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XI. évfolyam 1. szám

Húsvéti köszöntő

Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Testvéreim!
Egyre kevésbé érthető számomra a húsvéti képeslapokon gyakran látható mondat: Kellemes
Húsvéti Ünnepeket! Ha a hit szemszögéből
vizsgáljuk és éljük a Szent Három napot, annak
tartalmát sokféle jelzővel illethetjük, de semmiképpen nem a kellemes szóval. Nagycsütörtökön
a vacsora „kellemességét” beárnyékolja a közelgő
búcsúzás hangulata. Az Oltáriszentség alapítását – Jézus örök jelenlétének zálogát - inkább
ajándéknak, örökségnek, valamint Jézus végtelen szeretetének érzem. Nagypéntek a sötétség
napja, a szenvedés és a halál órái. Ezek az érzések nem kellemesek számunkra. Jézusnak sem
voltak azok. Mégis mindezt megtette értünk, alávetette magát a fájdalomnak és a halálnak, majd
ahogy azt előre megmondta: Feltámad harmadnapon! Húsvét hajnalán pedig ránk ragyog a feltámadás diadala: Alleluja! Ez pedig sokkal több,
mint kellemes érzés; ez hitünk reménye és keresztény életünk értelme.
A mai kor embere mindig kellemesen akarja
érezni magát. Kellemes környezetben akar élni,
kellemes hőmérséklet mellett. Kellemes viseletet
öltve élné kellemes napjait. Pedig az élet nem
mindig kellemes, és ezt mindannyian tudjuk!
Van benne nagypéntek, van benne kereszt, ami
alól nem szabad mindig elfutni, hanem, - mint
Jézus tette értünk – viselni, hordani kell azt!
Ehhez pedig épp Ő ad erőt hitben és reményben,
a szeretet legnagyobb megnyilvánulása által.
Ebben próbáljuk Őt úgy követni, hogy nem csak
kellemes életre törekedjünk, hanem attól sokkal
jobbra: Krisztusira!
Kedves Testvéreim! Így kívánok Kedves
Mindnyájuknak átélt, megélt és megértett
Húsvéti Ünnepeket, Jézus feltámadásának
öröme vezérelje mindennapi életüket!
Molnár Péter
esperes-plébános

2012. április 4.

Húsvéti ima

Jézus,
feltámadásod
világosság a népeknek,
fény az embereknek!
Hadd legyen életem is
fény a sötétségben:
szeressek ott, ahol gyűlölnek,
megbocsássak, ahol sértegetnek,
összekössek, ahol szakadás van,
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
vigasz legyek, ahol szenvednek,
örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram,
add, hogy fény legyek
a sötétségben!
(Alexandriai Szent Cirill)

Községünk minden kedves lakójának
áldott, szép Húsvéti Ünnepeket kíván
Őrhalom Község Önkormányzata nevében:
Farkas Egon polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET

2012. I. negyedévében 3 alkalommal ülésezett a képviselő-testület.
Január 25-én a napirendek tárgyalása előtt Nagy Béla a képviselő-testület új tagja letette az esküt. Ezt követően a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt ülés keretében tárgyalta a testület. A 2. napirendben
módosították a József Attila Általános Iskola Alapító Okiratát, majd Pedagógiai Programját. A következő napirend keretében a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata került módosításra. Az 5. napirendben a
képviselő-testület meghatározta 2012. I. félévi ülés- és munkatervét. A
következő napirendben a képviselő-testület felülvizsgálta és egyhangú szavazással módosította az önkormányzati szolgálati lakások lakbérét –
1/2012.(I.26.) rendelet. A 7. napirend keretében a 2/2012.(I.26.) rendeletével egyhangú szavazással módosította a testület a kommunális adó mértékét, mely 2013. január 1-jén lép hatályba. A 3/2012.(I.26.) rendeletében
meghatározta a képviselő-testület a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012.
évi díját. A képviselő-testület 4/2012.(I.26.) rendeletével egyhangú szavazással módosította a helyi építési szabályzatot. Az egyebek napirend
keretében Pilisiné Varga Anna lemondott alpolgármesteri tisztségéről,
mivel a képviselő-testület egyhangú szavazással megbízta a Társult Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének 2013. január 25-ig. Emiatt szükségessé
vált új alpolgármester választása. Farkas Egon polgármester Orosz János
képviselőre tett javaslatot. A képviselő-testület titkos szavazással Őrhalom község alpolgármesterévé Orosz Jánost megválasztotta. A Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítás a képviselő-testületben történt személyi változások miatt vált szükségessé, ezért a szabályzatot a testület egyhangú szavazással az 5/2012.(I.26.) rendeletével módosította.
Február 14-én a szociális és egyéb segélykérelmeket zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület. A 2. napirend keretében a 6/2012.(II.15.) rendeletével, egyhangú szavazással módosította a testület a 2011. évi
költségvetést. A következő napirendben egyhangú szavazással elfogadta
2012. évi költségvetését – 7/2012.(II.15.) rendelet. A 4. napirend keretében meghatározta a képviselő-testület a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. Az 5. napirendben egyhangú szavazással
elfogadta a testület a 2012. évi étkezési normákat és térítési díjakat –
8/2012.(II.15.) rendelet. Ezt követően tárgyalta a képviselő-testület a talajterhelési díjat. A 9/2012.(II.15.) rendeletével, egyhangú szavazással módosította a helyi építési szabályzatát a képviselő-testület.
Február 27-én rendkívüli ülés keretében egyhangú szavazással döntött
arról a képviselő-testület, hogy csatlakozik a „Középső Ipoly-mente árvízvédelmi terve” című projekthez. A következő napirendben egyetértettek a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Iliny
községben” című pályázat megvalósításával. Ehhez azért kell a testületnek hozzájárulni, mert az Idősek Klubja társulásban működik Őrhalom,
Csitár és Iliny településeken. Tehát Iliny Község Önkormányzata csak úgy
nyújthat be pályázatot, ha Őrhalom és Csitár községek képviselő-testületei ezzel egyetértenek. Ezt követően a képviselő-testület tárgyalt az avar
és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet-tervezetről. A rendelet-tervezet
kihelyezésre került a hirdetőtáblákon, melynek véleményezését az önkormányzat várja a lakóktól.
B.T.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

▪Az önkormányzat új közoktatási megállapodást kötött az általános
iskolai feladatok ellátására Csitár és Iliny Községek Önkormányzataival.
▪Pályázatot nyújtott be az önkormányzat Falunap megrendezésére.
▪Átalakításra került a közvilágítási hálózat a településen, mely az
energiafelhasználás és a költségek csökkenését eredményezi.
▪Új óvónő került felvételre az óvodába, Fábiánné Kollár Zita őrhalmi lakos személyében.
▪Február 1-től, 2 hónap időtartamra 1 személy foglalkoztatását engedélyezte a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Balassagyarmati Kirendeltsége. Az időskorúakkal való napi

kapcsolattartó személy Percze Jánosné őrhalmi lakos.
▪Pályázatot nyújtottunk be a Gyermekétkezetési Alapítványhoz élelmiszersegély igénylésére.
▪A Telenor toronynál a szolgáltató elektromos földkábel telepítését végezte.
▪Március hónapban pályázatot nyújtottunk be a templom
tetőszerkezetének és külső homlokzatának felújítására.
B.T.

F E L H ˝ V ` S
Tisztelt Állampolgárok!

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén!
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2012. március 11-től átmeneti
időre. Magyarország erdeiben a csapadékmentes és
szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki,
ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt
tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra,
valamint a parlag- és gazégetésre is. A miniszteri
rendelkezés felhívja a közúton és vasúton utazók, az
erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken
dolgozók figyelmét, hogy égő cigarettát ne dobjanak
el. Kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási
tilalom visszavonásig érvényes.
Kristóf Edit körjegyző

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

Április 22-e a Föld Napja, ezért szűkebb környezetünk tavaszi
nagytakarítását célozzuk meg, helyi civil szervezetek, intézmények, vállalkozók és magánszemélyek közreműködésével. A tavaly
áprilisi, sikeres nagytakarítás eredményeképpen idén is megszervezzük a tavaszi szemétszüretet. Szeretnénk mindenkit megszólítani, - akit egy kicsit is érint, érdekel, úgy is mondhatnánk szívén
viseli településünk sorsát - hogy vegyen részt községünk csinosításában, hogy minél többen, minél hatékonyabban tehessünk községünk tisztaságáért. Ma már sajnos sokan úgy gondolkodnak
községünkben is, hogy „csinálják azok, akik fizetést kapnak érte”.
De, híradásokból értesülhetünk ellenkező, pozitív példákról is,
ahol még él az ún. társadalmi munka szelleme.

Gondolkodjunk, és fogjunk össze!

Gyülekezés helye: Polgármesteri Hivatal udvara
Időpontja: 2012. április 21., szombat 10.00 óra
Takarítás helyszínei: templomtér, Szent István park, kápolnák környéke, főutca, buszmegállók, vasútállomás.
Mindenki hozzon magával gumikesztyűt vagy munkáskesztyűt,
enni-, innivalót. Aki tud, hozhat gereblyét, kapát, lapátot, hegyes
végű botot, zsákot.
Megmozdulásunkat bővítjük a „HOZZ EGY SZÁZAST MAGADDAL!”
elnevezésű akcióval. Az összegyűjtött pénzből virágokat vásárolunk a település szépítésére. Ezen akció kapcsán a tavalyi év során
közel 40.000 Ft gyűlt össze, amelyet községünk virágosítására fordítottunk! Előre is köszönjük a segítséget, a pozitív hozzáállást,
erkölcsi-anyagi támogatást. Sok szeretettel várunk mindenkit!
A szervezők nevében: Farkas Andrea

NAPJAINK

Biztonságunk érdekében

A tavalyi évben elfogadot új polgárőr törvény értelmében február
végén köztestületé alakult az Országos Polgárőr Szövetség, amelynek
nyomán -remélhetőleg- kiszámítható módon, folyamatosan állami támogatásban részesülnek majd Magyarországon a polgárőr egyesületek. Ezzel hosszú távon megoldódnak a polgárőrségek súlyos anyagi
gondjai, és a gazdálkodás alapfeltételei folyamatosan biztosítotak lesznek.
Az új jogi szabályzók alapján az Őrhalom és Térsége Polgárőrség szervezete is át fog alakulni, amelyre a májusban megtartandó közgyűlésen kerül majd sor. Az új struktúrában remélhetőleg eredményesebben,
hatékonyabban tud majd működni az egyesület. Ennek előkészítése az
érintet önkormányzatok bevonásával jelenleg folyik.
Az elmúlt hónapokban a polgárőrség igyekezet fokozni közterülei jelenlétét, kiemelt ﬁgyelmet fordítva a karácsonyi, újévi időszakra. A külterületeken, a tél folyamán a falopások visszaszorítását tűzte ki célul az
egyesület, amelynek terén sikerült eredményeket elérni.
A hó elolvadása után menetrendszerűen megkezdődöt a tarló- és bozótüzek időszaka, amelynek oltásából az egyesület keretein belül működő, hamarosan szakosztályba tömörülő önkéntes tűzoltók is kiveték
a részüket. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében pedig az egyesület négy tagja a tavasz folyamán kisgépkezelői

Lángol a Körpölye
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HORGÁSZ EGYESÜLETI HÍREK





Tisztelt horgásztársak!





A jó idő egyre több horgászt csal ki a tavakra és az Ipoly partjára.
Idén megtörtént a haltelepítés. Keszeget és pontyot telepítettünk az Ipoly
folyóba.
Szeretnénk ismét megszervezni a tó és környékének takarítását, a szemét
összeszedését.

Sajnos a tavalyi munkánk, amivel szebbé tettük a tó környékét, - padokkal,
asztalokkal, esőfogóval és wc létesítésével - a mai napra vandálok áldozata
lett. A padokat, asztalokat szétrombolták, elvitték. Ami megmaradt belőle
- ugyancsak vandáloknak köszönhetően – a tűz martaléka lett. El kellene
gondolkodni, ha valakik szebbé tesznek egy környezetet, ahová már meszszebbről jövő horgászok és pihenni vágyó emberek is járnak, hogy, nem illene -e vigyázni rá? Ez nem csak a horgászoknak, hanem a falunak is
elismerés lenne. Reméljük, hogy idén is sok jóakaratú ember fog össze,
hogy ismét szebbé tegye környezetünket. Akik meg rongálnak, gyújtogatnak, jusson eszükbe, hogy nem csak a munkánkat teszik tönkre, hanem az
állatvilágot is, azt a pár őzikét, kacsát, hattyút, akik itt laknának a tó környékén, ha hagynák őket.
Mindenkinek sikeres horgászatot kívánok!
Kertész Attila Tamás, HE elnök

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!
Tisztelt Őrhalmi Lakosok!
A Húsvéti ünnepek közeledtével sokan
ülnek autóba, motorra, kerékpárra, hogy
együtt ünnepeljenek családjukkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Óriási gyalogos- és járműforgalomra
kell
számítani
a
településeken és a közutakon egyaránt,
amely figyelmet és körültekintést igényel.
Fontos odafigyelni az autó jó műszaki állapotára, azonban az autó vezetőjének „műszaki”, vagyis egészségi állapota legalább
olyan lényeges. Ehhez elengedhetetlen,
hogy józanul, alkoholtól mentes, tiszta fejjel
üljenek a volán mögé.
Egy pohár nem számít! - mondják sokan sajnos akkor is, ha vezetni kell a hétvégi pihenés, rokonlátogatás során. Ilyenkor
könnyebben engedünk a csábításnak, pedig
az alkohol továbbra is első számú közellensége a közlekedésbiztonságnak. A viszonylag kevés alkohol veszélyes lehet akkor is,
ha egy túra vagy egy aktív pihenéssel eltöltött nap után ülnek valamilyen járműbe. Ha
a szervezet fáradt, a vezető koncentrációs
készsége amúgy sincs a csúcsponton, és az
elfogyasztott ital tovább csökkentheti a reakció időt, elnyújthatja a döntési folyamatot,
vagy rossz döntéshez vezethet. Éppen ezért
a vezetőknek alkoholt nem, csak alkoholmentes italt javasolunk. Minden valamire

való autós ismer egyfajta trükköt, ellenszert,
amivel a rendőröket igyekszik becsapni. Már
csekély alkohol elfogyasztását követően is
romolhat a vezető távolság- és sebességbecslő képessége, szűkülhet a látótere, ún.
„csőlátás” következhet be, mely nem tudatosul, ezért különösen veszélyes.
A leggyakoribb tévhit abból ered, hogy bizonyos tényezők az alkohol lebomlását felgyorsítják, vagy eltüntetik. Tévhit az, hogy az
alvás, a feketekávé, a tej, a savanyúság, az
olajos ételek, a fizikai munka, a verejtékezés döntően befolyásolják a szervezetben
lévő alkohol elégetését.
A baleseti okokat elemezve megállapítást
nyert, hogy a személygépkocsi-vezetőket
már kismértékű alkohol elfogyasztása is jelentősen befolyásolja a sebesség helyes
megválasztásában, pontosabban növeli a
sebességet. Az ilyen állapotban okozott balesetek súlyosabbak.
Az ittasan közlekedő gyalogosok, kerékpárosok körében, évente rengeteg áldozatot
követel, ha este vagy szürkületben a környezetbe olvadó ruhában, a járművek előtt
„teremnek”, mint újabb veszélyforrás.
Meg kell említenünk, hogy a jogi felelősség
elsősorban az ittas vezetőt érinti, de nem feledkezhetünk meg a környezetének erkölcsi
„visszatartó” szerepéről sem.
A házigazdák, a személygépkocsiban utazó

utasok, sajnos gyakran elfelejtik, hogy gépjárművezető van a társaságukban, és az
ittas vezetés még húsvétkor sem bocsánatos bűn.
A vendéglátóknak is tisztában kell lenniük
azzal, hogy a folyamatos unszolással a vezetőt és utasait veszélybe sodorják. Ha a
sofőr elfogadja a kínálást az egyik legsúlyosabb közlekedési szabálysértést, vagy netán
bűncselekményt követ el. A gyenge akaratú
vezetőt a társainak kell meggyőzni, hogy egy
pohár ital elfogyasztása is sokat számít a
közlekedésben.
Az is megoldás, ha egy valaki vállalja a vezetést, és nem iszik egy korty alkoholt sem.
Hosszú hétvégeken, mint amilyen most is
lesz, megtelnek a közutak, és megjelennek
azok a vezetők, akik eddig leállították személygépkocsijukat, de a jó idő beköszöntével beüzemelik. Gyakorlatlanságuk újabb
veszélyforrást jelenthet a közlekedésben.
Legyünk türelmesek velük szemben.
Továbbra is érvényes az aranyszabály:
MINDENKIT HAZAVÁRNAK!

Végezetül pedig Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván Mindenkinek az Őrhalomi Körzeti
Megbízotti Csoport.
Juhász Norbert r.ftzls.
Valah Zsolt r.ftőrm.
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INTÉZMÉNYEINK

JÓZSEF

ATTILA

ÁLTALÁNOS

ISKOLA

HÍREI

Az integrált pedagógiai rendszerhez (IPR) kapcsolódó
program keretében, február 24-én tartottuk farsangi projektnapunkat. Tanulóink versekkel, dalokkal, rajzokkal, színes álarcokkal készültek a napra. Farsangi ünnepségen,
hagyományőrző videó vetítésen, játékos vetélkedőn, jelmezbemutatón, táncos mulatságon vehettek részt diákjaink. A tízóraira készített farsangi fánk (pampuska)
elfogyasztása jelentette az egyik legnagyobb örömet gyeregadtuk az iskoláskorú, óvodás gyermekeket, szüleiket, óvónőjüket. A vendégeink bepillantást nyertek iskolánk tevékenységébe, mindennapi életébe, és az 1-2. évfolyamon folyó
nevelő-oktató munkába. Bízunk abban, hogy a jövőben
minél többen fogják intézményünket választani.
Március 24-én ipolytarnóci kirándulásra vittük tanulóinkat. A gyerekek megismerkedhettek a geológiai tanösvénnyel, és nagy élmény volt számukra a 4D-s mozi

keinknek.

Március 7-én a salgótarjáni Kohász Fúvós Kisegyüttes tartott rendhagyó ének órát iskolánkban. Tanulóink játékos
formában ismerkedtek meg a fúvós hangszerekkel, melyeket a gyakorlatban is kipróbálhattak.
Felső
tagozaton
továbbra
is
folytatjuk
a
„Szuperbringa”baleset-megelőzési programunkat. Elméleti
és gyakorlati felkészítést kapnak gyerekeink a biztonságos
kerékpáros közlekedés elsajátítása érdekében.
Az iskolai színjátszó körünk műsorával ünnepeltük
március 15-ét.
Március 23-án nyílt tanítási órán intézményünkben fo-

R É G I

megtekintése is. Az erdei kalandpark és játszótér kipróbálása zárta a programot.

Iskolánk diáksága és tantestülete nevében
a közelgő Húsvéti ünnepekre

F É N Y K É P E K ,

I R A T O K

Mint azt már az előző Őrhalmi Újságban olvashatták, szerkesztőségünk szeretné bővíteni a már
eddig összegyűjtött ún. Régi idők fotói albumát,
hogy községünkről minél gazdagabb fénykép- és
dokumentumgyűjteményt létrehozhassunk.
Köszönjük a segítséget azoknak, akik időt és
energiát nem sajnálva megkeresték a család
számára oly fontos és értékes fényképeket, és
azokat rendelkezésünkre bocsátották!
Továbbra is kérjük kedves olvasóinkat, hogy ha
fényképeik, régi irataik, Őrhalomról szóló újságcikkeik, vagy egyéb érdekes feljegyzéseik vannak,
hogy azokat legyenek szívesek nekünk kölcsön
adni. Mi ezeket számítógépre dokumentáljuk,
aztán olyan állapotban, mint kaptuk, vissza is
adjuk tulajdonosának.
F.A.
Húsvéti locsolás 1961-ben
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Óvodánk

Január 3-án véget ért a téli szünet. A gyerekek az ünnepek nyújtotta
élményekkel feltöltődve tértek vissza az óvodába, birtokukba véve a karácsonyfa alatt talált sok-sok új játékot.
Február 17-én új kolléganő, Fábiánné Kollár Zita kezdte meg munkáját óvodánkban. Ezen a napon tartottuk a farsangi bált is, ami
rendhagyó volt. Először vehettek részt szülők is, sőt olyan is volt, aki
jelmezbe öltözött közülük. A kultúrházat előzőleg földíszítettük, s itt tartottuk meg a színes kavalkádot. Járja Istvánné (Rozika néni) és Hevér
Istvánné védőnő (Marika néni) rengeteg palacsintát sütöttek nekünk,
az óvoda konyháján farsangi fánk készült, melyeket a gyerekek a szülőkkel együtt jóízűen fogyasztottak el. A talpalávalót Balázs Dávid
szolgáltatta, a táncba a gyerekek mellett sikerült a szülőket is bevonni.
Különböző versenyfeladatokkal tettük színesebbé ezt a délutánt. A szülők gyermekekkel együtt oldották meg ezeket a feladatokat, a győzteseket
pedig jutalomban részesítettük. Jó hangulatban, vidáman telt el ez a
délután, melyen együtt örült szülő s gyermek, valamint a jelmezbe öltözött óvónők, dajkák.
Régi hagyomány óvodánkban március 15-e megünneplése. Az ünnepre készülődvén zászlókat festettünk, csákót hajtogattunk, kabátjainkra feltűztük az óvodánkban készült kokárdákat, közben
beszélgettünk a szabadságharc eseményeiről, a forradalomról, megemlékezve Kossuth Lajosról és Petőfi Sándorról.
A húsvéti népszokások közül a locsolkodás és a tojásfestés a legelterjedtebb. Régen a locsolkodó fiúkat otthon festett hímes tojásokkal ajándékozták meg, ezt a hagyományt folytatjuk mi is az óvodában a tojások
festésével. A hímes tojás a tavaszi megújulást, a termékenységet jelképezi, a locsolkodás a hiedelem szerint egyben tisztító és gyógyító hatású
is volt. A fiúk szép versekkel kísérték a locsolkodást, lehet, hogy éppen
ez volt az egyik:
Húsvét másodnapján,
régi szokás szerint,
fogadják szívesen
az öntöző legényt.
Én még a legénységhez
igaz, kicsi vagyok, de azért öntöző legénynek
mégiscsak felcsapok.
Esztendő ilyenkor
megint csak itt vagyok,
ha e locsolásért
piros tojást kapok!

hírei

Kis- és középsőcsoportosok

Az óvoda dolgozói

Az óvoda minden dolgozója nevében kívánok a lányoknak
sok locsolkodót, a fiúknak pedig sok – sok piros tojást!

Pilisiné Varga Anna intézményvezető

Gyerekek és szülők vetélkedője

Nagycsoportosok

Őrhalmi Újság * Őrhalom község független lapja * XI. évfolyam 1. szám * Megjelenik negyedévente* Szerkesztőség: Őrhalom
Község Polgármesteri Hivatala 2671 Őrhalom Rákóczi út 1. Tel.: 35/370-001, FAX: 35/570-013 * Felelős kiadó: Farkas Egon
polgármester * Ingyenes kiadvány * Készült: Őrhalom Polgármesteri Hivatal 2671 Őrhalom Rákóczi út 1.*Szerk.: Csernyik Róbert
Az újság színesben a www.orhalom.hu weboldalon tekinthető meg.
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K U T YAT E R Á P I Á S F O G L A L K O Z Á S A C S I T Á R I T A G Ó V O D Á B A N

Az állatok iránti különös vonzalom és szeretet mélyen bennünk gyökeredzik. Megvizsgálták, hogy milyen hatással is vannak az állatok
az emberekre. Különböző kísérletekkel igazolták, hogy az állatok
simogatása, etetése, gondozása, sőt csupán már a jelenlétük is pozitív hatással van a testi funkcióinkra és lelkünkre egyaránt.
Mára már igen népszerűvé vált az állatokkal való „gyógyítás”, az
állat-asszisztált terápia is. A kutyákkal, lovakkal, delfinekkel való
terápia a simogatáson és gondozáson túlmenően komolyabb sérülések, és a fogyatékosság okozta károsodások javításában, rehabilitációjában is képes segíteni.
A „Mondjunk mancsot!” Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesületet 2009-ben alapították azzal a céllal, hogy Egerben és környékén is népszerűsítsék a kutyák bevonásával végzett fejlesztő
terápiát. Feladatuk a terápiás és segítő kutyák képzése, rászorulókhoz való eljuttatása. Céljuk a fogyatékkal élők állapotának fejlesztése, javítása, társadalmi beilleszkedésük és életminőségük
javítása. Továbbá a sajátos nevelést igénylő gyerekek (hátrányos
helyzetűek, tanulási zavarral küzdők) személyiségfejlesztése, iskolai teljesítményeinek és képességeinek növelése, valamint az
idősek szellemi - fizikai - lelki aktivitásának megtartása, karbantartása. Tehát a kutyás terápia egy sor lehetőséget ad a fejlesztésre.
Ezek az állatok képesek ráhangolódni az emberekre, figyelni, olvasni a testbeszédből, kommunikálni még azokkal az emberekkel
is, akik nem képesek beszédprodukcióra.
A Napközi Otthonos Óvoda csitári tagóvodája „Alapképesség fejlesztés mancsos módra” címmel kutya terápiás fejlesztést szervezett
az IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) pályázaton elnyert pénzeszközből a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és ez által az
összes óvodás számára.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a terápiás kutyák alkalmazása ebben az életkorban jótékonyan hat a gyermekek érzelmi
fejlődésére. A kutya segítségével könnyebben alakítható ki személyes kontaktus olyan gyerekekkel is, akik trauma hatására nehezebben lépnek kapcsolatba társaikkal vagy akár szociális
kapcsolatteremtési problémákkal küzdenek.
A foglalkozás során a kutyával kialakult érzelmi kötődés és a különböző játékos feladatok révén fejleszti az együttműködési készséget, segít kifejezni és megélni érzelmeiket, valamint számos egyéb,
érzelmi-szociális képesség fejlődésére pozitív hatással vannak.
A három részből álló foglalkozások fő témája a szociális képességek

Felhívás!

A tavalyi Idősek napjára rendezett színdarab sikeres visszhangján felbuzdulva, helyi civilek kezdeményezésére amatőr
színjátszó csoportot szeretnénk létrehozni Őrhalomban. Várjuk olyan személyek jelentkezését, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek magukban a színjátszás iránt.
Jelentkezni a Községi Könyvtárban lehet.

fejlesztése: beilleszkedés, kooperáció, alkalmazkodási képesség, társakra való odafigyelés.
A foglalkozások során a gyerekek fokozatosan ismerkednek a kutyával. Az állat és a gondozó bemutatását követően, a köszöntés,
azaz a pacsi adás során már látható, hogy melyik gyerek, hogy viszonyul a kutyához. Az egymást követő, a kutya által felvezetett,
bemutatott ún. passzív és aktív tevékenységi formákat a gyerekek
feladatról, feladatra bátrabban és ügyesebben végzik el. Ezek a feladatok valóban a kisemberek alapképességeit fejlesztik, mint például, egymásra figyelés, kapcsolatteremtés, mozgás-, emlékezet-,
személyiségfejlesztés stb. Számomra az volt a legérdekesebb a foglalkozás során, hogy a kezdetben visszahúzódó, bátortalan kisfiú
is a végére vidáman követte a kutya által felvezetett lépéseket, és
ügyesen teljesítette a feladatokat. A másik fontos eredmény, hogy
az a gyermek, aki nem szokott az óvodai foglalkozásokon, közös
játékokon részt venni, csak csendesen, egyedül, meghúzódva játszik, még azt a gyermeket is „rá tudta venni” a kutya a feladatok
végrehajtására.
Az egyesületről és tevékenységükről többet is megtudhatnak a
www.mondjunkmancsot.info honlapon. Adószámuk: 18592807-110, ahova várják adójuk 1%-ának felajánlását.
A cikk írásában közreműködött Farkas Lilla.
F.A.

ŐRHALOM SPORTEGYESÜLET HÍREI

2012. március 25-én megkezdődött a tavaszi szezon. A csapat első mecscsét Ipolyszögön játszotta. A mérkőzést a nagy csapat 2-2-es, az ifjúsági
csapat 1-1-es döntetlen eredménnyel zárta.
Mérkőzéseinkre várjuk az érdeklődőket, a sportot kedvelő szurkolókat.
A lelkesítő közönség hatására sportolóink is nagyobb örömmel lépnek
pályára és eredményesebben teljesítenek. Manapság az élet minden területén nehéz fennmaradni és eredményesen, jól működni. Egyesületünk
is anyagi gondokkal küzd.
Csapatunk támogatásához várjuk vállalkozók és
magánszemélyek jelentkezését.
Kedves Olvasó! Számítunk segítő szándékú együttműködésére!

Az egyesület fő támogatói: Őrhalom Község Önkormányzata, Szklenárné
Kiss Éva – Vegyesbolt, Tóth Tamás – Lesz Vigasz söröző.
A felnőtt csapat jelenlegi összetétele az alábbiak szerint alakult a szezonra.
Kapus: Barna Gergely, Kajtor Krisztián. A csapat tagjai: Chikán Tamás,
Csábi Dávid, Csábi Róbert, Hodászi Zsolt, Horváth Dávid, Kelecsényi
Tamás, Kertész Szabolcs, Kmetti Flórián, Koleszár Krisztián, Máthé
Zsombor, Nagy Dániel, Németh Zoltán, Pintér István, Szolik István.
Új tagok: Boros Norbert, Boros Tamás, Czibulya Gábor.
Távozott a csapatból: Antal László és Hegedűs Richárd.
Ifjúsági csapat névsora. Kapus: Barna Balázs. A csapat: Antal Richárd,
Antal Zsolt, Baráth Balázs, Bilák Roland, Csábi Gábor, Eszes Benjámin,
Gál Pál, Járja Bence, Járja Dávid, Kárász András, Kárász Richárd,Oláh
Viktor, Oszlik Zoltán, Varga Dávid, Vasas Kristóf, Vidó Dávid. B.Zs.
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Ünnepi étkezésekről

Újra itt egy ünnep, s a magyarok számára ez általában nagy
evés-ivással szokott járni. Összejön a család, most húsvét
alkalmával a locsolkodók - habár ez a szokás mostanság kihalófélben van - járják egymás családjait, ismerősöket, és
mindenhol étellel-itallal kínálgatjuk őket. Szoktuk mondani, ha már nem is fogadják el, hogy minden rakott szekérre ráfér még egy villával. Csakhogy ez nem a legjobb
ajánlás, főleg az itallal való kínálgatás, ami a gyermekek, fiatalok, vagy kocsit vezetőknél okozhat bajt. Ne tegyük! Józanul is történnek tragédiák.
Általában az ünnepeinknek vannak hagyományos ételei.
Húsvétkor a sonka és a tojás. Mi magyarok „általában” a
zsírosabb ételeket kedveljük. Az ünnep sokunk számára
egyet jelent a nehéz ételek fogyasztásával, és a mértéktelen
táplákozással. De, nem ezt kellene jelentenie.
Néhány javaslattal szeretnék hozzájárulni az ünnepi ételek
készítéséhez. Az ételeinket is korszerűsíthetjük, nagy a választék. Elkészítésükhöz minimális mennyiségű zsírt használjunk, az is elegendő, hisz nem a mennyiségétől lesz
ízletes az ételünk, hanem például a jól alkalmazott, megfelelő mennyiségben használt fűszerektől. Ami lehet friss
vagy szárított is. Inkább olajat (repce, olíva) használjunk a
zsír helyett. Salátákat is fogyasszunk!
Gondoljuk át, hogy kiket várunk (felnőttek, gyerekek). Tervezzük meg a menüt, s a hozzávalók megvásárlásához írjunk listát. Így kevesebb, felesleges terméket veszünk. Az
alkohol mellett vagy inkább helyett víz, gyümölcslé legyen
a kínált ital. Az édességből is keveset fogyasszunk.
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Nagyhét - Húsvét ünnepi miserendje

Nagycsütörtök: 18.00 óra az utolsó vacsora emlékmiséje, majd imaóra.
Nagypéntek: 15.00 óra Keresztút (a hívek
végzik), 18.00 óra Kereszthódolat.
Nagyszombat: 14.00 óra Szentsír látogatás, 20.00 óra Tűz-, víz- és húsvétigyertya
szentelés, majd Krisztus győzedelmes feltámadásának ünnepi szentmiséje, melyet
gyertyás körmenet követ a megszokott útvonalon.
Húsvét vasárnap: 09.30 óra ünnepi szentmise.
Húsvét hétfő: 09.30 óra ünnepi szentmise.
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A gyermekeket sem kell elhalmozni a csokoládéfigurákkal,
hasznosabb dolgokat is ajándékozhatunk nekik, mint
például gyümölcsök.
Mértékkel fogyasszunk!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok:
Hevér Istvánné védőnő

Kedves Betegeim!

Elmúlt a hosszú és hideg tél, ami alaposan megviselte szervezetünket. Leginkább a napsütés és a vitaminok, nyomelemek pótlása hiányzott testünknek. A tavaszi időszakra
kifogytunk a frissességet, erőt adó mikroelemekből. Ahhoz,
hogy erőnlétünket karbantartsuk télen is, legkésőbb már
most, tavasszal el kell kezdenünk a vitaminpótlást. Ideális
módja a hiány kiküszöbölésére a gyümölcsök fogyasztása.
Ezen belül is a napon érlelt, saját, helyi termés a legjobb.
Ha ez nem megoldható, még akkor is jobb a zöldségesnél
vett – lehet, hogy kényszerérett zöldség és gyümölcs -, mint
a tablettás, multivitaminos pótlás. Télidőben a gyümölcslevek, házi kompótok ivása, evése javíthat a hiányon.
A nyári időszakban szerencsére sok a sajáttermés, amit fogyaszthatunk, de ősszel és télen is fokozottan figyeljünk a
napi vitaminbevitelre. Ha nem megoldható zöldséggel és
gyümölccsel, legalább a rendszeres tablettás multivitamin
pótlásra figyeljünk. Ha ebben tanácsra van szükségük, szívesen állok rendelkezésükre. Mától pedig ajánlom, sokat legyenek a napon és egyék a kert számos gyümölcsét.
Tartalmas töltekezést kívánok mindenkinek.
Dr. Gúth Csaba háziorvos

E

Kifakult évek

K

Kedves híveinknek Áldott Húsvéti
Ünnepeket kíván az Egyházközség
Képviselő-testülete!
Egyházközségi zarándoklat
Győrbe és Pannonhalmára

Indulás: 2012. május
5-én, szombaton a
kora reggeli órákban
az őrhalmi iskola elől
1. Program:
A délelőtti órákban a
győri Székesegyház
megtekintése, ahol
köszöntjük a Könynyező
Szűzanyát,
majd rövid szabadprogram a belvárosban.
2. Program:
Écs községbe látogatunk, ahol bográcsgulyás
várja a zarándokokat a Kerekes csárdában.
3. Program:
A Pannonhalmi Bencés Főapátságban a
templomot és a képtárat tekintjük meg. Majd
májusi litánia a kápolnában.
Hazaérkezés az esti órákban. A részvételi
díjról a hirdetésekben adunk tájékoztatást.
Máriát dicsérni hívek jöjjetek!
Kanyó Géza

Jó volna gyermekszemmel
látni most is a kék eget.
Ahogy kergetik egymást
a hófehér fellegek.
A zöld fűben fekve néztük boldogan,
a sok felhő odafenn, hogy rohan.
S mindegyiknek különböző alakja van.
Hattyúk, bárányok, farkasok,
medvék, sólymok, szarvasok.
Honnan jöttetek, és hová szálltatok?
Manók, tündérek, erdei szellemek
Merre bujkáltok, hová tüntetek?
Régóta már gesztenyéket sem szedünk,
mert a burka megszúrja a kezünk.
És nem katonák többé a jegenyefák.
Évente halnak meg bennünk a csodák.
Pedig, most is zöld a fű,
és rohannak a fellegek.
De kifakultak már az élénk színek.
Varázserőnk régen elveszett.
Hová lett belőlünk a vidám kisgyerek?
Felhők helyett emlékeket kergetünk,
és lassan mi is emlékek leszünk.

László Péter
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„A hastáncról a nyugati ember azt gondolja, hogy a csábítás
tánca, ami egyáltalán nem igaz. Ez egy teljesen téves megközelítés, vagy legalábbis nagyon felszínes. Még csak nem is
”has„- tánc, hiszen nemcsak a hastájék mozgatásáról van szó.
A keleti tánc - ahogy az arabok hívják -, az egyik legrégibb táncforma, mely évezredekkel ezelőtt az anyaság és a termékenység tiszteletére végzett szertartások része volt.” (C. Morocco)
A hastánc függetlenített mozdulatokra és néhány lépésre épülő
mozgásfajta. A függetlenített mozgás azt jelenti, hogy egy-egy
testrészt a többitől elszigetelve mozgatunk, vagy éppen a különböző testrészek egyidejűleg a zene más-más ritmusú szólamait követik. Egy improvizatív, szabad tánc. A hastáncban
nincsenek szigorú szabályok, mindenkinek a saját egyéniségét
kell megtalálnia, a begyakorolt mozdulatokat spontán, ki-ki a
maga egyénisége szerint alkalmazza.
A hastáncot kortól, testalkattól, függetlenül bármelyik nő művelheti. A hangsúly a csípőtájékon van, azonban az érzelmeket, a tánc lelkét a finom kézmozdulatok mesélik el.
A hastáncnak a dekoratív, színes ruhákon kívül két fő kiegészítő eszköze van a fátyol és a gyertya. A fátyollal is bármilyen
érzés kifejezhető, ez csak a táncos szándékán múlik. Általában
a meseszerűséget, légiességet, titokzatosságot szokták kifejezni vele. A legfontosabb az, hogy ne egy darab anyagként,
hanem lelkünk meghosszabbításaként tekintsünk rá. A gyertya eredetileg például a török esküvőt megelőző henna-szertartást kísérte: a nők a menyasszonynak egy nagy körtáncot
mutattak be az esküvő előtti éjszakán gyertyával a kezükben.
A gyertyának mágikus, védelmi szerepet tulajdonítanak.
2011. februárjától Őrhalomban is lehet hastáncot tanulni.
Szondyné Garamvölgyi Melinda kezdeményezésére, néhány
helyi lány és fiatalasszony közreműködésével hastánc csoport
alakult községünkben.
A 2007 júliusától Őrhalomban lakó Szondy család gyorsan beilleszkedett a falusi élet mindennapjaiba, ma már a család
aktív társadalmi életet él településünkön. Melinda első gyer-
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Az őrhalmi hastánc csoport szeretettel meghívja Önt,
kedves családját és barátait a
2012. április 8-án, húsvét vasárnap megrendezésre kerülő

LOCSOLÓBÁLBA

Helyszín: József Attila Általános Iskola
Őrhalom, Rákóczi út 33.
Belépő: 2.500,- Ft/fő
Vendégvárás 19.00 órától
Jelentkezni:
2012. április 6-ig, az alábbi telefonszámokon lehet:
06-20-502-6286, 06-20-228-2083
A rendezvény programja:
20.00 órakor a bál megnyitása és műsor,
21.00 órakor vacsora.
Az élőzenét Kakas Péter szolgáltatja.
A bál ideje alatt BÜFÉ szolgáltatást biztosítunk.
Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!

meke születése után ismerkedett meg a hastánc mozdulataival. A hobbijává vált tevékenységet kisebbik lánya érkezése
miatt fel kellett függesztenie, míg nem, majd egy éve, saját csoportja élére állhatott. A hölgyek nemcsak a hastánc mozdulatait sajátítják el az órákon, hanem jó társaságban, vidáman
töltik az időt. Mai, valóban rohanó világunkban hálás lehet az
ember, ha időt tud szakítani a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre, az olyan foglalkozásra, ahol jól érzi magát és mozgáskultúráját fejlesztheti. Melinda nagy elhivatottsággal és
szeretettel tanítja a lányokat, asszonyokat.
A csoport első fellépése a 2011. évi Aratóbál meglepetés műsora volt, ahol kirobbanóan nagy sikert arattak a hastáncosok.
A csoport vezetője időt és energiát nem sajnálva olyan koreográfiákat talál ki, amelyek megállják helyüket más települések
rendezvényein is. Ezt bizonyítja, a tavalyi balassagyarmati
Kistérségi Kavalkádon bemutatott műsorszám sikere, valamint a nemrég Szügyben előadott hastánc pozitív visszhangja.
A hastáncos ruhákat Nagy Istvánné csoporttag varrja, a dekorációkkal pedig a fellépők maguk díszítik az öltözetüket.
A csoport tagjai általában hétfőn, 17.30 órakor gyakorolnak az
iskola tornatermében. Az órákra nemcsak azok a hölgyek járnak, akik vállalják a fellépéseket, hanem olyanok is, akik saját
örömükre sajátítják el a hastánc rejtelmeit.
A csoport vezetője és tagjai minden érdeklődőt
sok szeretettel várnak a hastánc órákra.
F.A.

Hagyományőrző hírcsokor
Március 15-én a hagyományőrzők Ipolyvarbón emlékeztek meg az
1848-49-es szabadságharc hőseire. Az őrhalmiak műsorát László Péter
nyitotta meg, aki a Nemzeti dalt szavalta el. Majd az Utánpótlás csoport színesítette az ünnepi programot. A teltházas rendezvény megemlékezői között számos őrhalmit is fellelhettünk, a fellépők nagy
örömére. Az ünnepi műsort a már hagyománnyá vált, fáklyás felvonulás követte. A menet kivonult a temetőbe, ahol az 1848-as emlékműnél
és Erdélyi János honvéd sírjánál Járja Bence mondott verset. A beszédeket követően a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
Községünkből az önkormányzat és a hagyományőrzők nevében Pilisiné Varga Anna és Pilisi Sándor rótták le kegyeletüket.
A hagyományőrző kör várja az olyan 6 és 12 év közötti gyerekek, illetve szüleik jelentkezését, akik szeretnének néptáncolni, megismerkedni a népi gyerekjátékokkal, dalokkal, vagy csak egy vidám, kis
közösséghez szeretnének csatlakozni.
Az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör nevében áldott
húsvéti ünnepeket kívánok az Őrhalmi Újság minden kedves olvasójának!
F.A.

