án reggel kaptak riasztást búváraink a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletéről egy Iliny határában
tóba borult traktorhoz és annak eltűnt vezetőjéhez. Miután a balassagyarmati
hivatásos tűzoltókkal közösen kiemeltük a vízből a férfi holttestét és a járművet, a helyszínen újabb jelzés érkezett a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság, valamint a Karancs Speciális Mentőszolgálat munkatársaitól a
Medves-fennsíkon eltűnt idős túrázó házaspárról. A helyszínre érkező csapatunk hétfőn az Eresztvényhez közeli tavat vizsgálta át szonárberendezés segítségével, illetve a környező bányaudvar nehezen megközelíthető részeit
kutatta át. Kedden korán reggeltől a rendőrség koordinálása mellet a Karancs
Speciális Mentőszolgálat munkatársaival alkotott közös csapattal a nehezen
megközelíthető helyeket derítettük fel éjszakába nyúlóan, amikor egy erdészeti út végén rábukkantunk az eltűnt házaspár férfi tagjának holttestére. A
szerda reggel folytatódó keresés során sajnos a hölgynek is csak a holttestét
sikerült megtalálni a közelben. A Karancs Speciális Mentőszolgálat munkatársaival közösen szállítottuk le a szerencsétlenül járt túrázók testét a legközelebbi lakott területre.
A Nógrád Megyei
K a ta sztró fav éd e lmi
Igazgatóság októbernovember hónapokban
bonyolította le a megyénkben tevékenykedő önkéntes tűzoltó
egyesületek újonnan
felszerelt tagjai számára
a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot. A Salgótarjánban megtartott,
ötnapos képzés során a résztvevők elsajátították mindazokat az elméleti és
gyakorlati ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a tűzoltási és műszaki mentési feladatok szakszerű, gyors és biztonságos végrehajtásához. A tanfolyam
végén valamennyi résztvevő sikeres vizsgát tett, közöttük négy tagtársunk is,
így ők is tagjai lettek a tűzoltók nagy családjának. Velük együtt immár két
nyugállományú tűzoltótiszt, öt hivatásos állományú tűzoltó tiszthelyettes és
húsz kiképzett önkéntes tűzoltó (közöttük hét hölgy) szolgálja Nógrád megye
mentő tűzvédelmét egyesületünk keretein belül. Tűzoltó végzettséggel rendelkező tagjaink közül öten községünk lakói.
A téli felkészülés jegyében szervezett gyakorlatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság november közepén az észak-magyarországi és a középmagyarországi régió önkéntes mentőszervezetei számára a Mátrában. A
mintegy 150 résztvevő azt gyakorolta a helyszínen, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányítása mellett hogyan tudják összehangolt munkával,
rövid időn belül nagy területen járhatóvá tenni a tömegével kidőlt fák által elzárt utakat. Az egésznapos gyakorlaton nyolc, motoros láncfűrész használatára kiképzett tagtársunk, közöttük egy őrhalmi tagunk vett részt.
Egyesületünk tagjai a gépjárművezető-képzésből is igyekeztek kivenni részüket az idén: egy tagtársunk tehergépkocsira érvényes "C", valamint nehézpótkocsira érvényes "C+E" kategóriás, két tagtársunk, közöttük egy őrhalmi
tagunk korábbról meglévő "C"-kategóriájuk mellé "C+E" kategóriás jogosítványt szereztek. Egyesületünknek így már tíz tagja, közöttük négy hölgy rendelkezik kamionra is érvényes "C" és "C+E", további öt tagtársunk
tehergépkocsira érvényes "C", egy tagtársunk autóbuszra szóló "D", valamint
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öt tagunk, közöttük egy hölgy motorkerékpárra érvényes "A"-kategóriás jogosítvánnyal, miközben személygépkocsit szinte valamennyien vezetünk.
A közelmúltban vettük át Budapesten azokat a speciális, közel másfélmillió
forint értékű búvárfelszereléseket, amelyeket az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságtól az önkéntes mentőszervezetek számára kiírt pályázaton
nyertünk el, és amelyek lehetővé teszik arra felkészített tagjaink számára, hogy
télen, akár a jeges vízben is biztonsággal és hosszú időn át tudjanak dolgozni,
menteni.
Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az Ipolyvölgyi Különleges Mentőegyesületnél. Ha Téged is vonzanak a kihívások, ha
szeretnél extrém sportokat űzni, szeretnél egy jó csapatba tartozni, akkor közöttünk a helyed! Lehetsz fiatal vagy örökifjú, jut munka Neked is bőven!
Az év vége közeledtével Áldott Karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, békés új esztendőt kíván Őrhalom község valamennyi lakója
számára az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület.
-RP-

Elsőként - a már hagyománnyá vált szabadtéri gyertyagyújtások helyszínét – a Szent István kápolnát öltöztették ünnepi
díszbe az Őrhalomért Egyesület tagjai, majd elkészítették a betlehemet, és a nagy adventi koszorút.
Az önkéntes mézeskalácssütők munkájának gyümölcsét évrőlévre learathatjuk a szeretetvendégségben. Idén is elkészítették
ezt a népszerű, karácsonyi csemegét.
Köszönjük
Bozány
Istvánné, Farkasné
Marton Éva, Hanzelné Farkas Éva, Pilisiné Varga Anna, és
a két Farkas Andrea
közreműködését. FA
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Október 20-án részt vettünk az iskola által szervezett 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésén. Az iskola udvarán álló kopjafa koszorúzásán egyesületünket Farkas Andrea képviselte.
Idén is – immár hatodik alkalommal – egyesületünk készítette el a szabadtéri adventi koszorút és öltöztette karácsonyi díszbe a településünk jelképévé vált Szent István kápolnát.
Adventi kézműves foglalkozás címen ebben az évben is szerveztünk családi programot. Advent első vasárnapján kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal vártuk az érdeklődőket. Talpai Zsanett ékszerkészítő és
pedagógusaink jóvoltából különböző karácsonyi díszek, ajándékok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. Kicsik és nagyok csillámtetoválást is kérhettek. A rendezvényen Ilonka néni által készített finomságokkal
vártuk vendégeinket.
Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat advent előtt adománygyűjtést és osztást szervezett
a rászoruló, nélkülöző családok megsegítésére. Karácsony előtt közel 80 zsáknyi ruhát és játékot osztottunk ki a rászoruló, nélkülöző családok részére. A megmaradt adományt a Vöröskeresztnek ajándékoztuk.
Tavasszal 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!
December 19-én műanyag kupakokat szállítottunk Rimócra, Szita Jázminkának. A kupakok gyűjtése folyamatos.
Minden, egyesületünket támogató személynek, hálásan köszönjük egész évben nyújtott, segítő szándékú együttműködését! Az Őrhalomért Egyesület
nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Farkas Andrea egyesületi elnök
Tisztelt Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017.
évi Személyi Jövedelemadó 1%-a az alábbi
adószámon felajánlható az Őrhalomért Egyesület javára. Adószám: 18334478 – 1 – 12
Támogatásukat előre köszönjük!

KÖZÖSSÉGEINK

Október utolsó hetétől folytatom, amikor Berci atya és Polgármester úr látogatott meg
minket. A nők virágot, a férfiak italt, és sütit kaptunk, atyától szentképet. Mindenkinek, aki az idősek hónapja alatt eljött hozzánk, köszönjük.
Novemberben Szilvikével közösen már készülődtünk az adventi gyertyagyújtásra, mivel
az első műsort mi készítettük.
Novemberben a Katalin, Erzsébet és Jolán nevű társainkat köszöntöttük. December
végén az Istvánokat köszöntjük majd.
Mivel karácsony közeleg, úgy döntöttünk, hogy jótékonykodunk. Jó szívvel ajánlom
másoknak is, főleg akinek a sors többet adott az átlagnál. Talán boldogabb lesz tőle a lelkünk. Bíztatom embertársaimat is, nem ártunk vele senkinek.
Év vége felé, szeretném ismét megköszönni főtámogatónknak, Őrhalom Község Önkormányzatának, valamint klubon belül, és kívül mindenkinek, aki segített, támogatott
bármivel is minket. Köszönjük!
A Nyugdíjas klub minden tagja nevében szeretnék mindenkinek, - a kívánság
nem csak szó szerinti értelmében - békés, boldog és nyugalmas karácsonyt, és boldogabb új esztendőt kívánni!
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Hevér Istvánné

Az adventi koszorún 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. Szívet melengető
érzés volt idén is együtt készülni a szeretet ünnepére. Berci atya idén a prófétákról nevezte el az adventi
gyertyákat: Izajás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel. A próféta szó jelentése: látó. Olyan ember, aki egy adott korban, kultúrában, történelmi helyzetben minden külső tényezőtől függetlenül a világmindenség teremtőjétől kapott lelki látása alapján Istentől kijelentést, útmutatást kapott jelenbeli és jövőbeli eseményekre.
Ez úton is köszönöm a kis ünnepségek szereplőinek a felkészülést, és az alkalomhoz illő előadásokat, valamint Berci atyának az irányadó közreműködést. Minden adventi hétvégét színesítettük egy-egy programmal, ahol igyekeztünk minden korosztály
érdeklődési körének megfelelő rendezvénnyel ráhangolódni adventre.
Első vasárnap a Nyugdíjas Klub tagjai
színvonalas verses, dalos összeállításukkal kedveskedtek. Ezen a délutánon az
Őrhalomért Egyesület Adventi kézműves
műhellyel várta a vendégeket a Művelődési házban. A polgármesteri hivatal rendezvény termében pedig
Veres József ikonfestő kiállítás megnyitójára hívtuk az érdeklődőket.
Advent második vasárnapján az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör tagjai
egy kedves kis műsort
tanultak be Berci atya
koordinálásával,
és
gitáros
kíséretével.
A gyertyagyújtást megelőzően, Mikulás délután
keretében
mesejátékkal és a jó
öreg, őszszakállúval
vártuk a gyerekeket.
A harmadik gyertyagyújtásra óvodásaink dalokkal, míg iskolásaink betlehemi játékkal készültek. A műsor
után a Gyermek Teremlabdarúgó Torna eredményhirdetése volt.
A negyedik gyertyagyújtásra a Karácsonyi műsort követően került sor, ahol az egyházközség képviselői, ministránsok és templomunk énekkara zárta az ünnepélyes
gyertyagyújtások sorát. A gyertyagyújtás után polgármester úr összegezte az elmúlt
négy hét eseményeit. Az ünnepi beszéd után minden jelenlévőt meghívott a Polgármesteri hivatal udvarán kialakított „szeretetvendégségbe”, ahol a szervezők karácsonyi finomságokkal
várták a vendégeket.
FA
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Őrhalom- i Horgász Egyesület hirei

Az Őrhalom-i Horgász Egyesület megtartotta őszi társadalmi munkáját vízpartjaink szépítése, tisztán tartása érdekében. 2017. november 11-én a horgász egyesület tagsága társadalmi munka keretében készült fel a téli időszak beköszöntére. Lelkes horgászaink a Kövecses-tó partján a nyári viharok
okozta pusztítás nyomainak eltüntetése mellett összegyűjtötték a part mentén hátrahagyott szemetet és hulladékot, valamint az Új-árok vízminőségének és élővilágának védelme érdekében óvintézkedéseket tettek.
A korábbi sajtóhíreinkben említett, az Új-ároknál tavalyi évben bekövetkezett probléma miatt az Őrhalom-i Horgász Egyesület elnöksége több alkalommal felhívta a rétek, kaszálók kezelőinek és tulajdonosainak figyelmét a réten levágott növényzet összegyűjtésére. Ennek ellenére a tópart menti réteken idén ősszel sem került összegyűjtésre a levágott fű, ezért az egyesület vezetése – a terület Natura 2000 minősítettsége okán – a Bükki Nemzeti
Park (BNPI) felé jelezte a vízpartot és élővilágát veszélyeztető problémát. A BNPI vezetése a jelzést követően azonnal intézkedéseket kezdeményezett
a probléma megvizsgálása és a személyi felelősség megállapítása érdekében.
Az egyesület vezetése az alábbiakról tájékoztatja tagságát:
A 2017. év februárjában megtartott egyesületi közgyűlésen, a tagság által megszavazott – a Kövecses-tóra külön területi engedély kiadása, és intenzívebb haltelepítések megvalósítására vonatkozó – elképzelés kapcsán az elsődleges intézkedéseket a vezetőség megtette. A Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége támogatja az elképzelést, jelenleg az egyeztetések és előkészítői munkálatok vannak folyamatban, a megvalósítás 2018. évtől
előre láthatólag megindul.
Az Őrhalom-i Horgász Egyesület – különös tekintettel a 2018. évi fejlesztési elképzeléseire – kiemelt figyelmet szentel a halőrzési feladatok fokozott
ellátására. Az együttműködés e tekintetben a hatóságokkal is folyamatos. Horgászvizeink, és halállományunk megóvása érdekében – egy fő hivatásos
halőr tagunk, Bóta András mellett – további 3 fő társadalmi halőrünk áll szolgálatba a jövőben Bertók Richárd, Bunder Tamás és Imre Zsolt személyében.
Gratulálunk a halászati őri tanfolyam sikeres elvégzéséhez, számítunk jövőbeni munkájukra és segítségükre!
A téli időszak beköszöntével horgászaink nagy többsége gondosan elteszi felszerelését, vagy a fagyos tópart helyett inkább meleg otthonában „fényesíti” horgászbotjait. Vannak azonban néhányan, akik még a legkeményebb mínuszokban is hódolnak a szenvedélyüknek és szabadidejüket a fagyos hidegben is a vízparton töltik. Ennek okán a Horgász Egyesület vezetősége felhívja a figyelmet a télen is aktívan tevékenykedő horgászai figyelmét a jégen
való tartózkodás, illetve a lékhorgászat veszélyeire. A tervezett lékhorgászatok előtt kérjük, hogy minden esetben alaposan győződjenek meg a jégréteg vastagságáról és csak biztonságos körülmények között menjen a befagyott tavainkra!
Az év hátralévő részében a téli horgászatot nem kedvelő horgászaink, családjuk, ismerőseink és barátaink számára tartogatunk programokat. Az idei
évben az Őrhalomért Egyesülettel közösen az Őrhalom-i Horgász Egyesület is részt vesz az immár hagyománnyá váló szilveszteri jótékonysági bál megszervezésében! Sok szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné egy hangulatos rendezvény búcsúztatni a 2017-es esztendőt, és ezáltal támogatni a falu
civil szervezeteinek összefogását!
Minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván az Őrhalom-i Horgász Egyesület vezetősége és tagsága!
Karvai Norbert, HE elnök

