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Tisztelt Őrhalmiak!
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is. Magyar nevének eredete az azt megelőző időszak,
Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulá-
sát jelzi. Az egykori böjti fegyelem szerint, a böjt után ezen a napon volt
szabad először húst enni. A húsvét héber neve „pészah”. A szó „kikerü-
lés”-t, „elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsi-
dóknak bárány vérével megjelölt házait és az egyiptomi fogságból való
szabadulás ünnepe volt.
A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé
esik (beleértve a határokat is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb ke-
resztény hagyományú államban hivatalos ünnep. A húsvét és a hozzá kap-
csolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz
nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon nap-
jára minden évben. A Nap mozgása mellett a
Hold mozgásától is függ a dátum, némileg a
héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét
helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.
Az első niceai zsinat 325-ben határozott
úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot
ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék,
éspedig legyen a keresztény húsvét idő-
pontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni
első holdtöltét követő vasárnap.
A katolikus egyház szertartásaiban a
hosszú ünnepi időszak átfogja a kora
tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az
előkészületi idő a nagyböjt, mely ham-
vazószerdával kezdődik és 40 napig
tart, Jézus sivatagi böjtjének emlékére.
Ez a bűnbánat és az önmegtartóztatá-
sára időszaka. A nagyhét a nagyböjt
utolsó hete virágvasárnaptól nagyszom-
batig. Napjai a nagyhétfő, nagykedd,
nagyszerda és a húsvéti szent háromnap.
Húsvét napjától a fehérvasárnapot meg-
előző szombatig tartó napokat húsvét he-
tének nevezik
Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja.
Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a nép ün-
nepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát szentel-
nek, s körmenetben vonulnak be a templomba. Ezen a
napon a pap a vértanúságot jelképező piros ruhát vesz fel. A misén elé-
neklik a passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat. Idén
délelőtt Mátét hallhatták az ideiglenes templomba (kultúrház) ellátoga-
tók és a délutáni, ilínyi keresztút-zarándokok. 
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eucharisztia (Oltári-
szentség) alapításának ünnepe. A székesegyházakban délelőtt van az úgy-
nevezett Krizmaszentelési mise. Ezen a misén az adott egyházmegye
összes papjának rész kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmunkat, vala-
mint a püspök megáldja és megszenteli az azt követő évben használt szent
olajokat és a krizmát. A nagycsütörtöki esti misén a pap az örvendezést,
ünneplést jelentő fehér ruhában van. Az orgona szól, egészen a Dicsőség

a magasságban Istennek  kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok,
és a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se az orgona, se a csengő nem
szól. („A harangok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy senki nem
szólt Jézus mellett. A prédikáció után (ahol megtartják) a lábmosás szer-
tartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az utolsó va-
csorán megmosta tanítványai lábát. A mise után következik az ún.
oltárfosztás. Ez jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Ennek nincs
szertartása, csendes. A mise után általában a templomokban virrasztást
szoktak tartani, mondván Jézus tanítványai elaludtak.
Nagypénteken Igeliturgia van, áldoztatással.  A papság és a segítők teljes
csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernáku-
lum) előtt leborulnak. Ezt követi az Igeliturgia: Isten szenvedő szolgájá-

ról szól az olvasmány, a szentlecke, és János
evangéliumából éneklik el a passiót, így emlékezve

Jézus szenvedésére és halálára. Ezután jön az
évente egyszeri tisztelgés a kereszt előtt, a

Kereszthódolat.
Nagyszombaton napközben semmilyen
szertartás nincs, az esti misét vasárnap
vigíliájának nevezik. Húsvét vigíliája az
év legszebb, de legbonyolultabb szer-
tartása. A pap az öt részből álló szer-
tartást fehér öltözékben végzi. Első a
fényliturgia, ekkor történik a tűz meg-
áldása, majd arról a húsvéti gyertya
meggyújtása. A húsvéti gyertya jelké-
pezi a feltámadt Jézust. A templomba
való bevonulás után énekli a pap a
húsvéti öröméneket. Majd az igelitur-
gia, keresztségi liturgia, Eukarisztia li-
turgiája és végül a  körmenet, melyben
kihirdetik a világnak, hogy Krisztus fel-
támadt.
Húsvétvasárnap délelőtt ünnepi szent-
misét tartanak. Ehhez a naphoz tarto-

zik az ételszentelés hagyománya.
Húsvéthétfőhöz kapcsolódóan sok nép-

szokás él, például a locsolkodás, a hímes
tojás ajándékozás. A víz megtisztító, meg-

újító erejébe vetett hit az alapja ennek a szo-
kásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való

locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tu-
lajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző
katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsen-
desíteni úgy, hogy lelocsolták őket. A tojás ősi idők óta az újjászületés jel-
képe. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon
elterjedt. Az ünnepkör a pünkösddel zárul.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden őrhalminak áldott, békés, bol-
dog húsvéti ünnepeket. Kívánom, hogy mindannyiunk életében megis-
métlődjön a húsvéti csoda és legyőzze a sötétséget a világosság, a
békétlenséget a békesség, a rosszindulatot a jóakarat, a rombolást az épí-
tés, az irigységet a jó szándék!

Farkas Egon polgármester
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2011. I. negyedévében 3 alkalommal ülésezett a
képviselőtestület.
Január 19-én zárt ülés keretében tárgyalta a képvi-
selőtestület a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás megszervezését, melyet az
1/2011.(I.20.) rendeletében határozott meg.
Február 14-én szintén zárt ülés keretében tárgyal-
ták a szociális és egyéb segélykérelmeket. Ezt kö-
vetően nyílt ülés keretében elfogadta a testület az
önkormányzat 2011. évi költségvetését -
2/2011.(II.14.). A 3. napirendben meghatározta a
képviselőtestület 2011. I. félévi ülés- és munkater-
vét. A 4. napirend keretében került sor a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló
rendelet módosítására, melyet a testület egyhangú
szavazással elfogadott a 3/2011.(II.14.) rendeleté-
vel. A következő napirendben meghatározták a köz-
tisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező célokat. A 6. napirendben a 4/2011.(II.14.)
önkormányzati rendelettel fogadta el a képviselő-
testület a 2011. évi ivóvíz és szennyvíz szolgálta-
tási díjakat. 
Március 30-án zárt ülés keretében tárgyalta a kép-
viselőtestület a szociális és egyéb segélykérelme-
ket. A zárt ülést követően a 2. napirendben
elfogadták a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszá-
molót – 5/2011.(III.30.) rendelet. A 3. napirend ke-
retében a testület módosította 2010. évi
költségvetési rendeletét - 6/2011.(III.30.). A Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot a 7/2011.(III.30.)
rendeletével fogadta el a testület. Az 5. napirendben
meghatározták a 2011. évi közbeszerzési tervet. A
következő napirendben megtárgyalta a képviselő-
testület a József Attila Általános Iskola további
fenntartásának lehetőségét. A 7. napirendben tár-
gyaltak a képviselői tiszteletdíjakról, melyben ér-
demi döntés nem történt, a napirend tárgyalását
elnapolták.                                                         B.T.

A képviselőtestület intézményvezetői kérelemre
módosította a Napközi Otthonos Óvoda nyitva tar-
tását, 6.30-16.00 óráig.
A TÁMOP 1.1.1. jelű pályázat keretében sikerült
1 fő megváltozott munkaképességű személy foglal-
koztatása az óvodában, melyet a Munkaügyi Köz-
pont 100 %-ban támogat.
Tárgyalások folynak a játszótér kivitelezéséről
Február 15-én ünnepelte fennállásának, működé-
sének 15. születésnapját az Idősek Klubja.

Május 2-ától indul a közfoglalkoztatás 4 órában, 3
hónap időtartamban.
A Rákóczi út 66. előtt lévő balesetveszélyessé vált
járdát kijavították, a járda mellet több fa kivágásra
került.
Szintén kijavították az élelmiszer üzlet, illetve
buszmegálló területén lévő gödrös, balesetveszélyes
betonterületet.
Kivitelezésre került a Szécsény felőli buszmegálló
tetejének a megjavítása, melyet a szél rongált meg.
A Szent háromság szobor mellett lévő kigödrösö-
dött út javítását elvégezték.                                     

B.T.

Tisztelt Őrhalmi Lakosok!
Az országos rendőrségi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a bűncselekmények áldozatává válásának te-
kintetében különös figyelmet kell fordítani az idős-
korú állampolgárok védelmére, hiszen a
bűnelkövetők gyakran kihasználják kiszolgáltatott
helyzetüket, jóindulatukat és jóhiszeműségüket.
Ajánlások a betörések megelőzésére:
A betörések nagy részét a délelőtti órákban és éj-
szaka követik el. Az idős emberek idejük nagy ré-
szét otthon töltik, így őket ez a bűncselekmény
leginkább akkor fenyegeti, ha hosszabb időre el-
utaznak, vagy a nyári időszakban a kertben tartóz-
kodnak.
Ajánlások a besurranásos lopások megelőzésére:
A besurranásos lopásokat jellemzően éjszaka kö-
vetik el, de természetesen nappal is előfordulnak,
elsősorban családi házaknál és földszinti lakások-
nál. Célszerű a bejárati ajtót zárva tartani. Az érté-
keket ne hagyják elől, zárják el, lehetőleg lemez-
vagy pénzkazettákba!
Ha rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet
mérlegelve gondolják át, hogy szembeszállnak-e
vele. Ha sikerrel járt a tolvaj és a lakáskulcsot is el-
vitte, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig a
bankkártyájuk tűnt el, azt mihamarabb tiltassák le!
Ajánlások a trükkös lopások megelőzése érdekében: 
A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemző,
hogy az elkövető valamilyen ürüggyel bekérezke-
dik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét (pl.
kér egy pohár vizet), illetve valamilyen módon
megpróbálja eltávolítania szobából, majd össze-
szedi az értékeket, és sietősen távozik a lakásból. 
Az álvíz- és gázóra leolvasók a "mérőkészülékek
leolvasásának", a szerelők a "házban tapasztalt
rendellenességek" elhárításának ürügyén jutnak be
a lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelé-
sével különféle értékeket tulajdonítanak el.
Ha mozgó járműről vásárolnak élelmiszert, tüze-
lőt, élő állatot, nem árt az eladóról minél többet
megjegyezni, rendszámot feljegyezni, minden eset-
ben átvételi elismervényt, számlát kérni, sosem
tudhatjuk, mivel csapnak be. Az álügynökök kü-
lönféle kedvezőnek tűnő üzletek felajánlásával bír-
ják rá az idős embereket a lakásba való bejutásra,
majd eltulajdonítják az értékeket.
Figyelem!!
A felsorolt bűnelkövetési fajták megjelentek már a
területen is!!! Fokozott figyelmet kérünk önma-
gunkkal, családtagjainkkal és ismerőseinkkel,
szomszédjainkkal szemben is. Írják fel az ismeret-
lennek vélt járművek rendszámát, ebből baj nem
lehet, de alkalom adtán nagy segítséget jelent! Min-
den apró részlet az elkövetőről nagy segítség lehet
a nyomozás során.
Tájékoztatom továbbá a lakossággal, hogy a tér-
ségben több alkalommal kerül telepítésre sebes-
ségmérő készülék, melyről érdemes tudni, hogy
éjszakai körülmények között is képes feladatát el-
végezni, tehát járművünkkel közlekedjünk a meg-
engedett sebességhatárok betartásával, így
elkerülhetjük az igen magas bírságot, de nem
utolsó szempont az sem, hogy saját testi épségünk
mellett másokét is megóvhatjuk. 
Egyre több a kerékpáros a jobb időnek köszönhe-
tően, valamint az úttest melletti gyalogos forgalom.
Továbbra is érvényes az az aranyszabály, hogy:
Mindenkit hazavárnak!!!

Végezetül Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
a község minden lakójának az őrhalmi Körzeti

Megbízotti Csoport:

Juhász Norbert r.tzls. és Valah Zsolt r.ftőrm.

A cikk írója: Juhász Norbert r.tzls.

A dohányzásról
Most, hogy újabb törvény készül a dohányzás szigorí-
tásáról, ez adta az okot, hogy leírjam a véleményemet,
tapasztalatomat erről a káros, haszontalan, drága szo-
kásról.
A 6.osztályban évente beszélgetünk erről, és a gyerekek
között akadnak olyanok, akik nem csak kipróbálták,
hanem rendszeresen dohányoznak is. Lehet, hogy ke-
vesen tudják, hogy a dohány nem tiltott, legális drog,
mint pl. az alkohol is az.
Pár tényt sorolok csak fel, mert az újság is kevés lenne,
ha mindenről beszélnénk. Pl.egy cigaretta elszívásakor
2 liter füst keletkezik. Ennek az összetétele többféle:
szénhidrogén, savak, nikotin, különféle gázok, szén-
monoxid, cianid, kénhidrogén, stb. Legnagyobb hatású
alkotóeleme a nikotin. Ez színtelen, kellemetlen szagú
mérgező anyag, levegővel érintkezve barnásan színe-
ződik. Beszíváskor a szervezet a 90%-át elnyeli, felszí-
vódik a légutakon át, az emésztőrendszer
nyálkahártyáján, a vérrel eljut minden szervünkbe, s ott
fejti ki káros, romboló hatását. A méregtelenítést a máj
végzi, 10%-a  a vizelettel kiürül. Mindenre hatással van.
A nikotinhoz a szervezet hamar hozzászokik. A dohá-
nyosok azt mondják, hogy megnyugtatja őket, ellazul-
nak tőle stb., holott ezt az okozza, hogy az utolsó cigi
hatása múlik, a nikotin szint csökken a vérben, és a szer-
vezet kívánja a következőt. Ez a vágy az, amire azt hi-
szik, hogy kielégülést ad, ez a függőség.
Megemlítem még a kátrányt. Egy átlagos dohányos 10
év alatt 1 kg kátrányt juttat a tüdejébe, gondolkodjunk
el rajta.
A rendszeres dohányzók között tízszer nagyobb az esély
a  tüdőrák kialakulására. Számos családban van rá élő
példa, hogy milyen egy tüdőrákos beteg élete, ha élet
ez! Sajnos, hogy a nők között is sokan dohányoznak,
egyesek még a terhességük alatt is, ami nagyon nagy fe-
lelőtlenségre vall!
Pedig, aki nem dohányzik, nem veszít semmit. A dohá-
nyos életéből hiányzik: az egészség, energia, gazdag-
ság, lelki béke, önbizalom, stb. És mit kap cserébe?
Rabságot. Aki leszokik nem mond le semmiről, cserébe
szabadságot kap és jókora összeget megtakaríthat. A do-
hányzók tudják is ezt és mégsem tesznek ellene. 
Pedig a leszokáshoz orvosi vagy egyéb segítség is van,
de akarat nélkül nem lehetséges. Tehát legjobb módszer,
hogy rá se szokjunk. Nemet mondani sokkal könnyebb,
mint a káros szenvedélytől megszabadulni. Elgondol-
kodtató, de szerintem addig hiába mondjuk a gyerme-
keinknek, hogy ne és miért ne, amíg a szülő azt a példát
adja, hogy továbbra is dohányzik. Valahol itt kellene
kezdeni. Mert akkor a gyerek is oda jut, hogy a szülő
sem azt teszi, amit mond /más téren is így van ez/, tehát
lehet ezt így is csinálni.

Hevér Istvánné védőnő

K edves betegeim!
Jön a kullancs szezon! Ennek kapcsán jutott eszembe a
védőoltásokkal kapcsolatos néhány fontos intelem.
Sokan azt mondják, "nem szúratom  magam”, mert
vagy félnek a szúrástól, vagy sajnálják rá a pénzt, vagy
sok butaságot hallgatva félnek a szövődményektől. Én
azt merem állítani, hogy a védőoltások szövődménye
annyira minimális, hogy a mi falunkban gyakorlatilag
nulla.
A kullancs okozta agyvelőgyulladás nem ritka - évi 8-
12 beteg - amit ha megkap valaki, biztos lehet benne,
hogy bénulása, szellemi leépülése várható, ha csak meg
nem hal. Ha az oltást megkapja valaki biztos lehet
benne, hogy ezt a betegséget megússza. Az való igaz,
hogy a védőoltásokból sokan meggazdagodnak, sok
pénzünkbe kerülhet, de ha azt vesszük figyelembe, hogy
ezzel  évente az a 8-10 ember megússza a betegséget
(különösen, ha mi vagy a családunk egyik tagja az a
beteg).
Valamennyi, ma Magyarországon kapható védőoltás
igen súlyos, sőt halálos betegség ellen véd meg! - ezt
ne feledjük, és kérjétek segítségemet a védőoltás meg-
szerzésében.
Egészségben viruló boldog húsvéti ünnepeket kí-
vánok minden embertársamnak. 

Dr.Gúth Csaba háziorvos

SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK EGÉSZSÉGSAROK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐTESTÜLET



Tisztelt olvasó! Őrhalom-i Horgász Egyesület nevében kö-
szöntöm a falu újság olvasóit. Egyesületünk 1995. decem-
ber 11-én alakult. Idén a 15 éves évfordulónkat ünnepeltük
a megtartott gyűlésünkön.
2011. április 7-én 5 mázsa keszeget és egyéb halat telepí-
tettünk, 8-án pedig 16 mázsa pontyot telepítettünk az Ipoly
folyó falu alatti szakaszába. Április 17-én rendezi meg az
egyesület az országos szemét gyűjtési akcióját az Új árok,
Kövecses tó, Csújta tó és az Ipoly folyó vonalában. 

A hagyományos házi versenyeket május 15-én rendezzük
meg a Kövecses tavon.
Egyesületünk segédkezik a gyerek napon megrendezésre ke-
rülő horgász versenyen, mely az Új árok partján lesz lebo-
nyolítva.
Ez úton szeretném a horgásztársak és a partra látogatók
figyelmét felhívni, hogy figyeljenek a tisztaságra, ne sze-
meteljenek! Kihelyezésre kerültek a szemét gyűjtő hordók,
kérjük a szemetet ezekbe rakják.
Bízom benne, hogy ebben az évben többször tudunk majd a
rétre és a tóra látogatni és a szabadidőnket a sportolással,
horgászattal, sétával tölteni.
Kívánok mindenkinek jó egészséget és boldogságot, a hor-
gászoknak pedig sokszor görbüljön a bot.

Kertész Attila Tamás H.E. elnök

Községünkben ismét megrendezésre kerül a „Nyári Mulatsá-
gok” rendezvény sorozat, 2011. június 17-én és 18-án. A ren-
dezvénybe Ipolyvarbó mellett ismét bekapcsolódik a
lengyelországi Jablonka is. A programban új színfoltként lab-
darúgó mérkőzés, lovas bemutató és koncert is várja az Őrha-
lomból és vonzáskörzetéből érkező fiatalokat.             Kanyó Géza

Ez év januárjában újra nagysikerű civil bált rendezett az őrhalmi
iskola tornatermében az Őrhalom és Térsége Polgárőrség, a Gyön-
gyösbokréta Hagyományőrző Kör és az Őrhalmi Sportegyesület. 

Fotó: Fagyas Róbert

A három társadalmi szervezet összefogásában létrejött, fergeteges
hangulatú rendezvényen több, mint százötvenen szórakoztak haj-
nalig. A bált megtisztelte jelenlétével Urbán Árpádné, iskolánk tra-
gikus körülmények között elhunyt egykori igazgatójának özvegye is. 

Február második felében tartotta éves közgyűlését a polgárőrség az
őrhalmi polgármesteri hivatalban. A korábbi évekhez képest szeré-
nyebb keretek között megtartott rendezvényen Bóta András, az
egyesület elnöke beszámolt arról, hogy a szervezet annak ellenére el
tudta látni legfontosabb feladatait a tavalyi évben, hogy lényegé-
ben önkormányzati pénzügyi támogatások nélkül kénytelen mű-
ködni. Így is sikerült a 2010.-es évben több, mint egymillió
forinttal gazdálkodni, amelynek jelentős része a Nógrád Megyei
Polgárőr Szövetségtől érkezett pénzügyi támogatás volt. Sajnos a
kilátások szerint az idei év sem lesz sokkal könnyebb, ennek elle-
nére az egyesület vezetői mindent meg fognak tenni a talpon ma-
radás érdekében. 
A szakmai munkát tekintve, a téli hónapokban több falopás fel-
göngyölítésében is részt vettek a polgárőrök, illetve a lehetőségekhez
mérten igyekeztek biztosítani minél több estén, éjszakán a közte-
rületi jelenlétet a falvakban.
Lassan tízéves történetének legmagasabb összegű pályázati támo-
gatását nyerte el a polgárőrség ez év tavaszán, amikor is a LEA-
DER vidékfejlesztési programban négymillió forintos vissza nem
térítendő támogatást kapott a szervezet. Mindennek apró szépség-
hibája, hogy ez a pályázat utófinanszírozós, vagyis a program
megvalósulása után érkezik csak meg a támogatás, így annak ki-
vitelezéséhez banki segítségre lesz szükség. A támogatás szabályai
nagyon szigorúak, abból csak az előre tételesen meghatározott dol-
gokat lehet beszerezni, mindenekelőtt rádió-hírközlési eszközöket,
ruházatot és tűzoltási, műszaki mentési szakfelszereléseket.   -RP-

EGYESÜLETEINK 3
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„Vendég vagy a világban, és ez a világ
szép vendégfogadó. Van napsugara,
vize, pillangója, madara. Van virágja,
rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni
nekik. Igyekezz többet törődni azzal,
ami még a világ szépségeiből csodála-
tosképpen megmaradt, az emberiség
minden pusztításai mellett is.”

/Wass Albert/
2011. április 16., szombat az ÖNKÉNTES
FIATALOK NAPJA, melyet a Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítvány szervez.  Ezen
szervezet hitvallása, hogy a demokratikus
értékek és magatartásformák tapasztalati
tanulás útján is elsajátíthatók. 

Az Önkéntes Fiatalok Napjának az a célja,
hogy felhívja a figyelmet az önkéntesség
fontosságára, amely lehet kulturális, kör-
nyezetvédelmi, vagy akár szociális jellegű
is. A program lényege, hogy egy adott kö-
zösség fiataljai által szervezett önkéntes
tevékenység keretén belül minél több em-
bert megmozgassanak egy adott ügy ér-
dekében. Tehát, bármi olyan önkéntes
közösségi tevékenység választható, amely
a helyi közösség hasznára válik, azt gya-
rapítja. Tavaly 200 helyen 17000 fő vett
részt ilyen, vagy hasonló akciókban, főleg
fiatalok.

Április 22. a Föld Napja, ezért szűkebb
környezetünk tavaszi nagytakarítását cé-
loztuk meg az IFJÚSÁGI KLUB szervezé-
sében, helyi civil szervezetek,
intézményeink, vállalkozók, magán sze-
mélyek közreműködésével. Úgy gondol-
juk, hogy mindenkit megszólítottunk.
Próbáltuk mindenkinek felnyitni a sze-
mét, akit egy kicsit is érint, érdekel, úgy is
mondhatnám szívén viseli településünk
sorsát, hogy vegyen részt községünk csi-
nosításában, hogy minél többen, minél
hatékonyabban tehessünk községünk
tisztaságáért. 
Ma már sajnos sokan úgy gondolkodnak
községünkben is, hogy „csinálják azok,
akik fizetést kapnak érte”.  De, híradá-
sokból értesülhetünk ellenkező, pozitív
példákról is, ahol még él az ún. társa-
dalmi munka szelleme.
Az Önkéntes Fiatalok Napját megelőzően
intézményeink is csatlakoztak megmoz-

dulásunkhoz. Az iskolás gyerekek szeme-
tet gyűjtöttek az intézmény területén és
környékén, melyet a szelektív hulladék-
gyűjtőkbe helyeztek el. 

A nagycsoportos óvodások környe-zetvé-
delmi foglalkozáson vettek részt, majd az
óvoda udvarát rendbe téve, az óvoda va-
lamennyi lakója kivitte az összegyűjtött
hulladékot a szelektív tárolókba. 

Április 16-án, szombaton 10.00 órakor
gyülekeztünk a Polgármesteri Hivatal
előtt. 

A szerény létszámú, de nagyon lelkes 35
fős csapatunk, a falu három pontját vette
célba. Néhányan a Szent István szobor
környékét tették rendbe. A gyerekek, a fi-
atalok, a hagyományőrzők, és számos ön-
kéntes felnőtt a Rokkant pusztai kápolna
területét takarították ki, ahonnan több-
szöri téréssel tudták az összegyűjtött sze-
metet a szelektív gyűjtőkbe szállítani. A
többiek pedig, kicsik és nagyok egyaránt
a templomtér rendbetételén fáradoztak

azért, hogy minél több virágot ültethesse-
nek a területre. A szorgos kezek délután
fél háromig fáradoztak. Az önkéntesek a
munka végeztével uzsonnára voltak hiva-
talosak a hivatal nagytermébe, melyet

Kanyó István, Fülöp Arnold és a romhá-
nyi Ipoly Kenyér Kft. felajánlásaiból ké-
szítettünk el. Szomjunkat a polgármester
úr által vásárolt innivalókkal csillapítot-
tuk.
Másnap, 17-én, vasárnap a Horgász
Egyesület folytatta környezetünk takarí-
tását. Az egyesület tagjai élővizeink men-
tén szedték össze a szemetet és
szállították a szelektív hulladékgyűjtőkbe.
Megmozdulásunkat bővítettük a „HOZZ
EGY SZÁZAST MAGADDAL!” elnevezésű
akcióval. Nem csak azok hizlalták perse-
lyünket, akik eljöttek segíteni, hanem
számos olyan támogatója is volt akciónk-
nak, akik különböző okokból nem tudtak
hozzánk csatlakozni, de jelentős anyagi
támogatással hozzájárultak kezdeménye-
zésünkhöz. Így egy 15.000 forintos ano-
ním felajánláson túl, sikerült még 24.300
forintot összegyűjteni közadakozásból. A
támogatásokból virágokat vásárolunk
még a település közterületeire. 

Ez úton is köszönjük 
a felajánlásokat és a felbecsül-

hetetlen segítséget!

A szervezők nevében: Farkas Andrea

T A V A S ZI N A G Y T A K A R ÍT Á S
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2011.április 2-án az őrhalmi ifjúság Kozmajer Viktor szer-
vezésében szemétszedésen vett részt. Ezt a megmozdulást
a fiatalok a saját internetes fórumaikon hirdették meg. Az
önkéntesek a Szent István szobornál gyülekeztek, aztán
célba vették a Körpölye Szent István park felé eső szélét,
majd a csitári utat.

Április 22. a Föld napja, ezért úgy gondolták a fiatalok,
hogy aktuálissá vált egy kis civil akció, társadalmi összefo-
gás a környezetvédelem jegyében. 
Az első ilyen megmozdulásuk tavaly ősszel, október 16-án
volt. Az alábbiakban a szervező akkori felhívásából idézünk:

„Mint azt olvashattátok/hallhattátok tőlem páran, a falu
egyes részei és környéke tele van illegális szemétlerakók-
kal, útszéli szeméttel. Már régóta beszéltük baráti körben,
hogy ezekkel tenni kellene valamit, bennem meg is ért a
gondolat, de sokáig mi sem tettünk semmit. A lényeg, na-
gyon fontosnak tartom községünkben a társadalmi össze-
fogást, minden egyes lakó képes tenni a környezetéért, akár
a legkisebb dolgokkal is. Ha talál egy eldobott palackot, be-
dobja a műanyaggyűjtő szeméttárolóba, a mellé dobott sze-
metet beleteszi a kukába, vagy csak egy szemetelőt
illedelmesen, jóindulatúan megkér arra, hogy ne szeny-
nyezze környezetünket.
Hogy ehhez a kezdő lökést és példamutatást megadjuk, tár-
sadalmi összefogás keretein belül, önkéntes szemétszedési

akciót szervezek, baráti alapon, szabadidős tevékenységért.
A környezetvédelem és az állatok már nagyon pici korom
óta fontosak számomra, úgy érzem meg kellett szerveznem
ezt az akciót, hogy példát mutassunk egymásnak azzal,
hogy önként, bérmentve, puszta jóindulatból is képesek va-
gyunk mindent megtenni a környezetünkért, Őrhalomért
és környékéért, otthonunkért, a gyönyörű Föld bolygóért.”
Természetesen a fiatalok is szelektíven szedték a szemetet,
amit a gyűjtés végén elvittek az új, szelektív szeméttáro-
lókba, ezzel is felhívva a figyelmet, hogy ily módon sokat te-
hetünk a környezetvédelemért. A fiatalok szemétszedési
akciója követendő példa mindannyiunk számára.

F.A.

Azt hiszem mindenki számára az Önkéntes Fiatalok Napja,
valamint a Föld Világnapja elsődleges és legfontosabb célja,
hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rá-
vezessen minket arra, hogy mindenkinek magának kell ten-
nie valamit természetes, épített, társadalmi és belső
környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért. 
Mi is, a község lakói megtehetnénk minden évben legalább
egyszer, hogy összefogjunk településünk szebbé tétele ér-
dekében. Összefoghatnánk mindannyian - civil szerveze-
tek, önkormányzati intézmények, magánszemélyek. Van rá
példa, mint azt láthattuk az elmúlt hétvégén is! Ha az is-
kolásokat és óvodásokat is számolom, sőt az anyagi támo-
gatókat is hozzáveszem, akkor kb.190 főt sorolhatok az
Önkéntes Fiatalok Napjára Őrhalomból. Ez így szépen
hangzik, de többen hatékonyabbak lettünk volna. A részt-
vevők örültek ennek a lehetőségnek, jó ötletnek tartották a
közös, hasznos, értelmes munkát. Többen felvetették, hogy
augusztusban megismételhetnénk, vendégség előtt egy
lomtalanítással egybekötve. Kedves ötlet.
Számos olyan rendezvényre, értekezletre járok, ahol ha-
sonló tevékenységet folytató közösségi emberek, csillogó
szemmel mesélik a saját településük önkéntes, társadalmi
munka jellegű megmozdulásait. Ezen beszámolók tükré-
ben, a hétvégi program a létszámot tekintve csalódás szá-
momra, nem beszélve a jelenlévő gyerekek számára,
akiknek nem tudtam érdemben válaszolni, arra a kérdé-
sükre, hogy: „Hol van a többi őrhalmi?” Hol voltak? Közsé-
günk lakói - korra, iskolázottságra, vallási hovatartozásra
való tekintet nélkül – nem érezték magukénak a felhívás-
ban foglaltakat. 
Miért veszett ki az összefogás községünkből? Nem tudom,
mivel lehet Őrhalom lakosságát felébreszteni Csipkerózsika
álmából. Elzárkózunk a folklórnap, a jótékonysági rendez-
vény, az iskolai programok, önkormányzati szervezések és
egy ilyen jó ügy, mint a környezetünk szebbé tétele érde-
kében szervezett program elől. Minden helyi rendezvényen
ugyanazok az emberek, illetve az ő családi, baráti körük
vesz részt. Felfoghatatlan számomra, hogy az őrhalmi fia-
talokat, fiatal értelmiségieket, a családosokat nem mozgatja
meg semmi sem, ami Őrhalomban történik. 
Ennek a napnak fényében, úgy gondolom, hogy elsősorban
mindenkinek saját, szűk környezetében kell tudatosítani
azt, hogy a Föld mindenkié. Igenis minden közösségben, le-
gyen az baráti, családi, munkahelyi – akár szélesebb körű
– lépéseket kell tenni környezetünk megóvásáért. A legki-
sebb gesztus is példaértékű lehet. Nem nézhetjük ölbe tett
kézzel és becsukott szemmel, ahogy pusztul, ahogy pusz-
títjuk élőhelyünket. Remélem e sorok olvasóit viszont látom 
a következő községi programon.                 Farkas Andrea
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Gondolkodtató az a tény, hogy intézmé-
nyünkben a jövő tanévtől összevont osztályok-
ban folyhat a tanítás. Ennek ellenére az iskola
dolgozóival együtt, minden tőlünk telhetőt meg-
teszünk a mostani tanévben még hozzánk járó
gyermekek maximális ellátása érdekében. Tesz-
szük, amíg tehetjük a dolgunkat, végezzük a hi-
vatásunkat, neveljük-oktatjuk tanulóinkat.
Továbbra is ugyanúgy fontos feladatunknak tart-
juk a gyengébb képességű gyerekek felzárkózta-
tását, mint a tehetségekkel való foglalkozást.
Most is sikerült, olyan eredményeket elérni te-
hetségeinknek, melyekkel iskolánk és falunk hír-
nevét öregbíteni tudták. Ez évben is jó
eredményt értek el IV. korcsoportos lányaink a
megyei röplabda diákolimpia 3. helyezésükkel, kis
focistáink a szécsényi tornán való tisztes helytál-
lásukkal.

Dicséretesen
szerepelt Gyalog
Bence 8.o. tanu-
lónk a megyei 
tanulmányi köz-
lekedésismereti
versenyen elért 2.
helyezésével, Fá-
bián Nikolett 7.o.
tanulónk Her-
man Ottó ter-
mészetismereti
versenyen elért
16. helyezésével.

Márciusban sok
szülő tisztelte meg
farsangi bálunkat.
Az iskolai szín-
játszókörünk mű-
sorával ünnepeltük
március 15-ét.
Április 11-én
ünnepeltük az
i n t é z m é n y ü n k
névadójának emlé-
két, és a költészet
napját. Ehhez kap-
csolódva a diákönkormányzatunk szervezésében
tanulóink, egy héten át, az iskolarádión keresz-
tül, kedvenc verseik előadásával hirdették a vers
csodálatos erejét és kultúráját.

Április 21-én keresztény bábelőadás segítette a
diákok és pedagógusok lelki készülődését a Hús-
véti ünnepekre.

Iskolánk diáksága és tantestülete nevében
a közelgő ünnepekre minden jót kíván:

Csábi Csaba intézményvezető.

A 2011-es évet újévi köszöntők gyakor-
lásával kezdtük.
Február 3-án Áprili Géza előadómű-
vész zenés előadását nézhették meg
gyermekeink és a csitári óvodások óvo-
dánkban.
A télbúcsúztató farsangi bált március
4-én tartottuk, ahol a gyermekek mellett
az óvodai dolgozók is jelmezt öltöttek
magukra és önfeledten táncoltunk, mu-
lattunk, mókás délelőttöt szerveztünk
ezen a napon a gyermekekkel együtt, a
konyha dolgozói pedig farsangi fánkkal
lepték meg a gyerekeket.
Március 15-én méltóképpen ünnepel-
tük meg az 1848-as szabadságharc ün-
nepét. Csákókat, zászlókat, kokárdákat
készítettünk, majd versekkel és énekek-
kel elevenítettük fel az eseményeket.
Április 7-én fogászati szűrésen voltunk
Balassagyarmaton.
Április 14-én a nagycsoportos óvodások
színházi előadáson vettek részt a  balas-
sagyarmati Művelődési Központban,
ahol a Lúdas Matyi című mesejátékot
nézték meg.
Április 15-én óvodánk is csatlakozott a
Farkas Andrea által kezdeményezett fa-
luszépítő akcióhoz. A dadusnénik az
óvoda udvarát tették rendbe, összege-
reblyézték a lehullott száraz faágakat,
lemosták a csúzdákat.
Gyermekeink a Zöld Híd Program ke-
retében Kukatündér nevű társasjátékot
kaptak ajándékba, amivel megtanulhat-
ják játékosan a szelektív hulladékgyűj-
tést. A délelőtt folyamán az óvodában
összegyűjtött papír, műanyag és üveg-
hulladékot a gyerekekkel együtt vittük
ki az óvoda mellett levő szelektív hulla-
dékgyűjtőbe. 

Most a Húsvét ünnepére készülünk to-
jásfestéssel, locsolóvers tanulásával.
Anyák napi rendezvényünket május 
6-án pénteken 16.00 órakor tartjuk.
Óvodánkban, a tanévzáró-ballagási
ünnepséget május 29-én vasárnap szin-
tén 16.00 órától tartjuk a Művelődési
Házban.

Az óvoda dolgozói nevében kellemes
húsvéti ünnepeket kívánok.

Menyhárt Gáborné
intézményvezető

JÓ Z SEF A TTILA  Á LTA LÁ N O S ISK O LA H ÍR EI

Csak a tűz ne aludjon! 
/József Attila emlékére/

Dermedő szívvel a csillagokba láttam.
Leheletem megfagyott a jéghideg szobában.

Szenet loptam, de nem szégyellem!
Az én kezem volt, de nem én tettem!
A kényszer, növelte egyre a hálámat,

hogy segítsem a szegény haldokló anyámat.

-Úgy pakold Attila, hogy a szív is lángra
gyúljon!

-Fiam! Csak a tűz, csak a tűz ki ne aludjon!

Most hiányzik igazán lágy ecsetvonása,
a keze érintése, a hű simogatása.

És fájón ölelném a nincset, a rideg földbe rég
elásott kincset.

Óh, Anyám! Nem változott semmi, a munkás
csak dolgozik és hordja a bilincset.
A fiadnak volt sok-sok színes álma

És tengernyi volt a boldogtalansága.
Mama! Én könnyezve megyek a halálba!

S a tűz, a tűz kialszik nemsokára!

Elnyel a messzeség, a sínekre lépek.
Szívemben zakatolnak az elveszett emlékek.

Már hallom, ahogy a vonat kerekei kattognak,
de még fülébe kiáltom a tépett holnapoknak:

Odafenn nincs helye másoknak, csak a 
csillagoknak,

fénylő magyar csillagoknak.

László Péter

Ó v o d á n k  h í r e i
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A MÁRIAMAJORI KASTÉLYOK
A régi kastély, melyet gróf Forgách Sándor cs.k.kamarás 1850-ben Nógrád
vármegyei törvényszéki bíró (1814 - 1894) építtetett felesége Gyürky Eleo-
nóra számára, az 1950-es évek elején épült. Ekkor a Máriamajort még Szál-
lásoknak nevezték. A kastélyhoz kert és gazdasági épületek is tartoztak.
Aztán szűkös esztendők jöttek, Forgách Sándor és családja kölcsönt vett fel,
így elzálogosították birtokukat, ennek következtében 1866. március 23-án
kénytelenek voltak eladni a birtokukat, kastélyukkal együtt. A kastély gróf
Forgách Ádám és Forgách József birtokába került. Forgách Ádám tulajdon-
joga 1872. május 10-én Bródy Dávid javára bekebeleztetett. 1890. október
27-én a tulajdonjog özvegy gróf Forgách Józsefnére (Révay Sarolta) és leá-
nyaira, Wenkheim Ferencnére (gróf Forgách Ilona) és Forgách Eugéniára
szállt. 1894-ben a Szállásoki pusztát Forgách László 1910-ig Popper Mór-
nak adta bérbe. Gróf Székhelyi Mailáth István Géza korvett kapitány, Nóg-
rád vármegyei főispán (1860 - 1933) 1894-ben feleségül vette gróf Zichy
Mariettát (1870 - 1966), így Gárdony puszta tulajdonosa lett, de ő vezette
1895. június 10-től a Szállásoki puszta irányítását is. A Szállásoki pusz-
tát 1900-ban keresztelték át Máriamajorrá. 1907-ben gróf Mailáth Géza
Szűz Mária káponkát állíttatott a Máriamajorban, melynek felszentelésére
1907. szeptember 1-jén került sor. A szentelést Csernoch János pápai prela-
tus, apátkanonok végezte. A dalegyesületi elnököt és a tagokat a grófnő látta
vendégül a máriamajori kastélyukban. 1914. október 1-től Mailáth Gézáé
volt a máriamajori haszonbérleti jog. A máriamajori birtokot 1918. március
26-án gróf Révay Simon, gróf Forgách Károlyné (Révay Margit), báró
Révay Helen örökölték. 1918. július 28-án gróf Mailáth Géza vásárolta
meg tőlük a birtokot, de a tényleges tulajdonjog átírás és bekebelezés csak
1920. április 20-án valósult meg. A kastély is Mailáth Gézáé és feleségéé lett,

akik az épületet felújították. 1924-ben báró Buttler Ervin (1890 - 1975)
feleségül vette gróf Mailáth Etelkát (1899 - 1945). A Buttler család 1927-
ben Nógrádgárdonyból a Máriamajorba költözött. 1930. július 26-án gróf
Mailáth Géza és felesége a kétmillió pengő összértékű máriamajori birtoku-
kat lányuknak, Buttler Ervinné Mailáth Etelkának ajándékozták. Az aján-
dékozási szerződés a telekkönyvbe 1930. augusztus 28-án jegyeztetett be, a
tényleges tulajdonjog átruházás és bekebelezés 1931. március 16-án történt
meg. Ezt követően Buttler báró és felesége új kastélyt építtetett, de a család
továbbra is a régi kastélyban lakott, ahol 12 szoba és egy szalon volt. A nyolc
szobás új kastélyban az inas, a szobalány, a francia-, a német-, vagy ma-
gyar kisasszonyok laktak, illetve a vendégszobák is itt voltak kialakítva. A
harmadik épületben a személyzeti ebédlő, konyha és négy vendégszoba kapott
helyet. A Buttler család komornája Csaba Mihályné Juliska, a szakácsnő

Dudásné, az inas Kontra Sándor és felesége, a kisinas Varga József, a ko-
csis Mészáros Károly volt. A gazdasági épületben a lovak, az ökrök és a ser-
tések voltak külön elhelyezve. 

A Máriamajorban az úrilakokon kívül még cselédházak sorakoztak. A báró
úr földbirtokain legfőképp az őrhalmiak és szomszéd falubeliek dolgoztak
napszámban. Buttler Ervin báró úr vadászni szeretett, míg a gyermekei az
Ipoly parton sétálni. A Buttler család templomba hintóval járt, a gyerekek
is mélyen vallásos neveltetésben részesültek. A báró és szeretett családja 18
varázslatos évet töltött a máriamajori birtokukon, aztán jött a második vi-
lágháború. 1944 őszén menekülniük kellett az oroszok elől. A kastélyok üre-
sen maradtak. 1945 után, a kommunista szféra alatt egyes őrhalmi lakosok
szétszedték az elnéptelenedett úrilakokat (az ipolyvarbói Szent-Iványi kas-
tély is hasonló sorsra jutott), és az épületek alapanyagából építkeztek. Csak
a gazdasági épület és a kis káponka maradt meg épségben, ami ma az or-
szágút mentén található. A káponkát a kocsis leánya Mészáros Katalin, a
nem rég elhunyt Rakovszki Tiborné tartotta rendben, aki gyakran vitt vi-
rágokat a Szűz Mária szobrocskához. Az áldott lelkű és magyarságára, Nóg-
rád megyei származására büszke dr. Bródy Tiborné Buttler Mária bárónő,
(aki az anyanyelvén kívül négy idegen nyelven beszél: angol, német, fran-
cia, orosz) a család gyönyörű patvarci kastélyában él, és szeretettel emléke-
zik vissza a régi nyugodt, szép és meghitt gyermekkorára, amikor felhőtlenül
boldog volt, nagyokat sétált, csodálta az Ipoly menti tájat és csokorba szedte
a színes virágokat. Ez a rövid visszaemlékezés is az ő emlékcsokrából való,
hálás köszönet érte.                                                                 László Péter

F O R R Á S V IZ E IN K
A Föld Napja alkalmából említésre méltó, hogy Őrhalom határában több forrás
és vízterület volt, amelyek természetes módon törtek a felszínre, jó szolgálatot
téve a határból, mezőről megfáradva hazatérő embereknek, akik fonott korsó-
jukban vitték még otthonukba is a friss forrásvizet. Ezek a vizeink a kiapadásnak,
földszerzésnek, valamint a háztartási hulladékkal való eltömődésnek köszönhe-
tően mára már majdnem megszűntek és létüket csupán az idősödő korosztály
tartja számon, melyből ízelítőnek néhányat az alábbiakban ismertetünk:
Balla Józsefné emlékében három forrás él: „Két helyen volt földterületünk a Mo-
gyoróbokorban és a Nádastónál. A föld végén árok volt, melyet sűrűn kellett ka-
pával tisztítani, hogy ne lepje be a gaz. Itt volt a feltörő forrás, amelyből tiszta,
jéghideg vizet ihattunk munka közben is. A sői határban (egykor lakott terület
volt Őrhalom és Nógrádmarcal között) az uraságnál az ún. Recsében is volt for-
rásvíz.”
Varga Ferenc az alábbiakban mondja el emlékeit: „A Hosszútónál a fenyves mel-
lett a mai mélyedésben két tó volt, de a Kerekkötőben a régi sódertermelő he-
lyen is volt forrásvíz. Az Őrhalomhoz tartozó Gőzekénél az egykori tóból töltötte
fel a báró a gőzgépeit is. Őrhalom már majdnem elfelejtett, de igen szép részén
volt a Szálláskert, Császárkert. Itt három kút volt és fákkal szegélyezve egy nagy
tó (ma földterület), ahonnan a Bulgár kertészek is locsoltak.”
Kanyó Mihályné: „Azt hallottam, hogy az Égett pusztánál, a sóder kitermelő he-
lyen, több forrás is volt. A Szalatnába (Őrhalom és Csitár között) volt a földünk,
ott is volt forrás, mert ittunk is belőle. De a ma is fogyasztható kristálytiszta víz
a Hideg-kúti forrásban van, ahol három betongyűrű van a földbe elhelyezve.”
Szeretném kiegészíteni a gondolatokat azzal, hogy ma már csak az emlékekben
él a trázsi ún. Templomdomb (Mária major és az Ipoly folyó között) mellett egy
mély kőkút és egy ún. Feneketlen tó, amelyek már nem láthatóak. Akárcsak a Ci-
gánygödör, amely szintén egy tó volt, valamint helyreállították a Tormás tavat,
amely nagyon szép lett, de sajnos forrásaikat szeméttel tömítették el. Őrizzük és
tartsuk rendben az Új-árok és Kövecses tavakat, melyek máig fennmaradt ter-
mészeti értékeink, s melyek párjukat ritkítják községünk egykori és jelenlegi
tavai között.                                                                                         Kanyó Géza
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H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő  H Í R C S O K O R

Január 30-án volt az Őrhalom és Térsége Polgárőrség, az őrhalmi
Sport Egyesület és a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Kör által kö-
zösen megrendezett jótékonysági Pótszilveszteri bál, amelynek lebo-
nyolításában a hagyományőrzők is közreműködtek. A kör hölgy tagjai
színvonalas meglepetés műsorral szórakoztatták a szép számmal meg-
jelent vendégeket. 

K Ö S Z Ö N J Ü K! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden ked-
ves támogatónk segítségét, akik anyagi vagy más természetű hozzá-
járulásukkal, együttműködésükkel segítették a bál eredményes
lebonyolítását.
Március 5-én rendezték meg Mohorán a Mauks Ilona Nyugdíjas
Klub szervezésében az első „Csengő hangú” dalos találkozót. A ren-
dezvényen bemutatkozott a megye számos hagyományőrző csoportja.
Az őrhalmi Népdalkör és citerazenekar vidám népdalcsokorral kö-
szöntötték a találkozó résztvevőit.
Az 1848-49-es szabadságharc eseményeiről a hagyományőrzők az idei
esztendőben is az Ipolyvarbón megrendezett Kistérségi Nemzeti Ün-
nepségen emlékeztek meg.
Az őrhalmiak műsorát Menyhárt Éva népdalcsokorral nyitotta meg.
Majd a Népdalkör és a Cinegelábak citerazenekar színesítette az ün-
nepi programot. A tánccsoport tagjai versekkel örvendeztették meg a
jelenlévőket. A teltházas rendezvény megemlékezői között számos őr-

halmi önkormányzati képviselőt és magánszemélyt 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 történelmi megemlé-
kezés részesei lehettünk. A beszédeket követően a résztvevők
elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Községünkből Menyhárt Gá-
borné a kör elnöke, óvodavezető, valamint Pilisiné Varga Anna alpol-
gármester asszony rótták le kegyeletüket.
Idén április 10-én ünnepelte az őrhalmi Gyöngyösbokréta Hagyo-
mányőrző Kör fennállásának 10. évfordulóját.
Április 17-én a XIX. Szent- Iványi Ferencz országbíró emléknap meg-
hívottai voltak a hagyományőrző kör tagjai. Az ünnepélyes koszorú-
zást községünkből Farkas Egon polgármester, Pilisiné Varga Anna
alporgármester asszony és Menyhárt Gáborné óvodavezető végezte el.
A rendhagyó Virágvasárnapi körmenetben őrhalmi népviseletbe öl-
tözött asszonyok is résztvettek. Az Ilinyi templomban az őrhalmi temp-
lomi énekkar előadásában hallgathattuk meg a Passiót.
A kör tagjai tojásfestéssel készültek a Húsvétra.

Az őrhalmi Gyöngyösbokréta  Hagyományőrző Kör 
nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánok 
az Őrhalmi Újság minden kedves olvasójának!                    F.A.

1920-ban gróf  Mailáth Géza épített kápolnát a hadirokkant-
aknak adományozott pusztáján, a már addig is meglévő fake-
reszt mellé, melyet 1845. augusztus 20-án Forgách Eleonóra
állíttatott. 1992-ben lakossági összefogással a földút mellett
újjá épült a fakereszt és a kápolna is. A fakereszt 18 évig (2010-
ig) bírta az időjárás viszontagságait. Ma egy új kereszt és meg-
festett korpusz várja az arra áthaladót és a pihenni vágyót az
erdő csendjében, amely imára int. Kedves helye lehet ez idősnek,
fiatalnak és természetbarátnak egyaránt. Isten fizesse meg Szé-
les Ferencnek és családjának, hogy megújult formában megma-
radhat az utókornak a Rokkant pusztai kápolna és a fakereszt.

Tisztelt Őrhalmiak!

Tiszteljük és becsüljük ezt a csodála-
tos helyet. Ne szemeteljünk itt, de még
a mellette lévő erdőben sem. Tegyünk
erre egy kirándulást és ahelyett, hogy
eldobnánk a szemetet, inkább szedjük
össze azt, és vigyük el a szelektív hul-
ladékgyűjtőkbe. Vigyázzunk környeze-
tünkre! Óvjuk meg azon értékeinket,
amelyek adottak számunkra!

Kanyó Géza

VIDÁM LURKÓK GYERMEKNAPJA ŐRHALOMBAN
2011. május 28. szombat SPORTPÁLYA

7.30-9.30 óra HORGÁSZVERSENY
10.00-12.00 óra JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐK (Óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére)

12.00 óra EBÉD
12.00-14.00 óra KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, RAJZVERSENY , TOTÓ ŐRHALOMRÓL
14.00-14.45 óra KUTYÁS BEMUTATÓ
15.00-15.35 óra SZABADTÉRI AEROBIC
15.40-16.00 óra MEGLEPETÉS MŰSOR
16.00-16.30 óra INTERAKTÍV MESE (Oláhné Csercsis Ivett és Oláh József előadásában)
16.30-17.00 óra ZSUZSI ÉS ORSI ZENÉS MŰSORA

17.00 óra EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS
17.30 óra HELYI TŰZOLTÓ EGYESÜLET BEMUTATÓJA

18.00  óra A NAP ZÁRÁSA – TÁBORTŰZ
A nap folyamán lehetőség nyílik hintózásra, lovaglásra, ugrálóvár használatára. Vásárosok, árusok kínálják portékájukat.

Mindenkit szeretettel vár Őrhalom Község Önkormányzata!

R O K K A N T  P U S Z T A I  K Á P O L N A  É S  F A K E R E S Z T


