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Bohanek Miklós felvétele

Közeledik július 7-e a harmadik Palóc Búcsú idôpontja. Kérjük minden
olvasónkat, hogy tisztelje meg jelenlétével ünnepünket, hívja meg szeret-
teit, ismerôseit, erôsítsen meg minket, szervezôket, herencsényieket, hogy
hitünkért, palócságunkért vállalt fáradozásaink nem hiábavalóak.

A Herencsényi Palóc Búcsú programja
2007. július 7. szombat

9.00–9.30 – Gyülekezô Herencsény központjában.
Herencsény Balassagyarmattól 22 kilométerre található, a Balassa-

gyarmat–Szügy–Mohora–Cserháthaláp–Cserhátsurány–Herencsény út-
vonalat kell követni. 

A Hatvan-Salgótarján útról a 26-os kilométerkô közelében kell Hollókô
felé fordulni, majd Alsótoldnál Mohora felé kell folytatni az utat. Innen Cser-
hátszentivánon keresztül közelíthetjük meg a falut.

Az autóknak illetve autóbuszoknak parkolóhelyet biztosítunk.
9.30  – Herencsény címerének és zászlajának bemutatása, megszen-

telése, rövid üdvözlések, majd a búcsúsok menete elindul a Gyürki-
hegyre.

Kérünk mindenkit, hogy vegyenek részt a címer és zászló megszentelé-
sén, és együtt vonuljunk fel a kereszthez. A falvakból érkezett szervezett
csoportok a herencsényiek után egymást követik. Az egyes falusi csopor-
tokban elôl haladnak a népviseletben öltözöttek, utánuk a civil ruhások.
Azok a vendégek, akik egyéni program szerint érkeztek, az egyes falvak
civil résztvevôi közé állnak. A vonulás útvonala 2,9 kilométer. 

11.00–12.30 – Szabadtéri ünnepi szentmise a Palócok Vigyázó 
Keresztje elôtt. 

A misét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálja, ünnepi beszédet
mond Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja elnöke, és megyénk
képviseletében Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat elnöke. Meg-
tisztelik rendezvényünket magyarországi és szlovákiai egyházi és társadal-
mi személyiségek, országgyûlési képviselôk, európai parlamenti képviselôk.

A mise során a palóc falvak népviseletes küldöttei egy hitünkért, nem-
zetünkért, palócságunkért elmondott könyörgés mellett – a községükbôl
hozott – virágot, vagy amennyiben az elmúlt években nem vettek részt a
Palóc Búcsún, egy marék földet helyeznek a kereszt tövéhez. 

Hálaadás 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ô véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melybôl reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybôl jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg ôket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Dsida Jenô

Délután és este kulturális mûsorok
21.00–22.00 – Fiatalok fáklyás felvonulása a

hegyre.
22.00 – Szabadtéri bál
A nap során a Mûvelôdési ház körül népi mes-

terek árulják portékáikat.



A temetônk Terény felé esô oldalán, a kerítés mel-
lett domborodik egy kis sírhalom. Rajta egy sok-
szor megmetszett télizöld bokor, a megszürkült sír-
kô alig olvasható. Közel kilencven éve temették
oda édesapám bátyját, Janikát, akinek mindössze
hét évet adott a Teremtô. Nagymamám, Hevér Má-
ria haláláig mély fájdalommal és nagy szeretettel
beszélt róla, elsôszülött gyermekérôl. Nagyon jó
kisfiú volt, szelíd és okos. Valamikor 1913 környé-
kén születhetett, és 1920–21-ben halt meg, hiszen
az 1922 januárjában született édesapám már ismét
a János nevet kapta. 

Gyermekkoromban még hét kis sírhalom sora-
kozott egymás mellett, egyszerre haltak meg vala-
mennyien. Az akkor gyógyíthatatlan torokgyík ölte
meg ôket néhány nap alatt, mintha az elsô világhá-
ború poklában nem pusztult volna el elég fiatal élet.
A többi sírhalomból talán egy-kettô maradt. Mi még
édesanyámmal – közel harminc évvel nagymama

rekek, öregek a csíksomlyói Szûz-
anya szobránál imádkoztak. A gyô-
zelem egy csodával ért fel, aho-
gyan az is, hogy ez a történelmi Ma-
gyarország határán lévô település
mára a világ magyarságának a leg-
fôbb gyülekezôhelye lett. Az idei
búcsún, Amerikából, Ausztráliából
is érkeztek zarándokok, de palóc-
ként büszkén fedeztem fel a nógrá-
di falvak zarándokait. Ma már nem
csak a katolikusok ünnepe a búcsú,
de a protestáns hívôké és a vallá-
sukat nem gyakorló hazafiaké is. 

Nekünk, palócoknak is van bú-
csújáró helyünk: Szentkút. Voltak
évek a szovjet elnyomás idején,
amikor százezren is összegyûltek a
Nagyboldogasszony napi búcsún,
ma viszont csak 15–20 ezren vesz-
nek részt. Jó lenne, ha mi palócok
is oda tudnánk hívni a szentkúti
Szûzanya lábához a magyarokat,
mint a székelyek. s talán eljön az
idô, amikor a mi Gyürki-hegyi ke-
resztünkhöz is így jönnek majd
honfitársaink. "

pekár

halála után – halottak napján gyer-
tyát gyújtunk Janika sírján. 

Most ha élne, már jóval túl len-
ne a kilencvenen, de emlékünkben
mindig megmarad Janikának.
Nagymama emléket állított a mi lel-
künkben is, amikor mesélt róla.
Szinte magam is látom azt a fájdal-
mas napot, amikor Janika szomo-
rúan, bágyadtan jött meg az iskolá-
ból. Aztán a betegség gyorsan le-
gyûrte, már nem tudott beszélni,
csak feküdt, és némán nézte a ke-
zét szorongató kétségbeesett
édesanyját. Némaságában fájdal-
mát könnyei jelezték, a lepergô sós
cseppek árkot martak a szeme sar-
kától az arcába. A fiú és az anya
egymás kezét fogva, riadt tekinte-
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Soha nem látott tömeg, mintegy félmillió zarándok
vett részt az idei Csíksomlyói Búcsún. A Pünkösd
szombatjára érkezô hatalmas emberáradatot Csík-
szereda városa viszonylag könnyen fogadja,
mindössze néhány perces várakozás után minden-
ki talál parkolóhelyet, ahonnan legfeljebb egyórás
gyaloglással elérheti a Nagy- és Kissomlyó hegy
közötti nyerget a szabadtéri szentmise színhelyét. 

Csíksomlyó már török elôtti idôkben is búcsújá-
ró hely volt, de igazából 1567-tôl, 440 éve került a
nagybúcsú napja Pünkösd szombatjára. Ezen a na-
pon gyôzték le a katolikus székelyek protestáns té-
rítô szándékkal érkezô János Zsigmond fejedelem
seregét.  

Miközben a férfiak a gyergyóalfalui István pap
vezetésével a csatába mentek, az asszonyok, gye-
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tükkel egymásba kapaszkodva
viaskodtak napokon át a halállal,
míg dédnagymamám, Bacskó
Anna nem bírta tovább.

– Hagyd meghalni szegényt! –
mondta nagymamámnak, és a na-
pok óta virrasztó, holtfáradt asz-
szonyt szelíd erôszakkal elvezette
az ágytól. Janika pedig lehunyta a
szemét örökre. Megtért a mennyor-
szágba, mert ô csak oda térhetett. 

Amikor a temetôbe járok, pil-
lantásom óhatatlanul az egyre fo-
gyó kis sírhalmok felé siklik. Hi-
szem, tudom, hogy az anya és a fiú
együtt van ismét az örök hazában
egészségesen és fiatalon. És ott
van a többi sírhalom kis gazdája is
az édesanyjuk mellett, mert ahogy
Szent Pál mondja, a szeretet nem
múlik el soha. Az édesanyáké bizo-
nyosan megmarad örökre. " P.I.

Az anyai szeretet ereje

CCCC ssss íííí kkkk ssss oooo mmmm llll yyyy óóóó

Május utolsó vasárnapja nem csak a gyermeknap, de a magyar hôsök
emlékünnepe is. Még az elsô világháború idején hoztak törvényt a megün-
neplésére, de a szovjet impérium alatt nem volt szabad háborúban elesett
katonáinkra emlékezni, hiszen ôket fasisztának tartotta a hatalom. Ma
már nincs ilyen tiltás, csak a lelkiismeretünkön múlik, hogy megemléke-
zünk-e azokról, akiknek a neve felkerült a hôsök sírjára. Azokra, akik a
haza védelmében, véres küzdelemben haltak meg, vagy idegen földön
vesztek el, fagytak halálra. 

Hôsi halottainkra emlékezünk
Ma is nehéz az emlékezés

Pekár István felvétele
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Az I. és II. világháború idején a be-
hívót a herencsényi férfiak is meg-
kapták, s a parancsnak engedel-
meskedve bevonultak. Közülük so-
kan nem tértek vissza. Egyikükrôl,
Szedlák Jánosról kérdeztük meg
testvérhúgát, Szandai Józsefné
Szedlák Máriát.

Mikor sorozták be Szedlák Já-
nost?

Úgy emlékszem, hogy 1942-
ben, 22 évesen kellett bevonulnia a
tényleges katonaidejét letölteni.
Akkor már felesége és egy kislá-
nya volt. Ungváron, az aknavetôk-
nél szolgált.

Ungvár elég messze van. Mi-
lyen gyakran jöhetett haza a csa-
ládjához?

Két év alatt jó, ha háromszor
volt itthon, levelet is ritkán kaptunk
tôle. Egyszer Húsvétra hazajöhe-
tett. Édesanyám nagyon örült, min-
dig hazavárta. A felettesét, Szan-
daváry fôhadnagyot a családunk
többször is vendégül látta. A fôhad-
nagy is az aknavetôknél szolgált,
de légnyomást kapott. Rosszul hal-

lott, és az egyensúlyával is baj volt.
Úgy kellett vezetgetni. Vele volt
Bódi Béla tizedes is. Tôlük hallot-
tunk híreket Janiról.

1944-ben már kiterjedt harcok
folytak az országban. Érezhetô volt
a háborús hangulat Herencsény-
ben is?

Lövöldözés, ágyúzás csak a
front alatt volt, amikor az oroszok
kiszorították a németeket. Szé-
csénynél voltak a nagy harcok, de
idáig elhallatszott. A faluban sok
katona megfordult. ’44-ben bejöt-
tek a németek, aztán az oroszok.
Beszállásolták magukat az istállók-
ba, házakba. Mindenünket meget-
tek! Amikor ezek végre elmentek,
jöttek a román csend-fenntartók.
ôket kapával-kaszával zavarták ki
az erdôbe a herencsényiek.

Nagy bátorságra vall. Gondo-
lom, ekkorra már alig volt férfiem-
ber a faluban…

Igen. A katonák a háborúban
voltak, a fiatalabbakat elvitték le-
ventének, csak az idôsek maradtak.
Aztán jött egy parancs, hogy nekik

is menni kell csend-fenntartónak. Édesapám is ott
volt 3 hónapig.

Hogyan szereztek tudomást az elesettekrôl?
Hát, általában levélben értesítették a családot.

De mi hivatalosan nem kaptunk hírt a testvéremrôl.
Amikor megtudtuk, hogy jönnek a vonattal a kato-
nák, édesapám is befogott, és elment a nándori ál-
lomásra. Sokan megjöttek, de Jani nem, hiába vár-
tuk. Suttogták, hogy talán felrobbant az aknavetô.
A holttestét nem találták meg, eltûntnek nyilvání-
tották. Nagyon fájdalmas volt. Édesanyám még
évek múlva is várta haza. Az életben maradtak kö-
zül többen megfogadták, hogy ha hazakerülnek,
keresztet állíttatnak. Így volt ez már az elsô világhá-
ború után is, akkor csináltatta Teplánszki Ignác a
Gyürki-hegyi keresztet. Hevér András pedig foga-
dalmat tett, hogy ha épségben hazatér, szombaton
soha nem dolgozik, és ezt élete végéig meg is tar-
totta. Ellátta az állatokat, kisöpörte az udvart, és el-
ment a templomba. De nagy munkához soha nem
fogott szombaton.

Hogyan élte meg a család egy gyermek, egy
apa, egy férj elvesztését?

Ez egy örök fájdalom a családnak, nem szíve-
sen beszélek róla. Egy özvegyen maradt fiatal-
asszony, egy apa nélkül felnôtt lány, egy fiatal, élet-
erôs gyermekét elveszítô szülô fájdalmát nem lehet
szavakba foglalni. " Ambrózi Erzsébet

Szeretett nagynéném, Szikora Jó-
zsefné Pszota Katalin családi iratai
között találtam három levelezôla-
pot. Kettôt a férje írt, egyet a férjé-
rôl írták, aki 1943 januárjában tûnt el
a Don-kanyar poklában. Az utolsó
levele már nehezen olvasható, mint
egyszerû parasztember sok helye-
sírási hibát is vétett, vesszôt, pontot
nem használt. Én a javított változa-
tot adom közre. A másik levelet Fü-
zér Imréné héhalmi lakos írta
Szikora József vôtársának, Barát
Józsefnek.  

Szikora József tábori lapja
Kelt levelem I. 11-én

Kedves feleségem és kedves
kisgyermekem és kedves édes-
mamám és kedves édesapa, Margit-
kám. A legjobb egészséget kívánok
mindnyájoknak, hála Istennek még
nekem is megvan, amit viszont kívá-
nok. Kedves feleségem, nem kaptam
lapot tôletek, csak múlt hónapi tizen-

hetedik lapot. Nem tudom, hogy ti
kaptatok. Ha tehetitek, írjatok, hogy
vagytok. Hála Istennek egészséges
vagyok, az idôjárás még olyanforma,
mint odahaza, még nagy hideg az
idén nem volt. Írd meg, hogy segélyt
hogy kapsz, már többet kell, hogy
kapj. Isten áldjon meg benneteket!

Füzér Imréné levele
Mélyen tisztelt Józsi bácsi!

Bizony már azt is gondolták,
hogy nem akarunk válaszolni leve-
lükre. A férjem két hete hogy lesze-
relt, három hétig volt Gyöngyösön
megfigyelôben. Mikor elmentem
hozzá, mindjárt kérdeztem, mi történt
Szikora bácsival, és a többi ismerô-
sökkel. De sajnos ô sem tud többet,
mint az értesítés, mert csak szeptem-
berben voltak együtt, négyfelé osz-
tották ôket. Osztrogoszból Imrééket
Szagonyba, Szikora bácsiékat Liko-
vóba és még két faluba. 5 kilométer-
re voltak egymástól, de ô sûrûn járt

át oda is, mert kocsis volt és többször beszéltek egy-
mással. Jó nézett ki csak mindig nagyon vágyott ha-
za, mindig azt kérdezte, hogy Füzér testvér mit hal-
lasz, mikor megyünk már haza? Augusztusban men-
tek ketten Imrével kocsival, és megtámadták az orosz
repülôk. A fûbe vágták le magukat és a bombák na-
gyon közel estek le hozzájuk. A lovak elszaladtak a
kocsi összetört. Azt mondta Imrének, testvér, nem
megyünk innen haza soha. Január 17-én Likovóból
három kocsis ment át Szorgorszkba lisztért, de vissza
már nem mehettek, jött a parancs, hogy az orosz ott
van, és több onnan vissza, sem a másik faluból nem
jött, ha valami nem érte. 

(Imre) Azt hiszi, hogy több mint valószínû foglyul
estek, mert érdeklôdött a csoportosításnál, de közü-
lük a három kocsison kívül egy sem volt, azok meg
nem tudtak semmit, mert hajnalba eljöttek. Az ô (Im-
re) eljövetele is egy órán múlott, akik késtek azok ott
ragadtak ôközülük is. Ô éppen ôrségen volt, és hama-
rabb összekapta magát, mint akik aludtak. 

Nagyon sajnálta ô is és én is, mert jó ember volt.
Még a Jó Isten hazasegítheti a fogságból, magyaro-
kat nem bántják. Többet nem tud, mert ôk is be voltak
kerítve.

Isten áldja meg mindnyájukat, kedves Szikoráné
asszonyt is, a bíró urat, tiszteljük mindnyájukat és jó
egészséget kívánunk. A jó Isten segítse haza a ked-
ves férjét. Maradok tisztelettel. "

Füzér Imréné
Héhalom Nógrád megye

Egy élet emléke



Nem is gondolnánk, de településünk történeté-
ben az iskolajellegû oktatás közel 700 éves
múltra tekint vissza. Mai, Cserhátsurányban
mûködô iskolánk 1960. október 20. óta viseli
Tessedik Sámuel nevét, és 1996-tól intézmény-
fenntartó társulás keretében mûködik. Isko-
lánkról kérdezem Sztancsik József igazgatót.

– Mi az, amit az iskolánkról tudni kell?
– A Tessedik Sámuel Általános Iskolában kis lét-

számú, családias hangulatú osztályok mûködnek.
Személyre szabott oktatásban, nevelésben része-
sülnek a gyerekek. A tankönyveket ingyen kapják
diákjaink, és az étkezést nagy kedvezménnyel tud-
juk biztosítani. Alsó tagozatban évek óta rendszeres
felzárkóztatással, igény szerint fejlesztésekkel segít-
jük gyermekeinket, logopédus igénybevételével. Ko-
rábbi próbálkozásainkat követôen a 2005/2006-os
tanévtôl kezdôdôen új módszert vezettünk be az
írás, olvasás és számolás oktatásában, mely haté-
konynak bizonyult. Iskolánkban jól felszerelt számí-
tógéppark áll rendelkezésre és minden géphez szé-
lessávú Internet csatlakozik. Diákjaink számítás-
technika órán, valamint szakkörön sajátíthatják el a
számítógépes alapismereteket. A számítógép és a
multimédia oktatásunk szerves része. 

Két élô idegen nyelvet, németet és angolt taní-
tunk. A 2005/2006-os tanévtôl lehetôséget biztosí-
tunk alapfokú angol nyelvvizsga letételére, egyelô-
re diákjainknak, majd folyamatosan a régióban
élôk számára is. Terveink szerint a 2007/2008-as
tanévtôl kezdôdôen külön nyelvi labor áll majd ren-
delkezésére a nyelvet tanulóknak. Diákjaink évek
óta jól szerepelnek az angol nyelvi versenyeken.
Tervezzük a német nyelv oktatásának erôsítését is,
mivel a térségben az iparfejlesztés, a vendéglátás
és falusi turizmus területén erre mutatkozik igény. 

Intézményünkben a 2005/2006-os tanévtôl
alapfokú mûvészeti képzés folyik, modern tánc, ke-

rámiakészítô és színjátszó tansza-
kokon szerezhetnek bizonyítványt
tanulóink. Kerámia mûhelyünk és
tánc „tanodánk” is jól felszerelt,
minden kellékkel ellátott. A tansza-
kokon heti 4 órában tartunk foglal-
kozást. Oktatásunkat szabadidôs el-
foglaltságokkal, szakkörökkel, kor-
repetálásokkal egészítjük ki, hogy
minden diák találjon magának értel-
mes, hasznos elfoglaltságot. Az idei
évtôl hagyományôrzô íjászszakosz-
tály indult. Az iskola minden évben
szervez tanulmányi kirándulásokat,
biciklitúrákat.

– Hogyan zajlanak az iskolai
ünnepségek?

– Rendezvényeinket a települé-
sek lakóival közösen ünnepeljük.
Idén 15. alkalommal 2007. május
11–12-én rendezzük meg a
Tessedik napokat. Most is, mint
mindig két napos. Pénteken kultu-
rális programok vannak: vers és
prózamondó verseny, népdalének-
lés, környezetvédelmi vetélkedô,
kézmûvesség. Szombaton sport
nap van: tollaslabda, kispályás fo-
ci, gyaloglás, duatlon. Ide vendé-
geket is várunk: Salgótarján, Ba-
lassagyarmat, Magyarnándor, Ber-
cel, Szanda, Mohora és Nógrad-
kövesd érdeklôdô diákjait.

– Milyen eredmények fûzôdnek
az iskola nevéhez?

– Az iskola nyelvtan és matek
versenyekben elsô, második he-

lyezéseket ér el. Sportéletünk évek
óta „húzó” ágazat. 1994 óta minden
évben eljutnak diákjaink az orszá-
gos döntôkre. 2004-ben a duatlon
diákolimpia országos döntôjében
iskolánk 296 csapatból a 9. helyen
végzett. A jó folytatás garanciája a
rendelkezésünkre álló, jól felszerelt
tornaterem, a jó színvonalú képzés,
valamint a heti 6 óra tömegsport
foglalkozás. 2005-tôl igény szerint
szervezünk úszásoktatást tanu-
lóink számára.

– A jövôre nézve milyen tervek
vannak az iskolával kapcsolatban?

– Terveink között szerepel a
2008/2009-es tanévtôl az erdô-, me-
zôgazdálkodás és gyógynövény-
termesztés szakok bevezetése.

– Önnek milyen tervei vannak a
jövôben?

– Nyáron világcsúcsot akarok
dönteni, mely 8500 km nonstop triat-
lon. Ez körülbelül 14 nap. Az útvonal
odafelé Magyarország, Erdély, Hor-
vátország, Szicília. Visszafelé Hor-
vátország, Ausztria, Németország,
Lengyelország, Ukrajna és végül
Magyarország. Ez az idei tervem.

*

A tanári kar szeretne egy min-
denki által szerethetô, partner-
központú iskolát megteremteni,
ahol jól érezheti magát a diák, a
tanár, jó a fenntartónak és a szülô-
nek. Mindezt úgy, hogy olyan piac-
képes tudást biztosítanak gyerme-
keink számára, amivel jó alapokat
teremtenek a pályaválasztáshoz
és a továbbtanuláshoz. "

Szedlák Dorina
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A pedagógusokat köszöntjük
A legjobbat nyújtani, erôn felül is!

Sztancsik József igazgató

Számos legendás tanár néni, tanár
bácsi, nevelgette a pulyákat gene-
rációkon keresztül, és írta a falu-
siak kérvényeit, tanította a verse-
ket. Vezették az önképzô köröket,
színdarabokat tanítottak és adták
elô a falu lakosaival a falu lakóinak.
Elôbb csûrökben, majd kultúrhá-
zak, mûvelôdési házak jöttek létre
ahol a falu életének adtak teret.
Szinte minden falunak volt focicsa-
pata, színjátszó csoportja, énekka-

ra vagy dalárdája, az már csak ter-
mészetes volt, hogy mindez az is-
kola köré szervezôdött. Ezek a
csoportok nem feltétlenül a ma-
gas színvonalú elôadásaikkal se-
gítették a falu életét, hanem azzal,
hogy közösségeket alakítottak,
mûködtek, segítettek az önbecsü-
lés, a személyes identitás kialakí-
tásában az együvé tartozás érzé-
sének megteremtésében, a kreati-
vitás fejlesztésében és csapat-

Gondolat a kisiskolákról



munkára neveltek. Az iskolások
számára is olyan példát mutattak,
ami követhetô lehetett.

Ma szinte minden szlogenünk-
ben azt hangoztatjuk, hogy csak a
mûvelt, jól felkészült emberek szá-
mára lehet jó otthon a közös Euró-
pa. Azok számára, akik értik az an-
gol nyelvet, jól kezelik a számítógé-
pet, és jól teremtenek kapcsolato-
kat, ügyesen dolgoznak teamek-
ben. Sôt a racionalizált monetáris
politikánk megköveteli minden in-
tézménytôl, hogy racionálisan gaz-
daságos legyen.

Meggyôzôdésem, hogy ered-
ményes munka, racionális gazdál-
kodás nélkül bármilyen intézmény
életképtelen, ám ezt nem külsô po-
litikai ráhatásokkal kell eldönteni.
De törôdnünk kellene a valóságos
értékteremtéssel is. 

Tudom, sokan mosolyognak
ezen, és a „valóságos értéket”
nem tartják közgazdasági kategó-
riának, így ez nem is elemezhetô
gazdasági tényezôként. Ám, hogy
az intézkedéseknek köszönhetôen
családjuktól, falujuktól, az addig
meghatározó közegüktôl egész
nap távollévô gyermekek közül
sokkal többen „elcsúszhatnak”, ez
szigorú tény, és amikor szakkép-
zettség nélkül, munkanélküliként,
esetleg bûnözôként, börtönben ta-
lálkozunk velük, akkor már komoly
gazdasági tényezô is.
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Az a gyermek, aki 6–10 éves
korától napi 8–9 órát van távol a la-
kóhelyétôl, majd otthon még 2–3
óra egyéni foglalkozása van, már
nem igazán a település klasszikus
értelemben vett lakója. Ám kétség-
kívül az iskola településének sem,
tehát igazából egy kicsit gyökérte-
lenné válik. Mivel szabadidejének
jelentôs részét kénytelen utazással
tölteni, nehezebben alakulnak ki
olyan önszervezôdött teamek,
amikben kreatívan tudnák használ-
ni saját, vagy településük hasznára
az addig tanultakat.

A felmérések tanulsága szerint
a magyar diákok a megtanult dol-
gok használni tudásában marad-
nak el leginkább a világtól! A kis-
térségi, regionális iskolaközpon-
tokban mûködô iskolamodell (a
mindenáron centralizált) csak erô-
síteni fogja ezt a folyamatot. Mint
ahogyan a folyamat mellérendelt
életforma is ezt a lemaradást fogja
erôsíteni. A szabad iskolaválasz-
tással komoly lehetôséget adtunk
azoknak, akik jobb, vagy más
adottságaiknál fogva helyben nem
megoldható speciális képzéssel te-
hetik teljesebbé életüket. 

Tény az, hogy a jelenlegi sza-
bályzók mellett fél millió forint körü-
li finanszírozást visz magával min-
den gyermek. Így már ugye érthe-
tô, hogy miért megy a harc és ala-
kulnak a lobbik? Az úgynevezett

„sztár” iskolák a mindennapi politika és gazdaság
által saját arcukra formázottan, nagy lendülettel
gyûjtik a félmillió forintokat, a gyerekkel pedig majd
lesz valami. Úgy tûnik, hogy jól mûködô kisiskolák
mennek tönkre, hogy emberarcú, falusi intézmé-
nyeket kell bezárnunk.

Ha elvisszük más településre iskoláskorú fia-
taljainkat, hogyan alakíthatunk bennük felelôssé-
get saját pátriájuk iránt? Érezheti-e majd, hogy
mindent megtettek egymásért falu és ember? Való-
színû, hogy nem! 

Nekem e sorok írójának, egy kistelepülés igaz-
gatójának, tanárának jut a feladat, hogy a hozzánk
járó gyerekeknek megmagyarázzam az ôket érintô
intézkedéseket, hogy ma ugyan nem divat, de vala-
milyen szinten hazaszeretetre neveljük ôket, vala-
mint a jól végzett, tisztességes munka és a tudás
becsületére.

Közel a nyugdíjhoz legyek annyira megértô,
hogy emelt fôvel, dalolva, segítsek az általunk mû-
ködtetett (kis létszámán túl minden egyébben jó
színvonalú) iskola felszámolásában. Mindez mel-
lett magyarázzam meg az ebben érintetteknek, diá-
koknak, szülôknek, kollégáknak, hogy ez így jó, ez
így gazdaságos "

Sztancsik József

Ezt a gondolkodásra késztetô cikket cserhátsu-
rányi iskolánk igazgatója írta, egy hosszabb írás rö-
vidített változata. Volt idô, amikor a nagy államfér-
fiak mellett még a hírhedt diktátorok is hangoztat-
ták, hogy a tanítók végzik a társadalom leghaszno-
sabb tevékenységét. Ezt mára mintha elfelejtettük
volna, de megfogyatkoztak azok a legendás taná-
rok is, akik egy életre adtak útravalót a kisdiákok-
nak. Ez az írás bizonyítja, hogy nekünk még jutott a
kivételesek közül. (szerk.)

Gyerekek, vigyázzatok értékeinkre!
Hamarosan itt a nyár, számotokra a gondtalan szünidô, a játék, a kalandok idôszaka. Ne feledjétek azonban, hogy a leggondta-
lanabb játék közben is vigyázni kell közös értékeinkre. Nézzétek meg a török templomot, a falukemencét! Olyan rombolásokat
látni mindkettôn, amelyek rendbe hozatala bizony sokkal többe kerül a községnek, mint az az öröm, amit akkor éreztetek, ami-
kor ilyen állapotba hoztátok. 

Herencsény öregedô falu, ezért ti számunkra különösen kedvesek vagytok, hiszen egyszer ti lesztek a falu fenntartói, gaz-
dái. Ti fogjátok gondozni sírjainkat, ôrizni emlékeinket. Amit tönkretesztek, azt magatoktól veszitek el. Olyan játékokat találjatok
ki, amelyek nem mások munkáját pusztítja el! 

A török templom körülbelül hétszáz éve épült, valamikor a tatárjárás után. Átvészelte a törökdúlást, a Rákóczi szabadság-
harcot, a világháborúkat, az egész országban kevés hasonló épület van. A kemence régi paraszti értékeinkre emlékeztet min-
ket. Egyszer ti is megérzitek majd értéküket, de addig is vigyázni kell rá. Kedves Szülôk!

Hozzátok is fordulok, hiszen ti vagytok felelôsek gyermekeitek cselekedeteiért. A törvény szerint anyagi felelôsséggel is tar-
toztok károkozásuk után, de ne a rideg jogszabályok rendezzék kis közösségünk belsô viszonyait, hanem az egymás iránti fele-
lôsség és tisztelet. Kérlek titeket, beszélgessetek el gyermekeitekkel, figyelmeztessétek idônként ôket a fent leírtakra.

Szép nyarat, sok örömet kívánok mindenkinek!
Pekár István



A magyar nyelvterület nagy részén május 1-jére
virradó éjszaka állították, illetve állítják a májusfát.
A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának
a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási
szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A május-
fa-állításnak két jellegzetes formája ismert: az
egyik a lányos házakhoz vitt májusfa, a másik a
középületek, kocsmák elôtt felállított májusfa. 

A lányok számára állított májusfa korábbi jelen-
téstartalma elhomályosulóban van. A Nyitra vidéki
falvakban a századfordulón a nagylányság elisme-
rését jelentette. Ettôl kezdve mehettek bálba, tánc-
mulatságra, s udvarolhattak nekik a legények. 

A májusfa a komoly udvarlási szándék jele volt.
Például az egyeki legények számára a karácsony,
a József-napi búcsú után a május elseje jelentette
a harmadik alkalmat komoly szándékaik bizonyítá-
sára. 

Flórián (május 4.) a tûzoltók és tûzzel dolgozók
védôszentje volt. A Mura-vidéken Flórián napján
nem asszony, hanem férfi rak tüzet. Mielôtt tüzet
gyújt, a kezét megmossa és szétpermetezi a vizet,
hogy ne okozzon a tûz veszedelmet. Lendva környé-
kén azonban ezen a napon egyáltalán nem raknak
tüzet. A század elején még a göcseji falvakban a
kovácsok sem dolgoztak, és kenyeret sem sütöttek.

Szegeden a sörfôzôk, fazekasok, tûzoltók, ké-
ményseprôk patrónusa volt. Szegeden a sör tréfás
neve flóriánvíz volt. Század eleji göcseji leírás sze-
rint néhol ôsi módon tüzet gyújtottak ezen a napon:
napfelkelte elôtt élôfa vastagabb, száraz ágán át
kötelet dobtak és addig húzogatták, míg lángot ve-
tett. A falu ezután errôl gyújtott tüzet.

Május 12, 13, 14 Pongrác, Szervác, Bonifác
napja. A szentek legendája és az idôjárással kap-

csolatos megfigyelés között nin-
csen összefüggés, a néphagyo-
mány azonban teremtett. Topolyán
úgy tartották: „Pongrác kánikulá-
ban subában megfagyott, Szervác
a Tisza közepén víz nélkül megful-
ladt, Bonifácot pedig agyoncsip-
kedték a szúnyogok – ezért hara-
gusznak ránk emberekre és évrôl
évre visszajönnek, hogy bosszant-
sanak bennünket”. Berettyóújfalui
rigmus szerint: „Szervác, Pongrác,
Bonifác megharagszik, fagyot ráz”.
Nagydobronyban úgy tartották, ha
fagyosszentekkor nagy a hideg,
akkor rossz termés várható. Zagy-
varékason úgy vélték, ha fagyos-
szentekkor nincs felhô, akkor sok
bor lesz .

Orbánt (május 25.) a néphagyo-
mány a fagyosszentek közé sorol-
ja. Az Orbán-napi hideg a szôlônek
árt a leginkább, ezért sokfelé szob-

rot emeltek számára a szôlôben, és
Orbán-napon körmenetben keres-
ték fel. A szôlôtermelô falvak a szô-
lôhegy védelmét és a bô termés
biztosítását várták tôle. Az Ipoly
mentén Urbánkának nevezték, tisz-
teletére kôszobrot vagy kápolnát
emeltek. 

Pünkösd neve a görög pen-
tekosztész ’ötvenedik’ szóból szár-
mazik, ugyanis ez az ünnep a hús-
vétot követô ötvenedik napon kez-
dôdik. Pünkösd a húsvét függvé-
nyében mozgó ünnep, május 10-e
és június 13-a között. A magyar
pünkösdi szokások a keresztény
ünnephez kapcsolódnak ugyan, de
számos olyan szokás és hiedelem
ôrzôdött meg, melyek legfeljebb
csak az elnevezésükben köthetôk
pünkösdhöz. Pünkösdi királyvá-
lasztás, pünkösdi királynéjárás,
pünkösdi zöldágazás, májusfa, va-
lamint pünkösdi mulatságok, tán-
cok, játékok.  "

Varga Judit
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Magyar évfordulók
Május 29. 1867-ben elfogadásra került a kiegyezési törvény, amely véget

vetett az 1848–49-es szabadságharc utáni megtorlás és önkényura-
lom idôszakának. Magyarország Ausztria egyenrangú társállamává
válik. A kiegyezés jóvoltából Erdély újra Magyarország része lesz.

Június 1. „S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára” – e napon
vonult be Mátyás királyunk Bécsbe 1485-ben.

Június 4. A magyar történelem legszomorúbb napja. 1920-ban a napon
írták alá az elsô világháborút lezáró, az ezeréves Magyarország fel-
darabolását szentesítô trianoni békeszerzôdést. Hazánk elveszítette
területének 72 százalékát, európai középhatalomból a kis népek so-
rába került.

Június 16. Ezen a napon tért haza Lengyelországból II. Rákóczi Ferenc 1703-
ban, hogy az ekkor kibontakozó magyar szabadságharc élére álljon. 

Június 23. 1606-ban e napon köttetett meg a bécsi béke, amely egyetlen
sikeres nemzeti felkelésünk, a Bocskai-szabadságharc záróokmá-
nya. Évszázadokra adott hivatkozási alapot és mozgásteret a magyar
függetlenségi politikának. Tartalma (nádori tisztség, magyar hivatal-
nokok visszaállítása) lényegében arra nyújt biztosítékot, hogy a
Habsburgok nem német-római császárként, hanem magyar király-
ként uralják Magyarországot – tehát nem meghódított (osztrák örö-
kös) tartományként, hanem különálló országként, a Magyar Szent Ko-
rona jogán, ebben különbözve például a csehektôl, akik 1620-tól egé-
szen az elsô világháború végéig osztrák örökös tartományként nélkü-
lözték függetlenségüket.

Június 27. Szent László királyunkat 1192. június 27-én avatták szentté Nagy-
váradon.
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Gyökerek

A Herencsény Sportegyesület
(HSE) a 1960-as években alakult
meg. Több híres labdarúgó is meg-
fordult a csapatban, így Szalai Ist-
ván aki egészen a válogatottságig
vitte, illetve Gyimesi Gábor, aki több
NB-s mérkôzésen is szerepelt már.
A Herencsényi SE-ben jelenleg egy
szakosztály mûködik ez a labdarú-
gás. A herencsényi sport irányítását
1995-ben vettem át Keresztúri Tibor-
ral, akkor még aktív labdarúgóként.
Azóta a csapat mindenese vagyok,
voltam pénztáros, sportelnök, pá-
lyagondnok, szertáros, edzô stb. 

Jelenleg hivatalosan Keresztúri
Tibor a sportelnök, én a csapat
gazdasági vezetôje vagyok, de ha
kell festem a pályát, nyírom és sze-
dem össze a fûvet, mosom a meze-
ket, összeállítom a csapatot, inté-
zem az igazolásokat, sportorvosi-
kat, játékos engedélyeket, írom a
jegyzôkönyvet, és kifizetem a kelet-
kezett költségek után a számlát.

Természetesen nagyon sokan
és sokszor segítenek. Itt szeretnék
köszönetet mondani a sok éves se-
gítségért elsôsorban Keresztúri
Tibornak, illetve rajta kívül Gyuro-
vics Jánosnak, Bacskó Zsoltnak,
Babcsán Gábornak, Szabó Tibor-
nak, Praszna Lajosnak, Kerekes
Ottónak, Fábián Lászlónak, Jusztin
Sándornak, Demkó Györgynek,
Magyar Andrásnak, Kalmár Lász-
lónak. Ezek az emberek nagyon so-
kat tettek azért, hogy még Heren-

csényben van labdarúgás, illetve a
labdarúgó pályáról elismerôen
szóljon bárki, aki bejön a faluba.
Köszönetet mondok a mindenkori
polgármesternek, így különösen
Jusztin Józsefnének, Fazekas Já-
nos jegyzônek, illetve azoknak a
szponzoroknak, akik az évek során
támogatták a csapatot, és hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a csapat mûkö-
dôképes maradjon.

A HSE az ôszi rossz szereplése
miatt a remek tavasz ellenére is
csak a tabella középsô részén ta-
lálható meg. Tavaszi eredmények:
Csitár-HSE 1–4, Szanda-HSE: 4–4,
HSE-Csesztve 3–1, Ipolyvecze-
HSE: 2–4, Ipolytarnóc-HSE: 2–4,
HSE-Nógrádmarcal: 7–2, Mohora-
HSE: 1–0. Kiemelkedô teljesítményt
nyújtott: Jusztin Péter, Kalmár
László, Bobák Róbert és Baranyai
Zoltán. A 2005/2006-os bajnokság-
ban a csapat második helyen vég-
zett, egy ponttal maradt le az elsô
helyezett Magyarnándortól és a
feljutástól. Jelenlegi csapat tagjai:
Baranyai Zoltán, Gyurovics János,
Kerekes Gábor (kapusok) Tácsik
Kálmán, Kiss Péter, Balázs Krisz-
tián, Hajdú Roland, Szabó Tibor,
Bucsánszki Csaba (hátvédek)
Jusztin Szabolcs, Jusztin Péter,
Jusztin Balázs, Mezôhegyi Csaba,
Szilfai Attila, Magos Csaba, Ma-
gyar Gábor, Burger Gábor, (közép-
pályások) Bobák Róbert, Holes Dá-
vid, Kalmár László, Keresztúri Tibor,

Keresztúri Csaba (csatárok). A csapat segítôi:
Jusztin Sándor és Magyar András (edzôk).  

A Herencsényi SE jelenlegi célja az életben
maradás és a folytonosság fenntartása. Én úgy
gondolom, mikor a herencsényi önkormányzati
képviselôk megszavazták a költségvetést és ennek
során a HSE-re szánt támogatást lecsökkentették
300 000 Ft-ra, aláírták az egyesület halálos ítéletét
(lelkük rajta). Biztos vagyok benne, hogy ennyi
pénzbôl nem lehet nevezni a csapatot a következô
bajnokságban. Hiszen csak a nevezési díj, pályahi-
telesítés, igazolások, játékos engedélyek több mint
100 000 Ft-ba kerülnek és még a fiúk nem is rúgtak
labdába. Ezért ezt a testületi döntést kevésbé
megalapozottnak tartom. Ha ez volt a végsô dön-
tés, felelôtlen dolog volna részemrôl a fiúkkal, a
csapat tagjaival szemben, ha azt ígérném, hogy to-
vább csinálom.

A csapat jelenlegi életkora körülbelül 26 év,
ami egy focicsapatnál úgy gondolom ideális.
Az utánpótlás helyzete egyre nehezebb a mai digi-
talizált korban a gyerekek szívesebben ülnek a
számítógép, illetve a tévé elôtt. Herencsény vi-
szonylag szerencsés helyzetben van, mert a szom-
szédos Cserhátsurányból is szívesen jöttek, és He-
rencsényben is akadt minden évben egy-két tehet-
séges gyerek. Csak reménykedni tudok, hogy a jö-
vôben még sokáig lesz labdarúgás Herencsényben,
és a felsorolt sportemberekbôl mindig lesznek, akik
összefogják a helyi fiatalokat. " Pifka Vencel

Az állami megszorítások miatt a község költ-
ségvetésében mintegy 26 milliárd forintos hiány mu-
tatkozott. A képviselôtestület minden költségtétel
csökkentésével 5 millió forinttal szûkítette a községi
kiadásokat. Ennek során a sportkör költségvetése
400 000 forintról 300 000 forintra módosult.      

(szerk.)

Nehéz helyzetben a HSE

Nagymamáink idejében a szegénység, az alapanyagok szezonális jellege sok háziasszonyt kényszerített olyan ételek elkészítésé-
re, amivel takarékoskodhattak, illetve az étrendet változatosabbá tehették. A korabeli viszonyok között bizony roppant leleménye-
sek és igényesek voltak a gazdasszonyok. Ezúttal Bacskó Jánosné két receptjét adjuk közre.                             Ambrózi Erzsébet

E l f e l e d e t t  é t e l e i n k

Rántott oldalas

A disznó levágásakor megfüstölt oldalast feldarabolták és egy
vasárnapi bablevesbe belefôzték. Amikor az oldalas megfôtt,
kiszedték a levesbôl. A babot siflivel gazdagították. A megfôtt
oldalast bepanírozva zsírban kisütötték és fôtt törött krumpli-
val második fogásként tálalták.

Krumplibukta

Finom és könnyû elkészíteni, még ma is sokan szeretik.
A krumplit megfôzzük annyi vízben, amennyi éppen ellepi,
majd kiszedjük és áttörjük. Az áttört krumplihoz lisztet, sót
keverünk. Amikor összeállt, a fôzôvízbe kanállal beleszag-
gatjuk. Hagymás zsírral, túróval, vagy forró zsíron megfut-

tatott savanyú káposztával igen finom. 
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Születésnapok
Május 2. 60 éves Géczi József Akácfa u. 11.

Május 4. 30 éves Fazekas Gábor Kossuth u. 74.
25 éves Szandai Mária Bajcsy u. 3.

Május 5. 25 éves Mészáros Péter Kossuth u. 2.
70 éves Dropka Jánosné Hevér Ilona Béke u. 17.

Május 12. 30 éves Fábián Attila Kossuth u. 124.
60 éves Bucsánszki Istvánné Dropka Ilona Kossuth u. 7.

Május 15. 50 éves Szabó Károly Kossuth u. 114.

Május 16. 75 éves Hevér Józsefné Hering Teréz Kossuth u. 156.

Május 17. 65 éves Horák Józsefné Burgundi Erzsébet Petôfi u. 27.

Május 22. 30 éves Csonka Kálmán Kossuth u. 56.
45 éves Bacskó József Kossuth u. 94.

Május 23. 65 éves Hering István Szabadság u. 8.

Május 29. 40 éves Balázs Imre Kossuth u. 178.
80 éves Kalmár László Petôfi u. 49.

A sertéspestisrôl
A közelmúltban Herencsény külterületén lelôtt
vaddisznóból a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósá-
ga (korábban Országos Állategészségügyi Intézet)
sertéspestis vírust mutatott ki. A vírus tehát itt van
a közelünkben, közös feladatunk megakadályozni,
hogy a házi sertés állományba átkerüljön. 

A betegséget vírus okozza. A vírus ellenálló képes-
sége nagy, beszáradt állapotban hónapokig fertô-
zôképes maradhat, a rothadás hatására viszont
gyorsan elpusztul. Pácolt, füstölt húsban hónapo-
kig, fagyasztott húsban évekig életben marad.

A fôzés, sütés hatására elpusztul, a húsiparban
a húskészítményeket legalább 5 percig 82 °C-on hô-
kezelik, ezáltal a sertéspestis kórokozója elpusztul.

A sertéspestis vírusa csak a sertést és a vad-
disznót betegíti meg. Emberre nem veszélyes.

Hogyan kerülhet be a vírus az állományunkba?
Beteg vagy még egészségesnek látszó de már a be-
tegségben lappangó élô állatok váladékával (bél-
sarával, vizeletével, könnyével, vérével, orr-vagy ga-
ratváladékával), szennyezett tárgyakkal, és magával
a hússal. 

A betegség tünetei: magas, 41–42 °C-os láz,
mely akár a fertôzôdés után 2 nap múlva is megjelen-
het, miközben más tünet nem jelentkezik. A betegség
lappangása 3–6 nap. Elôfordulhat gyors elhullás,
máskor a láz kialakulása után 1–2 nap múlva jelent-
keznek a betegség egyéb tünetei.  Bágyadtság, im-
bolygó járás, ásítozás, hányás, étvágy csökkenés
majd megszûnés. A bélsárürítés kezdetben szünetel,
majd hasmenés (akár véres is) jelentkezik. Észreve-
hetôk még: nyálkás, nyálkás-gennyes kötôhártya-
gyulladás (csipa) és bôrvérzések. A légzés egyre ne-
hezebbé válik, gyakori a köhögés. 

A beteg állatok egy része mindenféle gyógyke-
zelés nélkül magától is képes meggyógyulni. A sú-
lyos kórképet mutató állatok azonban elôbb-utóbb
elhullanak. Ezek az állatok feltûnôen lesoványodnak,
a hátsó testfél gyengesége miatt „ fenik a lábaikat”.

A betegség megállapítása a tünetek alapján
kórbonctani és intézeti diagnosztikai vizsgálatok-
kal történik.

A Szlovákiában az elôzô években vaddisznó-
ban és házi sertésben megállapított sertéspestis
után fokozott figyelemben részesítettük a hazai
vaddisznó állomány egészségügyi helyzetét. Vala-
mennyi Nógrád megyében elejtett vaddisznót a
vérbôl történô sertéspestis-ellenanyag illetve bel-
sô szervekbôl (mandula, nyirokcsomó lép vese)
történô vírus kimutatási vizsgálatnak vetettünk alá.
Ezeket a vizsgálati anyagokat gyûjtöttük be a házi
sertések magáncélú levágása alkalmával is. "

Dr. Hegedûs Szilárd állatorvos 

= Halottaink
Amikor meghal valaki, egy világ veszik el vele. Májusban három szeretett,
köztiszteletnek örvendô testvérünk távozott közülünk.
Május 15-én meghalt Herczeg Istvánné (Vajgel Erzsébet), Hunyadi u. 8.

szám alatti lakos. Élt 79 évet.
Május 16-án meghalt Barát István, Béke u. 13. szám alatti lakos. Élt 85 évet.
Május 21-én meghalt Barát Jánosné (Hovanecz Mária), Kossuth u. 33.

szám alatti lakos. Élt 79 évet.
Emléküket kegyelettel megôrizzük!

Köszönöm a herencsényi újság bemutató példányának elektronikus vál-
tozatát. Ha ôszinte akarok lenni, a maga nemében nagyon színvonalas-
nak, és jól szerkesztettnek tartom. Nem keverednek el a nagy újságok
majmolásában, a saját léptéküknek megfelelô szerénységgel, annyit
markolnak amennyit egy falu mérete és érdeklôdése meghatároz. Azt vi-
szont valóban színvonalasan tálalják. Lehet, hogy az egyediség is moti-
vál, de a nagy napilapokkal ellentétben majdnem minden sorát elolvas-
tam. Bevallom a romlatlansága az ügynöki befolyásolatlansága, az
egészségügyi kérdésekben is politika mentessége oázisérzést keltô.
Csak el ne rontsák!

Nem tudom, milyen témában tudnánk barátaimmal segíteni. Talán
egy-egy apró, falut érintô megmozdulás rövid tudósításával, vagy apró
szakmai tanácsokkal. Bulányi György  páter azonban nálunk sokkal
többre kompetens. Egyrészt mert ez egy „bokor” léptékû közösség, más-
részt mert papi képzésének természete, egy kis közösség megszólításá-
ra az élet szinte minden mozzanatára vonatkozóan predesztinálja. 

Üdvözlettel: Bálint
*

A levelet dr. Nagy Bálint írta, a neves növényvédelmi szakember, aki
negyedszázados munkával a semmibôl világhírû növényvédelmi és ag-
rokémiai hálózatot alkotott. Ez is áldozatul esett a nyolcvanas évek ha-
nyatlásának, majd a rendszerváltás kaotikus útkeresésének, de Nagy
Bálint neve ma is fogalom. Legendás szigora, szókimondása ismereté-
ben különösen értékesek dicsérô szavai. (szerk.)

O l v a s ó i  l e v é l


