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„Ha Jézus százszor is születne Betlehemben,
elvesznél, ha nem születne meg a szívedben...”
Kedves testvérek, tisztelt olvasók! Karácsony ünnepét közvetlenül megelőző napok
liturgiájában gyakran imádkoztuk: „Jöjj el Urunk Jézus”. Ez a visszatérő fohász a világ minden részén felszállt a hívek, a papok, és szerzetesek szívéből, szüntelenül visszhangzott az
egyház imájában. Karácsonykor pedig már Isten nagy misztériumát szemlélhetjük, aki
emberré lett Szűz Mária méhében, és Betlehemben világra született, pontosan azért, hogy
egy lehessen közülünk, hogy osztozzon törékeny emberi létünkben! Eljött közénk és elhozta
az üdvösséget az egész világ számára. Küldetése, hogy összegyűjtsön minden embert és
népet Isten gyermekeinek egyetlen nagy családjába. Azt is mondhatnánk, hogy Karácsony
titkában nem mást, mint az üdvösségtörténetben bekövetkezett „minőségi ugrást”
szemléljük, ünnepeljük. Az embernek, aki a bűn miatt eltávolodott a Teremtőtől, Isten
felkínálja Krisztusban egy vele való új, és még teljesebb szeretetközösség ajándékát. Éppen
ezért Karácsony ünnepe mindenki számára legyen jó alkalom arra, hogy mélyen átélje Jézus
születése nagy eseményének értékét és jelentőségét. Istennek az idő teljességében véghez
vitt valamennyi tette közül a legnagyobb a második isteni személy, az Ige megtestesülése.
Az Ige megtestesülése, Istennek az egész világ üdvösségére és megvilágosítására szolgáló
legnagyobb műve homályban, az éjszaka csendjében, a legszerényebb és legemberibb
körülmények között megy végbe. Mint ismerős előttünk, a császár népszámlálással
kapcsolatos rendelete arra kötelezi az áldott állapotban lévő Máriát, és jegyesét Józsefet,
hogy elhagyják a kis názáreti házat. Semmi sem történik véletlenül. Az Üdvözítő
születésének helyét már megjövendölte Mikeás próféta: „Te, Betlehem, bár a legkisebb vagy
Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael fölött”.
Az éjszaka csendjében és sötétségében Mária világra hozza gyermekét, a „Magasságbeli
Fiát”. Így végre valósággá vált, „amit az Úr a próféta szavával mondott: Anya lesz a szűz, és
fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti Velünk az Isten”. Ki tehát ez a betlehemi
gyermek? Talán olyan megszokott már évről-évre ez a gyermekarc, mint ahogy megszoktuk
már azt is, hogy szentáldozáskor magunkhoz vesszük azt a kis hófehér szentostyát, aminek
ugyanolyan az íze, mint a többinek - pedig ha sokszor jobban belegondolnánk, hogy
micsoda valóság rejtezik abban a kicsiny ostyában... Ugyanígy az a betlehemi kicsiny
gyermek sokkal több, mint aminek látszik: Ő a Teremtő Isten Fia, az évezredeken keresztül
várt Messiás. Erről a csodálatos eseményről először a pásztorok szereznek tudomást az
angyal híradása folytán, aki elmondja nekik a jó hírt: „Ma megszületett a Megváltó!” Különös
csengése van ebben a jó hírben a „MA” szónak, melynek jelentése kettős: Jelenti elsősorban
Jézus Krisztus időben, test szerinti születésének valóságát, azután pedig az ő születésének
lélek szerinti, örök érvényét és erejét. Jelenti tehát az örök mát is, amelyben mi élünk.
Jelenti azt, hogy a test szerint megszületett Megváltó, az Úr Jézus, lélek szerint bennünk is
meg kell, hogy szülessék. Mert, ahogy a sokat idézett vers mondja (Angelus Silesius): „Ha
Jézus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, ha nem születne meg a szívedben”.
A megtestesülés jó hír a mai világnak, amelyből bizony hiányzik Isten... Annak a világnak,
amelyet sokszor a félelem és a bizonytalanság ural. Annak a sötét világnak, amelyben sokan
fordulnak „istenpótlékokhoz” és kényszercselekvésekhez, hogy „élni” tudjanak. Ezt az
örömhírt, hogy – Isten annyira szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, a jó hírt,
hogy Isten közel van hozzánk, olyan közel, hogy kisgyermekké lett – annak idején az
angyalok és a pásztorok hirdették az embereknek. Ez a feladat ma már nem rájuk vár,
hanem ránk, keresztényekre, akik Karácsonyt ünneplünk. Mert mit érne az Úr Jézus
születésének megünneplése, ha nem tudnánk ezt életünkkel hirdetni embertársainknak, és
a minket körülvevő világnak? Valójában Karácsony ünneplése annak szívében igaz és
őszinte, aki mind elevenebb hittel, és szeretettel fogadja be életébe az Urat, valamint engedi,
hogy saját lelkében is megszülessen és éljen, hogy aztán így általa is kinyilváníthassa a
békét, a jóságot, a szeretetet és az odaadást. Ezekkel a gondolatokkal szívemben kívánok a
jó szándékú embereknek békés karácsonyi ünnepeket.
Horváth Bertalan

2018. december 21.
Laczkó József (1956-2018)
Sajnos hosszantartó betegsége m i a t t
v é g l e g e lk ö l t ö z ö t t a f ö l d i é l e t b ő l .
Hosszú időn keresztül nemcsak az Őrhalmi
József Attila Általános Iskolában dolgozott karbantartóként, hanem az önkormányzatnál és intézményeinél, de még
a lakosság körében is. Egyszerű, kedves,
halk szavú, közvetlen, segítőkész
embert ismerhettünk meg benne, aki
precízen, pontosan végezte el a rábízott
feladatokat.
Nyugodjon békében Kedves Józsi!
Emlékét megőrizzük!

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.„
Ady Endre Karácsony című versének
részletével kíván minden kedves
őrhalminak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új
évet Őrhalom Község Képviselőtestülete, és az önkormányzat minden
dolgozója nevében
Farkas Egon
polgármester

Plébániai Kormányzó

Ünnepi miserend:
December 24. (Hétfő) - Szenteste, Karácsonyi liturgia - 22.00
December 25. (Kedd) - Urunk születésének Főünnepe,
Karácsonyi liturgia – 10.00
December 26. (Szerda) - Karácsony második napja,
Szent István vértanú ünnepe – 10.00
December 30. (Vasárnap) - Szent Család Vasárnapja – 10.00
December 31. (Hétfő) - Év végi hálaadó szentmise – 18.30
Január 01. (Kedd) – Újév napja, Mária Istenanyaságának
parancsolt főünnepe – 10.00

Ünnepi ajándékozás a Szeretet ünnepén
Karácsony előtt – az elmúlt évekhez
hasonlóan, Őrhalom Község Önkormányzata és az Őrhalmi Egyházközség
közös döntés alapján 12 fő őrhalmi lakos
részére karácsonyi élelmiszer csomagot osztott ki, melyet Kanyó Géza
egyházközségi képviselő adott át a
kiválasztott személyeknek. Idén a Máltai
Szeretetszolgálat is ajánlott fel 3 fő részére
élelmiszer adományt.
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Őrhalom Község Önkormányzata 2018. november 9-én szervezte meg az Idősek napi rendezvényét.
Az idős lakókat immár 19. 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. Az est sztárvendége Rózsás Viktória vidám műsorral
örvendeztette meg vendégeinket. Közvetlen, kedves előadásával mindenkit magával ragadott.A program résztvevői voltak az őrhalmi Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Kör gyermek és felnőtt táncosai Kurucz
Boglárka néptáncoktató által koreografált táncokkal kápráztatták el a közönséget. Kardos János és zenekara egész este
húzta a talpalávalót, és kísérte a nótás kedvű ünnepeltjeinket.
Az ünnepi műsort, a népviseletbe öltözött Bóta Bettina konferálta. A műsort ünnepi vacsora követte, melyet, Szolikné Bogdány Mónika és Farkas Andrea készítettek el a hivatali dolgozók segítségével. 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 Kanyó Ferencné Juliska nénit virággal, és Marton Jánost egy üveg itallal ajándékozták meg. Itt említeném
meg, hogy településünk legidősebb női lakosa a 93 esztendős Kanyó Sándorné Manci néni, és legidősebb férfi lakosa a
91 éves Kanyó 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 9. alkalommal abban a megtiszteltetésben van
részem, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszönthetem a Kedves Időseket (Szülőket, Nagyszülőket, Dédszülőket) és minden vendéget Őrhalom Község
Önkormányzatának idősek napi rendezvényén! Külön köszöntöm: Horváth Bertalan plébános urat, Farkas Oszkár urat, az Egyházközség elnökét, Alpolgármester urat,
képviselőket, az intézményvezetőket, Kollégáimat. Ha végig nézek az ünnepelteken azt látom, hogy a 9 év alatt pl. Csordásné, Ilonka néni
semmit sem öregedett, ma is energikus, derűs. Vannak, akik most először jöttek el, és sajnos többen vannak olyanok is, akik a korábbi években velünk voltak, de ma már vagy nem bírtak eljönni egészségi okokból, vagy már végleg eltávoztak közülünk. Szintén
szeretném külön köszönteni az anyukámat, valamint azokat, akik első alkalommal lettek meghívva koruknál fogva, mert mostanában
érték meg a 65. évet.Tisztelt Vendégek, Kedves Ünnepeltek! A mai ünnep az idősekért van, róluk szól. Felhívja a figyelmünket arra,
hogy az idősebb embereket tisztelnünk kell. A tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket. Azt szeretnénk érzékeltetni, hogy értékeljük, szeretjük őket. Fontos felismernünk azt, hogy amit az életben elértünk, azt egyrészt ugyan
magunknak, másrészt azonban szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhetjük. Ki ne emlékezne jószívvel dédnagyszülei történeteire,
nagyanyja finom főztjére?! Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra van
szükségünk.Munkánkat az elődök eredményeire építve végezzük. A mi életünk is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő
előrehaladtával saját utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából
meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával,
véleményük, bölcsességük megosztásával.Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé.
Pedig a figyelem kijárna minden nap, és nem is csak családi szinten. Müller Péter írja: ,,Ősi és érett kultúrákban (például az amerikai őslakosok körében) az
öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha
nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket
jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték,
milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik benne!" Tisztelt Ünnepeltek! Az én tisztem ma délután az, hogy az Önkormányzat nevében tisztelettel köszöntsem
Önöket ezen szép ünnep alkalmából. Önök már mind nyugdíjas éveiket töltik, nem azért kelnek fel korán reggel, hogy a munkahelyre igyekezzenek, nem nehezül a vállukra a munkahelyi felelősség terhe. „Elvileg” nyugodtan élhetnek kedvteléseiknek.Elvileg, mondom, mert én nem igen találok olyan nyugdíjast, akinek
nincs dolga vagy gondja. Van, aki a pénz, a nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki a betegséggel, van, aki nem győz a gyerekein, unokáin segíteni, ennek ellenére úgy érzi, hogy a család terhére van, és van, akit az egyedüllét gyötör és sorolhatnám. Pedig az öregkornak számtalan erénye van. Egy híres író azt
mondta: az érett kor egyik legfontosabb erénye a higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a
szokatlan jelenségek iránt és több tárgyilagossággal ítélünk. Más megközelítésben hasonlíthatjuk az emberi életet a négy évszakhoz. De talán a legszebben
egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a termete, tele lesz zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul, termést hoz, aztán lehullajtja a sárguló leveleit, majd téli álmot alszik. Önök most hol is tartanak? Talán a levélhullajtásnál, ami ősszel történik. Ősz van a természetben és van az életutunkban is. Ilyentájt még bőven simogat minket a napsugár, ebben az időszakban van a betakarítás is. Az Önök élete is erről szólt.
Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották gyerekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel és alázattal. De ahogyan az ősz is
lehet borús, bánatos, szomorú, latyakos, az Önök életében is vannak nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj,
sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük, az nem öregszik! Megvívták már az élet nagy, merész csatáit. A lelkükben dúló viharok lassan lecsendesültek. Ma már tudják: „Mindennek rendelt ideje van, s helye van az ég alatt minden akaratnak.” Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre,
érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak Önök tudnak. Ahogyan az idei ősz tele volt sziporkázó napsütéssel, simogatón meleg,
derűs napokkal, azt kívánom, hogy ugyanúgy az Önök életének ősze is sok melegséggel, derűvel teljen. Kedves Ezüst korúak! Őszinte szívvel kívánom, hogy
az Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg az Önök számára. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami,
amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szerető gyerekeket,
vidám unokákat, egészséges napokat, törődést mindannyiuknak! Kérem, fogadják szeretettel önkormányzatunk ajándékait, a szórakoztató műsort, és a
szerény Márton naphoz is kötődő vendéglátást. Minden
kedves Kollégámnak köszönöm a mai ünnepünk szebbé
tételéért kifejtett erőfeszítéseit. Köszönöm, hogy
meghallgattak!”

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XVII. 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.: Járja Tamás és
Farkas Andrea * Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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ÖNKORMÁNYZAT

• November 9-én rendeztük meg az Idősek napját. A
programról a 4-5. oldalon olvashatnak.
• December 2-án Mikulás délután szerveztünk, majd december 5-én a Mikulás meglátoga a a helyi gyermekeket.
A Mikulás programokról szóló írásokat a 8-9. oldalon láthatják.
• December 10-én Rózsás Viktória sztárvendég előadásában Karácsonyváró zenés programmal vártuk a gyerekeket a Polgármesteri Hivatalban. Az eseményről készült
képes beszámolót a 15. oldalon láthatják.
• December 15-én Mikulás Terem Labdarúgó Tornát rendeze önkormányzatunk Baráz László vezetésével. A
sporteseményről készült írást a 16. oldalon találják.
• December 23-án, a 4. szabadtéri adventi gyertya meggyújtása után, a már hagyománnyá vált Szeretetvendégségbe hívjuk vendégeinket. A Polgármesteri Hivatal
udvarán karácsonyi vásári hangula al várjuk az érdeklődőket.
• A tájház felújítása a Start program keretén belül jól halad.

• Az Orvosi Rendelő felújítási munkálatai elkezdődtek.
• A település belterületi vízelvezető hálózat fejlesztése
pályázati projekt keretében a munkaterület átadása a kivitelező részére megtörtént. A munkálatok az időjárás
függvényében a jövő év elején elkezdődnek.

Fotó: Fagyas Róbert

• Mint arról már értesültünk, Őrhalom és Ipolyvarbó közö közúti közlekedésre szolgáló híd épül. December
elején a két állam képviselői kétoldalú kormányközi megállapodást írtak alá a határmetszéspontok kijelöléséről.
FA

Adventi előkészületek
Elsőként - a már hagyománnyá vált szabadtéri gyertyagyújtások helyszínét – a Szent István kápolnát öltöztették ünnepi díszbe az
Őrhalomért Egyesület és a Csicsóka Tánccsoport tagjai, majd elkészítették a nagy adventi koszorút.
Bozány Istvánné Valika néni és Farkasné Marton Éva felöltöztették és Évike rendbe tette a betlehemi babákat.
Az önkéntes mézeskalácssütők munkájának gyümölcsét évről-évre learathatjuk a Szeretetvendégségben. Idén is elkészítették ezt
a népszerű, karácsonyi csemegét: Bozány Istvánné, Farkasné Marton Éva, Galiné Jakus Ildikó, Hanzelné Farkas Éva, Pilisiné Varga
Anna, Szolikné Bogdány Mónika és a két Farkas Andrea.
FA
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ANYAKÖNYVI
HÍREK

Fülöp László és Varga Vivien
fiuk: Fülöp Áron – február 16.
Cseman Attila és Seregélyes Tímea
lányuk: Cseman Liza Krisztina – február 20.
Oláh Zsolt és Balázs Zseraldina
lányuk: Oláh Zseraldina Etel – március 31.
Varga Milán és Kovács Rita
lányuk: Varga Viktória – június 21.
Balla Tamás és Szabó Marianna
lányuk: Balla Tamara – szeptember 30.
Kajtor Krisztián és Kozmajer Délia
lányuk: Kajtor Léna – október 09.
GRATULÁLUNK!

Balla Anikó és Csonka László
március 9.
Farkas Lilla és Ivacs Gergő
szeptember 01.
Boros Ágnes és Csábi Dávid
szeptember 15.
..........................................
Farkas Alexandra és Komár Zoltán
október 13.
...............................................
Herfort Marianna és Kanyó Richárd
november 10.
SOK BOLDOGSÁGOT!

Varga László - január 23.
Hegedűs Jánosné - március 13.
Farkas Lászlóné - március 18.
Hegedűs Ferenc - április 12.
Benyovics Henriett - május 5.
Nagy János - május 22.
Dr. Renner Antal Károly - június 7.
Hegedűs Ferenc - június 26.
Barkó Mihály - június 27.
Cseman Jánosné - augusztus 11.
Horváth József - szeptember 18.
Hegedűs Istvánné - szeptember 19.
Bodor Jánosné - október 6.
Boros Tibor - október 9.
Csécsi István József - október 24.
Oszagyán Mihály - október 27.
Hegedűs Jánosné - október 31.
Kutka Norbert - november 12.
Laczkó József - november 23.
Kanyó Istvánné - december 19.
Kovács Béla - december 19.
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Drága Olvasóim!
Negyven év után elérkezett a megújulás kora- végre egy korszerű, új egészségügyi komplexumot kaphat a falu a rendelő felújítást követően. Hála Istennek már 15
éve szolgálhatok köztetek és sajnos az utóbbi időben egyre rosszabb körülmények
között. Köszönhetően a polgármester úrnak és aktív csapatának egy éve megszerezték a szükséges támogatást a renováláshoz. A közbeszerzési nehézségek
miatt az év végén kezdték meg az építkezést, ami meglátásom szerint intenzíven
megindult, és ha ebben a tempóban haladnak néhány hónap után birtokba is vehetjük az épületet. Addig kérem türelmeteket - az ellátás zavartalan marad - mindenki megtalál és kulturált körülmények között ellátásra kerül Hugyagon a
rendelőben. Mint minden felújítás, - akár otthoni festésben is gondolkodhatunk jelentős felfordulással jár, utána viszont egy gyönyörű, korszerű, új épületet kapunk, ami minket és gyermekeinket, unokáinkat kiszolgál. Ehhez kérem türelmeteket, kitartásotokat, erőtöket, hogy az új esztendőben, új épületben, közösen
tölthessük időnket. Boldog ünnepeket és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Dr. Gúth Csaba háziorvos

Őrhalom Sport Egyesület hírei
Vége a 2018-2019-es szezon őszi mérkőzéseinek sajnos nem úgy végződött, ahogy
szerettük volna. Reméljük a tavaszi szezon sokkal jobban fog sikerülni. Szeretném
megköszönni Őrhalom Község Önkormányzatának a támogatást, és azoknak a szurkolónak, akik buzdították csapatainkat!Magam és a vezetőség nevében kívánok
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Hajrá Őrhalom!

X. Nemzetközi Betlehemi Láng váltófutás
A Szécsényi Amatőr Futók Társasága tizedik alkalommal hozza el a
Felvidékről a Betlehemi Békelángot, hogy aztán egymásnak adva eljusson minél több otthonba. December 22-én 10.00 órakor indulnak Ipolyvarbóról. Őrhalom – Csitár – Iliny – Varsány – Szécsény útvonalon haladva
juttatják el a Betlehemi Lángot. A láng emlékeztet minket a békére, szeretetre, a karácsony ünnepére. A Születés Templomából hozott láng 1986
óta a béke szimbóluma.

ŐRHALOM ÉS TÉRSÉGE POLGÁRŐRSÉG
Őrhalom és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Közhasznú Egyesület szeretetteljes, békés, karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván minden őrhalmi lakosnak!
Bóta András elnök
Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Tisztelt Őrhalmiak!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Őrhalom Község Önkormányzata Képviselő – testülete megalkotta
a 6/2018. (XI.21.) szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletét, melyben meghatározta a támogatás jogosultságának feltételeit az alábbiak szerint:
2. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő, egyszeri, természetbeni támogatást állapíthat meg szociális
célú tűzifa támogatásként az alábbi jogcímek egyikének a fennállása esetén annak a személynek, aki a rendelet hatálybalépésekor:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, feltéve, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel vagy
b. aktív korúak ellátására jogosult, vagy foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesül
c. időskorúak járadékára jogosult vagy
d. a 2018 évben érvényes nyugdíjminimum 2,5 szeresét meg nem haladó nyugdíj/nyugdíjszerű, illetve rehabilitációs ellátásban részesül, vagy a 2018 évben érvényes nyugdíjminimum 2,5-szeresét meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezik.
e. három vagy annál több gyermeket nevel.
f. egyéb ok.
(2) A támogatás csak egy jogcímen, ugyanazon háztartásban élők közül csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától.
(3) A támogatás csak annak a kérelmezőnek nyújtható, aki a tulajdonában, vagy bérleményében álló lakás
téli fűtését tűzifával oldja meg.
A kérelmeket 2019. január 15-ig lehet benyújtani az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban (2671 Őrhalom,
Rákóczi út 1.). Formanyomtatvány ugyanitt igényelhető (ügyfélfogadási időben, hétfőn 8.00-16.00-ig, szerdán
8.00-16.00-ig, pénteken 8.00- 12.00 óráig, érdeklődni a 06-35- 370-001-es telefonszám lehet).
Az f. pont szerinti igénylés esetén jövedelemigazolás csatolása szükséges
Őrhalom, 2018. december 3.
Dr. Tanács Péter Zsolt
Jegyző
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• Iskolánkban megrendezésre került a Fradi Suli
Program. A szügyi, illetve
szécsényi és balassagyarmati iskolákból is nagy volt
az érdeklődés. A diákokat intézményvezetők, illetve testnevelők kísérték. Vendégünk
volt a balassagyarmati tankerület igazgató-helyettese
is. Sok érdekességet tudhattak meg a diákok az FTC-ről.
Rövid kisfilmet is néztünk,
melynek végén kérdéseket
tettek fel, és ha jól válaszoltak a gyerekek, ajándékot is
kaphattak. Az FTC sportolói
felhívták a diákok figyelmét a

tanulás fontosságára, és a sport szeretetére. Köszönjük
a szervezést az Őrhalomért Egyesületnek, illetve V ar ga
Józsefnek, mert ez a rendezvény nélkülük nem valósult
volna meg!
•A Komplex Alapprogram keretében,
n ov e m b er 2 1- é n
e lő a dá s t t a r t o t t
az egészséges életmódról a védőnőnk,
Varga Mónika.
•2018. 11. 28-án a
Komplex Alapprogram
szaktanácsadója
óralátogatásokat tett
iskolánkban. Elégedetten és elismeréssel nyilatkozott a pedagógusok és diákok munkájáról.

•Szomorú szívvel búcsúztunk
Józsi bácsitól, akire mindenben számíthattunk. Nagyon fog hiányozni.
Emlékét szeretettel megőrizzük!
• Közeledik a karácsony.
Mindenkinek áldott, békés ünnepet
kívánok, és boldog újévet az
iskola valamennyi dolgozója
nevében!
Bozsonyik János igazgató

Pályaválasztási napon voltunk
November 7-én délben a 7. és 8. osztályosokkal Balassagyarmatra
mentünk a
Szabó Lőrinc
Általános Iskolába. Amikor
leszálltunk a
buszról, a tornat eremhez
kalauzoltak
minket. A megyéből sok középiskola és
munkahely jelent meg, hogy bemutassa azt, amit csinálnak. Nemcsak Szécsényből jött el a szakiskola, de
pl. ott volt a nagyoroszi lakókocsigyár is.A vendéglátóipari sátornál süteményt állíthattunk össze, amit meg is
ehettünk,a mellette levő sátorban szendvicseket kóstolhattunk. A fiúk kipróbálták a számítógéppel vezérelt
kerékpárt, amivel hegynek felfelé nehéz volt tekerni.
Persze egy centit se mozdult el a bicikli, de a kivetítőn
lehetett látni az utat és a tájat. Az asztalosoknál behajtós fúrógéppel ceruzatartót lehetett összeállítani, ebből
is hoztunk.A villanyszerelők egy elektromos robogót
mutattak be. Az egészségügyi szakiskola újraélesztő
babákat hozott, amiket ki is próbáltunk, de bekötöztük
egymás nemlétező sebeit is.A végén jólesett megpihenni a babzsákokon. A busz időben megérkezett értünk, így még az ebédet is megehettük.
Nagyon jó és tanulságos volt ez a kirándulás.
Jónás Kamilla és Berki Szabolcs

I NT É ZM É NYE I NK
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Óvodánk hírei

• November 9-én kis műsorunkkal az idén is részt vettünk
az önkormányzat által rendezett Idősek napján. Nagyon fontos, hogy a gyerekek már óvodáskorban megtanulják, az idős
embereket tisztelni, tudják, hogy nem maradnak mindig
gyermekek.
•13-án kolléganőm Csampáné Dékány Melindának megtörtént a
minősítése, mely jó eredménnyel záródott.
•15-én Márton napot tartottunk. Mindenki elkészítette szülei segítségével a kis lámpását, melyet, az est folyamán
ki is próbálhatott. A munkálatok befejezése után zenére
táncoltunk, majd libazsíros kenyeret fogyasztottunk. Ek-

•11-én Szécsénybe utaztunk és megnéztük a Paramisi Társulat
ünnephez kapcsolódó műsorát. A gyerekek élvezték a műsort.
•13-án, Luca napján elültetjük a „lucabúzát”, felelevenítjük a

régi hagyományokat, népszokásokat.
•A karácsonyi készülődésben mézeskalácsot sütünk, amellyel a
karácsonyi ünnepségen kínáljuk meg a vendégeket és egymást.
•Az idei karácsonyunk egy szép fenyővel gazdagodott, melyet
F ábi án Ist ván n é Mag di a já nl ott f öl óvo d án k n ak .

korra már jól besötétedett, mindenki kézbe vette az elkészített lámpását és az udvaron megkereste az elrejtett
kincset.
•December 2-án részt vettünk az első gyertya meggyújtásában a falu adventi koszorúján.

•3-án, hétfőn gyújtottuk meg az első gyertyát az óvoda adventi koszorúján. Beszélgettünk az adventi időszakról,
arról, hogy ilyenkor mindenki jobban odafigyel 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.
•10-én karácsonyváró gyermekműsoron vettünk részt a Polgármesteri Hivatalban. Rózsás Viktória énekelt decemberhez kapcsolódó dalokat.

Köszönjük szépen!
•19-én délután tartjuk karácsonyi ünnepségünket, hasonlóképpen mint az előző
évben. A gyerekekkel, egy
kis betlehemes műsorral kedveskedünk a meghívott vendégeknek. Az óvodába ezen a napon
hozza a Jézuska az ajándékot!
Az idén támogatói pénzből
egy okos TV-t vásároltunk
és egy tárolószekrényt készítettünk, melyet az Őrhalomért
Egyesület finanszírozott. Köszönjük a támogatásokat!
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MIKULÁS DÉLUTÁN
December 2-án, vasárnap – immár hatodik alkalommal - Őrhalom Község Önkormányzata Mikulás délutánt szervezett a
Polgármesteri Hivatal rendezvény termében. A program az Ákom-Bákom Bábcsoport Mikulás a tyúkudvarban című bábjátékával
kezdődött, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtári Szolgáltató Rendszer támogatásával. A mesét követően megérkezett a
Mikulás, aki a krampuszok segítségével kiosztotta az önkormányzat mikuláscsomagjait a jelenlévő 56 gyermeknek.
A k i c s i k n a g y i z g a l o m m a l v á r t á k a z ő s z s z a k á l l ú t , a b á t r a b b a k ve r s e k ke l , d a l o kk a l k ö s z ö n t ö t t é k ő t .
Ez úton is köszönjük Csernyík Éva, Valah Dorina és Varga József (Öcsi) közreműködését.
FA
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NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS
A már jól bevált hagyományokhoz hűen, december 5-én a Mikulás és két segítője házhoz vitte a családok által megvásárolt, és előzetesen
a Polgármesteri Hivatalban leadott csomagokat. A Mikulás járat 3 óra alatt közel 40 gyermekhez jutott el. Mára már olyan népszerűvé vált
a helyi Mikulás járat, hogy szinte mindenhol behívják őt és a krampuszokat. Sokan kis zenés, énekes műsorral készülnek, rajzokkal várják őket. A szülők elmondása szerint nagy öröm a gyermekek arcán a boldogságot látni az otthonukba érkező Mikulás miatt.
FA

KÖZÖSSÉGEINK
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Nekünk az ÉLET a legfontosabb érték!
Eseménydúsan telt az ősz is az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesületünknél, amelynek munkájában öt őrhalmi szakember is részt vesz. A képzések, gyakorlatok mellett részt vettünk állatmentésben, terepfutó verseny mentőbiztosításában, új eszközöket, felszereléseket szereztünk
be, és három tagtársunk megkezdte a felkészülést az OKJ-s ipari alpinista végzettség megszerzésére, amely a nemzetközi segítségnyújtásba történő bekapcsolódásunk egyik előfeltétele.
Szügy határában, a késő őszi erdei séta során egy felhalmozott vágástéri hulladékhalom alá
bújt be egy kistestű kutya október végén, ahonnan sehogyan sem tudta kiszabadítani őt kétségbeesett gazdája.
A pórul járt állatot végül sértetlenül, egyórás munkával, befogóbot, kéziszerszámok, motorfűrész és endoszkópkamera segítségével mentettük ki.
Október végén zajlott a megyei önkéntes mentőszervezetek állományának felkészítése polgári
védelmi feladatok ellátására, ezen belül a téli rendkívüli időjárás okozta károk felszámolásának
begyakorlása a Magyar Államvasutak Zrt.–vel együttműködve. A feltételezés szerint a
rendkívüli téli időjárás következtében a Balassagyarmat-Aszód vasútvonal Magyarnándor
és Becske-alsó megállóhelyek közötti szakaszán több helyen fák dőltek a vasúti pályára.
A kárelhárítást a hivatásos tűzoltók leterheltsége miatt a MÁV munkatársai mellett a
Nógrád megyében működő minősített önkéntes mentőszervezetek, közöttük egyesületünk
tagjai végezték hivatásos állományú kárhelyparancsnok irányítása mellett.
Az ősz folyamán együttműködési gyakorlaton vettek részt egyesületünk tagjai és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársai Hollókőn. A gyakorlat feltételezése szerint egy sűrűn látogatott turisztikai célpont, a Világörökséghez tartozó vár
faláról az alatta lévő párkányra zuhant egy személy, aki súlyos sérüléseket szenvedett,
és akit csak alpintechnika alkalmazásával lehetett biztonságosan leszállítani a vár alá.
Egyesületünk képzés-sorozatot indított balassagyarmati fiatalok számára a Tesco Magyarország "Ön választ, mi segítünk" adományozási
programjának támogatásával, amelynek célja, hogy a 14-18 éves korosztály minél több tagjával megismertessük azokat az egyszerű módszereket, fogásokat, amelyekkel -ha a szükség úgy hozza- megmenthetik saját, vagy társaik
életét. A "Legyél Te is életmentő" elnevezésű programunk utolsó állomásaként a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium érdeklődő tanulói számára tartottunk foglalkozást, ahol
a fiataloknak bemutattuk, hogy egyetlen kötél segítségével hogyan lehet kiszabadulni, illetve hogyan lehet mást kiszabadítani egy szakadékból, üregből, gödörből.
Egyesületünk a közelmúltban a Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat irányításával ismét
Európa egyik legnagyobb akadályfutó versenyének, a miskolci Spartan Beast és Spartan
Sprint futamnak a biztosításában vett részt. űMunkatársaink alpintechnikával, elsősegélynyújtó szakemberekkel és terepjáró gépkocsival felszerelve, a versenypálya egy meredek és
nehezen megközelíthető részén teljesítettek szolgálatot, ahol a sérülteknek a hegyről történő biztonságos lejuttatása volt a feladatuk.
Talán ebből a néhány sorból is látható, hogy milyen pezsgő élet zajlik az Ipoly-völgyi
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 évvége közeledtével egyesületünk tagjai ez úton szeretnének Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és sikerekben gazdag, békés új esztendőt
kívánni az Őrhalmi Újság minden kedves olvasója számára! Találkozunk 2019-ben!
-RP-

Biztonságunk érdekében
Az ünnepi készülődés időszakában se feledkezzenek meg a bűn- és baleset-megelőzésről. Önök is sokat tudnak tenni annak elkerülése érdekében, hogy
bűncselekmény áldozatává váljanak. Kérjük, hogy fogadjanak meg ehhez néhány jó tanácsot:
• Készüljenek fel a téli közlekedésre, a megváltozott út- és látási viszonyokra!
• Ebben az időszakban gyakran előfordulhat, hogy sietni kell, akár vendégségbe, akár bevásárolni, ezért induljanak el időben otthonról, hogy a lassabb forgalom
miatt ne késsenek el, a kapkodás miatt ne szenvedjenek balesetet!
• Számítsanak arra, hogy ilyenkor a kevésbé rutinos vezetők is autóba ülnek, ezért legyenek türelmesek!
• Soha ne fogyasszanak alkoholt, ha vezetnek! Ha alkoholt szeretnének fogyasztani, előre beszéljék meg családtagjaikkal, hogy ki az, aki nem iszik és hazavezet.
• A nagyobb odafigyelést, körültekintést igénylő helyek közé tartoznak a bevásárlóközpontok, vasút és autóbusz állomások, tömegközlekedési eszközök.
• A bevásárlás során ne hagyják értékeiket látható helyen (utastérbe, ülésen, műszerfalon) a gépjárműben, tegyék azokat a csomagtartóba!
• Mindig győződjenek meg arról, hogy a járművet lezárták!
• Azon értékeket, amelyeket szükségszerűen magánál kell tartania, (okmányok, pénztárca, bankkártyák) ruházata vagy táskája belső, védettebb zsebeiben
helyezze el, lehetőleg több helyre elosztva!
• Ne tartson magánál sok készpénzt, valamint a bankkártyát és a PIN kódot soha ne hordja egymás mellett!
• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba!
• Az áruházon kívül már semmiképpen sem célszerű az értékekkel teli bevásárlókosárnak hosszabb ideig hátat fordítani.
• Az árú csomagtartóba való pakolása során figyeljék az utasteret! Táskáikat, értékeiket ne hagyják őrizetlenül egy percre sem!
• Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét!
• Az otthonuk védelmét sem felejtsék el, mert amíg Önök vásárolnak vagy elutaznak, illetéktelen személyek mehetnek be, kihasználva a távollétet. Utazás előtt,
ha van rá lehetőség, kérje meg valamelyik megbízható szomszédját, hogy figyelje a házat!
• Tapasztalataink szerint ilyenkor megjelennek azon bűnözők is, akik kihasználják a polgárok adakozó szándékát, azonban nem a rászorultaknak adják át az
összegyűjtött javakat, hanem ők maguk használják azokat fel. Annak érdekében, hogy adományaik lehetőség szerint elérjenek a rászorultakhoz, mindig olyan
szervezetnek adományozzanak, amelyet ismernek, illetve amit kis utánanézéssel le tudnak ellenőrizni, hogy valóban létezik!
• A téli, fagyos időben nagyon fontos, hogyha földön fekvő, magatehetetlen személyt látnak az utcán, ne menjenek el mellette, ne hagyják magára, hanem hívják
a mentőket vagy a rendőrséget! Ebben az időszakban megnő a kihűlés kockázata, egy hívás életet menthet!
Kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.
Valah Zsolt r.törzszászlós és Urbán Gábor r.főtörzsőrmester!

A cikket írta: Valah Zsolt r.tzls.
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Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei
Egyesületünk 2018. október 22-én megtartotta a tervezett őszi
társadalmi munkáját. A vízpartjaink tisztasága érdekében
összegyűjtöttük a szemetet, amely kapcsán nem sok dolgunk volt
köszönhetően a
fegyelmezett horgászainknak. Megtisztítottuk a horgászhelyeket
a vizeink partján, az elszáradt, balesetveszélyes fákat, lehullott
ágakat összegyűjtöttük. A Kövecses-tavon az elszáradt nádas
részeket levágtuk, előkészítve ezzel majd a téli nádvágás végrehajtását. A fárasztó nap végére Bertók Richárd horgásztársunk
finom ebédet készített a kis csapatnak, amelyhez Bartos József
ifjúsági felelősünk ajánlotta fel az alapanyagokat. A teljes tagság
nevében köszönjük a résztvevők áldozatos munkáját, illetve a felajánlásokat!
Komoly változások lépnek életbe a jövő évtől. Felhívom a tagság
figyelmét, hogy a jövő éves engedélyek kiváltására c s a k a
Magyar Horgászkártya megigénylését követően ke rü l het so r.
A k ár t ya or sz ágos an egys ége s r end s ze ri nt ker ül ki áll í t á s a , melyre minden kedves horgásztársnak az engedélykiállító helyünkön - Antal József György gazdasági felelősünknél
van lehetőség. Kérem, hogy aki teheti, még idén tegye meg a szükséges intézkedéseket az új okmány beszerzésére, mivel az év
első hónapjaiban tömegével fogják igényelni, ami hosszú időt vesz
majdigénybe. Aki 2018. december 31-ig megigényli, azok között a
MOHOSZ értékes
ajándékokat sorsol ki
(fődíj: Toyota Rav4 Hybr i d t er e p j á r ó , k é tszemélyes floridai
horgászüdülés, stb.).
A horgászkártya
funkcióiról a
www.mohosz.hu honlapon lehet tájékozódni.
Egyesületünk ismét lehetőséget kapott, hogy az Őrhalomért Egyesülettel
megszervezze a nagy hírnévnek örvendő és immár hagyománnyá
váló Szilveszteri Bált. A két egyesület a kiváló együttműködésnek
köszönhetően a közös rendezvénnyel tavaly is nagy sikerrel
zárta az évet. Reméljük idén is hasonló magas színvonalú bált
tudunk megvalósítani a résztvevők nagy örömére. A rendezvény
sikere érdekében tombola tárgyak felajánlására idén is van
lehetőség. Kérem a horgásztársakat, hogy aki teheti a tavalyi
évhez hasonlóan, ezzel vagy az előkészítői munkálatokban való
részvétellel támogassa a rendezvényt, illetve ezáltal a szervező
két egyesületet.
Kérem a Tisztelt Horgásztársakat, hogy a hideg fagyos, téli
időjárás beköszöntével óvatosan közelítsék meg a vízpartjainkat!
A vizeink jege jelenleg még nem alkalmas az azon való
tartózkodásra és a lékhorgászatra, rendkívül balesetveszélyes!
Tájékoztatom a teljes tagságot, hogy az egyesület jövő évi
közgyűlésére előre láthatólag 2019. január 26-án fog sor
kerülni 16.00 órai kezdettel, melyről az online felületeken,
illetve írásos meghívóban
is tájékoztatást
küldünk! Kérem, aki
teheti vegyen részt a
hivatalos
redezvényünkön,
melyen a napirendi
pontok között a
tisztújítás is szerepelni
fog. Az Őrhalom-i
Horgász Egyesület teljes tagsága nevében
kívánok:

Karvai Norbert HE elnök
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I V. M I K U L Á S G Y E R M E K L A B D A R Ú G Ó K U P A
December 15-én az Önkormányzat támogatásával labdarúgó tornát szerveztünk a gyermekek részére. A 25 fős létszám elfogadható
a mai elkényelmesedett világban. A kicsik 3 csapattal, Sporting, Harcosok és Őrhalom néven indultak, akik közül az 1. helyet az
Őrhalom, a 2.-at a Sporting, a 3. helyet pedig a Harcosok szerezték meg. Három fiú nyújtott kimagasló teljesítményt: Vígh Csaba, mint
gólkirály (7 gól) , Kalányos Levente 6 gólja és futóteljesítménye, valamint Verebélyi Balázs védekező munkája miatt érdemel dicséretet. Új lány taggal bővültek a résztvevők Fehér Alexandra személyében, aki nagyon lelkesen futballozott. A nagyoknál sajnos
csak két csapat indult (itt van hiányérzetem), a Barcelona és a BSE fiataljai. Oda-visszavágó rendszerben dőlt el az első hely sorsa.
Az első derbin BSE, a másodikon Barca győzelem születetett. Az őrhalomi iskolások óriási akarattal, remekül védekezve, az egyenlő
gólarány miatt hosszabbításban legyőzték a sokkal esélyesebb BSE-s fiatalokat. A kiélezett mérkőzésen egy góllal nyert, és így lett
első a Barcelona csapat. Kimagasló teljesítményt láthattunk Csizek Ádám (BSE), Rácz Viktor és Molnár Valentin (Barcelona)
játékosoktól.A gyerekek jól érezték magukat, így már elértük a célunkat, mert egy jó hangulatú délutánon vehettek részt.
Köszönettel tartozom mindenkinek, aki a szombati napját erre az eseményre áldozta: Szolikné Mónika (konyhafőnök), a két Farkas
Andi, Huszár Kriszta, Barázné Takács Ágnes és Béres Krisztián mint játékvezető.
Minden játékosnak, szüleiknek, pedagógusaiknak kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok.
Baráz László
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KARÁCSONYVÁRÓ

December 10-én Őrhalom Község Önkormányzata Karácsonyváró címmel, gyermekműsorral várta az óvodásokat és a kisiskolásokat.
Rózsás Viktória a téli időszakot átölelő dalokat adott elő a vidám kis közönségnek. Az interaktív előadásnak köszönhetően a gyerekek
nagyon élvezték a játékos zenés produkciót. A színvonalas műsor a helyi gyermekek karácsonyvárásának egyik emlékezetes pontja lett.
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November 13-án a Fradi Suli Program elnevezésű iskolalátogatási rendezvény volt az Őrhalmi József A la Általános Iskola vendége, az Őrhalomért Egyesület
támogatásával, Varga József Öcsi kitartó munkájának köszönhetően. A program keretében elhoztak hozzánk két élsportolót, NB I.-es labdarúgó csapat játékosait,
Öreglaki Norbertet és Varga Ádámot. A rendezvény végén lehetőség nyílt dedikálásra, közös fényképek készítésére a sportolókkal. A rendezvény végén a
sportolókat és a Fradi képviselőit egyesületünk megvendégelte.
Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat a tél beállta elő adománygyűjtést és osztást szerveze a rászoruló, nélkülöző családok megsegítésére.
Közel 60 zsáknyi ruhát és játékot oszto unk ki a rászoruló, nélkülöző családok részére. Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak –e nemes ügy lebonyolításához!
Idén is – immár hetedik alkalommal – egyesületünk készíte e el a szabadtéri adven koszorút és öltözte e karácsonyi díszbe a településünk jelképévé vált 130
éves Szent István kápolnát.
Adven kézműves foglalkozás címen ebben az évben is szerveztünk gyermek programot. Második vasárnap kézműves feladatokkal vártuk vendégeinket.
Különböző karácsonyi díszek, ajándékok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. Kicsik és nagyok csillámtetoválást is kérhe ek. A rendezvényen Ilonka néni által
készíte ﬁnomságokkal vártuk vendégeinket.
A műanyag kupakokat folyamatosan gyűjtjük, és szállítjuk Rimócra, Szita Jázminkának.
Minden, egyesületünket támogató személynek, hálásan köszönjük egész évben nyújto , segítő szándékú együ működését!
Az Őrhalomért Egyesület nevében áldo , békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván:
Farkas Andrea egyesüle elnök
Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évi Személyi Jövedelemadó 1%-a az alábbi adószámon felajánlható az Őrhalomért Egyesület javára.
Adószám: 18334478 – 1 – 12

Támogatásukat előre köszönjük!
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Hagyományőrző hírcsokor
•Önkormányzatunk november 9-én rendezte meg az Idősek napját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi műsoron a hagyományőrzők gyermek csoportja, és a szülőkből-fiatalokból álló Csicsóka tánccsoport is fellépett az új koreográfiával.
•December 16-án, Advent 3. vasárnapján a szabadtéri adventi koszorú gyertyagyújtására a hagyományőrzők egy szép, tanulságos történetet elevenítettek
meg. Mester Györgyi: A szegények karácsonya című írását, Kurucz Boglárka rendezésével, táncokkal is színesített műsorrá formálták a szeretet vasárnapjára.
•Az idei utolsó, karácsonyi próbán apró ajándékokkal és sütivel kedveskedtünk a gyerekeknek, majd vidám népi játékokkal zártuk a 2018-as helyi, néptáncos évet.
•A csoportból többen is szerepelnek, december 25-én az Anni óvó néni 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

A klubban a téli hónapok is csendesen telnek. Novemberben köszöntö ük a Katalin
és Erzsébet nevű társainkat szokás szerint. Még van elmaradásunk, de majd decemberben pótoljuk. Mivel elkezdődö az öno épületének felújítása, így nem a
szoko helyen vagyunk, hanem a hivatal rendezvénytermében.
Az adven gyertyagyújtási ünnepségre is a klubtársaim Szilvike segítségével, szerete el készültek, ve ek részt.
A Mikulás is járt nálunk, habár kinő ünk már abból a korból /vagy újra beleléptünk?/, de jól ese . Köszönjük szépen, hogy ránk is gondolt, tartsa meg a jó
szokását.Adventben vagyunk. Napok múlva i a Karácsony, az év legszebb ünnepe!
Kívánom,hogy minden családban vagy egyedül élő ember szeretetben, békében,
nyugalomban töltse a karácsonyi ünnepeket! Habár jó lenne, ha ez egész évben így
lenne, de ez csak rajtunk múlik! Gondoljunk azokra is, akik már nem velünk ünnepelnek.Így év végén köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik valamilyen módon
támoga ák a Nyugdíjas Klubot az idén, első sorban az Önkormányzatnak. Én a
Nyugdíjas Klub minden tagja nevében kívánok békés, boldog karácsonyt és boldog
új esztendőt Kálnay Adél versével
Hevér Istvánné
KÉRDÉS
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
Sétálni télen kigombolt kabátban,
szalonnát szúrni fagyos ágra,
nem vadászni nyúlra, fácánra,
koldus kezébe kenyeret nyomni,
csábítók között hűnek maradni,
házad kapuját kitárni
hadd jöjjön hozzád akárki.

Kisgyerek könnyét letörölni,
senkivel soha nem pörölni,
dermedt verébért lehajolni porka hóba,
más baját sosem hozni szóba,
békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni.
Tökéletesre lelni egy madár dalában…
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?

