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Orhalmi UJSAG
Karácsonyi köszöntő

Tisztelt olvasók, kedves testvérek! Ismét eltelt egy esztendő, Karácsony
van, Urunk születését ünnepeljük. Ilyenkor mindig eszembe jut a Szent-
földön tett látogatásom, de különösen Betlehem városa. Bevallom, vegyes
érzelmek töltenek el, amikor visszagondolok az ott töltött órákra. 
Egyrészt csodálatos érzés ott állni, és megilletődve csendesen imádkozni
azon a helyen, ahol Isten emberré lett. Felemelő újra felidézni Jézus Krisz-
tus születésének történetét: ahogyan József és Mária szállást keresnek,
majd az elutasítások után meghúzódnak egy barlang-istállóban. 
A csendes betlehemi éjszakában Mária világra hozza Gyermekét, és a leg-
nagyobb szeretettel, gondosan bepólyálja, majd jászolba fekteti az Isten
Fiát. Jó volt csendesen ott állni, és szemlélni ezt a végtelen titkot. Jó volt
egy pillanatra a történet részévé válni.
Másrészt egy kicsit furcsa volt megélni a valóságot, a jelent. Elszomorí-
tott a tudat, hogy ahol Jézus, a Béke Fejedelme született, ott valójában
nincs béke. A palesztinok és zsidók közötti feszültségre figyelmeztet a vá-
rost körülvevő hatalmas betonfal, a szögesdrótok, és a beléptető kapuk-
nál álló géppisztolyos őrök. 
A városon belül, a busz ablakán kitekintve egy falrajzot is észrevettem,
ami egy békegalambot ábrázolt, csőrében olajággal. Azonban a galamb
golyóálló mellényt viselt, és célkereszt volt rajta…
Bent, a „születés templomában” földöntúli béke, és csend. Odakint pedig
tapintható feszültség, és békétlenség. Szeretet és gyűlölet. Ez a két szó ju-
tott eszembe, amikor magunk mögött hagytuk a várost. Éles ellentét. 
Béke vagy háború. Arra gondoltam, hogy valójában döntés kérdése, hogy az
ember melyiket választja. Választás, és döntés kérdése, hogy hogyan rendezi
be az életét. Hogy hogyan próbál ember maradni az embertelenségben.
Aztán eszembe jutott az is, hogy olykor hasonlít az életünk erre a betle-
hemi állapotra. Bizony, ha a szívünk mélyére tekintünk, sokszor ott is
találunk hasonló állapotokat. Komoly ellentéteket. Békétlenséget. Szere-
tetlenséget. És valójában csak rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezekkel.
Rajtam múlik, és egyedül az én döntésem, hogy egyszerű békegalambot
„festek a falra”. Vagy olykor elcsúfítom a golyóálló mellénnyel, és a cél-
kereszttel.
Fontos újra és újra rádöbbeni arra, hogy Isten azért jött közénk kicsiny gyer-
mekként, hogy mi soha ne gondoljuk magunkat nagynak. Milyen csodála-
tos a mi Istenünk, még ezzel is alázatra tanít minket.
Végezetül eszembe jutott egy szám, amit nemrég hallottam a rádióban. Fel-
figyeltem a szövegére, néhány sora különösen megtetszett, és úgy érzem,
hogy mindannyiunk számára megfontolandó lehet. 
És talán az idei Karácsonyon is ez a legfontosabb: „…kezdjetek szeretni…”

„Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már
mindent megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy

elmúlt az élet… …kezdjetek el élni…”

Istentől megáldott, békés, szent Karácsonyt 
kívánok minden jóakaratú embernek!

Berci atya

Minden kedves őrhalminak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván

Őrhalom Község Képviselő-testülete, 
és az önkormányzat minden dolgozója nevében 

Farkas Egon polgármester

Ünnepélyes gyertyagyújtások



Tájékoztató 
a 2014. október 12-én megtartott települési pol-
gármester, önkormányzati képviselők, nemzeti-
ségi önkormányzati képviselők választásáról
A választás 6.00 órától 19.00 óráig tartott. Bizto-
sítottuk a választás törvényességét, a szavazás fo-
lyamatos és eredményes lebonyolítását. Zavaró
esemény nem történt. Őrhalomban a névjegyzék-
ben lévő választópolgárok száma 871 fő, ebből
szavazóként megjelent választópolgárok száma
561 fő volt, így a részvételi arány 64,4%-os volt.

A polgármester választás eredménye
Érvényes szavazólapok száma: 555

A választás eredményes volt, a megválasztott pol-
gármester: Farkas Egon.

A települési önkormányzati képviselők 
választásának eredménye
Érvényes szavazólapok száma: 548

A megválasztott képviselők száma: 6 fő. 
A választás eredménye, a megválasztott képvise-
lők névsora: Dr.Renner Péter, Balla Péter, Gemer
Ferencné, Kanyó János István, Varga István,
Orosz János István

A települési nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők választásának eredménye

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 60
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 25
Érvényes szavazólapok száma: 22
A megválasztott képviselők száma: 3 fő. A vá-
lasztás eredménye, a megválasztott képviselők
névsora: Rácz Csaba, Rácz Csaba, Rácz Csabáné

Dr.Kiss Tamás György jegyző

2014.október 27. A Képviselő-testület megtartotta
alakuló ülését, melyen a polgármester és a képvi-
selők letették az esküt Percze János HVB elnök
előtt. A képviselők alpolgármestert nem válasz-
tottak. Horváth Bertalan plébániai kormányzó
megáldotta a testület munkáját.
2014. december 4. A Képviselő-testület felülvizs-
gálta a települési hulladékgazdálkodási szerződést
és úgy döntött, további árajánlatokat kér a köz-
szolgáltatóktól. Dr.Kiss Tamás György jegyző

Községünkben december 1-jével ismét elkez-
dődött a közfoglalkoztatottak oktatása. A felnőtt-
képzés két csoportban zajlik, 30 fő részvételével,
konyhai kisegítő és település karbantartó szakon.
Az elmúlt hónapban közmunkásaink folyama-
tosan takarították településünk közterületeit, a le-
hullott leveleket összeszedték és elhordták.
Téliesítették a parkokat, lefóliázták a virágládákat.
Október 22-én a hivatal dolgozói részt vettek az
általános iskola által szervezett Október 23-ai mű-
soron, és megkoszorúzták az iskolai kopjafát.
November 28-án önkormányzatunk megszer-
vezte a már hagyománnyá vált Idősek napját.
(Részletes beszámoló a 6-7. oldalon olvasható.)
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Könyvtári
Szolgáltató Rendszeren keresztül társasjátékok-
kal, asztali lámpával, faliórával, logós apróságok-
kal gazdagította Községi Könyvtárunkat, és
intézményünk használatába adott 2db számítógé-
pet és 2db monitort.
A Milleniumi emlékparkban a kis fakerítés le-
bontásra került, helyére a tél során új készül ön-
kormányzatunk műhelyében.
A Polgármesteri Hivatal udvarán befejeződött
a világítás korszerűsítése. Elhárították a meghi-
básodást a temetőben is, ahol új lámpatestek ke-
rültek kiépítésre.
Karbantartónk és közmunkásaink az iskolában
kisebb karbantartási, javítási munkákat végeztek

(betonozás, festés).
Az óvoda udvarán található gázcső köré fabur-
kolat került a gyermekek biztonsága érdekében.
December 5-én az iskolánk Mikulása megláto-
gatta a hivatali dolgozókat is.
Önkormányzatunk Mikulása idén is megláto-
gatta településünk gyermekeit. December 7-én
vasárnap önkormányzatunk Mikulás délutánt
szervezett a Polgármesteri Hivatalban.(Részletes
beszámoló a 3. oldalon olvasható.)
December 11-én Önkormányzatunk adventi –
jótékonysági cirkuszlátogatást szervezett a nagy-
csoportostól nagyobb gyermekek számára. Mivel
a gyermekek létszám nem érte el a maximumot,
így a kisebb gyermekek szülei is utazhattak a Fő-
városi Nagycirkuszba, a Zéró Gravitáció című
előadásra.
Óvodásaink idén is betlehemi játékkal kívántak
boldog karácsonyt a hivatali dolgozóknak, illetve
az ünnepséget megtisztelő vendégeknek.
December 18-án Farkas Egon polgármester úr
Hálaadó vacsorát szervezett azok tiszteletére, akik
az év során munkájukkal, támogatásukkal segí-
tették az önkormányzat működését.
Karácsony előtt Önkormányzatunk és az Egy-
házközség közös döntés alapján 11 fő részére ka-
rácsonyi csomagot osztott ki.
FELHÍVÁS! Január 5-én, hétfőn 15.00 és 18.00
óra között véradás lesz az Orvosi Rendelőben. F.A.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

A jelölt neve
A jelölő szerve-

zet neve
Érvényes
szavazat

Farkas Egon Független jelölt 238

Gemer Ferencné Független jelölt 139

Varga István Független jelölt 93

Mohácsi András Független jelölt 85

A jelölt neve
A jelölő 
szervezet neve

Érv.
szav.

1. Menyhárt Gábor Független jelölt 79
2. Mogyorósi Zoltán FIDESZ-KDNP 121
3. Percze Jánosné Független jelölt 80
4. Orosz János István Független jelölt 144

5. Nagy Béla Imre Független jelölt 133

6.
Benőczné Zachar
Ágnes Gertrud

Független jelölt 118

7. Varga József Független jelölt 104

8. Kanyó János István Független jelölt 162

9. Varga István Független jelölt 145

10. Marsiczki Istvánné Független jelölt 135

11. Dr.Renner Péter Független jelölt 287

12. Csernyik Péter Független jelölt 120

13. Gemer Ferencné Független jelölt 220
14. Farkas Oszkár Ferenc Független jelölt 108
15. Szegedi Lajos Független jelölt 31

16. Kertész Attila Tamás Független jelölt 76

17. Balla Péter Független jelölt 275
18. Pilisiné Varga Anna FIDESZ-KDNP 87

19. Hevér Istvánné Független jelölt 76

A jelölt neve
A jelölő szer-
vezet neve

Nemzeti-
ség

Érv.
szav.

Rácz Csaba LUNGO DROM Roma 19

Rácz Csaba LUNGO DROM Roma 20

Rácz Csabáné LUNGO DROM Roma 16

Bangó Szilárd RPT Roma 4

Berkes Sándor LUNGO DROM Roma 0

Rácz Elizabet LUNGO DROM Roma 3

Önkormányzati hírek

Október 23-ai koszorúzás

Alakuló ülés

Adventi jótékonysági cirkuszlátogatás



Őrhalom Község
Önkormányzata
december 7-én, va-
sárnap az őrhalmi
Polgármesteri Hi-
vatal rendezvény-
termébe Mikulás
délutánt szerve-
zett. A 15.00 óra-
kor kezdődő
program a KiViSZI
Színházi Műhely:
Boróka Bábszín-
ház előadásában a
Karácsony az
erdőn című zenés
bábjátékkal in-
dult, a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár – Könyvtár Szolgáltató Rendszer jóvol-
tából. Majd a mesét követően megérkezett a Mikulás, és a kram-
puszok, akik minden gyermeknek, Őrhalom Község
Önkormányzata által vásárolt meglepetéssel kedveskedtek. A
délután folyamán színes és érdekes arcfestések készültek a kicsik
arcocskáira, Holes Gabriella sminkmester keze nyomán.
(A Mikulásozásról készült képek megtekinthetők településünk
honlapján: www.orhalom.hu)                                              FA
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Őrhalomban az önkormányzat Miku-
lása idén is december 5-én házhoz vitte
a családok által megvásárolt, és a Pol-
gármesteri Hivatalba előzetesen leadott
csomagokat. 
A Mikulás járat 16.30 órakor indult a
Polgármesteri Hivatal elől, településünk
minden utcáját bejárva. A Miki és a
krampuszok 68 gyermeket ajándékoz-
tak meg, és igen későn 20.40 órakor tér-
tek vissza a rénszarvasok istállójába. 
Idén a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat által vásárolt 55 db mikuláscsoma-
got is házhoz vitte az őszszakállú, a 18
év alatti cigány származású gyermekek
részére.
Ez úton is elnézést kérünk, ha kicsit töb-
bet kellett várakozni a megszokottnál,
de azon túl is, hogy milyen sok helyen

járt a Télapó, meg kell említeni, hogy idén rengeteg háznál be is hívták őt, ahol
a gyerekek énekekkel, versekkel köszöntötték, sőt több helyen rajzzal is várták az
ajándékozót. Így igen gyorsan elrepült az idő. 

M i k u l á s  Ő r h a l o m b a n

Ünnepi miserend 
az őrhalmi templomban:

-Szenteste 
(dec.24.) -  22.30
-Urunk születése - Karácsony
(dec.25.) – 10.30
-Karácsony második napja
(dec.26.) – 09.00
-Szent Család Vasárnapja
(dec.28.) – 10.30
-Év végi hálaadó szentmise
(dec.31.) – 18.30
-Újév, Mária Istenanyasága
(jan.01.) – 10.00 

Karácsony előtt Őrhalom Község Ön-
kormányzata és az Egyházközség
közös döntés alapján 11 fő részére ka-
rácsonyi csomagot osztott ki, melyet
Kanyó Géza adott át a kiválasztott sze-
mélyeknek.

E g y h á z i  h í r e k
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J Ó Z S E F  A T T I L A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A H Í R E I

Szeptembertől decemberig az Őrhalmi 
József Attila Általános Iskolában

Pedagógia munkánk célja, hogy élményeket ajándékozunk a diákok-
nak, és lépésről lépésre megtanítsuk őket teljesíteni szüleik és a tár-
sadalom elvárásainak megfelelően. Az iskolai események a
feladatainkat szolgálják. 

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, október 23-án
pedig az 1956-os forradalomról. Az utóbbi ünnepségen az önkor-
mányzat dolgozói is részt vettek. Köszönet érte. Fontosnak tartjuk,
hogy rálássanak az iskolában folyó munkára. 

Október 20-án vendégünk volt Sólyom Tamás költő Budapestről, aki
Alig látszom, mégis játszom címmel élőzenés, interaktív gyermek-
műsort adott elő a Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Szolgáltató Rend-
szer jóvoltából.

Tanulmányi kiránduláson voltunk a nógrádmarcali Zöld Híd Régió
Kft.-nél. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban gyakorlati fog-

lalkozást is vezetett Benőczné Zachar Ágnes, Barázné Takács Ágnes,
Tóthné Csábi Viktória tanárnő. Műanyag kupakokból és flakonokból
képeket, tárgyakat készítettek a diákok. Egy rimóci kislánynak, Szita
Jázminnak egy zsáknyi kupakokat gyűjtöttünk össze szülői segítséggel. 
Hugyagon komolyzenei interaktív négykezes zongora hangverse-
nyen vettünk részt, ami után finom szendvicseket, süteményeket és
üdítőt fogyaszthattak diákjaink vendéglátóink jóvoltából. 
December 5-én a Mikulással meglátogattuk az óvodásokat a faluban
és Csitárban is. 

December 11-én a polgármester úr elvitte az őrhalmi diákok jórészét
a Fővárosi Nagycirkuszba. Köszönet az élményért.

Berci atya vezetésével adventi órát tartottunk a templomban, ahol ma-
gunkba tekintettünk és sokat énekeltünk. A temetőn átvonulva tudato-
sítottuk, hogy ne kótyavetyéljük el azt, amiről számot kell adnunk.
December 13-án Rimócon a Luca-napi szokásokkal és az iskolakert
programmal ismerkedtünk. Iskolánkat harmadikos diákok és Ispán
János tanár úr képviselte.
Az önkormányzat szervezésében részt vehettünk a sportöltöző átadá-
sán, a hagyományőrző bálon, főzőversenyen és az Idősek Napján.
A Tankerület szervezésében, Barázné Takács Ágnes tanító nénivel, 6 hu-
gyagi és 2 őrhalmi diák utazik Budapestre a József Attila Színházba.
December utolsó hetében minden osztály tanulói ízelítőt adnak egy-
másnak abból, hogy mit tanultak ebben a fél évben. Az iskola dél-
utáni elfoglaltságai közül népszerű a sakk szakkör, ami Ispán János
tanár úr vezetésével történik. Szabályokat tanulnak a diákok, amik a
helyes lépések megtételében segítik őket. 
A nevelőtestület és a dolgozók nevében minden diáknak és szülőnek
kívánom, hogy boldogan, békésen tudjanak együtt lenni a közelgő
ünnepen, és a szünet napjaiban.

Azt tapasztalom, hogy személyes ismerősként köszöntenek sokan a
faluban és nemcsak azért, mert szeptembertől találkozunk egymás-
sal, hanem azért is, mert többekkel régebb óta ismerjük egymást. 

Boldog karácsonyt!

Bozsonyik János  igazgató
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•Október 9-én meseelőadás keretében a
gyerekek megnézhették a„ Furulyás
Palkó” c. mesét. Mindenki érdeklődve
nézte végig a színvonalas előadást.

•Október 17-én továbbképzés keretében
Fábiánné Kollár Zita tartotta meg bemu-
tató foglalkozását. Ebben a nevelési évben
kiemelt faladatnak tűztük ki a gyermekek
anyanyelvi nevelését mozgással. 
•Október 31-én a „Mondjunk mancsot” Te-
rápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egye-
sület foglalkozást tartott a gyerekeknek.
Sok olyan feladat volt, amit a gyerekek a
kutyákkal együtt oldottak meg. Nagyon él-
vezték a gyerekek, és érdeklődve nézték
milyen ügyesek és okosak voltak a hozzánk
elhozott kutyák.

•November 5-én zenés előadás keretében
az őszi évszakban barangoltunk. Mivel ez
egy interaktív előadás volt, a gyerekek fi-
gyelmesen hallgatták és vettek részt rajta.
•November 11-12-én délután előzetes
egyeztetés után a szülők tájékoztatást
kaptak gyermekük fejlődéséről. Minden

szülő érdeklődve hallgatta gyermeke mely
területen, milyen fejlettségi szinten van,
kinek milyen alapkészségét kell még fej-
lesztenünk.
•November hónapban papírgyűjtést szer-
veztünk, a hulladékpapír árából gyermek-
eknek szánt eszközöket vásároltunk.
•November 21-én délután tartottuk az
első szülős-gyermekes összejövetelünket.
A szülők gyermekeikkel együtt készítet-
ték el a különböző adventi naptárakat, me-
lyek segítségével jelöljük a karácsonyig
hátra lévő napokat. Vidám, jó hangulatú
délután volt, élvezettel dolgozott szülő s
gyermek egyaránt!
•November 26-án újra továbbképzés volt
óvodánkban. Fontosnak tartjuk a gyer-
mekek anyanyelvi nevelését, mivel a gyer-
mekek többsége sokat néz televíziót és
sokat játszik számítógépen. Olyan játéko-
kat játszottunk, melyek segítségével fej-
lődhet beszédkedvük, gazdagodhat
cselekvéses és szóbeli kifejezőkészségük.
•November 28-án a középső-és nagycso-
portosaink kis műsort adtak az idősek napi
ünnepségen.
•December 5-én nálunk járt a Mikulás! A
gyerekek minden évben izgatottan várják
ezt a napot! Kis énekekkel, versekkel ked-
veskedtünk a Mikulásnak a sok ajándékért.
•Most, az adventi időszakban az eddigi ha-
gyományaink szerint készültünk a kará-
csonyra. A mikulásos dekorációt
fölváltotta a karácsonyi. Kis műsorral ké-
szültünk, melyet bemutattunk a hivatal
dolgozóinak, és előadtunk a szülőknek, va-
lamint meghívott vendégeinknek.

Áldott, boldog karácsonyi ünnepeket és
örömökben gazdag új évet 

kívánok mindenkinek, 
óvodánk dolgozói nevében:

Pilisiné Varga Anna mb. intézményvezető

O v o d A n k  h I r e ie e



I D Ő S E K  N A P J A  Ő R H A L O M B A N6

„Nem az évek számítanak az életünkben, hanem az élet az éveink-
ben.” Ezzel a - meghívón is olvasható - mottóval hívta Őrhalom Köz-
ség Önkormányzata a 65 év feletti lakóit a 12.alkalommal
megszervezett idősek napi rendezvényére.
A délután szentmisével kezdődött, melyet Horváth Bertalan plébá-
niai kormányzó celebrált, majd a művelődési házban ünnepi műsor-
ral folytatódott és vacsorával zárult.
A műsor az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör kis tán-
cosaival kezdődött, akik a szeptemberi Hagyományőrző bálra betanult
koreográfiát mutatták be. Őket követték óvodánk apróságai, akik a
Répa című mesét adták elő. A Bertók testvérpár, Péter és Áron nép-
mesékkel szórakoztatták az ünnepelteket.
A gyermekek után meghallgattuk Farkas
Egon polgármester úr ünnepi beszédét,
melyet az alábbiakban idézünk:

TÖVISEK ÉS RÓZSÁK
Amikor elindulsz, kissé félve kérded:
Vajon mit tartogat számodra az élet?
Isten karja vezet örömön s panaszon,
Rózsák és tövisek várnak majd utadon.
Az Isten szemet azért adott neked,
Hogy körülötted észre vedd a szépet.
Ha majd utad járva találsz néhány rózsát,
Érte az Atyának mondjál szívből hálát.
Alázatos szívet azért oltott beléd,
Hogy még a rosszért is áldjad az ő nevét.
Ha majd az utadon tüskék várnak téged,
Szívedből szálljon Atyádhoz az ének.
Ha az életutad Krisztus útján vezet,
Ő veled lesz mindig, s fogja a kezed.
S ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd,
A tövisek eltűnnek, s maradnak a rózsák.

Polgármesterként immár 5. alkalommal abban a megtiszteltetésben van
részem, hogy ezekkel a verses gondolatokkal köszönthetem a Kedves Idő-
seket (Szülőket, Nagyszülőket, Dédszülőket) és minden vendéget a mai
szép ünnepen!
Külön köszöntöm: - Horváth Bertalan plébános urat, -Farkas Oszkár
urat, az Egyházközség elnökét,  - A képviselőket, Az intézményvezetőket,
Kollégáimat.
Már hagyománnyá vált községünkben, hogy évente egy alkalommal ösz-
szejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülé-
sünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek
után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Figyelmünket
ilyenkor az idős korra, az idősekre irányítjuk.
Amíg élünk, öregszünk. Születésünk első pillanatától fogva ez a folya-
mat nem áll meg. Mindannyian a végső óra felé haladunk. De hogy ho-
gyan öregszünk, az nem mindegy. Az öregedésnek is megvannak a fontos
periódusai és megvan a művészete, amit meg kell tanulnunk. Személyes
feladat tehát az öregkorra való fölkészülés, s életünk e korszakát is
gazdagítanunk kell, tartalommal kell megtölteni. Gyakran hajla-

mosak vagyunk életünk alakulásáért kizárólag környezetünket, a tár-
sadalmat, a minket körülvevő embereket felelőssé tenni. 
A következő, nagyon régi történet nagy életbölcsességet rejt mindany-
nyiunk számára:
Egy öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. Egy, a városba
igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
- Milyenek itt Korinthusban az emberek? -tudakolta.
-Hová valósi vagy? kérdezett vissza az öreg bölcs.
- Athéni vagyok.
- És felétek Athénban milyen nép lakik? kérdezett tovább az öreg. 

- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző.
Ezért is jöttem el onnan.
Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval
és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. -mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.

Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az ér-
dekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy
hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést,
hogy ott milyenek az emberek.
- Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon

becsületesek! - válaszolta nem
kis büszkeséggel az utas.
- Nagy szerencséd van! Ko-
rinthusban is ugyanilyen
nagyszerű emberekre találsz
majd! - mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyö-

részve folytatta útját a város
felé.
A két beszélgetést végighall-
gatta egy fiatalember, aki
gyakran időzött az öreg bölcs
társaságában. Felháborodot-

tan jegyezte meg.
- Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire két-
színű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította.
- Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik.

Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog talál-
kozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol ba-
rátságos emberekre talál.
Tisztelt Ünnepelt Idősek! Kedves Vendégeink.
A mai ünnepen köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk
a hagyományainkat, száll generációról –generációra a sok tudás. 
Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év
minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a ren-
delkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni
a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a

rossz, amit el kell ke-
rülni a következő gene-
rációnak. Szüleink és
nagyszüleink mosolya
és gondoskodása renge-
teg erőt sugároz felénk, a
kitartásuk, szeretetük
felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
Feladatunk, lehetővé
tenni számukra az öreg-
korhoz méltó életet, tá-
maszt nyújtani nekik a
pihenés éveiben. Vi-
gyázni kell rájuk, segí-
teni őket, hogy a hosszú
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évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Évről-évre há-
lánk és megbecsülésünk jeleként szórakoztató műsorral, vendéglátással, kis ajándékokkal kedveskedünk nekik.
Kollégáim a vendéglátáshoz ünnepi díszbe öltöztették ezt a termet. A kisgyerekek és a fiatalok szórakoztató műsorral készültek. Oláh József és
csapta őrhalmi táncokat fognak előadni. A vacsoráról Percze Ilonka néni
és segítői gondoskodnak. Mindannyiuknak köszönöm, hogy közreműködé-
sükkel emelik az ünnep fényét.
És ami a talpalávalót, a muzsikát illeti? Múlt nyáron, az egri kirándu-
lásunkon részt vettek néhányan az itt jelenlévők közül. A Szépasszony-
völgyből egészen hazáig zengett a nótaszó. Akkor beszéltük meg, hogy az
idei idősek napjára cigányzenekart fogadunk. Kérem, fogadják szeretettel
Kardos János és zenésztársait. (tus)
Minden kedves vendégnek jó szórakozást kívánok a mai ünnepre, érezzék
otthon, érezzék jól magukat.
Végül kérem, hogy engedjenek meg nekem egy személyes gondolatot. Ma van
az első alkalom arra, hogy anyukám is részt vesz az idősek napi ünnepsé-
gen. Ebből az alkalomból szeretném Őt külön köszönteni, megköszönve neki,
hogy el nem múló szeretettel mellettem áll jóban, rosszban. Adjon neki a
Jóisten erőben, egészségben hosszú, boldog életet.
Köszönöm a figyelmüket!
Polgármester úr köszöntője után a Mikszáth Tánccsoportot láthattuk, akik
őrhalmi gyűjtés alapján koreografált Őrhalmi táncok című műsorukat mu-
tatták be. A tánc után, az ünnepeltek sorából következett egy hangszeres
előadó, Bacsa János, aki tangóharmonikája kíséretével katonadalokat, ma-
gyar nótákat adott elő. Az est hátralevő részében, a talpalávalót Bódi Lajos
a 100tagú cigányzenekar tagja, valamint Kardos János és zenésztársai húz-
ták, a nótaszót pedig Básti János nótaénekes biztosította. Az ünnepi műsort
Fábián Nikolett és Bóta Bettina konferálta.  
Az est során Kanyó János és Orosz János képviselő urak köszöntötték a je-
lenlévő legidősebb hölgyet, Varga Andrásné Juliska nénit, és legidősebb
urat Hegedűs Ferencet. 
A vacsorát – melyet az iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgo-
zói tálaltak fel - Baranyi Jenőné vezetésével Hevér Istvánné, Szolik Ist-
vánné és Farkas Andrea készítették.
Ez úton is köszönjük a részvételt, és minden kedves 65 év feletti lakosnak
jó egészséget kívánnak a rendezvény szervezői!                                    FA
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Az ünnepek közeledtével az emberek sok időt töltenek utazással, vá-
sárlással, ajándékok beszerzésével, így megnő annak kockázata is,
hogy könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává.
Bűnmegelőzési tanácsok a karácsonyi bevásárlás időszakára
Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az év
legszebb ünnepére, a karácsonyra. A csillogó díszbe öltöztetett üzlete-
ket megtöltik a vásárlók. Az egyre fokozódó ünnepi hangulatban az em-
berek sokszor megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági
szabályokról. Gyakran előfordul, hogy a gépkocsi ülésére gyorsan be-
rakják az éppen megvásárolt csomagokat és már rohannak is a követ-
kező áruházba, vagy éppen a legszebb ajándék után kutatva a pultra
vagy a bevásárlókocsiba teszik táskájukat, pénztárcájukat. Az ilyen
könnyelműség segíti hozzá a bűnözőket a könnyű zsákmányhoz. Sajná-
latos tapasztalat, hogy a karácsonyi ünnepekre való felkészülés idősza-
kában a megnövekvő bevásárló forgalom jelentősen aktivizálja a
gépkocsi feltörésre, illetve az alkalmi lopásra specializálódó bűnözőket.
Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg az ünnepi hangulatot, kérjük,
fogadja meg tanácsainkat!   
•Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tároló-
eszköz!
•Üres táskát sem érdemes a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű
feltörése után veheti észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi
feltörése a bosszúságon túl azonban jelentős anyagi kárt is jelent.
•Ha a megvásárolt árut autójában látható helyre tudta csak elpakolni, ne
hagyja azt őrizetlenül, hiszen, aki figyelte Önt, fel is törheti gépkocsiját!
•Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a
riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll ki!
•Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tar-
tózkodik!
•Értéktárgyait, iratait ne tegye táskája, kosara tetejére, annak külső
zsebébe! Azokat mindig belső zsebben vagy zárható táskában helyezze
el, melyet szorosan testközelben tartson!
•Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztár-
cáját a pultra, ne hagyja a bevásárlókocsiban vagy kosárban!
•A bankautomata használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó, illetve
a készpénzkiadó nyílás sértetlenségét!
•Bankkártya használata esetén PIN kódját ne írja fel sehova, vigyázzon
pénzfelvételkor, illetve fizetésnél!
Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hív-
ható 107-es, illetve 112-es segélyhívó számokon!
Tegyünk azért, hogy az ünnep szép, békés és meghitt legyen!
Utolsó mondatként szeretném megköszönni azoknak a szervezetek-
nek, személyeknek a segítségét, közreműködést, akik egész évben se-
gítették a rendőrség, az őrhalmi KMB Csoport munkáját és minden
őrhalmi lakosnak Kellemes Ünnepeket és balesetmentes közlekedést
kíván az őrhalmi Körzeti Megbízotti Csoport: Valah Zsolt r. zászlós és
Urbán Gábor r. törzsőrmester!

A cikk írója: Valah Zsolt r. zászlós

Csatlakozott a Belügyminisztérium és a Magyar Polgárőr Szövetség
összefogásával útjára indult „250*100 Települési biztonsági min-
taprogram” elnevezésű kezdeményezéshez novemberben az Őrhalom
és Térsége Polgárőrség. A program célja, hogy egyrészt a bűnügyi-
leg fertőzött területeken javítsa a közbiztonsági mutatókat, más-
rész pedig, hogy ahol az elmúlt években már javultak ezek a
mutatók, ott tartósan fennmaradjon a kedvező állapot. A program
keretében a résztvevő polgárőr egyesületek vezetői és a települések
polgármesterei rendszeresen konferenciákon és továbbképzéseken
vesznek részt, segítséget kapnak közbiztonsági stratégiájuk kidol-
gozásához, továbbfejlesztéséhez, többletforrásokhoz jutnak, térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítésre pályázhatnak, stb. A program
nyitókonferenciáját november végén rendezték meg Rimócon, ame-
lyen településünk polgármestere és polgárőrségünk elnöke is részt
vett. A konferencia egyik fontos témaköre volt a „Szomszédok Egy-
másért” cselekvési program bemutatása, amelynek lényege, hogy a
besurranásos lopástól a betörésig számos vagyon elleni bűncselek-
mény megelőzésének, számuk visszaszorításának az egyik leghaté-

konyabb módja, ha az éppen otthon lévő szomszédok, közeli lakók
szemmel tartják a környéket, megfigyelik az idegen, gyanús szemé-
lyeket, járműveket, és feljegyzik azok ismertető jeleit, rendszámát. 
A mögöttünk hagyott hónapokban is akadt munkája bőven a pol-
gárőrségnek: ősszel egyházi körmenetet és önkormányzati rendez-
vényeket biztosítottak községünk polgárőrei, az önkormányzati
választások előtti napokban a járásban található, már előkészített
és lezárt szavazókörök külső ellenőrzésében vettek részt a rendőr-
ség munkatársaival közösen, a fűtési szezon beköszöntével pedig a
külterületi falopások számának visszaszorításában működnek közre
a polgárőrök. Mint minden évben, az idén is vigyázták Halottak
napján a temetőbe kilátogató emlékezők biztonságát az egyesület
tagjai. A megnövekedett feladatok ellátásához többletforráshoz is
jutott az egyesület, mivel a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség ket-
tőszázezer forint támogatásban részesítette a szervezetet. Az ösz-
szegből az egyesület fejlámpákat, kézi reflektorokat szerzett be,
elvégeztette a téli felkészítést és a szükséges javításokat az üzemel-
tetésében lévő Lada Niva gépkocsin, valamint szeretné folytatni az
egységes polgárőr ruházat beszerzését is.
Az ősz folyamán hivatalosan is megalakult az Őrhalom és Térsége
Polgárőrségen belül az Önkéntes Tűzoltó Szakosztály, amely Bene
István nyugállományú tűzoltó alezredest választotta meg vezetőjévé.
A szakosztálynak további hat, jelenleg is aktív, Őrhalomban vagy a
szomszédos településeken élő hivatásos tűzoltó, egy volt tűzoltó és
nyolc, alapfokú önkéntes tűzoltói tanfolyamot elvégzett önkéntes –
köztük két fiatal hölgy - a tagja. A szakosztály legfontosabb rövid-
távú feladata, hogy a tavasszal „menetrendszerűen” beköszöntő sza-
badtéri tüzek idején biztosítsa a lehető legmagasabb arányú
„hadrafoghatóságot”, minél több káresetet számoljon fel lehetőség
szerint önállóan, ezzel tehermentesítve a hivatásos tűzoltóságot. A
hosszabb távú célok között szerepel a községi tűzoltószertár felújí-
tásának folytatása, egy terepjáró gépkocsi beszerzése és készenlétbe
állítása, későbbiekben pedig a 25 éves IFA típusú tűzoltó gépjármű-
fecskendő korszerűbbre cserélése. A szakosztály az utánpótlás kine-
velése érdekében a májusi megyei tűzoltóversenyen ifjúsági csapatot
is kíván indítani, amihez már most várja az érdeklődő, 10-18 év kö-
zötti fiatalok jelentkezését a szakosztály vezetője. A leendő ifjúsági
tűzoltók a tavasz folyamán megismerkedhetnek majd az alapvető
szerelési feladatokkal, az önkéntes tűzoltók felszereléseivel, és Ba-
lassagyarmaton a hivatásos tűzoltók izgalmas életével is. A szak-
osztály a jövőben településünkön térítés ellenében vállal fakivágását,
valamint egyéb, magasban vagy mélyben végzendő munkákat.
A közelgő ünnepek alkalmából településünk valamennyi jó szándékú
lakójának áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag, békés új eszten-
dőt kíván az Őrhalom és Térsége Polgárőrség vezetősége és tagsága.

-RP-

Az Őrhalom-i Horgász Egyesület nevében üdvözlöm az újság olvasóit.
Köszönöm a társadalmi munkában résztvevő horgásztársak segítségét, il-
letve támogatóink pozitív hozzáállását. Ez úton szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak is, akik a megrendezett háziversenyen részvételükkel
elősegítették a verseny színvonalát. 
Kérek mindenkit, hogy óvjuk környezetünk tisztaságát, és a létrehozott
kiülőket a Kövecses-tó partján. 

Békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet, és bő halfogást kívánok!

Kertész Attila Tamás elnök

Befejeződött a 2014-2015-ös Megyei II. osztályú nyugati csoport
labdarúgó bajnokságának őszi szezonja. Ifjúsági csapatunk a 6.
helyen, felnőtt csapatunk a 11. helyen zárta a szezont. Mindkét
csapatunk játékos állományát szeretnénk egyben tartani, és a
tavaszi szezonra jól felkészülve kiállítani. Köszönjük szurkoló-
ink fáradhatatlan lelkesítését, és köszönjük az önkormányzat-
nak, Farkas Egon polgármester úrnak az egész éves
támogatást. Továbbá, köszönettel tartozunk azon támogatóknak
is, akik bármilyen formában segítették egyesületünket. 

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván az Őrhalmi Sportegyesület!

Őrhalom-i Horgász Egyesület hírei

Biztonságunk érdekében

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK

SPORTEGYESÜLET HÍREISPORTEGYESÜLET HÍREI
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Kedves olvasó!
Újabb téli szezon elébe nézünk. A vírusos  fertőzések egyre szaporod-
nak, és váltják egymást. A legtöbb szövődménnyel, és akár halálos
kimenetellel járó  vírusfertőzésünk az influenza vírus, amely a tél kö-
zepén, január-február tájékán jelenik meg. Magas lázzal, izomfájdal-
makkal, erős levertséggel indul. Felső légúti panaszokat okoz,
melynek tünetei: köhögés, rekedtség, torokfájás. Rendkívül gyorsan
terjed, ezért tömegesen jönnek a rendelőbe. 2-3 hét alatt a falun végig
söpör. Amit mindenkinek meg kell tennie a gyógyuláshoz, az a tüneti
kezelés és a pihenés. Amit még orvos nélkül is meg kell tennünk -
napi 2-3 liter folyadékot igyunk, 38 celsius fok felett lázcsillapítás (re-
cept nélkül is kapható gyógyszerek és hidegfürdő), sok nyers zöldsé-
get és gyümölcsöt együnk, és több órát akár fekve is pihenjünk.
E legfontosabb lehetőséget, a megelőzést itt a végén, de nem utolsó-
sorban emelném ki. A magyar állam ingyenesen biztosítja szinte va-
lamennyi igénylőnek az influenza elleni védőoltást. Az adott szezonra
felismert kórokozót  gyengített (betegséget nem okozó) változatban
nálam is lehet igényelni és megkapni. Ha nem akarunk a betegség
súlyos, életveszélyes szövődményeivel küzdeni, melegen ajánlom min-
denkinek.
Békés boldog ünnepeket és áldott újesztendőt kívánok minden olva-
sónak!

Dr.Gúth Csaba háziorvos

Karácsonyi balesetek, veszélyek
A leggyakoribb baleset ilyenkor az égési sérülések A legkönnyebben a
konyhában sütés-főzés közben,valamint  gyertyagyújtáskor, csillagszóró
használatakor érhet minket kisebb-nagyobb égési sérülés. Célszerű ilyen-
kor az érintett területet rövid ideig, 10-20 percig hideg vízzel hűteni.
A hideg víz megakadályozza a szövetek további károsodását és némi-
képp a fájdalmat is enyhíti. Majd használjunk fertőtlenítőt, az égési
sérüléseknél fellépő fertőzés megakadályozására. Ha szükséges a sebet
fedjük steril kötszerrel is. 
Baleset érhet minket fúrás-faragás közben is. A karácsonyfa befara-
gása férfimunka. Karácsonyfa befaragásánál előkerül a konyhakés, a
csavarhúzó, a véső, fűrész stb. éles szerszámok. Bizony ilyenkor érhet
minket sérülés a nagy művelet közben. Fontos a fertőtlenítés! A vérző
seb környékét tisztítsuk meg fertőtlenítővel átitatott steril mull-lappal,

steril vattával. A vérző sebet nem érdemes folyó víz alá tenni, mert a
víz gátolja a véralvadást.  Erősebb, nagyobb vérzésnél ültessük vagy
fektessük le a sérültet, és tegyünk steril kötszert a sebbe nyomva néhány
percig. Ezután fertőtlenítsük le a seb környékét és helyezzünk rá nyo-
mókötést.
Figyelni kell a tűzveszély elkerülésére. Karácsonyfa vásárlásakor min-
dig frissen vágott fát vegyünk, aminek ragacsos, gyantás a törzse. Ott-
hon érdemes vízbe állítani, így megakadályozhatjuk a fa kiszáradását
és kevésbé lesz gyúlékony. A fát soha ne helyezzük radiátor, kandalló
mellé, figyeljünk oda, hogy nem kapjon lángra. Valamint ne helyezzük
forgalmas helyre, ajtó mellé, megelőzve a feldőlés veszélyét. Valamint a
karácsonyi díszek összetörhetnek és balesetet okozhatnak az apró szi-
lánkok, kisebb gyermekek le is nyelhetik a darabkáit és fulladást is
okozhatnak. Az apróbb dekorációk, díszeket olyan helyre helyezzük,
ahol a kisebbek nem érik el. 
Az ünnepi étkezések a helyes hőkezelésre kell oda figyelni, a nyers hú-
sokat jól süssük át, megakadályozva ezzel a baktériumok elszaporo-
dását. A nyers zöldségeket, gyümölcsöket pedig alaposan mossuk meg.
Az asztalon maradt mogyoró, kemény cukorka, popcorn kisebb gyer-
mekeknél a légutakba bekerülhetnek, és fulladást okozhatnak. Vala-
mint az asztalon felejtett alkoholtartalmú italokat gyermekeink
megkóstolhatják, és alkoholmérgezést kaphatnak.  
Ajándékok választásánál mindig az életkornak megfelelő játékot vá-
sároljunk a gyermekeknek. 10 éves kor alatt elemmel működő játéko-
kat adjunk, mert a konnektorba dugható játékok égési sérülést,
áramütést okozhatnak. 3 éves kor alatt pedig apróbb darabokat tar-
talmazó játékokat, gombelemmel működő, vagy mágneses darabokat
tartalmazó ajándékokat ne vegyünk. Mindezek lenyelése gyomor és bél-
bántalmakat okozhat, valamit fulladáshoz vezethet.
A Mikulás virág, Amaryllis, a fagyöngy, a Jeruzsálemi cseresznye stb.
megkóstolás is emésztőrendszeri tüneteket, gyulladást, felhólyagosodást
okozhat. Fokozottan figyeljünk rá hogy sem gyermekeink, sem háziál-
lataink, kutya, macska ne érhesse el ezeket a virágokat. Legyenek ezek
inkább a házunk díszei.

Varga Mónika védőnő

„Ne adjátok fel, ne is feledjétek az éveket!
Ragadjatok meg mindent, amit még lehet!”

Tisztelt őrhalmi nyugdíjas 
házaspárok, nők és férfiak!

Többen is beszélgettünk már, hogy jó lenne
Nyugdíjas Klubot létrehozni Őrhalomban is.
Szeretnénk felmérni, hogy volna -e rá igény.
Közülünk már sokan élnek egyedül, nem mon-
dom, hogy magányosak, de azért néha ki kel-
lene mozdulnunk a csigaházunkból. Erre
szerintem ez jó lehetőség lenne mindenkinek,
hátha hasznosabban telne az idő, főleg télen.
Szervezhetnénk programokat, kirándulásokat,
vagy csak néha, egy-egy alkalomhoz kötődően
összejönnénk egy kis beszélgetésre.
Kérem azokat, akiknek tetszik ez az ötlet, jöj-
jenek el 2015. január 15-én, csütörtökön
17.00 órakor az Idősek Napközi Otthonába,
hogy megbeszéljük a részleteket. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

Boldog karácsonyt és új évet kívánok min-
denkinek!

Hevér Istvánné

EGÉSZSÉGSAROK

A N YA K Ö N Y V I  H Í R E K
(2014. II. félévben)

SZÜLETETTEK:

Balázs Albin és Kóczé Anasztázia lányuk: Balázs Rubina – július 14.

Berkes Sándor és Rácz Elizabet fiuk: Rácz Áron – július 31.

Marsiczki Péter és Kanyó Kitti fiuk: Marsiczki Zalán Márk – október 14.

Rácz Csaba és Csonka Éva fiuk: Rácz Noel – november 06.

GRATULÁLUNK!

ELHUNYTAK:

Baka László – Kossuth út 3. – július 08.
Baka Lászlóné – Kossuth út 3. – július 09.
Bertók Alajos – Ságvári út 17. – július 09.
Fábián József - Kossuth út 50. – július 11.

Fábián Győző – Széchenyi út 3. – augusztus 19.
Gábor Pálné – Varbói út 8. – szeptember 08.

Fábián István – Rákóczi út 7. – szeptember 16.
Fábián Ignác – Széchenyi út 3. – november 13.

BÚCSÚZUNK!



- Idén is – immár harmadik alkalommal - egyesületünknek jutott az a megtisztelő fel-
adat, hogy elkészítse a szabadtéri adventi koszorút és karácsonyi díszbe öltöztesse a
Szent István kápolnát. Advent minden vasárnapján, ünnepélyes keretek között, egy-
egy kis műsorral színesítve meggyújtottuk a koszorú gyertyáit. Szívet melengető érzés
volt együtt készülni a szeretet ünnepére. Ez úton is köszönjük az ünnepségek szerep-
lőinek (Nyugdíjas Klub, pedagógusaink és diákjaik, hagyományőrzőink és egyházköz-
ség képviselői, ministránsok, templomi énekkar), valamint Horváth Bertalan plébános
úrnak a közreműködést.
- Az elmúlt két év sikerein felbuzdulva, idén is megszerveztük az adventi gyermek
programokat a Polgármesteri Hivatal rendezvénytermében. Első vasárnap Adventi ját-
szóházzal és arcfestéssel örvendeztettük meg a legkisebbeket. Harmadik vasárnap
ismét szép számban jelentek meg szülők és gyermekeik a karácsonyi kézműves fog-

lalkozáson, ahol különböző karácsonyi díszek, ajándékok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. Kicsik és nagyok csillámtetoválást is kérhettek.
Mind két rendezvényen Ilonka néni által készített finomságokkal vártuk a gyerekeket. Ezúton is köszönjük óvó- és tanár nénik segítségét.
- Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat októberben és kará-
csony előtt adománygyűjtést és osztást szervezett a rászoruló, nélkülöző csa-
ládok megsegítésére. Tavaszra is folytatjuk a gyűjtést, várjuk magánszemélyek
és vállalkozók támogatását is. Szívesen fogadunk játékokat, ruhaneműket, hasz-
nálaton kívüli konyhai eszközöket, bármit, amit otthon nem használunk, de
mások még szívesen fogadnak!
- Az iskola tornatermében kialakított konditerem télen is nyitva áll az érdeklő-
dők előtt. Hétfőnként 17.30 órától Oszagyán Cintia aerobic órát tart, várja az
aktív résztvevőket. 
- Szilveszterkor zártkörű bállal búcsúztatjuk az óévet. A rendezvényen

élőzenével, vacsorával, műsorral, tombolával, büfével várjuk a vendége-

ket. Belépődíj: 4000 Ft/fő. Jelentkezni egyesületünk tagjainál lehet.

- Szervezetünk jövőbeni rendezvényeire szeretettel várunk mindenkit! Mint ahogyan várjuk pártolók jelentkezését is, akik részt vállalva egyesü-
letünk munkájából, segíteni tudják és akarják Őrhalom fejlődését. Akik ebben az évben bármilyen támogatásban is részesítették egyesületünket,
hálásan köszönjük segítő szándékú együttműködésüket!

Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Farkas Andrea
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Karácsonyi ruhaosztás ŐrhalombanKarácsonyi ruhaosztás Őrhalomban
“Lobogjon csak tovább gyertyáinknak lángja: 

Emberi melegség, köszönts a világra!”

Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat októberben adomány-
gyűjtést szervezett az őrhalmi hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Az
eredményes gyűjtésen és osztáson fellelkesülve, decemberre is megszerveztük.
Karácsony előtt közel 50 zsáknyi ruhát és játékot osztottunk ki a rászoruló, nél-
külöző családok részére. Tavaszra is folytatjuk a gyűjtést, várjuk magánszemé-
lyek és vállalkozók támogatását is. Szívesen fogadunk játékokat, ruhaneműket,
használaton kívüli konyhai eszközöket, bármit, amit otthon nem használnak már,
de mások még szívesen fogadnak!
Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak –e nemes ügy lebonyolításához!

FA

Ő r h a l o m é r t  E g y e s ü l e t  H í r e i
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Őrhalom Község Önkormányzata idén első alkalommal mézeskalácssütő versenyt hirdetett. Aki részt akart venni, annak
2014. december 19-én, péntek 12.00 óráig 10 db mézeskalácsot kellett a Polgármesteri Hivatalba hozni, hogy a tisztelt zsűri,
azaz a képviselő-testület tagjai megkóstolhassák. Nyolc háziasszony ragadt deszkát és nyújtófát annak érdekében, hogy a mé-
zese megmérettessen. Szebbnél szebb és igen ízletes sütemények születtek az első mézeskalácssütő versenyünkre. A külön-
böző receptek alapján készült, és különböző technikákkal díszített sütemények mindegyike más-más, de önmagában
mindegyik nagyon finomra sikerült. A zsűrinek az esztétikát és az ízvilágot kellett pontozni, ez alapján az első három he-

lyezettet díjazták, de minden résztvevő ka-
pott ajándékot. 

Az eredményhirdetés a 4. szabadtéri adventi
gyertyagyújtást követően történt, ahol Far-
kas Egon polgármester úr átadta a díjakat:
1. hely: Bozány Istvánné, 
2. hely: Barázné Takács Ágnes, 
3. hely: Báderné Rigó Erzsébet.

A szervezők minden versenyzőnek gratulál-
nak, köszönik a részvételt, a befektetett mun-
kát, és azt, hogy bátran képviselték saját
konyhájukat! Jövőre ismét deszkára fel! F.A.
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Településünkön pár éve hagyománnyá vált a szabadtéri
betlehem felállítása. Idén a betlehem „lakóit” kedves,

szorgos és ügyes kezű önkénteseink készítették el: Barázné Takács Ágnes, Bozány Istvánné, Farkasné Marton Éva, Fábiánné Kollár Zita, Hevér Ist-
vánné, Járja Istvánné. Az alapanyagokat köszönjük Őrhalom Község Önkormányzatának, Farkas Györgynek, Balla Anitának, Csécsei Istvánnak és
Kertész Attilának. Ugyanezek az ügyes kezek készítették a december 21-én, a karácsonyi műsor után a szeretetvendégségben fogyasztott szép és finom
mézeskalácsokat is.                                                                                                                                                                                                             FA

7 Önkormányzatunk november 28-án rendezte meg az Idősek napját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi műsoron a hagyo-
mányőrzők gyermek csoportja is fellépett. A szeptemberi Hagyományőrző bálra tanult tánccal tisztelték meg településünk idős lakóit.
7 December 14-én, advent 3. vasárnapján a hagyományőrzők adtak műsort az ünnepélyes gyertyagyújtás alkalmából. Saját gyűjtés alapján

elevenítették fel a régi, őrhalmi, adventi szokásokat.
7 December 21-én, a templomi műsoron a kör tagjai is köszöntötték a Kis Jézust. Takács Bernadett néptáncoktató, külön erre az alkalomra
új koreográfiát tanított a kis táncosoknak. A csoportból többen is szerepeltek az Anni óvó néni által rendezett betlehemi játékban.
7 A gyerekeknek heti rendszerességgel van táncpróba, az Őrhalomért Egyesület jóvoltából.
7 Kedves Olvasó! Továbbra is várom a felajánlásokat az iskola
épületében található Hagyományőrző kiállításra. A fölöslegessé
vált régi berendezési tárgyakat, használati eszközöket, ruhadara-
bokat, haszontalannak tűnő holmikat szívesen fogadom! Hálás kö-
szönet mindazoknak, akik bármilyen módon bővítették a kiállítás
anyagát!                                                                          F.A

Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör áldott
karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, békés, boldog új

évet kíván minden kedves támogatójának, és 
az Őrhalmi Újság valamennyi olvasójának!

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

A l k o t ó  k e z e k  m u n k á b a n . . .

A győztes mézeskalács karácsonyfaMunkában a zsűri
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László Péter: 
Dereng már a hajnal…

Dereng már a hajnal,
múlik a sötét.

A fenyvesből egy angyal 
hozza üzenetét:

„Békében éljetek!
Karácsony közel.

A Hit és a Szeretet
Mindenkit átölel.”

Legyen örökzöld a lélek,
télfehér a dal,

mert túl rövid az élet,
És gyorsan elrohan.

Szeretni kell ezért,
ameddig lehet,

a hit fáklyaként
lobogjon bennetek!

Az égre nézzetek,
felfénylik a titok:
Békében éljetek,

és legyetek boldogok!

Reményt szór a szívekbe,
és amerre jár

fehér hólepelbe
borul a határ.

Betlehemi játék

Szeretetvendégség

Szeretetvendégség

Hegedűs Lili

Lőrinc Sarolta Aranka

A kis hagyományőrzők

Ipolyvarbói templom énekkara

Az őrhalmi templom énekkara

Szolik Milán

Fiatalok műsora


