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ORHALMI UJSAG

Tisztelt Őrhalmiak, kedves testvérek!
Az advent kezdete óta foglalkoztat egy gondolat, mégpedig a kará-
csonyi történet egy aprócska félmondata. Az ünnepi misztériumjá-
ték, az úgynevezett
betlehemezés során szinte
mindig elhangzik ez a négy
szó, de valahogy gyorsan
túllépünk rajta: „Nem volt
számukra hely”. A jelmezbe
bújt gyermekek olyan ked-
vesen adják elő minden
szenteste a történetet. Béke
és boldogság sugárzik a vidám tekintetekből. Jézus születését ábrá-
zoló festményekből is ez a harmónia árad. Fényesen csillog min-
den, az emberek és az angyalok mosolyognak, a felhőtlen öröm
határtalan… a képeken. Visszhangzik bennem a mondat: „Nem volt
számukra hely”. 
Gyermekkoromban sokat voltam falun, szerettem ott lenni az anyai
nagyszülőknél. Láttam pár istállót, de azokból nem áradt sem fény,
sem pedig boldogság, ellenben szag, ridegség és hideg annál inkább.
A jászol koszos, a szalma szúrós, az állatokat pedig legyek lengik
körül. Istállóban éjszakázni nem túl hangulatos dolog, ott megszü-
letni pedig egyáltalán nem idillikus. 
A kegyetlen világba érkezik, Aki kegyelmet hoz. Magatehetetlen,
törékeny gyermekként érkezik a világba, vállalja a kiszolgáltatottsá-
got és a kirekesztettséget, az első pillanattól kezdve. „Nem volt szá-
mukra hely”… nem volt számára hely. A jászolbölcsőben, szalmák
közt síró Jézus is kitaszított. János evangéliuma nem véletlenül fo-
galmaz így Jézussal kapcsolatosan; „Övéi közé jött, de övéi nem fo-
gadták be...” (Jn 1,11) Amikor valakit nem fogadnak be az övéi, az
lélekmarcangoló…
A Betlehemi Gyermek az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be,
nem csak újszülöttként, hanem később sem. „A rókáknak odújuk
van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová a
fejét lehajtania.” (Lk 9,58). A feje fölött olykor van tető, de nem
értik Őt, megtagadják, elárulják, lenézik. „Az övéi közé jött, és az
övéi nem fogadták be Őt.” 
Övéi nem értik, fura szerzetnek tartják, ellenséget, riválist látnak
benne és egyszerűen „nincs számára hely”. Ő pedig szeretetből vál-
lalja ezt az egészet, hogy a kegyetlen világba kegyelmet hozzon,
hogy a kirekesztetteknek és a kirekesztőknek is a megbocsájtás, és
a megbékélés ajándékát kínálja fel. Értünk lesz emberré, értünk vál-
lalja mindezt, és ez bizony sok fájdalommal jár, testben és lélekben
egyaránt. Nem volt számára hely. Így kezdődik az embertestbe öl-
tözött Isten földi élete…
Karácsony a szeretet ünnepe, vagyis annak a Valakinek a szereteté-
nek az ünnepe, Aki minden fájdalom és kirekesztés ellenére, vállalja
értünk, hogy hideg jászolban szülessen, hajléktalan legyen az övéi
között, és az övéiért meg is haljon a kereszten.
Ferenc pápa nemrég kapott ajándékba egy szobrot egy kanadai
szobrásztól. Az alkotás egy padon fekvő hajléktalant ábrázol, aki be

van bugyolálva, még az arca sem látszik, csak a lába lóg ki a takaró
alól. És a lábán szögek helye látszik… A hajléktalan, kirekesztett
Megváltó szobra ez. Nem volt számára hely… pedig értünk jött a

világba.
A Szeretet ünnepe karácsony,
Krisztus Szeretetének az ün-
nepe, Aki minden fájdalom és
kirekesztés ellenére, vállalja
érted és értem, hogy hideg já-
szolban szülessen, és hajléktalan
legyen az övéi között. Vállalja
érted és értem, hogy mindany-

nyiunkért meghaljon a kereszten. Nem volt számára hely. Próbál-
junk meg valamit helyrehozni az emberiség akkori hibájából.
Ezentúl legyen számára hely az életünkben, gondolatainkban, szí-
vünkben, családjainkban! Legyen valóban a megváltó Szeretet ün-
nepe Karácsony.
Az idei Karácsonyon Jézus Krisztus jelenlétének békéje töltse el szí-
veteket, családjaitokat, és településünket. Ezekkel a gondolatokkal
kívánom a betlehemi Kisded szeretetét minden jóakaratú ember-
nek! Áldott, szent Karácsonyt!                                         Berci atya

”

Ember István költő soraival kíván minden kedves 

őrhalminak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag új évet Őrhalom Község Képviselő-

testülete, és az önkormányzat minden dolgozója nevében 

Farkas Egon polgármester!



Október 23-án önkormányzatunk, általános
iskolánk és az Őrhalomért Egyesület meg-
emlékezést szervezett az 1956-os forradalom
60. évfordulója alkalmából. Önkormányza-
tunk nevében Farkas Egon polgármester,
Kanyó János alpolgármester és Orosz János
önkormányzati képviselő helyezték el a meg-
emlékezés koszorúját.
Megkezdődtek a szabadtéri színpad építésé-
nek munkálatai a sportpályán. Az építkezés
tavaszra folytatódik.
Október 29-én Őrhalom – Ipolyvarbó öregfiúk
barátságos mérkőzés zajlott a sportpályán.
Novemberben kihelyezésre kerültek a forga-
lomlassító küszöbök, az ún.fekvőrendőrök a
játszótérnél, és a Kossuth út két pontján, az
előzőleg 30-as zónává minősített útszakaszon.

December hónapban megújult a Közös Hi-
vatal épülete. A szakemberek kicserélték az
ereszcsatornát.
December 2-án rendeztük meg az Idősek
napját. (Beszámoló a 8-9. oldalon.)
December 3-án Karácsonyi Gyermek Te-
remlabdarúgó Tornát szerveztünk. (Részle-
tek a 12. oldalon.)
December 4-én a hivatal rendezvénytermé-
ben Mikulás délutánt szerveztünk. Decem-
ber 5-én a Mikulás kisbusszal járta körbe
településünk utcáit. (Továbbiak a 7. oldalon.)
December 11-én Karácsonyi táncházba és kéz-
műves foglalkozásra vártuk az érdeklődőket.
Advent 4. vasárnapján Szeretetvendégségbe
hívtuk településünk lakóit a Polgármesteri
Hivatal udvarán kialakított „karácsonyi for-
gatagba”. Önkormányzatunk köszöni a ven-
déglátásra sütött kalácsok készítőinek
áldozatos, segítőkész munkáját: Bozány Ist-
vánné, Bóta Bettina, Farkasné Marton Éva,
Hanzelné Farkas Éva, Hevér Istvánné, Pili-
siné Varga Anna, és a két Farkas Andrea.
(Képes összeállítás a 16.oldalon.)           FA
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Október 23-ai megemlékezés

2016. október 23-án először tartottunk telepü-
lésszintű megemlékezést Őrhalomban az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója emlékére, amely a 20. századi ma-
gyar történelem egyik legmeghatározóbb ese-
ménye volt. A rendezvény Őrhalom Község
Önkormányzata, az Őrhalmi József Attila Ál-
talános Iskola és az Őrhalomért Egyesület
közös szervezésében valósult meg. Az esti
órákban gyülekeztünk a Szent István kápol-
nánál, ahol Farkas Egon polgármester meg-
emlékező szavait hallhatták az egybegyűltek.
Ezt követően a Rákóczi úton az általános isko-
láig fáklyás felvonulással folytattuk a megem-
lékezést. Az iskola udvarán az ünnepi műsort
követően az önkormányzat, a helyi egyesüle-
tek vezetői, az intézmények vezetői elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit a kopjafánál. A
megemlékezést Berci atya nyitotta meg, majd
ünnepi beszédet mondott Farkas Egon Őrha-
lom község polgármestere. Az ünnepi műsor
résztvevői voltak: Ember István, Majer-Illés
Ivett, Menyhárt Éva, őrhalmi Nyugdíjas klub
énekkara, Táborszky Richárd és a Tormay Tár-
saság tagjai. A rendezvényt Benőczné Zachar
Ágnes konferálta. A megemlékezést közös be-
szélgetéssel zárták a résztvevők az iskola zsi-
bongójában, forró tea, forralt bor és sütemény
mellett. 
Az alábbiakban polgármester úr ünnepi be-
szédét idézzük: 
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

(Ady Endre: A Tűz csiholója)
Ady Endre szavaival köszöntök minden ünnep-
lőt az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulóján.
Egy szemtanú, Simonffy András: A forradalom
napjai című könyvében így számolt be a 60
évvel ezelőtt Pesten történt eseményekről:
„Nagy és megdöbbentően szép látvány volt,
amikor a ködös októberi estén három darus
kocsi nekirugaszkodott, és a sokezres tömeg
lélegzet-visszafojtott figyelme mellett le-
döntötte a tizenkét éves idegen zsarnokság
jelképét, a budapesti Sztálin szobrot. A kép
a szívembe vésődött, tisztán emlékszem rá: a
drótkötelek pattanásig feszültek, s a hatal-
mas szobortest lassan dőlni kezdett előre...
lassan, nehézkesen, mintha maga sem hinné,
hogy most porba hull, ő, a fél világ évtize-
deken át rettegett zsarnoka. A kötél fe-
szült, a nyolcméteres bronztest elvált
talapzatától, s a fényképezőgépek kísérteti-
esen fehér magnéziumfényének villogása köz-
ben tompa dübbenéssel földre hullt. A tömeg
megrohanta a ledőlt szobrot, és diadalittas
ujjongással mászott fel rá, s köpve, rúgva
próbálta kitombolni azt a tengernyi keserű-
séget, amit tizenkét év alatt elszenvedett. 
Nem, ez a nép nem fog többé éljenezni idegen
elnyomóknak! 
Mégis, volt valami feszültség a levegőben,
mintha mindezzel nem most ért volna véget
valami, mintha nem vége lenne, hanem csak
előestéje ez nagy, történelmi napoknak. Min-
denki megdöbbenten nézett fel a szoborból
megmaradt csizmákra, a beléjük tűzött magyar
zászlókra. Sokan szemüket törölgették — nem
hitték, hogy ez lehetséges. A fejüket csó-
válták, de az örömtől könnyezett a szemük.”
Néhány nappal a budapesti forradalom után
Őrhalomban is hasonló események történtek. A
krónikák szerint 1956. október 25-én Pénzes
György eltávolította a tanácsházán lévő nép-
köztársasági címert. Október 28-án Nagy Fe-

(2016. évben)
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Csábi Jánosné – Alkotmány út 40. – február 28.

Pénzes János – Kossuth út 61. – március 04.

Kanyó András – Dózsa út 16. – március 06.

Hegedűs Ignácné – Kossuth út 36. – március 29.

Balla Sándor – Ságvári út 71. – április 01.

Marton Károlyné – Rákóczi út 55. – április 16.

Marsiczki István – Ifjúság út 24. – június 20.

Hegedűs Györgyné – Ady út 07. – június 28.

Varga Ferenc – Ságvári út 43. – július 11.

Fábián Istvánné – Rákóczi út 3. – július 24.

Kovács Istvánné – Petőfi út 4. – augusztus 17.

Hegedűs Jánosné – Kossuth út 53. – szeptember 21.

Csábi László – Jókai út 5. – szeptember 28.

Erdei Józsefné – Kossuth út 44. – október 21.

Járja István – Széchenyi út 8. – október 27.

Járja Mihály – Petőfi út 11. – november 18.

Járja Mihályné – Petőfi út 11. – november 25.

Járja Ferencné - Rákóczi út 128. - december 17.
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renc vezetésével a lakosság végigvonult a településen. A demonst-
ráción képviselte magát a tanácsi- és pártvezetés is. A tanácshá-
zán Zborai Kázmér vb-titkár – egy forrás szerint ún.
Bocskai-ruhában – elszavalta a Nemzeti dal-t. Ezt követően Varsi
István is szavalt, majd az épületben lévő címer helyére felhe-
lyezték a keresztet. Innen az iskolához vonultak, ahol eltávolí-
tották az ún. „Úttörő-falat”. 
A délutáni órákban a tanácsházán megválasztották a forradalmi taná-
csot, melynek elnöke Hegedűs Géza, elnökhelyettese Pénzes György lett.
Felállították a nemzetőrséget, parancsnoka ifj. Márton István lett. 
Majd aztán november 2-án a forradalom áldozatainak emlékére gyász-
istentiszteletet tartottak a templomban. 
Tisztelt Emlékezők! A történelem már sokszor bebizonyította, hogy
a magyar nép különleges erővel és hittel bír, amely ha kell, le-
rombolja a falakat, megállítja az elnyomókat. 60 évvel ezelőtt a
magyar nép azt mondta: elég volt! 1956-ban a magyarok változást
akartak, le akarták váltani a szovjet hatalmat, helyre akarták ál-
lítani az igazságon és a szabadságon nyugvó törvényes rendet. És
elegük lett az elvtelen hazaárulókból a névtelen feljelentőkből. A
forradalom alapkövetelését az egész nemzet osztotta: vissza kell
szerezni Magyarország függetlenségét. Az önkényuralom helyett sza-
badságjogokat, önrendelkezést, szabad választásokat akart mindenki.
Az 56-os forradalmárok valójában Magyarország jövőjéért harcoltak,
a maguk jövőjét, és a mi jelenünket építették. Ezért válhattak nem-
csak a magyarok, de az egész világ szemében is hősökké.
56 évvel ezelőtt vér folyt Magyarországon. Diákok, pedagógusok,
mérnökök, családapák, katonák, egyszerű emberek vére! Az életüket
áldozták a szabadságnak, nekünk, a jövőnek! A szabadságvágy el-
nyomta a félelmet, az igazságérzet elapasztotta a könnyeket. A
magyar emberek az egész világnak mutatták meg, hogy a szív, az
összetartozás és a haza mire is képes.
Egy kortárs (Jakab Zoltán)  így ír erről: „Olyan feledhetetlen

összetartozás-
és együvé tar-
to z á s -é r z é se
volt az ember-
nek, hogy ez a
mindig széthúzó
magyarság végre
egységes tudott
lenni. Minden
ember a testvé-
rének érezte a
másikat. Amikor
sorba álltunk
akár kenyérért
akár vízért,
vagy valami
élelmiszerért,

egymást előre engedő előzékenységgel fordultak egymáshoz az em-
berek. Valami csodálatos, katartikus érzés volt az emberekben.
Mintha valami ezeréves átoktól vagy bűntől szabadultunk volna meg.
Dávid legyőzte Góliátot.”
1956 hősei, a pesti srácok, az ifjak és idősek felismerték az ösz-
szefogás és a magyar szív erejét. Nem kérdeztek, nem kérkedtek,
nem akartak mást, csak egy független, szabad magyar hazát. Kulcs-
szavaik pedig ma is fülünkben csengenek: egységesség, testvé-
riesség és szeretet! Mindez összekötötte a fővárossal a

vidéket, a diákot a munkásemberrel, a nemzetőr honvédet az értel-
miségivel, a pesti srácokat a megbélyegzett polgárokkal! Erről ta-
núskodott a teherautókon szállított élelemosztás, az állandó
véradás, a kilőtt kirakatok mögött ki nem rabolt bolt, vagy az
érintetlen becsületkassza! 
Kedves Őrhalmiak, Kedves Vendégeink!
Minden forrás
azt igazolja,
hogy a forra-
dalom alapél-
ménye a
nemzeti egység
volt, és a fel-
szabadultság
b old ogs ága.
1956. október
végén az az
érzés, hogy
együtt van a
nemzet, együtt van az ország, mindennél erősebb volt. És mindenki
felszabadult, mert végre, hangosan és nyilvánosan, kimondták az
igazságot.
Október hónap talán a magyar történelem legtragikusabb hónapja.
Ennek ellenére azonban október 6. és október 23. a nemzetté ková-
csolódásunk és magyarságtudatunk bástyája. Mert az emlékezés fáj,
ám erőt ad. A múlt olykor véres, azonban hittel tölt el! 60 évvel
ezelőtt végül győzött a nagyobb, a kegyetlen, a hatalmasabb. De
soha nem tudja tőlünk elvenni azt, hogy a magyar magyar, a nemzet
nemzet, a haza haza maradt!
Halljuk hát meg a hősök szavait! Tiszteljük meg őket azzal, hogy
megfogadjuk üzenetüket: egységesség, testvériesség, szeretet!
Bízom benne, hogy itt, szűkebb környezetünkben is egyszer min-
denki meghallja ezeket a szavakat. Rádöbben, hogy Őrhalom attól
erős, és attól áll stabil lábakon, hogy a jövő építéséért nap,
mint nap közösen dolgoznak az itt tevékenykedők: egységben, sze-
retetben. Mindig lesznek, akik önös céljaik érdekében megpróbál-
nak árnyékot vetíteni sok ember munkájára, mindennapos
áldozatvállalására. Szavaikat azonban mindaddig elfújja a szél,
amíg az őrhalmi emberek 56 hőseihez méltóan egységben, szeretet-
ben, közös jövőt építenek!
Kedves Ünneplők! Adja az Isten, hogy így legyen, ezt kívánom mind-
annyiunknak! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”     Balla Tímea
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A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben Csernyik Róbert karbantartónk és Szalai József felújította az 5. osztályosok
tantermét, a diákok és tanítójuk Barázné Takács Ágnes örömére. Lászlók Nikoletta évszakokat megjelenítő faágakkal
dekorálta az osztályt, melyre Ági néni bölcs baglyokat „ültetett”, akik a diákokat szimbolizálják. Az egyik diák így kiáltott
fel: „Ebben az osztályban sokkal jobb tanulni!”

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról és október 23-áról. Vendégünk
volt a Mikulás, és Papp-Für János író, aki rendhagyó irodalom órát tartott
diákjainknak. Tanulmányi kiránduláson voltunk a Zöld Híd Régiónál,
könyvtár-látogatáson a 2. osztályosainkkal. Ellátogattunk a hugyagi és a
csitári óvodába. Rendhagyó művészettörténeti - és hittan óra keretében
Berci atyával és a 8. osztályosokkal megnéztük a tereskei templomot. 

A nevelőtestülettel eljutottunk a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Isko-
lába, amely néhány nappal ez előtt Prima Primissima díjat kapott. Az iskola
hasonló helyzetben volt, mint a miénk. Sok a bejáró tanuló és a hátrányos
helyzetű diák, akikkel kapcsolatban örültek, ha legalább csendben vannak
az órán. Ezt a helyzetet sikerült egy tanulói együttműködést fejlesztő mód-

szer segítségével átfordí-
taniuk úgy, hogy ma
hiányzások, bukás, durva
agresszió nélkül haladnak
a boldogabb jövő felé. Azt
az elképzelést valósítják
meg, hogy minden diák jó
valamiben.

Jövőre 80 éves lesz az
iskolánk, és ebből az al-
kalomból szeretnénk egy
ünnepségsorozatot szer-

vezni, illetve évkönyvet kiadni. Az évkönyvhöz szeretnénk segítséget kérni a falu lakosságától. Akiknek fényképük van
az iskoláról, különböző eseményekről, vagy megőrizték az iskolai füzeteiket, azok legyenek szívesek leadni másolásra
az Önkormányzati Hivatalba Farkas Andrea könyvtárosnak. Örömmel fogadnánk régi diákok írásban rögzített iskolai él-
ményeit is. A karácsony előtti időszak kiváló lehetőség visszaemlékezni a gyermekkorra.
Az iskola minden dolgozója és tanulója nevében: Boldog karácsonyt kívánok a falu összes lakójának!

Bozsonyik János Intézményvezető

2016. október 29-én került megrendezésre - Baráz László főszervező jóvoltából - az Őrhalom-Ipolyvarbó öregfiúk barátságos
futballmérkőzés. A nyáron Ipolyvarbón szerepeltek a csapatok és ott látták vendégül az őrhalmi öregfiúk csapatát, most vi-
szonzásképpen szervez-
ték a rendezvényt. A
futballmérkőzést köve-
tően az önkormányzat
látta vendégül az Ipo-
lyarbóról érkezett ven-
dégeket és a helyi
öregfiúk csapatát.
Kanyó János Őrhalom
község alpolgármestere
köszöntötte a vendége-
ket - köztük Fagyas
Marcel ipolyvarbói pol-
gármestert  - , majd át-
adta a kiérdemelt
díjakat a játékosoknak.
A két település hosszú
hagyományokra vissza-
tekintve, a testvér-tele-
pülési kapcsolat ápo-
lására, folytatni kívánja
ezt a kezdeményezést.
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•2016.	11.	10-én	tartottunk	óvodánkban	először	MÁRTON	NAPI	LÁMPÁS
FELVONULÁST!	A	gyerekek	szüleikkel	elkészítették	lámpásaikat,	Berci	atya
pár	szóval	és	szemléltetve	elmondta	Szt.	Márton	életét,	majd	a	libazsíros	ke-
nyér	elfogyasztása	után	a	sötétben	mindenkinek	meggyújtottuk	a	mécsest	a
lámpásban	és	elindultunk	Szt.	Márton	keresésére.	Nagyon	tetszett	a	gyere-
keknek	ez	a	program,	mert	több	napon	keresztül	beszéltek	élményeikről.
•	11-én	óvodánk	zárva	volt,	mert	ezen	a	napon,	szakmai	napon	vettünk	részt
a	Csitári	Tagóvodában.	Munkatársaimmal	fontosnak	tartjuk	azt,	hogy	a	gyer-
mekeket	személyiségüknek	megfelelő	módszerekkel	neveljük,	ezért	lénye-
ges	 az	 egymás	munkájának	 a	megismerése,	 elemzése,	majd	 a	 hatékony
módszerek	átvétele,	átadása.
•21-én	hétfőn	meggyújtottuk	az	első	gyertyát	az	ádventi	koszorúnkon.	Az	ádvent	vá-
rakozás,	lelki	felkészülés	a	karácsonyra,	ráhangolódás	a	szent	ünnepre.
•December	6-án	óvodánkban	járt	a	Mikulás!	A	gyermekek	minden	évben	nagyon	vár-
ják	ezt	az	eseményt,	így	az	idén	is	dallal,	verssel	vártuk.	Nagy	örömmel	vették	át	az
ajándékokat.
•7-én	és	8-án	fogadóóra	keretében	az	érdeklődő	szülők	tájékoztatást	kaptak	gyerme-
keik	egyéni	fejlettségéről.
•13-án,	Luca	napján	elültettük	a	„lucabúzát”	ezzel	is	fölelevenítettük	az	ehhez	a	nap-
hoz	kapcsolódó	népszokást.
•December	22-én	tartjuk	Karácsonyváró	ünnepségünket.	Ebben	az	évben	elő-
ször	úgy	szervezzük,	hogy	a	szülőket	is	bevonjuk	az	előkészületekbe,	majd	a
közös	uzsonna	elfogyasz-
tása	után	együtt	éneklés-
sel,	játszással	szeretnénk
családiasabbá	 tenni	 ezt
az	estét.
Örömteli békés kará-
csonyi ünnepeket és 
sikeres új esztendőt 
kívánok mindenkinek
az óvoda minden dolgo-
zója nevében!

Pilisiné Varga Anna 
óvodavezető -Az első adventi gyertya meggyújtásán
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Itt a fűtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok!
Itt a fűtési szezon, így Őrhalom környékén is megjelenhetnek a trükkös fa-
árusok. Minden évben több tucatnyi embert csapnak be a tűzifával házalók.
Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a „tüzelős csalók”.
Elkövetési módszereik jellemzői a következők:
- A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű portékáju-
kat plakátokon, hirdetési újságokban. Csak egy telefonszámot adnak meg a hir-
detéseikben, az áru értékesítését pedig általában helyszínre szállítással vállalják.
- A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva már csak ennek
a fele. A laikus vevő még csak becsülni se tudja, hogy valóban annyit ka-
pott-e, amennyit megrendelt.
- Előfordulhat, hogy nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki.
- A vásárlás során – ha nagyobb címletű bankjegyből vissza kell adni – kifi-
gyelhetik, hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét és a figyelmét elterelve
(vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek) megszabadítják tőle.
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
- Fontolják meg a kiválónak tűnő – piaci árnál jóval kedvezőbb – ajánlatot,
őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal szemben.
- A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz, és lehe-
tőség szerint kérjék valamelyik szomszéd vagy rokon segítségét, aki jártas a
tüzelőanyagok vásárlásában.
- Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli TÜZÉP telepen, vagy hivatalos tűzifa
árusító helyen, és csak azután fizessenek, amikor mindent rendben találnak.
- Legyenek óvatosak, és otthonaikba ne engedjenek be idegeneket, így nem
válhatnak trükkös tolvajok áldozatává.
A szilveszteri mulatozással elkövetkezik az Óév búcsúsztatása, valamint a
petárdázás napja. A pirotechnikai eszközök osztályozását, vásárlását, fel-
használását, tárolását a 173/2011. (VIII.24.) Korm. Rendelet szabályozza.
A 14. életévüket betöltött személyek az 1., míg a 16. életévüket betöltött sze-
mélyek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket egész évben enge-
dély nélkül megvásárolhatják és tárolhatják. A termékek felhasználása
azonban csak nagykorú személy felügyelete mellett történhet.
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket a nagykorú sze-
mélyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, és január
5-ig birtokolhatják, tárolhatják. A termékek használati és kezelési útmutató
szerint történő felhasználása azonban csak december 31-én 18 órától január
1-én 06 óráig terjedő időszakban engedélyezett.
A 4. pirotechnikai osztályba tartozó professzionális, nagy hatóanyag-tartalmú
tűzijáték termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett piro-
technikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély, vagy felhasz-
nálás bejelentéséről szóló rendőrségi igazolás birtokában.
Fontos változás a korábbi évekhez viszonyítva, hogy az európai szabványügyi
szervezet által 2013. január 1. napján megjelentetett szabvány valamennyi
bombának minősülő pirotechnikai terméket a 4. pirotechnikai osztályba sorolt
át. A fentiek alapján a bombák magánszemélyek részére történő forgalmazása
nem megengedett, ezért magánszemélyeknek az év végi időszakban is tilos
bármilyen pirotechnikai bombát birtokolni, illetőleg felhasználni.
Pirotechnikai termék szabályosan csak működési engedéllyel rendelkező
nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A
forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideig-
lenes tárolóhelyre – pl.: bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre
– is engedélyezheti. Engedélyt csak olyan forgalmazó kaphat, aki a rende-
letben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Tilos a pirotechnikai
termék postai vagy csomagküldő szolgálat útján történő értékesítése!
Szilvesztert követően 5 napon belül kell visszaszállítani a fel nem használt,
hibás vagy lejárt szavatosságú terméket a forgalmazónak, aki köteles azt térí-
tésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni. A visszavétel helyéről,
időpontjáról a vásárlókat a forgalmazás helyén jól láthatóan tájékoztatni kell.
A pirotechnikai termékek rendkívül veszélyesek is lehetnek, ezért ne vásá-
roljunk illegális árustól, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszé-
lyeztetjük.
Továbbra is érvényben van az a rendelkezés, mely Magyarországon tiltja a pe-
tárda magánszemélyek által történő birtokolását és felhasználását. A rendelet
egyértelműen kimondja, hogy „magánszemély petárdát nem birtokolhat”.
A rendelet hatályos előírása a pirotechnikai termék birtoklását is pirotechni-
kai tevékenységnek minősíti, ezért a szabálysértési törvény alapján az a sze-
mély, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a
tilalom ellenére petárdát, vagy bombát birtokol, illetve felhasznál pénzbír-
sággal sújtható. A bírság összege 150 ezer forintig terjedhet és azt a piro-
technikai terméket, mellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
Kérjük, hogy a balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hív-
ják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kap-
csolatos veszélyekre. A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a

szakszerűtlen kezelés és felhasználás eredményeként, ezért felhívjuk a fi-
gyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati és
kezelési útmutató elolvasására és a termék a szerinti elműködtetésére.
Végezetül, szeretnénk megköszönni mindazon állampolgároknak azt az ál-
dozatos munkát, amit a község biztonságáért tettek, és ezzel nagyban segí-
tették a rendőrség munkáját.
Mindenkinek kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag
Boldog Új Esztendőt Kíván a Körzeti Megbízotti Csoport: Valah Zsolt
r.törzszászlós és Urbán Gábor r. főtörzsőrmester!

A cikket írta: Valah Zsolt r.törzszászlós

Az ősz folyamán a közterületi szolgálatok ellátása mellett, a Szeretlek Magyar-
ország rendezvénysorozat alkalmából tartott főzőversenyen is részt vettek az Őr-
halom és Térsége Polgárőrség tagjai. Polgárőrök segítették a hagyományőrző
bál lebonyolítását az iskolában, valamint közreműködtek a településünk Balas-
sagyarmat felőli szélén található kegyhelyen tartott egyházi ünnepség közúti
biztosításában. Minden évben visszatérő feladat Halottak napján a temetők és
környéküknek az őrzése, amelyet az idén is elláttak a polgárőrök.
Egyesületünk megrendüléssel fogadta a hírt, hogy a Rimóci Polgárőr Egyesü-
let alapító tagja, Rimóc község Polgármestere, Beszkid Andor polgárőrtársunk
november 19.-én tragikus hirtelenséggel, 54 éves korában elhunyt. Polgármes-
ter úr az egész megye, és különösen nyugat-Nógrád polgárőr mozgalmát tá-
mogatta, segítette. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Novemberben megtörtént az egyesület tulajdonában lévő Suzuki Vitara típusú
gépkocsi éves revíziója és téli felkészítése, valamint utánfutó vontatásához szük-
séges vonóhorog is felszerelésre került a járműre. Az ősszel nagy fényerejű fej-
lámpákkal, december elején pedig 30 darab új, szabványos polgárőr láthatósági
mellénnyel gazdagodott egyesületünk.
Az ősz folyamán egy alkalommal kellett közreműködniük az egyesület keretein
belül működő önkéntes tűzoltó szakosztály tagjainak mentésnél, amikor települé-
sünk főútján kapott lángra egy családi ház konyhájának néhány felszerelési tárgya.
A polgárőrség ez úton is szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a
vonatkozó jogszabályok szerint egész évben, így Szilveszterkor is tilos petár-
dázni; a szabály megszegői százezer forintig terjedő pénzbírsággal súlythatóak,
aminek meg nem fizetése végső esetben elzárásra változtatható. Ráadásul a pe-
tárdázás azon kívül, hogy zavarja az emberek és a háziállatok, különösen a ku-
tyák nyugalmát, veszélyes szórakozás is, aminek következtében minden évben
többen szereznek maradandó látás- vagy halláskárosodást, illetve égési sérü-
léseket az országban.

Az ünnepek közeledtével az Őrhalom és Térsége Polgárőrség vezető-

sége és tagsága nevében áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben

gazdag, békés, boldog új esztendőt kíván településünk minden jó 

szándékú lakójának Bóta András egyesületi elnök.

Kedves Olvasó!
Az előttünk álló téli, nedves hónapokban a légúti fertőzések megszaporodnak.
Sokszor egyik gyermek  ki sem  gyógyul, folytatja a másik, majd a felnőttek és
hat hét után újra indul a folyamat. Az idősebb, legyengült immunrendszerű em-
bereknél egy banális fertőzés is, akár halálos kórokozó is elszaporodhat a szer-
vezetben. Hála Istennek erre rájöttek már az orvostudósok és legalább a halálos
szövődményekkel járó fertőzésekre megoldást találtak - ez a VÉDŐOLTÁS. 
Visszatérve a légúti fertőzésekhez, két fertőzőbetegséget tudunk megelőzni
védőoltással: az influenza vírus okozta betegségeket és a gyakran halálos
kimenetelű pneumococcus okozta tüdőgyulladást.
Az influenza védőoltást évről évre a várható fertőző vírus fehérje szerkeze-
tével készítik, tehát a tévedések elkerülése végett kiemelem nem az élő vírus
van benne. Aki megkapja az oltást  2 hét után már védett a halálos szövőd-
ményekkel járó influenza ellen. Én már 15 éve oltok, és kb. 3000 embert ol-
tottam, de még szövődményt egyet sem láttam - ne féljetek a védőoltástól!
A legtöbb halálos tüdőgyulladást a pneumococcus nevű baktérium okozza. Ez
ellen is tudunk védekezni egy nem élőkórokozót tartalmazó oltóanyaggal,
amit 5 évente ismételten kell beadni a biztos hatás miatt.
Általában elmondhatom, hogy az orvostudomány hatalmas vívmányaihoz tar-
tozik a kidolgozott védőoltási rendszer, sok millió betegséget előztek meg
ezekkel, mindenki jól gondolja meg. Ha bizonytalanok vagytok benne, bár-
mikor kérdezhettek engem.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok az olvasóknak!
Dr.Gúth Csaba háziorvos
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December 4-én, vasárnap – immár negyedik alkalommal - Őrhalom Község Önkormányzata
Mikulás délutánt szervezett a Polgármesteri Hivatal rendezvény termében. A program a Kerek
Perec Egylet Kalap című interaktív mesejátékával kezdődött, a Balassi Bálint Megyei Könyv-
tár Könyvtári Szolgáltató Rendszer támogatásával. A mesét követően megérkezett a Mikulás
két krampusz kíséretében és kiosztották az önkormányzat mikuláscsomagjait a jelenlévő 75
gyermeknek.
A már jól bevált hagyományokhoz hűen, december 5-én a Mikulás házhoz vitte a családok
által megvásárolt, és előzetesen a Polgármesteri Hivatalba leadott csomagokat.
A Miki és két vidám segítője a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által finanszírozott 46 db
mikuláscsomagot is házhoz vitte az őrhalmi lakosú, ci-
gány származású gyermekeknek is. A Mikulás járat 4 óra
alatt összesen 96 gyermekhez jutott el. Mára már olyan
népszerűvé vált a helyi Mikulás járat, hogy szinte min-
denhol behívják az őszszakállút és a krampuszokat. Sokan
verssel, dalokkal, rajzokkal várják őt, és zenés produkci-
óval készülnek. 
Őrhalom Község Önkormányzata köszöni Varga József
(Öcsi), valamint Bóta
Bettina és Csernyik
Éva Nóra önzetlen se-
gítségét! 

ŐRHALOMBAN JÁRT A MIKULÁS
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„Önmagát becsüli meg minden nem-
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi:
a világ nem vele kezdődött." Ezzel a -
meghívón is olvasható - mottóval
hívta Őrhalom Község Önkormány-
zata a 65 év feletti lakóit idősek napi
rendezvényére 2016. december 2-án
- immár 17. alkalommal. Az ünnepi
délután szentmisével kezdődött a
templomban, melyet Horváth Bertalan
plébániai kormányzó celebrált.
A mise után az ünnepelteket és a ven-
dégeket a Művelődési házban várták
a szervezők.
Az ünnepi műsor résztvevői voltak az
őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyomá-
nyőrző Kör kis táncosai Kurucz Bog-
lárka néptáncoktató által koreografált
néptánccal, valamint Bertók Péter, aki
citera játékával kápráztatta el a kö-
zönséget. Őket követték a kis tánco-
sok szüleiből és helyi fiatalokból álló
tánccsoport, akik Csiki Gábor által
összeállított palóc táncokat adtak elő.
Az ünnepeltek sorából hallhattuk a
Nyugdíjas klub énekkarát, akik Haj-
dúné Hegedűs Szilvia segítségével ez
úttal palóc dalcsokrot énekeltek, majd
a klub hat tagja meglepetés műsorral
kedveskedett a vendégeknek és tár-
saiknak. A fergeteges hangulatú, jól si-
került táncot Kurucz Boglárka tanította
be a vállalkozó szellemű hölgyeknek.
Az est "sztárvendégei" a Gyarmati
Színkör tagjai voltak, akik négy vidám
jelenettel örvendeztették meg a jelen-
lévőket. Az előadók között köszönt-
hettük Hegedűsné Jusztin Gizellát, aki
pályakezdőként az őrhalmi kultúrház-
ban dolgozott, valamint Sztancsik Jó-
zsefet, aki az őrhalmi TSz munkatársa
volt. Holecz Attila zenész egész este
húzta a talpalávalót, és kísérte a nótás
kedvű ünnepeltjeinket. Az ünnepi mű-
sort, a népviseletbe öltözött Bóta Bet-
tina konferálta. Polgármester úr
ünnepi köszöntőjét követően megkö-
szönte Kanyó Ferencné Juliska néni
munkáját, hiszen az ő irányításával és
segítségével készült el az eredeti őr-
halmi főkötő hiteles másolata.
A műsort disznótoros vacsora követte,
melyet, Gyalog Ella családsegítő, Pili-
siné Varga Anna óvodavezető és az
óvodában dolgozó Farkas Andrea ké-
szítettek el. A finom ételeket az iskola,
az óvoda és a polgármesteri hivatal
dolgozói tálalták fel.

A hagyományokhoz híven, az est
során köszöntöttük a jelenlévő legidő-
sebb hölgyet és urat. Kanyó János al-
polgármester úr, és Orosz János
képviselő úr Badó Ferencné Bözsi
nénit virággal, és Farkas Istvánt egy
üveg itallal ajándékozták meg.
Itt említeném meg, hogy településünk
legidősebb női lakosa a 91 esztendős
Kanyó Sándorné Manci néni, és leg-
idősebb férfi lakosa a 90 éves Laza
Gyuri bácsi, akinek a miniszterelnöki
oklevelet Farkas Egon polgármester úr
személyesen adta át.  Ez úton is jó
egészséget kívánunk nekik, a Jó Isten
éltesse őket szeretteik körében!
A vacsorát követően minden jelenlévő-
nek kis ajándékcsomaggal kedveske-
dett önkormányzatunk. Azok az idősek,
akik nem tudtak részt venni a progra-
mon, azoknak még karácsony előtt
házhoz viszik a hivatal dolgozói.
Köszönjük, hogy az ünnepeltek elfo-
gadták meghívásunkat, a rendezvé-
nyen közreműködőknek pedig a
segítséget! Minden kedves 65 év feletti
lakosnak jó egészséget kívánnak az
Idősek napja szervezői! FA
Alábbiakban Farkas Egon polgármes-
ter úr ünnepségen elhangzott beszé-
déből idézünk: 

„Polgármesterként immár 7. alkalommal
abban a megtiszteltetésben van részem,
hogy nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szönthetem a Kedves Időseket (Szülőket,
Nagyszülőket, Dédszülőket) és minden
vendéget a mai szép ünnepünkön!
Külön köszöntöm: - Horváth Bertalan
plébános urat, Fagyas Marcel pm urat -
Farkas Oszkár urat, az Egyházközség el-
nökét, - Jegyző Asszonyt, Alpolgármester
urat, képviselőket, Az intézményvezető-
ket, Kollégáimat. 
Tisztelt Vendégeink, Kedves Szépkorúak !
Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a
feladatunk, hogy idős embertársaink szá-
mára olyan életkörülményeket biztosít-
sunk, mely lehetővé teszi számukra az
öregkorhoz méltó derűs életet. A család
gondoskodása mellett az önkormányzat-
nak és a helyi civil társadalomnak is min-
dent meg kell tenni azért, hogy a
megérdemelt pihenés éveiben megkapják
mindazt a támaszt, mely megszépítheti,
teljesebbé teheti napjaikat. Ha a nyugdí-
jukat nem is tudjuk emelni és a gyógysze-
reik árát csökkenteni, akkor is mindent

meg, kell tennünk
azért, hogy érezzék,
fontos részei az
életünknek és nem
hagyjuk magukra
önöket.
Körülbelül két évti-
zede ünneplik Euró-
pában az Idősek
Világnapját, mely-
hez Őrhalom Község
Önkormányzata is
csatlakozott az Idő-
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sek napja rendezvénnyel. Nemrég olvastam valahol, hogy a világnapok ki-
jelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a társadalomnak. Azért je-
lölnek ki egy-egy napot, mert úgy érzik, abban a témában tartozásuk van
valakik felé, abban a témában valamit nem úgy tettek meg, ahogy kellett
volna. Igen. Az Idősek Napja is a társadalom lelkiismeretének napja. Igen,
tartozásunk van Önök felé. Nem is kevés. 
Sütő András írja egy helyütt: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” A mi nemze-
dékünk bizony sokszor nehezen veszi tudomásul, hogy márpedig a világ
nem vele kezdődött. Hogy e nemzedék előtt is volt élet! Hogy a mi világunk
éppen az Önök és az Önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök épí-
tették számunkra ezt az országot és ezt a falut, ezt a jelent; megterem-
tették azokat a feltételeket, melyekre mi alapozva a jövőnket építhettük és
építhetjük tovább. S ezt bizony sokan, sokszor elfelejtik. Ez a nap, az Idő-
sek napja minden évben �igyelmeztet minket arra: az előttünk járók meg-
tették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük.
Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással,
átdolgozott napokkal, éjszakákkal. Megtették, s most a pihenés, a gon-
doskodás évei kell, hogy következzenek. Gyermekeik, rokonaik, a falu, ahol
élnek, sokat tehet azért, hogy Önök a lehető legnagyobb kényelemben, sze-
retetben éljék nyugdíjas éveiket. Kedves Szépkorúak! Őszinte szívvel kívá-
nom, hogy az Önök felé fordulás, a szeretet, a �igyelem ne csupán ezen a
napon adassék meg az Önök számára. A szeretet nem csak anyagi lehető-
ség függvénye, ahogyan a törődés, az oda�igyelés sem. Kívánom, hogy min-
den 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, egész-
séges napokat, törődést mindannyijuknak! Kérem, fogadják szeretettel ön-
kormányzatunk ajándékait, a hamarosan következő műsort, a szerény
vendéglátást. Érezzék jól magukat, mulassanak jól.”                              FA



KÖZÖSSÉGEINK10

Az Őrhalomért Egyesület október 15-én szervezte meg a 15. Hagyományőrző jótékonysági bált, melynek bevételével az őrhalmi
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kört támogatta. A rendezvényt Farkas Egon polgármester úr nyitotta meg. Megajándé-
koztak minket az Iglice tánccsoport vezetői (Oláhné Csercsics Ivett és Oláh József) a Repülj páva! Tehetségkutató műsor kis sztár-
jaival, Szuhai Hunor és Poór Mária táncosokkal, akik elkápráztattak minket tudásukkal. Őket követték a kis táncosaink, akik
Kurucz Boglárka néptáncoktató által betanított és nagy sikert aratott koreográfiával örvendeztették meg a jelenlévőket. Az ün-
nepi műsor zárásaként a kis táncosok szüleiből és a helyi fiatalokból összeállt csoport palóc táncokat adtak elő, melyet Csiki
Gábor tanított be a lelkes kis csapatnak. A néptáncok után elfújtuk az ünnepi torta gyertyáit, és a Kör vezetőjeként köszöntöt-
tem azokat a személyeket, akik, mind a 15 jótékonysági bálon részt vettek. Majd Jacsjanszki Klára énekelt, végül az est során
a meglepetés táncról Sahar lányai gondoskodtak a színvonalas hastánc bemutatójukkal, akik szintén nagy sikert arattak.
Köszönet jár a szülőknek, a fellépőknek a próbákon való rendszeres részvételért, a fellépő ruhák karbantartásáért, a finom süte-

ményekért, valamint a fizikai munkán át, a személyes részvételig, támogatásért! 
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör 2001-ben alakult 11 fővel. Az alapító tagokból két ember
van, aki a 15 év alatt végig mellettem maradt: Menyhárt Éva és Sándor (Hanzel) Éva. A 15 év alatt, míg
Menyhárt Gáborné Évi néni koordinálta a táncokat, és a későbbiek során is nagyon sok őrhalmi gyermek
megfordult a hagyományőrzők csapatában. Úgy gondolom, hogy ezek a kisebb-nagyobb táncosok sok jót ta-
nultak, jó közösségben voltak, és jól is érezték magukat.  Voltak, akik az itt elsajátított alapokból építkezve

tovább léptek, fejlődtek és komolyan foglalkoztak, foglalkoznak a tánccal, népze-
nével. Ez nagy öröm számomra! Mind a mai napig nem kis erőfeszítések árán
próbáljuk a hagyományőrzést, a népzenét, néptáncot életben tartani a faluban.

Szerencsére mindig vannak olyanok, akik tanácsaikkal, támoga-
tásukkal, ötleteikkel előbbre viszik a munkát.
Azért ide a sok örömködés végére, csak így őrhalmiasan hozzá
fűzöm, hogy abból a sok gyermekből és azok szüleiből hány sze-
mélynek jutott eszébe a 15. Hagyományőrző bálra akár csak egy
kis tombolát hozni…? Szomorú, hogy milyen gyorsan el lehet fe-

lejteni azt, hogy honnan jövünk.

Köszönettel: az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Kör nevében: Farkas Andrea

1 5 .  H a g y o m á n y ő r z ő  b á l



KÖZÖSSÉGEINK 11

Október 29-én és november 26-án a kis táncosok és szüleik

vendégségben jártak Romhányban, ahol részt vettek a helyi

hagyományőrzők által szervezett élőzenés táncházban.

Önkormányzatunk december 2-án rendezte meg az Idősek

napját. A 65 év felettiek tiszteletére szervezett ünnepi mű-

soron a hagyományőrzők gyermek csoportja, és a szülőkből-

fiatalokból álló csoport is fellépett. 

December 9-én, a Röpülj páva című műsor középdöntőjének

szécsényi élő kapcsolásán, eredeti őrhalmi népviseletbe öl-

tözött fiatalok szurkoltak az Iglice tánccsoportnak. 

December 18-án, a templomi műsoron a kör tagjai is kö-

szöntötték a Kis Jézust. Kurucz Boglárka néptáncoktató,

külön erre az alkalomra új koreográfiát tanított a kis tánco-

soknak. A csoportból többen is szerepeltek az Anni óvó néni által rendezett betlehemi játékban is.

A gyerekeknek heti rendszerességgel van táncpróba, az Őrhalomért Egyesület jóvoltából.

Kedves Olvasó! Továbbra is várom a felajánlásokat a hagyományőrző gyűjteménybe. A fölöslegessé vált régi beren-

dezési tárgyakat, használati eszközöket, ruhadarabokat, haszontalannak tűnő holmikat szívesen fogadom! Hálás kö-

szönet mind azoknak, akik bármilyen módon bővítették a gyűjtemény anyagát!

Az őrhalmi Gyöngyös-
bokréta Hagyomány-

őrző Kör áldott
karácsonyi ünnepeket
és szeretetteljes,

békés, boldog új évet
kíván minden kedves
támogatójának, és az
Őrhalmi Újság vala-
mennyi olvasójának!

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

Ünnepi miserend az őrhalmi templomban:
- Szenteste (dec.24.)  -  22.30 
- Urunk születése - Karácsony (dec.25.) – 10.30
- Karácsony második napja (dec.26.) – 10.00
- Év végi hálaadó szentmise (dec.31.) – 18.30
- Újév, Mária Istenanyasága (jan.01.) – 10.00 
- Vízkereszt főünnepe (jan.06.) – 17.00 
Ünnepi ajándékozás a Szeretet ünnepén

Karácsony előtt – az elmúlt évekhez hasonlóan – Őrhalom Község Önkormányzata és az Őr-
halmi Egyházközség közös döntés alapján néhány őrhalmi lakos részére karácsonyi élelmiszer
csomagot osztott ki, melyet Kanyó Géza egyházközségi képviselő adott át a kiválasztott csalá-
doknak, személyeknek.

FA
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Az Önkormányzat szervezésében második alkalommal rendeztük meg a Mikulás (Virgács) tornát. A
gyermekek 14 éves korig jelentkezhettek. A rendezvényt Berci Atya nyitotta meg kedves szavaival. Az idei
tornát színesítette az ipolyvarbói gyerekek részvétele. A varbói csapat a következő összeállításban sze-
repelt: Bertók János, Bertók Patrik, Juhász Bálint, Lavlik Bálint és Nagy Lukács. Az őrhalmi csapat ösz-
szeállítása a következő volt: Farkas Dominik, Farkas Szabolcs, Molnár Dániel, Verebélyi Attila és
Verebélyi Balázs. Az izgalmas és fordulatos mérkőzésen az összeszokottabb varbói fiúk nyertek 4:3 arány-
ban, teljesen megérdemelten. A sok jó egyéni teljesítmény mellett kiemelkedtek a mezőnyből a gólki-
rályok 2-2 találattal: Bertók Patrik és Farkas Szabolcs. A legjobb mezőnyjátékos Lavlik Bálint, a
legbátrabb védő Verebélyi Attila és a legfiatalabb játékos Verebélyi Balázs volt. A résztvevőknek a meg-
érdemelt díjakat a 2. adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása után adtuk át a Szent István kápolnánál.
A varbói gyerekek a díjátadásra is átjöttek, megtiszteltek minket jelenlétükkel.
A magam részéről köszönöm a fiatalok részvételét, az Önkormányzat anyagi támogatását, Bagyinszky
Pistinek a gyerekek szállítását, Berci Atyának a lelkes részvételét és Béres Krisztiánnak a játékvezetést.

Ne feledkezzünk meg a konyhán dolgozó
Ilonka néniről, „óvodás” Farkas Andiról,
Huszár Krisztáról, és a varbói gyerekek kí-
sérőjéről, id. Bertók Jánosról sem. Külön
köszönet a „hivatásos rendezvényszer-
vező” Farkas Andi (Kócos) segítségéért és
kiapadhatatlan optimizmusáért.

Őrhalom és Ipolyvarbó minden 
lakójának kívánok kellemes 
ünnepeket és boldog új évet!

Baráz László szervező

I I .  G y e r m e k  t e r e m  l a b d a r ú g ó  t o r n a

Őrhalom Község Önkormányzata harmadik alkalommal hirde�e meg a helyi mé-
zeskalácssütő versenyt. A résztvevők december 16-án adták le a süteményeket a
Polgármesteri Hivatalba, ahol a zsűri külső és belső tulajdonságok alapján érté-
kelték a beérkeze� „műveket”. Így az első és leglátványosabb mézeskalács a Bo-
zány Istvánné Valika óvó néni és unokája, Berta Roberta által készíte� “fényképet”
formázó alkotás le�, amely magát a szeretetet ábrázolja: meleg ruhába öltözö�
család a téli tájban, angyalkákkal körbe véve. A legesztétikusabb sütiket Farkasné
Marton Éva, és Bóta Be�ina díszíte�e. A legízletesebb címet holtversenyben Han-
zelné Farkas Éva és Pilisiné Varga Anna mézeskalácsai nyerték el. Mézeskalács
készítésben részt ve� még Hevér Istvánné is. Az eredményhirdetésre a 4. szabad-
téri, ünnepélyes gyertyagyújtást követően került sor. A szervezők mindenkinek
köszönik a részvételt, a befektete� munkát, és azt hogy bátran képviselték saját
konyhájukat!                                                                                                                 FA
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Őszre fordult az idő, amiben 9 személlyel, köztük plébánosunkkal, elterveztük, hogy négy Mária kegyhelyen tiszteletünket tesszük
Szűzanyánk kisebb nagyobb zarándok-, és Mária kegyhelyén. Hajnalban indultunk az őrhalmi hivatal elől, utunkat családias lég-
körben töltöttük. Átutaztunk a szlovák alacsony-tátrai síparadicsomon, Donovalin. Igaz, hogy hó helyett a természet szépségében
gyönyörködhettünk, egykori magyar hegyvonulatok Nagymagyarország mivoltát tükrözték. Tíz óra sem volt, amikor Almás fal-
vára érkeztünk. A kedves olvasó kapásból tudja, hogy Őrhalom – reményeim szerint – jövőbeni testvértelepülése ez a történelmi
„nagymagyar” Jablonka. Rövid pihenő, és pénzváltást követően Krakkón áthaladva, LESNYIOV község Mária kegytemplomá-
ban várt minket a Kisjézust karján tartó Szűzanya. Ebben a Szentkút nagyságrendű kegytemplomban a lelki élet elkápráztatott
minket. Mi voltunk a 6. busz, aki megérkeztünk a seregnyi gyermek közé, akik lelkesedéssel
köszöntötték a Máriát. A kegyhely Czestochowától kelet irányban található, és szolgálatát a
Pálos atyák látják el. A második kegyhely a Szent Anna község búcsújáró helye volt, csupán
20 km-re az előző kegyhelytől északra. A barokk típusú kegyhely, egy ékszerdoboz, hiszen pár-
ját ritkítja Európában. A szoborcsoport Szent Anna asszonyt ábrázolja térdén a Kisjézus,
előtte a kis Mária található. Szolgálatát világi atyák és kedves nővérek látják el. A kis falu-
tól 15km-re, Lengyelország közepén, 108 méter magas tornyával hívja fel az átutazó figyel-
mét a czestochowai magyar alapítású pálos kegytemplom. Szálláshelyeinket elfoglaltuk a
Szent Borbála utcai kedves nővéreknél, még első este köszöntöttük a Fekete Madonnát. A kö-
zelgő lengyel ünnep révén igencsak fiatalokkal megtelt kegytemplomban, második napon a
nővéreknél elfogyasztott reggeli után, felkerestük a „JAKOBCEK” kegytárgy nagykereskedést,
majd városnéző sétát tettünk a belvárosban. Délután, széllel szembe helyezkedtünk a keresz-

túton, majd múzeumok, és kincstár megtekintése kö-
vetkezett. Este nyolckor Szűzanya minket várt, hogy
Horváth Bertalan atya szentmisét mutasson be kis
csoportunknak a kegyoltárnál.
A harmadik napon „Borbálai” gyógyvízzel a kezünkben indultunk tovább kicsit vásárolni
az Osan-ba, majd ismét gyönyörködhettünk a krakkói Visztula partján fekvő Wawel kirá-
lyipalotában, amely a középkori Lengyelország uralkodóinak székhelye volt. Mint például:
I.Zsigmond király.
Krakkótól szűk egy órára negyedik Mária kegyhelyünkre érkeztünk, de már messziről fel-
tűnt a hegytetején magasodó festői ferences kegytemplom, Kalwaria Zebrzydowska. Lát-
nivalók: Mária kegykép, Jeruzsálemi házak műemlék kálvária, szeminárium.
Lengyelország harmadik legnagyobb búcsújáróhelyén kb. 40 autóbusznyi zarándok volt,
többnyire fiatalok. Kártyaszerűen préselődtünk be e történelmi kegyhelyre, egy imára.
Utunkat hazafele folytattuk a határ irányába. Rabka község éttermében vacsora keretében
értékeltük ki zarándoklatunkat. Őrhalomba 23 óra után érkeztünk meg. A 3 napos külön-
leges zarándoklatot szeretettel köszönjük meg: Marián pálos atyának, Horváth Bertalan
atyának, Lencsés Zsolt festőművésznek.                                                             Kanyó Géza

NÉGY MÁRIA KEGYHELYEN KÖSZÖNTÖTTÜK JÉZUS ÉDESANYJÁT LENGYELORSZÁGBAN

Advent harmadik vasárnap délutánján Őrhalom Község Önkor-

mányzata a népzene és a néptánc szerelmeseit várta az őrhalmi

Művelődési házba. Az országos hírű Folt zenekar kíséretében (ki-

egészülve Pilisi Péterrel) Kurucz Boglárka és Kovács Krisztián

néptáncosok első órában a gyerekeknek, majd a felnőtteknek ta-

nítottak egyszerűbb, és - amatőrök számára – kissé bonyolultabb

tánclépéseket. Saját ügyetlenségeinken nagyot vidulva, jó kis kö-

zösségben, jól éreztük magunkat. A háttérben Jakus Julcsi “kéz-

műves”asztalánál meg lehetett pihenni. A résztvevőket teával,

valamint zsíros- és lekváros kenyérrel kínáltuk.                     FA
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- Október 23-án önkormányzatunk, iskolánk és egyesületünk közös rendezésében megemlé-
kezést szerveztünk az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. Az iskola udvarán álló kopjafa ko-
szorúzásán egyesületünket Benőczné Zachar Ágnes és Varga József képviselte.
- November 11-én 17 zsáknyi műanyag kupakot szállítottunk Rimócra, Szita Jázminkának. A
kupakok gyűjtése folyamatos.
- Idén is – immár ötödik alkalommal – egyesületünk készítette el a szabadtéri adventi koszo-
rút és öltöztette karácsonyi díszbe a településünk jelképévé vált Szent István kápolnát. 
- Adventi kézműves foglalkozás és vásár címen ebben az évben is szerveztünk gyermek prog-
ramokat. Első vasárnap kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal vártuk vendégeinket.
Törökné Petró Mária kézműves, Talpai Zsanett ékszerkészítő és pedagógusaink jóvol-
tából különböző karácsonyi díszek, ajándékok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. Ta-
kács Béla szécsényi mézeskalács készítő mestercukrász irányításával el lehetett sajátítani
a süti díszítés fortélyait. Kicsik és nagyok csillámtetoválást is kérhettek. A rendezvé-
nyen Ilonka néni által készített finomságokkal vártuk vendégeinket.
- Az Őrhalomért Egyesület és a Családsegítő Szolgálat karácsony előtt - most már he-
tedszer - adománygyűjtést és osztást szervezett a rászoruló, nélkülöző családok meg-
segítésére. Karácsony előtt közel 90 zsáknyi ruhát és játékot osztottunk ki a rászoruló,
nélkülöző családok részére. A megmaradt adományt a Vöröskeresztnek ajándékoz-
tuk. Tavaszra is folytatjuk a gyűjtést, várjuk magánszemélyek és vállalkozók támo-
gatását is. Szívesen fogadunk játékokat, ruhaneműket, használaton kívüli konyhai
eszközöket, bármit, amit otthon nem használunk, de mások még szívesen fogadnak!
Hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak –e nemes ügy lebonyolításához!
Minden, egyesületünket támogató személynek, hálásan köszönjük segítő szándékú együttműködését! 

Az Őrhalomért Egyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván:
Farkas Andrea egyesületi elnök

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. évi Sze-
mélyi Jövedelemadó 1%-a az alábbi adó-

számon felajánlható az Örhalomért
Egyesület javára. 

Adószám: 18334478 – 1 – 12
Támogatásukat elöre köszönjük!



Az adventi koszorún az első meggyújtott gyertya a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik a szeretetet jelké-
pezi. A harmadik, rózsaszínű gyertya kivételével mind lila. Szívet melengető érzés volt idén is együtt készülni a szeretet ünnepére. 
Ez úton is köszönöm a kis ünnepségek szereplőinek a felkészülést, és az alkalomhoz illő előadásokat, valamint Berci atyának az irá-
nyadó közreműködést.
Az első gyertyagyújtásra óvodásaink és iskolásaink ünnepi műsorral készültek. Ezen a vasárnapon az Őrhalomért Egyesület Adventi
kézműves műhellyel várta a vendégeket a Művelődési házba.
Advent második vasárnapján településünk fiataljai a reményről meséltek, zenéltek és énekeltek. A műsor után a Karácsonyi Gyer-
mek Teremlabdarúgó Torna eredményhirdetése következett.
Harmadik vasárnap a Nyugdíjas Klub tagjai a színvonalas verses összeállításukkal kedveskedtek. Ezen a délutánon Őrhalom Köz-
ség Önkormányzata Karácsonyi táncházat szervezett az érdeklődőknek.
A negyedik gyertyagyújtásra a Karácsonyi műsort követően került sor, ahol az egyházközség képviselői, ministránsok és templo-
munk énekkara méltóképpen zárta az ünnepélyes gyertyagyújtások sorát.
A gyertyagyújtás után polgármester úr összegezte az elmúlt négy hét eseményeit. Beszédéből kiragadok egy mondatot, amely szá-
momra is tükrözi az őrhalmi adventet: „…ahogyan a koszorú összefogja-összetartja a sok kis fenyőágat, úgy gyűjtötték egybe az ad-

venti programok ezt a kis
közösséget, melynek külön-
leges alkotóelemei, gyertyái
voltak a gyerekek, a fiatalok,
a nyugdíjasok és az egyház-
község tagjai.” Az ünnepi
beszéd után kihirdette a
mézeskalácssütő verseny
eredményét, majd minden
jelenlévőt meghívott a Pol-

gármesteri Hi-
vatal udvarán
k i a l a k í t o t t
„szeretetven-
dégségbe”, ahol
a szervezők ka-
rácsonyi fi-
nomságokkal
várták a vendé-
geket.           FA

Ez az év is nagyon gyorsan eltelt. Még pár nap és újra eljön a karácsony. Az év leg-
szebb, és talán legeseménydúsabb szakaszában az Ádventben vagyunk.
Mindennapjainkról, az október óta eltelt időszakról pár mondatban.

Októberben mi is megtartottuk az idősek napját „házon belül”, kis uzsonnával. Az
önkormányzat és az Őrhalomért Egyesület nevében Farkas Andrea ajándékkal, üdítő-
vel, és süteménnyel kedveskedett, melyet ezúton is hálásan köszönünk.

Az október 23-ai ünnepségen a klub énekkara is szerepelt.
Egyik társunk disznóaprólékkal, majd a november hónapban tartott névnapi ün-

nepségen vadpörkölttel vendégelte meg tagtársait, amit Ilonka készített el. A többi ün-
nepelt itallal, kávéval járult hozzá.

Még ebben a hónapban a varbói idősek napjára az énekkar is meghívást kapott.
A december 2-ai idősek napi rendezvény fellépői között voltak a klub tagjai is. Az énekkar mel-

lett a bátrabbak söprűs tánccal szórakoztatták a vendégeket. Farkas Egon polgármester úr meg-
köszönte Hajdúné Hegedűs Szilvia énekkar vezetői munkáját.

Advent harmadik vasárnapján –az öröm gyertyájának meggyújtásakor a klub színvonalas mű-
sort adott.

A templomban tartott karácsonyi műsor fellépői között szerepelt a klub énekkara is. 
Most pedig szeretném megköszönni az egész évben kapott támogatást,

segítséget. Minden klub-béli és klubon kívüli, hivatali, vagy civil sze-
mélynek, akik anyagilag vagy természetben/akár pár jó szó erejéig /tá-
mogattak, amivel hozzájárultak a klub működéséhez, életéhez.
Köszönjük, és örömmel elfogadjuk, mi pedig tehetségünkhöz és lehetősé-
geinkhez mérten megpróbáljuk viszonozni.

Hevér Istvánné
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